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1. Úvod 
 

Tématem mé diplomové práce je důchodové zabezpečení a jeho místo 

v české společnosti. Toto téma je v posledních letech a desetiletích aktuální nejen 

v kontextu České republiky, ale i v širším celoevropském a dokonce i celosvětovém 

měřítku. V diskusích, které probíhají jak na odborné, tak i politické rovině, je 

argumentováno nutností reforem stávajících důchodových systémů a hrozící finanční 

neudržitelností. 

Základem a primárním tématem těchto debat je fenomén demografického 

stárnutí. Přestože je tento jev v souvislosti s udržitelností důchodového systému 

chápán spíše v negativním smyslu, je nutné si uvědomit, že hlavní trend – 

prodlužující se délka života – je věc pozitivní, žádoucí a obecně vítaný. 

V první kapitole se zaměřuji na ukotvení důchodového zabezpečení v kontextu 

celého sociálního systému. Na tuto kapitolu navazuje teoretická část, která  

reprezentuje přehled základních terminologických vymezení a teoretických konceptů 

důchodového systému včetně jeho možných rizik financování. 

V následující části se již zabývám důchodovým zabezpečením a jeho vývojem 

na území České republiky až do roku 1989. V tomto roce došlo k přeměně 

politického systému a s tím souvisejícím celospolečenským změnám. Následuje 

charakteristika současného důchodového systému a základních demografických 

ukazatelů populace, které mají bezprostřední dopad na důchodový systém.  

Diskuse o důchodovém zabezpečení na území České republiky probíhá již 

dlouho a politické debaty vyvrcholily vytvořením pracovní skupiny pověřené analýzou 

variant jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Zveřejněné závěry vytvořily přehled přístupů jednotlivých politických 

stran, jejichž základní shrnutí jsem se pokusil ve své diplomové práci stručné 

charakterizovat.  

Při diskusích o důchodovém zabezpečení je nutné vždy brát v úvahu 

historický vývoj a tradice. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že existuje velká pestrost 

podob a přístupů v řešení problematiky zabezpečení člověka ve stáří. Nalézání 

adekvátní podoby důstojného sociálního zabezpečení občanů v seniorském věku je 

jedním ze základních úkolů a výzev pro všechny generace. 
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2.  Cíle, výzkumné otázky, metody 

2.1 Cíle  
Hlavním cílem této práce je provést kritickou analýzu současného českého 

důchodového systému a rekapitulaci dosavadních reformních kroků, které vedou 

k jeho případné budoucí (ne)udržitelnosti. Dalším cílem je analýza důchodových 

systémů  v mezinárodním kontextu. 

 

Dílčí cíle: 

 

 analyzovat události vývoje důchodového zabezpečení v kontextu vývoje 

sociálního zabezpečení 

 

 poskytnout přehled teoretických koncepcí důchodového systému na základě 

předem stanovených charakteristik 

 

 analyzovat demografické stárnutí české populace a případný vliv tohoto 

demografického ukazatele na současný důchodový systém a jeho možné 

dopady na budoucí důchodové zabezpečení v ČR 

 

 rekapitulace dosavadních reformních kroků důchodového zabezpečení 

v České republice po roce 1989 

 

 na základě projekcí vytvořených Výkonným týmem pro přípravu podkladů pro 

rozhodnutí o důchodové reformě stručně charakterizovat návrhy variant 

politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

 

 podat přehled možných přístupů k zajištění člověka ve stáří, a to jak 

v mezinárodním kontextu z pohledu mezinárodních institucí a organizací, tak i  

pomocí základních charakteristik důchodových reforem ve vybraných zemích 
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2.2 Výzkumné otázky 
 

Na základě cílů diplomové práce uvedených v předcházející kapitole jsem 

formuloval následující konkrétní výzkumné otázky. 

 Ovlivňuje (a jakým způsobem) demografické stárnutí důchodový systém 

v České republice? 

 Je současný důchodový systém finančně udržitelný ? 

 Jaká důchodová reforma je (pokud je potřeba) pro Českou republiku 

ideální? 
 

2.3 Metody 
 

Za nejdůležitější metody této práce považuji studium dokumentů. Těžiště 

zkoumání spočívá zejména ve studiu a analýze odborné literatury z oblasti sociálního 

a důchodového zabezpečení a  právních norem upravující oblast důchodového 

zabezpečení v České republice. Dále to je studium odborných časopisů a tiskovin, 

dokumentů jednotlivých ministerstev a  příslušných institucí, včetně obsahové 

analýzy materiálů mezinárodních organizací.  

Na základě těchto studií používám metodu analýzy statistických dat, případně 

sekundární analýzu časových řad, především s údaji demografického charakteru a 

parametrů typických pro okruh důchodového systému. 

Velmi jsem ocenil odborné konzultace, které mi poskytli pracovníci 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na odboru sociálního pojištění, který je 

součástí úseku pro oblast sociálního pojištění a příjmové politiky, kde jsem vykonával 

v srpnu 2005 svou odbornou praxi.  

Použité metody lze shrnout následně: 

 Studium odborné literatury 

 Studium dokumentů 

 Analýza právních norem 

 Analýza statistických dat  
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3. Historické kořeny sociálního zabezpečení 
 

Sdílené hodnoty jako péče o chudé, starost o sirotky či pomoc postiženým 

jsou od nepaměti součástí lidského chování. Sociální cítění lze vypozorovat již u 

starověkých myslitelů Asie a Severní Afriky. V obecných filosofických, teologických, 

politických i právních spisech můžeme vypozorovat určité sociální ideje, kdy se právě 

v dávnověku společenské vědy a doktríny od sebe prakticky nerozlišovaly. Myslitelé 

se pokoušeli vytvářet přesné a ucelené systémy sociální filosofie. 

Na rozdíl od asijských a severoafrických despocií antické Řecko vytvořilo 

soustavu demokraticky uspořádaných městských států, ve kterých byl svobodný 

občan podílníkem a spoluúčastníkem na výkonu státní moci. Řekové nepovažovali 

soucit a pomoc slabším a nemocným za významně kladné hodnoty. K tomu se 

v klasickém období vývoje nedopracovali. Ideál svobodného občana ve svobodném 

státě se stal východiskem sociální politiky v antice. Svobodný pán byl živen svými 

otroky, a proto nepotřeboval žádné sociální garance své existence od státu. Mezi 

hlavní antické myslitele patří Sokrates (469-399 př.Kr.), Platon (427-347 př. Kr.) a 

Aristoteles (384-322 př. Kr.). 

Římští autoři podali svědectví o prázdnotě římských vládnoucích vrstev, o 

frustraci a pocitech strachu a odcizení občanů i jiných obyvatel impéria. Šířila se 

nevíra v pohanská božstva a ve státní kult císaře. Naopak sílila potřeba v něco věřit, 

cítit sounáležitost s druhými.  

První ucelený koncepční rámec pro sociální politiku v evropské civilizaci 

poskytly monoteistické církve. Starý zákon, Nový zákon a učení jednotlivých 

náboženských myslitelů formulovaly pomoc bližnímu jako ctnost. Ze starozákonní 

tradice proroků vystoupil Ježíš jako Mesiáš. Ježíš Kristus spatřoval smysl svého 

života ve vykupitelském poslání. Odkrýval cestu pokory, naděje a lásky v milost 

Boha, ve Věčný život a ve vládu Boha nad světem. Klíčovým motivem je křesťanská 

láska, chápavý nadhled nad dobovými sociálními problémy, apel na ideál Království 

Božího. Křesťanská láska je univerzální a z lásky k Bohu má každý milovat sebe i 

své bližní. Láska nemá být egoistická, ale pokorná, starostlivá o spásu duše (Bible 

1993). Dobročinná aktivita křesťanů hraje dodnes důležitou úlohu v sociální péči. 

Organizace jako Charita, Armáda spásy, Diakonie a další plní důležitou roli sociální 

pomoci potřebným, která výrazně doplňuje péči státu a obcí. 
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Až do 16. století je chudoba a nedostatek životních prostředků (v té době 

často související s bojem o holé přežití) všeobecně považována za přirozený stav, 

který společnost nemohla nijak ovlivnit. Na počátku převládal názor, že péče o práce 

neschopné je věcí soukromou, případně stav, o který se má postarat církev. Ve 

středověku byla chudinská péče z hlediska státu okrajový problém, kterému se 

věnoval jen v nepatrném rozsahu. Tento společenský problém byl nejprve svěřen 

právě církvi, později případně místním vrchnostem a obcím (Tomeš 1996). 

Anglická královna Alžběta I. nařídila, aby obce následovaly příkladu Londýna 

(1536) a vybíraly daně na chudé. Anglický zákon na podporu chudých (Poor Relief 

Act) z roku 1598 je považován za první případ, kdy na sebe stát vzal odpovědnost za 

pomoc chudým občanům.  

Za necelých sto let dochází i na první pokusy zakotvit institut pojištění. Jako 

první se pokusil myšlenku povinného pojištění uskutečnit francouzský ministr Jean-

Baptiste Colbert, markýz de Signelay. Tento vlivný politik prosadil za vlády Ludvíka 

XIV. povinné pojištění pro život, stáří a zdraví  pro francouzské námořníky na 

obchodních lodích (1673) (Černý 2005). Tento krok byl logickým opatřením, protože 

se týkal osob bez pevných rodinných a sociálních vazeb. Pokusil se tím omezit bídu 

a nouzi, do které se námořníci dostávali v případě, že nemohli vyplout na moře. 

Platili pojistné do vzájemné pokladny, neboť nemohli očekávat pomoc od svých 

pánů, kteří byli na moři, ani od obcí, jelikož svou dlouhodobou nepřítomností se 

domovským obcím odcizili. 

Moderní formy sociálního zabezpečení se začínají objevovat až v době 

rozvoje kapitalistických idejí 19. století.  Průvodními jevy tohoto období byly výrazné 

zásahy do poddanských vztahů. Vzniká nová společenská situace. Kapitalismus, a 

s ním spojená industrializace, se vyvíjel postupně, a proto se i podmínky pro 

společenské řešení sociálního zaopatření vytvářely postupně. Projevovalo se to, 

mimo jiné, i tím, že všeobecnému řešení předcházelo řešení na užším základě, 

zpravidla kolem jednoho podniku nebo případně v rámci určitého průmyslového 

odvětví. Roztříštěnost kapitálu v počátečním období jeho vývoje se odrážela i 

v rozdrobenosti zaměstnaneckých organizací, které měly nejprve podobu profesních, 

cechovních či dělnických spolků lokálního charakteru (Tomeš 2001).  

Dělnické hnutí v Německu stálo u zrodu prvních ustanovení o sociálním 

zabezpečení, na jejichž základě stát garantoval placeným dělníkům přístup 

k programu, který by je pojišťoval proti ztrátě příjmu. Postátněním dělnického 
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svépomocného hnutí vznikly první soustavy sociálního pojištění, charakteristické pro 

soudobé vyspělé, ekonomicky silné státy. První rozsáhlou reformu provedl kancléř 

Otto von Bismarck (1815 – 1898) v Německu. Je však nutné podotknout, že primární 

motivací Bismarcka nebylo sociální cítění nebo snaha o zlepšení sociální situace 

dělníků. Během 19.století se totiž organizovanost dobrovolných spolků natolik 

prohloubila, že se jejich pozice ve společnosti výrazně posílila. S tím souvisí i 

zvyšující se finanční nezávislostí těchto spolků, která umožňovala jejich narůstající 

manévrovací schopnost při nátlaku na zaměstnavatele (např. spolufinancovat 

stávky). Tuto vzrůstající moc spolků se rozhodl Bismarck touto reformou výrazně 

omezit. S podobnou reformou ho následoval kancléř Rakouska-Uherska Eduard 

Franz Josef Taafe (1833-1895) (Potůček 1995). 

Sociální pojištění pro dělníky bylo poprvé zavedeno masově v Německu: 

• v roce 1883 – nemocenské pojištění 

• v roce 1884 – úrazové pojištění 

• v roce 1889 – starobní a invalidní pojištění 

 

Systém sociálního pojištění se začíná po vzoru Německa rozvíjet po celém 

evropském  kontinentu: 

 

Nemocenské pojištění:  1888 – Rakousko 

 1891 – Uhry 

 1901 – Lucembursko 

 1910 – Srbsko 

 1911 – Rusko, Velká Británie 

 1912 – Rumunsko 

 1920 – Polsko 

 1922 – Řecko 

 

Důchodové pojištění: 1907 – Rakousko (pro úředníky) 

 1910 – Francie (pro dělníky) 

 1911 -  Lucembursko atd. 

 

Někde se nejprve začalo jen s pojištěním pro případ mateřství jako v Itálii 

(1910) nebo Španělsku (1923), pojištění v nezaměstnanosti vzniklo ve Velké Británii 
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(1911). Soustavy pro přídavky na děti vznikly nejprve v Belgii (1929) a ve Francii 

(1932). Do evropského vývoje sociálního pojištění po první světové válce zasáhlo i 

tehdejší Československo svým zákonem o sociálním pojištění z roku 1924.1  

Ve Spojených státech vzniká Zákon o sociálním zabezpečení (Social Security 

Act), který 14.srpna 1935 podepisuje tehdejší president Franklin D. Roosevelt. 

Terminologické použití pojmu sociální zabezpečení však není v tomto případě zcela 

přesné, jelikož tento federální zákon v USA je vlastně ekvivalencí k důchodovému 

pojištění na evropském kontinentu2 (Tomeš 2001). 

                                                 
1 V roce 2004 si ČR připomněla 80 let od vzniku tohoto zákona konferencí uskutečněnou v rámci 
ČSSZ. 
2 Dodnes je v USA pojem „social security“ terminologicky chápán jako synonymum k pojmu 
důchodové zabezpečení „pension system“ v evropském kontextu. 
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4. Souhrn teoretických poznatků  

4.1 Terminologické vymezeni oblasti sociálního zabezpečení 
 

S průmyslovým vývojem dochází ke změně životních podmínek, způsob a 

charakter práce vede k relativně rychlé změně života celých generací. To má za 

následek zvyšování sociálních rizik pro jednotlivé občany. Stálými změnami se 

člověk dostává do nových rizikových situací a je pro něj stále obtížnější, aby tyto 

situace sám plně zvládal a nesl. 

Sociální rizika je výraz, kterým můžeme označit ty sociální události, které 

jsou právu známé, s nimiž právo spojuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, 

pomocí nichž lze tuto okolnost zmírnit, překonat nebo jí dokonce předejít. Hlavními 

sociálními událostmi (a s nimi spojenými riziky) jsou: nemoc, úraz, těhotenství a 

mateřství, invalidita, stáří, smrt, ztráta zaměstnání, případně další události, které 

člověka mohou dostat do tíživé životní situace (Krebs 2005). 

Sociální zabezpečení je soubor institucí a opatření, jejichž prostřednictvím se 

zabezpečují občané proti výše zmíněným sociálním událostem. Z hlediska 

jednotlivce je sociální zabezpečení forma společenské pomoci, která ho buď 

finančně nebo naturálně podporuje v určitých společností uznaných životních 

situacích (Krebs 2005). 

Sociální zabezpečení zahrnuje vytvoření souboru programů formujících 

solidaritu s jednotlivci, kteří čelí buď nedostatku příjmů (případně této hrozbě), nebo 

jsou postaveni do situace vyžadující mimořádné výdaje. Ve všech zemích 

s institutem sociálního zabezpečení se pak můžeme setkat s programy, v nichž 

některé osoby přispívají na sociální zabezpečení a nejsou kvalifikovány jako 

oprávněné k užívání dávek. A naopak mohou být jiní, kteří na sociální zabezpečení 

nepřispívají vůbec, a přesto takových dávek užívají3 (Pieters, in Syrovátka 1997). 

Novější definice sociálního zabezpečení, které podávají autoři jako Sinfield 

(1989) a Bergham (1989) sledují neinstrumentalistický pohled. V paralele s definicí 

zdraví je sociální zabezpečení v Sinfieldově pohledu presentováno „situačně“, neboli 

                                                 
3 Problematikou definice pojmů v sociálním zabezpečení (včetně samotného pojmu sociální 
zabezpečení) se blíže věnují např. Syrovátka T., Sociální zabezpečení vybrané texty, Brno 1997 nebo 
Tomeš I., Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost, Praha 2001 
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jako stav úplné ochrany proti ztrátě materiálních prostředků.4 Bergham zase pohlíží 

na sociální zabezpečení jako na stav dokonalé ochrany proti potenciálním rizikům.5 

Podle mezinárodních dokumentů, mezi které patří charty, pakty a úmluvy 

mezinárodních organizací6, sociální zabezpečení poskytuje ochranu a pomoc lidem 

v případě: 

1) ohrožení zdraví a nemoci 

2) nezaměstnanosti 

3) zdravotního poškození a invalidity 

4) pracovního úrazu a nemoci z povolání 

5) stáří 

6) mateřství 

7) rodičovství 

8) úmrtí živitele 

Sociálnímu zabezpečení se přikládá v různých zemích, dokonce i v rámci 

jednoho státu, odlišný význam.7 Jako příklad pro srovnání můžeme uvést historický 

vývoj dnešní podoby sociálního zabezpečení v Evropě a v USA. Liší se charakterem 

i formou, cíli i náplní, vymezením okruhu sociálních rizik. 

K sociálním kategoriím samozřejmě patří i vlastní pojem sociální zabezpečení 

a sociální rizika zmíněné výše. Nejsou však jediná a je nutné si připomenout i další 

pojmy, které s touto problematikou souvisí. 

Sociální politika není zcela jednoznačně definičně vymezena. Můžeme ji 

například charakterizovat jako uvědomělou a cílevědomou činnost státu a některých 

organizací v sociální oblasti, kteří usilují o změnu nebo o udržení a fungování svého 

nebo jiného (státního, obecního) sociálního systému.8 Mezi další organizace působící 

v sociální oblasti zahrnujeme především politické strany, odborové centrály, církve, 

ale i soukromé nadace a dobročinné spolky případně další aktéry v sociální sféře. 

Realizaci sociální politiky můžeme pak analogicky vnímat jako uvědomělou a 

                                                 
4 Sinfield, A.: Social Security and Its Social Division: A Challenge for Sociological Analysis. New 
Waverley Papers, University of Edinburgh (revision of paper presented to the ISSA/ISA Research 
Meeting on the „Sociology and Social Security: Innovation and Challenge“, University of Bergen, June 
1984), 1989 
5 Bergham, J.: Defining Social Security. Paper for the „International Seminar on the Sociology of 
Social Security“ (ISA), University of Edinburgh, 1989 
6 např. MASZ, MOP, OSN, OECD, EU, Rada Evropy a další 
7 blíže Tomeš I., Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost, Praha 2001 
8 blíže Tomeš, I. a kol.: Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha, SOCIOKLUB 1996 
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cílevědomou činnost zajišťující podle konsensu společnosti sociální jistoty a 

optimální životní a pracovní podmínky občanů.9 

T. H. Marsall (1963) například uvádí, že „…´sociální politika´… se vztahuje 

k politice vlád mající přímý dopad na zabezpečení občanů příjmy nebo službami. 

Jejím jádrem je tedy sociální zabezpečení, sociální pomoc, zdravotní a sociální 

služby, bytová politika“ (in Potůček 1995, str. 31). 

Sociální práva, garantovaná Listinou základních práv a svobod 

a mezinárodními úmluvami, jsou také základními principy práva sociálního 

zabezpečení. Z Listiny vyplývá princip hmotného zajištění těch, kteří bez viny 

nemohou pracovat, princip hmotného zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci 

a při ztrátě živitele, princip práva na zajištění minimálního standardu životní úrovně, 

princip ochrany zdraví, princip bezplatné zdravotní péče na základě veřejného 

zdravotního pojištění a princip ochrany a podpory rodiny a dětí (Listina … Hlava 

čtvrtá). U nás jsou pak tyto principy konkretizovány v zákonech, vyhláškách a 

prováděcích nařízeních o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. 

V roce 2001 vznikla v českém prostředí tzv. Sociální doktrína, která zmiňuje 

sociální práva. „Jejich vymezení se odvíjí od mezinárodních úmluv ratifikovaných 

Českou republikou: Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

Všeobecné deklarace lidských práv, Evropské sociální charty a klíčových úmluv 

Mezinárodní organizace práce“ (Sociální … 2001, Kap. III, 

http://www.socioklub.cz/doktrina6.php 12.2.2006). 

Podle způsobu zajištění sociálních práv můžeme sociální zabezpečení rozdělit 

na oblasti a) sociálního pojištění, b) sociální podpory a c) sociální pomoci (Wintr 

2002). 

Sociální pojištění řeší situace, na které je možno se dopředu připravit 

odložením části peněz k řešení budoucí sociální situace. Jde buď o krátkodobý 

charakter, jako je například nemoc, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, 

které řeší nemocenské pojištění. Dále se může jednat o dlouhodobý charakter 

události, jako je stáří, invalidita, ovdovění a osiření, které zpravidla řeší důchodové 

pojištění. Forma pojištění je ve světě široce přijímaná a nejvíce preferovaná. 

Sociální podpora řeší takové sociální situace, které jsou na základě určitého 

celospolečenského konsensu uznané, a na které se člověk nemůže zpravidla 

                                                 
9 blíže Potůček, M.: Sociální Politika. Praha, SLON 1995 
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předem připravit. Sociální podpora je charakterizována jako systém státních dávek 

financovaný zpravidla prostřednictvím daní, respektive ze státního rozpočtu.  

Sociální pomoc je většinou poslední instancí při řešení hmotné a sociální 

nouze, kdy se jedinec dostane do situace, že není v jeho silách zaopatřit sebe i svoji 

rodinu. Finančně je tato oblast řešena ze státního i obecního rozpočtu. Aktivní jsou 

v této oblasti i nestátní neziskové organizace – nadace, církve apod. 

Z hlediska financování na výše zmíněné účely můžeme charakterizovat formy 

sociálního zabezpečení jako státní, veřejnoprávní a soukromé. 

Jak dále charakterizuje Krebs (2005), v prvém případě je nositelem sociálního 

zabezpečení stát. Činnost organizuje, systém řídí přímo nebo prostřednictvím svých 

státních institucí (např. ČSSZ v ČR). Rovněž stát určuje podmínky, jak subjekty 

vstupují do právních vztahů. Jednotlivci mají obvykle přímou zákonnou povinnost 

odvádět pojištění či “sociální daň”, kterou stát přerozděluje. Tento systém můžeme 

také charakterizovat jako povinné státní zabezpečení. 

V druhém případě je stát pouze garantem tzv. veřejnoprávního systému. 

Instituce vystupují odděleně od státního rozpočtu, hospodaří samostatně 

s přidělenými prostředky, i když část prostředků mohou dostávat od státu (např. 

platby na zdravotní pojištění za děti a důchodce). Nicméně formy tohoto systému 

vytváří stát, stanoví podmínky, upravuje práva občanů, zaměstnavatelů případně 

jiných sociálních skupin a garantuje správné fungování tohoto systému, včetně státní 

záruky za jednotlivá plnění. 

Pokud stát vystupuje pouze jako iniciátor, jedná se o soukromé 

zabezpečení.10 Stát vytváří pouze právní rámec pro působení různých nositelů 

pojištění a vymezuje základní pravidla, může i formou státního příspěvku nepřímo 

tyto formy podporovat. Nezasahuje však do organizování systému a jeho provádění 

a v zásadě ani neposkytuje finanční záruky.  

4.1.1 Terminologické vymezení důchodových pilířů 

Při debatách o pilířích důchodového zabezpečení je nutné si uvědomit 

poněkud nejednotnou odbornou terminologii. V některých případech tak může 

docházet k nedorozumění. Téměř vždy se hovoří o třech pilířích důchodového 

                                                 
10 u nás známé jako připojištění 
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systému. Takovéto rozdělení důchodového systému je především známé od 90. let 

minulého století zejména díky publikaci Světové banky Odvrácení krize stáří (1994). 

Prvním pilířem se rozumí státní (veřejný, public) systém důchodového 

pojištění financovaný průběžně (PAYG). 

Za druhý pilíř se podle terminologie ustálené v zemích EU považují aktivity 

zaměstnavatelských subjektů směřující k poskytování dávek občanům ve stáří. Tento 

systém může být různě financován, účast v něm může být povinná nebo dobrovolná 

ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Pod vlivem Světové banky se někdy za 

druhý pilíř důchodového pojištění považuje systém financovaný zásadně kapitálově 

(fondově), vyžadující povinnou účast a soukromou správu finančních prostředků 

(World Bank 1994). Vlivem této terminologické nejednotnosti dochází někdy 

k omylům a nesrovnalostem při diskusích o problémech důchodového pojištění. 

Dorozumění je navíc komplikováno skutečností, že oba teoretické přístupy druhého 

pilíře mohou vykazovat odlišnosti, ale v praxi může dojít zároveň k jejich vzájemnému 

propojení či splynutí. 

Za třetí pilíř se považují soukromé aktivity občanů (komerční životní pojištění, 

spoření atd.) teoreticky by měl být tento pilíř bez státních zásahů, ale i zde můžeme 

nalézt různé formy obzvláště daňových úlev, např. u životního  pojištění. (Štěpánek, 

in Národní pojištění 2001). 

4.2 Klasifikace důchodových systémů 
 

V literatuře můžeme najít mnoho různých kritérií vhodných k popisu a třídění 

důchodových systémů.11 Cílem této kapitoly je poskytnout základní přehled jejich 

principů a stručně rozebrat některá kritéria, která jsou často diskutována nejen 

odbornou veřejností, případně komentována v nejrůznějších mediích. V následující 

tabulce uvádím přehled základních charakteristik důchodového systému.  

 

 

 

 

                                                 
11 například Miller, K. : The political economy of pension reform in Central-Eastern Europe, 1999 
nebo Holzmann, R.: Pension Reform in Europe: Process and Progress (Directions in Development), 
World Bank 2003 a další. 
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Tabulka 1 Základní charakteristika důchodového systému 

Participace občanů Povinná ↔ Dobrovolná 
 

Správa systému Státní (veřejná) ↔ Soukromá 
 

Schémata dávková Dávkově definované ↔ Příspěvkově definované 
 

Financování Průběžné ↔ Fondové 
 

Distribuce prostředků Solidární ↔ Ekvivalentní 
 

Pozn.: Mezi další faktor, který zde není blíže rozebrán, můžeme považovat např. rozdělení na 
skupinový nebo individuální přístup k důchodovému systému  

 

Každý důchodový systém má své charakteristické rysy. V praxi, včetně 

českého prostředí, se nejčastěji setkáváme se státním povinným průběžně 

financovaným, dávkově definovaným schématem. Pro fondově financovaný systém 

je více typická dobrovolná soukromá forma s příspěvkově definovaným schématem. 

Avšak čistě teoreticky lze výše uvedené znaky „libovolně“ poskládat a vytvořit odlišný 

teoretický koncept důchodového systému.12 

4.2.1 Participace občanů 

4.2.1.1 Povinnost a dobrovolnost v důchodovém systému 
 

Mezi základní znaky důchodových systémů patří princip povinnosti nebo 

dobrovolnosti. Je logické, že první organizovanější aktivity směřující k zabezpečení 

lidí ve stáří vznikaly spontánně a dobrovolně (cechovní spolky, církevní charity, 

profesní vzájemná sdružení, institut výminku na venkově). Tato tradice je stále více či 

méně přítomna v důchodovém zabezpečení mnoha zemí. Založení povinných 

systémů v dnešním pojetí, kdy jsou občané nuceni „ze zákona“ participovat 

v důchodovém systému, lze umístit přibližně do konce 19. století. K většímu rozšíření 

principu povinnosti došlo postupně po druhé světové válce, kdy naprostá většina 

států převzala větší odpovědnost za péči o starší občany. 

V současné době je v praxi nejrozšířenější model, který uplatňuje princip 

povinné účasti v základním systému důchodového zabezpečení. Tento základní 

systém, jenž nemusí být automaticky státní či průběžný, by měl právě na základě 

                                                 
12 čistě teoreticky tedy může vzniknout např. státní, dobrovolný, fondově financovaný příspěvkově 
definovaný důchodový systém. 
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povinné účasti finančně zabezpečit pokud možno všechny účastníky po odchodu do 

důchodu před společensky uznaným minimem sociálního zabezpečení. Nad tímto 

základním systémem existuje prostor pro nadstavbové dobrovolné aktivity občanů - 

případně dalších subjektů (zaměstnavatelé, soukromí pojistitelé, penzijní fondy). 

Zdánlivě nelze tyto dva principy směšovat. Při uplatňování v praxi však lze 

nalézt různé kvazi-mandatorní/dobrovolné systémy. Např. možnost dobrovolně 

vstoupit do povinného systému, nebo možnost povinný systém za určitých okolností 

opustit – tzv. opt out. 

Otázka povinnosti a dobrovolnosti je svým způsobem střetem různých 

světonázorů nebo politických doktrín. Kromě extrémních názorů již dnes asi málokdo 

pochybuje o nutnosti povinného důchodového systému. Ovšem jak významný by 

tento systém měl být a zda by více prostoru nemělo být dáno dobrovolným aktivitám 

– to je věcí především politické debaty (Clark 2003). 

4.2.2 Správa systému 

4.2.2.1 Důchodové systémy provozované veřejným a privátním sektorem 
 

Prakticky ve všech zemích je provozování systému důchodového zabezpečení 

rozloženo mezi veřejný a soukromý sektor. Výrazně rozdílná v mezinárodním měřítku 

je však váha soukromých a veřejných pilířů penzijního systému. Veřejným 

provozovatelem důchodových systémů bývá nejčastěji, a Česká republika není 

žádnou výjimkou, stát. 

Státem provozovaný důchodový systém znamená, že vláda je zodpovědná za 

výběr příspěvků a výplatu důchodů. Obyčejně můžeme najít dva druhy státních 

důchodů: tzv. paušální (flat-rate) důchod a důchody spjaté s výdělky (earnings-

related), případně kombinaci obou. Paušální důchod znamená, že všichni důchodci 

mají nárok na tuto pro všechny stejnou dávku, a to bez ohledu na výši jejich výdělků 

v době, kdy byli ekonomicky aktivní. Naopak důchody vypočtené podle výdělků 

diferencují výši důchodů v závislosti na výši mezd v době, kdy dnešní důchodci byli 

ekonomicky aktivní (Bezděk 2000). 

V případě soukromých penzijních systémů je odpovědnost za výplatu dávek a 

většinou také za výběr příspěvků na straně soukromého sektoru. V praxi se 

nejčastěji setkáme se dvěma možnými způsoby. Tím prvním je situace, kdy jsou 

penzijní fondy, systémy organizovány zaměstnavateli (occupational schemes). 



 19

Druhým řešením je delegovat mandát na úroveň občanů, tzn. zavést individuální 

penzijní účty, které spravuje penzijní fond, pojišťovna a na kterých si občané po dobu 

své ekonomické aktivity spoří na své stáří (Bezděk 2000). 

4.2.3 Financování systému 

4.2.3.1 Průběžné financování 
 

Většina zemí světa aplikuje při financování důchodového zabezpečení princip 

pay-as-you-go (PAYG), tzv. průběžné financování. Znamená to, že příspěvky na 

pojištění, placené výdělečně činnými v běžném kalendářním roce, jsou v témže roce 

užity k výplatě důchodů.  

Průběžný způsob financování důchodů byl postupně zaváděn v 30. letech 

minulého století a po druhé světové válce se stal dominantním způsobem 

financování starobních důchodů. (Klvačová, Wawrosz 2002) 

Nastartování průběžného důchodového systému je v zásadě velmi snadný a 

bezbolestný krok: starší generace dostane důchod jakoby zadarmo a mladší 

generace zpočátku platí jen velmi nízké příspěvky. Problémy v průběžném 

důchodovém systému vznikají až při změnách v demografických ukazatelích - 

zpomalení populačního růstu, resp. při prodlužování naděje dožití.  

 
 
Finanční příspěvky mladší generace v čase t v nominální výši dt jsou přímo 

převáděny ke starší generaci rovněž v čase t. Tento způsob financování lze 

formálně zapsat jako bt=(1+n)dt, kde bt je nominální výše vyplácených dávek v čase 

t a n je míra růstu obyvatelstva, kterou je možné interpretovat jako nominální 

výnosovou míru příspěvků vkládaných do systému průběžného financování 

důchodového zabezpečení.                                                                    Zdroj: VÚPSV 

 

Finanční rovnováhu systému průběžného financování lze zjednodušeně 

vyjádřit následující rovnicí: 

 

Průměrná mzda x počet plátců x příspěvková sazba x úspěšnost výběru 
pojistného 

= 
průměrný důchod  x počet důchodců + administrativní náklady 
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Příspěvková sazba znamená sazbu důchodového pojištění, odváděnou všemi 

pracujícími.  

Je tedy vidět, že zvyšuje-li se počet důchodců ve srovnání s počtem plátců 

pojistného, jsou jen omezené možnosti, jak může celý systém zachovat finanční 

rovnováhu. Buď je nutné neustále posunovat věkovou hranici pro odchod do 

důchodu a tím omezovat počet osob oprávněných pobírat  důchod.  Alternativně lze 

snižovat podíl důchodu ke mzdě (replacement ratio), což může vytvářet sociální 

problémy především na straně nízkopříjmových důchodců. Další možností je 

zvyšování příspěvkové sazby, které dále zatíží aktivní populaci a obecně vede k 

poklesu ekonomické aktivity a tedy i mezd. Ani jedna z těchto variant není příliš 

populární, všechny se soustřeďují spíše na příznaky než na podstatu problému a ani 

jednu nelze používat příliš často a v radikální podobě. Pokud je nutné některé 

parametry změnit tak se změny  většinou provádějí v relativně dlouhém časovém 

období a kombinovaně (Schneider 1997). 

Pokud bychom předpokládali plnou finanční rovnováhu PAYG systému – což 

by v zásadě znamenalo rovnost příjmů a výdajů důchodového systému v každém 

roce - pak je míra výnosu tohoto systému determinována, za předpokladu stabilní 

příspěvkové sazby, růstem objemu vybraného pojistného, resp. mezd a platů v 

ekonomice.  

To je v dlouhém časovém období v duchu makroekonomických teorii 

výsledkem vývoje průměrné mzdy a počtu zaměstnaných osob. Vývoj průměrné 

mzdy je dlouhodobě určen růstem produktivity práce. Počet osob ekonomicky 

aktivních je dlouhodobě determinován zejména demografickými předpoklady – 

konkrétně mírou porodnosti.  Proto je výnosnost PAYG systému, za výše uvedených 

předpokladů, závislá na demografickém vývoji (Úřad vlády 2005).  

 Stárnutí populace má obecně dvě příčiny: klesající porodnost a rostoucí 

naději dožití. PAYG systém je citlivý na obě komponenty stárnutí populace – klesá 

počet přispěvatelů do systému a roste počet důchodců, což ohrožuje finanční 

stabilitu PAYG systému. V podmínkách dávkově definovaného PAYG systému se 

pak rostoucí počet důchodců projevuje obzvláště v růstu deficitu systému. 

Na druhé straně je však tento systém vůči cyklickým makroekonomickým 

šokům mnohem více odolný. Odolnost vůči ekonomickým problémům ovšem ani u 

PAYG systému není stoprocentní. V případě rozsáhlé strukturální ekonomické krize, 
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např. výrazného poklesu míry zaměstnanosti, bývá citelně postižena stabilita i PAYG 

důchodových systémů. 

Základním charakteristickým rysem průběžně financovaného systému je 

mezigenerační solidarita. Generace ekonomicky aktivních prostřednictvím 

zaplaceného pojistného financuje důchody generací v post-produktivním věku. Avšak 

ani v PAYG systému nemusí mezigenerační solidarita „existovat“. Pokud by výnos 

každé generace z průběžně financovaného systému byl v čase stabilní a neměnil se 

v závislosti na početní síle generací, byl by mezigenerační transfer mezi generacemi 

na stejné úrovni. Každá generace by dostávala stejně jako generace předchozí i 

následující a výše tohoto závazku by v čase byla stabilní a nezávislá na 

demografických faktorech. To je však prakticky nemožné naplnit a tato varianta 

zůstává pouze a čistě v teoretických konceptech13 (Úřad vlády 2005). 

4.2.3.2 Průběžné financování – systém NDC 
 

Hypotetické příspěvkově definované systémy (NDC – notional defined 

contribution) jsou poměrně novým přístupem, který byl použit např. ve Švédsku. 

Každý účastník má v rámci systému svůj (zdánlivý) individuální účet,  na kterém se 

mu evidují jím odvedené příspěvky a jejich zhodnocování v čase. Míra výnosnosti 

systému je však pouze domnělá, hypotetická, protože jeho zhodnocení není zcela 

závislé na tržní míře výnosnosti. 

Výše penze v okamžiku odchodu jedince do důchodu je tak v tomto systému 

přímo závislá na celkové výši odvedených prostředků na jedincově účtu a nepřímo 

závislá na průměrné očekávané délce života generace nastávajících důchodců. 

Prostředky na účtech jednotlivců jsou ovšem pouze hypotetické (proto notional), 

protože vybrané příspěvky jsou fakticky použity na výplatu současných důchodců. 

Jsou tedy pouze administrativně připisovány a zhodnocovány na individuálních 

účtech (Krebs 2005). 

Systém NDC dává větší prostor pro rozhodování jednotlivce jak o věku 

odchodu do důchodu, tak o jeho výši. Možnost ovlivnit výši budoucího důchodu 

jednotlivcem je však v NDC systému značně omezena chováním celé populace. 

Jednotlivec může, spíše než výši relace budoucího důchodu ke své mzdě, ovlivnit 

výši svého důchodu ve vztahu k ostatním pojištěncům ve své věkové skupině. Vliv 

                                                 
13 blíže v kapitole Distribuce 
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chování celé populace (míra ekonomické aktivity v populaci nebo průměrný věk 

odchodu do starobního důchodu, resp. odchod z ekonomické aktivity) na důchod 

jednotlivce je značný. Jednotlivec může z chování celé populace profitovat, a to v 

případě, že většina populace opouští trh práce až v pozdějším věku a jednotlivec se 

rozhodne odejít dříve. Dopad chování celé populace však může být na jednotlivce 

negativní, a to v případě, že bude preferovat pozdější odchod do důchodu, ale 

většina populace bude odcházet do důchodu co možná nejdříve (Úřad vlády 2005). 

Systém NDC založený na osobních záznamech pojištěnců jako systém 

zásluhový značně omezuje možnosti uplatnění příjmové solidarity (v čistě teoretické 

podobě vlastně příjmovou solidaritu eliminuje). Při rozhodování o míře solidarity v 

důchodovém systému je nutné zvážit, jaká míra sociální solidarity je únosná pro 

zavedení NDC systému, aby se ještě uplatnily jeho výhody. Rozhodování o míře 

sociální solidarity je vlastně rozhodováním o zavedení NDC systému. 

NDC systém eliminuje vliv demografického vývoje tím, že výše nově 

přiznávaného důchodu je přímo závislá na době dožití (ta se však může měnit 

během doby pobírání dávky). Je schopen automaticky reagovat na prodlužující se 

dobu dožití populace. Závažnější je však skutečnost, že tohoto přizpůsobení lze 

dosáhnout pouze za cenu nižšího přiznávaného důchodu pro skupiny osob dosud 

profitujících z příjmové solidarity. To samozřejmě vede ke snížení jeho relace k 

příjmu. 

4.2.3.3 Fondové financování 
 

Druhou variantou financování důchodů je tzv. fondový nebo kapitalizovaný 

způsob. Fondové financování je charakteristické tím, že se v tomto případě zakládá 

fond pro všechny (i budoucí) závazky penzijního plánu jejích systematickou 

kapitalizací. U fondového financování se důraz přesouvá na investiční činnost 

penzijního fondu a dosahovanou kapitálovou výnosnost. Typickým reprezentantem 

fondového financování jsou již podle názvu penzijní fondy. V tomto systému je 

zodpovědnost za financování důchodů přenesena na jednotlivce. Během své 

pracovní kariéry si lidé na svůj soukromý účet u některého z penzijních fondů 

ukládají určitou část mzdy. Po odchodu do důchodu se jim běžným pojistně 

matematickým způsobem vypočte starobní důchod.  
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. 

Výnos u FF systémů je determinován hrubým výnosem z aktiv dosažených na 

finančních trzích při splnění podmínek definovaných regulátorem (státem) a 

dohledem. Dále to je výše administrativních nákladů, která je u tohoto způsobu 

financování pro svou vysokou úroveň kritizována.   

Fondové financování podléhá riziku turbulencí na kapitálových trzích. Pohyby 

cen akcií a jiných instrumentů či změny úrokových sazeb mohou v krátkém období 

výrazně změnit finanční stav na individuálním důchodovém účtu, což je riskantní 

zejména pro osoby relativně blízko důchodového věku. 

Přestože výnos FF systému není přímo závislý na demografickém vývoji, 

občas je uváděno, že FF systém je zcela odolný vůči veškerému demografickému 

riziku.  Toto tvrzení je však mylné. Stárnutí populace má dvě výše zmíněné příčiny. A 

ani FF systém nemůže být imunní vůči faktoru rostoucí naděje dožití. U FF systému, 

obzvláště pokud má charakter příspěvkově definovaného schématu, dochází při 

rostoucí naději dožití k automatickému poklesu výše nově přiznaných důchodů. 

Tento model důchodového pojištění má řadu variant, které mohou zajistit 

sociálně přijatelný způsob přerozdělování. Vzhledem ke krátkozrakosti většiny lidí, 

především v mladém věku, se můžeme setkat s variantou nejen dobrovolného 

spoření, ale i s povinným schématem tj. lidé jsou povinni ukládat si určitou částku na 

svůj budoucí důchod. Realitou zůstává, že fondově financovaný systém vytváří větší 

proměnlivost důchodů a jejich závislost na zvolené investiční strategii penzijního 

fondu. Fondové financování je také zranitelnější nečekanými a prudkými pohyby 

cenové hladiny ((Klvačová, Wawrosz 2002). 

Fondový systém financování důchodového zabezpečení by měl dle některých 

zastánců (např. José Piñera, Robert Holzmann) nahradit (alespoň zčásti) systém 

průběžného financování, protože tato změna by údajně pomohla snížit zadluženost 

penzijního systému a zároveň zvýšit úroveň penzí vzhledem k čisté mzdě, aniž by 

 
Finanční příspěvky mladší generace v čase t - 1 v nominální výši dt-1 jsou 

investovány a v čase t jsou pak společně se svým výnosem vypláceny starší 

generaci. Tuto situaci lze formálně zapsat jako bt = (1+rt)dt-1, kde bt je nominální 

výše vyplácených dávek v čase t a rt je nominální výnosová míra příspěvků 

vkládaných do systému důchodového zabezpečení.  

Zdroj: VÚPSV
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musel výrazně růst věk odchodu do důchodu nebo se zvyšovat úroveň příspěvků 

vkládaných do systému. 

Přechod k fondovému systému by měl rovněž údajně přispět ke zvýšení míry 

úspor, což by zase mělo údajně pomoci k dosažení vyššího tempa růstu HDP a ve 

svém důsledku rovněž pomoci k nastolení finanční rovnováhy penzijního systému. 

Jako důvod, proč by měl fondový systém ke zvýšení míry úspor přispět, se uvádí 

skutečnost, že by občané byli nuceni v pracovním věku odkládat prostředky, aby si 

tak zabezpečili určitou úroveň spotřeby po odchodu do důchodu. 

Zastánci fondového systému rovněž argumentují, že v současné situaci, kdy 

se v mnoha zemích světa snižuje míra růstu obyvatelstva (v některých případech až 

do záporných hodnot) a zvyšuje se podíl osob v důchodovém věku v populaci, je 

přechod od systému průběžného financování důchodového zabezpečení k systému 

fondovému jediným způsobem, jak vůbec zajistit možnost vyplácení budoucích 

důchodů alespoň v současné reálné výši. 

4.2.4 Dávková schémata  

4.2.4.1 Dávkově definované důchodové systémy 
 

Dávkově definované (DB - defined benefit) systémy garantují určitou výši 

důchodových dávek, většinou v závislosti na kombinaci faktorů jako je počet let, po 

které jedinec odváděl příspěvky do systému, výše příjmů jedince za určité období a 

výše tzv. aktuálního parametru, jenž bývá stanoven zákonem. Tento systém tedy 

umožňuje, aby si každý občan mohl poměrně přesně spočítat výši svého důchodu 

před odchodem do důchodu. 

Nicméně i v DB systému může teoreticky dojít k úpravě některých parametrů, 

které zásadním způsobem ovlivní výši nově přiznaných důchodů a dynamiku jejich 

vyplácení v čase. Pravděpodobnost této změny je tím vyšší, čím méně finančně 

udržitelný je daný DB systém. Z hlediska výpočtu důchodu mohou mít některé tyto 

změny dokonce i retroaktivní charakter. Změna v DB systému je pro jedince tím 

riskantnější, čím je starší (resp. blíže odchodu do důchodu), protože má méně času 

vyrovnat se s jejími následky přizpůsobením svého ekonomického chování. 

Ve standardních DB systémech neexistuje automatická reakce na růst doby 

dožití. DB systém, vystaven takovému šoku, směřuje k růstu výdajů, a tudíž k 

deficitnímu hospodaření. Deficity vyvolané růstem doby dožití se v DB systému musí 
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korigovat ad hoc formou různých parametrických změn. Tyto „… změny mohou jít 

částečně na vrub generací, u kterých se růst doby dožití projevil (ať už změnami v 

nově přiznaných důchodech nebo úpravou valorizace jim vyplácených důchodů). 

Častěji jsou však náklady neseny i generacemi staršími (snížení valorizace všech 

vyplácených důchodů), mladšími (parametrické úpravy příjmové a výdajové strany 

DB systému) a ještě nenarozenými (deficitní hospodaření, které bude muset být 

dříve či později kryto zvýšením daňové zátěže) s rizikem neadekvátních dopadu na 

mezigenerační spravedlnost.“ (Závěrečná … 2005, str. 60) 

Míra náhrady předdůchodových příjmů je relativně vyšší u osob s nižšími 

příjmy než u občanů s vysokými výdělky. DB systém umožňuje zajistit potřebný 

princip zásluhovosti, ale pokud je míra této zásluhovosti příliš velká, muže mít 

negativní dopady na motivaci jedinců setrvat na trhu práce. 

4.2.4.2 Příspěvkově definované penzijní systémy 
 

Příspěvkově definované (DC - defined contribution) penzijní systémy 

neposkytují svým účastníkům takovou míru jistoty ohledně výše jejich budoucích 

penzí. Účastníci platí stanovenou příspěvkovou sazbu, ale výše jejich budoucích 

penzí závisí mimo velikosti odvedených příspěvků také na míře výnosu z investování 

těchto úspor na kapitálovém trhu. Příspěvkově definované penzijní plány jsou z 

hlediska financování více typické pro fondové (kapitálové) financování. Nicméně se 

můžeme s tímto schématem setkat i v průběžném financování, a to konkrétně v tzv. 

NDC systému (notional defined contribution).14 

V příspěvkově definovaném systému je stanovena příspěvková sazba, kterou 

pojištěnec platí do systému. Výše jeho důchodu závisí přímo úměrně na množství 

odvedených příspěvků a jejich zhodnocení a nepřímo úměrně na naději dožití jeho 

generace v okamžiku odchodu pojištěnce do důchodu. Výše důchodu tak není 

systémem předem „garantována“. 

Vyšší věk v DC systému znamená, že větší část z celoživotně odvedeného 

pojistného je již „známá“ (skutečně zaplacená), a tudíž nepředstavuje pro výši DC 

důchodu nejistotu. Navíc spolu s přibližujícím se odchodem do důchodu se většinou 

investiční portfolio alokuje více do bezpečnějších instrumentů (vládních cenných 

papíru, bankovních termínových vkladů apod.), než do akcií. To snižuje dopad rizika 

                                                 
14 Blíže v kapitole Průběžné financování – systém NDC 
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nerovnováhy kapitálových trhů na výši důchodu. V neposlední řadě s rostoucím 

věkem klesá rozsah rizika spojeného s odhadem doby dožití dané generace, což 

omezuje nejistotu při výpočtu anuity. 

DC systémy jsou ve své čisté podobě pojistně matematicky neutrální. Jinými 

slovy, pojistné odvedené za dodatečný rok na trhu práce se plně promítne do výše 

důchodu. Čistý DC systém tak nemotivuje jedince k předčasnému opuštění trhu 

práce, ani ho nepenalizuje za pozdější odchod do důchodu (Úřad vlády 2005). 

DC systémy dokáží při výpočtu nově přiznaných důchodů přímo reagovat na 

prodlužující se dobu dožití jednotlivých generací. Je to zajištěno principem výpočtu 

důchodu jakožto doživotní anuity. Pomineme-li riziko, že poskytovatel anuity 

nepřesně odhadne budoucí vývoj doby dožití, nemůže DC systém vyplatit v anuitách 

dané generaci důchodců více, než činí jejich naspořené a zhodnocené prostředky. 

„Růst naděje dožití je tak v DC systémech zohledněn plně u generace, které se tento 

růst týká.“ (Závěrečná … 2005, str. 60) 

4.2.5 Distribuce – finanční toky 

Dalším znakem, který určuje charakter důchodového systému, je způsob 

(re)distribuce finančních prostředků. Toto přerozdělování můžeme zjednodušeně 

rozdělit do dvou kategorii na základě generační (re)distribuce. Za prvé je to 

mezigenerační solidarita a za druhé je to  solidarita uvnitř generace – intragenerační.  

Jak vyplývá z následujících odstavců, oba typy mají významnou pozici při úvahách o 

sociálně „spravedlivém“ důchodovém systému a vzájemně se ovlivňují a doplňují 

(Bezděk 2000). 

4.2.5.1 Mezigenerační solidarita 
 

Základním znakem PAYG systému je mezigenerační solidarita. Generace 

ekonomicky aktivních prostřednictvím zaplaceného pojistného či daní financuje 

důchody generací v post-produktivním věku. Naopak u FF systému tato solidarita 

není, neboť výše důchodu závisí, za jinak stejných podmínek, na vlastních 

příspěvcích každého jedince. 

PAYG systém je založen na myšlence mezigenerační solidarity. To je sociálně 

spravedlivé v podmínkách stabilního a neměnného vývoje populace. V situaci, kdy 

tzv. index závislosti (definovaný například jako podíl lidí v důchodovém věku na 

celkové populaci) roste, to může způsobovat významné efekty. Implicitní reálná míra 
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výnosu PAYG důchodových systémů je již delší dobu výrazně nižší než u fondových 

a příspěvkově definovaných schémat. Jde o důsledek toho, že v kontextu nepříznivé 

demografické a finanční situace většiny PAYG systémů musí současní (a budoucí) 

pracovníci platit vyšší příspěvky, aby byly finančně pokryty nároky současných (a 

budoucích) důchodců (Bezděk 2000). 

Empirické kalkulace dokazují, že starší generace mají čistý profit z PAYG 

důchodového systému, zatímco mladším generacím přináší tento systém čistou 

ztrátu. Například v Japonsku jsou lidé narození před rokem 1960 čistí příjemci z 

PAYG systému, protože čistá současná hodnota jejich budoucích důchodů minus 

čistá současná hodnota příspěvků, které zaplatili, je kladná. Naopak lidé narození po 

roce 1960 jsou čistí přispěvatelé do systému (OECD 1997). Dalším příkladem může 

být belgický státní PAYG systém. Při jeho analýze dospěli Callatay a Turtelboom 

(1996) k závěru, že reálná vnitřní míra výnosu systému v čase klesá. Pro člověka, 

který odešel do důchodu v roce 1990, činila 6,1%, kdežto u důchodce v roce 2020 to 

budou 4%. 

Mezigenerační redistribuce často není jediným kanálem nadměrného transferu 

peněz od mladší ke starší generaci. Finanční trhy většinou nejsou perfektní a mladí 

lidé jsou často vystaveni tvrdým omezením likvidity (liquidity constraints), protože 

nejsou dostatečně důvěryhodným partnerem pro banky při žádostech o úvěry, které 

by byly financovány zejména z úspor starších generací. Proto PAYG systémy spolu s 

omezením výpůjček přispívají k nadměrné mezigenerační redistribuci zdrojů od 

mladších ke starším generacím. Na druhé straně je ovšem nutné podotknout, že tato 

příjmová redistribuce je alespoň částečně kompenzována finančními transfery od 

starších generací k mladším ve formě rodinných výpomocí a dědictví (Bezděk 2000). 

V praxi je ovšem technicky téměř nemožné dosáhnout pojistně matematického 

optima v podmínkách PAYG dávkového definovaného systému. Navíc rozhodování o 

výši dávek a odvedeného pojistného je u PAYG DB systému předmětem politického 

procesu. V případě početně silných generací v ekonomicky aktivním věku (a tedy 

aktuálně početně slabších generací důchodců) se tak snadno muže stát, že systém 

nekumuluje dostatečné přebytky na pokrytí důchodů budoucích silných generací 

důchodců. Relativně vyšší zdroje vybrané formou pojistného od silných generací 

bývají místo toho většinou ihned spotřebovány, ať už v podobě vyšších důchodů pro 
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stávající důchodce nebo v podobě nízkého věku pro odchod do důchodu.15  (Úřad 

vlády 2005). 

4.2.5.2 Redistribuce intragenerační 
 

Redistribuce uvnitř generace znamená diferenciaci důchodových dávek podle 

výše příjmu, úrovně vzdělání, pohlaví apod. Protože dávkově definované PAYG 

systémy nerozlišují výši důchodů jednotlivců podle pravděpodobnosti úmrtí, platí, že 

očekávaná míra výnosu ze systému se zvyšuje s rostoucí očekávanou délkou života 

jednotlivce. Navíc mnoho PAYG dávkově definovaných systémů relativně 

upřednostňuje podprůměrně příjmové jedince pomocí přerozdělovací konstrukce 

způsobu výpočtu důchodu. Například Cubeddu (1998) analyzoval státní důchodový 

systém v USA a došel k závěru, že upřednostňuje ženy a lidi s nižším vzděláním. 

Na druhé straně najdeme mnoho autorů (např. Dilnot, Disney, Johnson a 

Whitehouse (1994), Holzmann (1996) nebo Mitchell a Zeldes (1996)), kteří poukazují 

na to, že redistribuce uvnitř generací od bohatých k chudým není tak silná, pokud je 

vůbec nějaká, protože existuje pozitivní korelace mezi výší celoživotních výdělků a 

délkou života jedince. Tento faktor může být dále zvýrazněn existencí mzdových 

systémů, kde se mzda zvyšuje v závislosti na věku pracovníka, existencí 

zápočtových dob (např. uznávání doby studia na vysokých školách, péče o dítě do 

důchodových nároků) nebo existencí maximálních stropů ve vztahu k mzdám, 

přičemž z mezd převyšujících tuto hranici se již neplatí pojistné. Teoreticky tak lze 

vysledovat i případy (spíše dílčí případy), kdy průběžně financované důchodové 

systémy mohou být dokonce degresivní, a na základě toho redistribuují zdroje od 

chudých k bohatým.16 

Mezi nejvýraznější intragenerační solidaritu patří však solidarita na základě 

příjmu. Záleží především na charakteru schématu, který určitý důchodový systém 

využívá. DC systémy jsou ve své čisté podobě plně zásluhové, tzn. že důchod je 

plně závislý na příjmech (resp. odvedeném pojistném) daného jedince. Poskytují tak 

všem pojištěncům stejnou míru náhrady jejich předdůchodového příjmu, bez ohledu 

na absolutní výši těchto příjmů. Naopak DB systémy v sobě většinou skrývají 

                                                 
15 A tudíž je rozděleno relativně více zdrojů mezi větší počet oprávněných osob 
16 V kontextu České republiky vykazuje ovšem státní důchodový systém například na základě relace 
starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě při různé úrovni mzdy (viz Graf 5), podle mého názoru, 
výraznou míru klasické intragenerační redistribuce (ve směru od  „bohatých“  k  „chudým“). 
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intragenerační příjmovou solidaritu. Míra náhrady předdůchodových příjmů je tak 

relativně vyšší u osob s nižšími příjmy než u občanů s vysokými výdělky. 

Systém s vysokou příjmovou solidaritou představuje účinný nástroj boje s 

chudobou  post-produktivních generací, což je důležité z hlediska udržení sociální 

soudržnosti společnosti. Na druhé straně nadměrná příjmová solidarita vytváří 

bariéry v důchodovém systému. Pojistné je vnímáno spíše jako daň, snižuje se tudíž 

motivace platit do systému, což v konečném důsledku podporuje šedou ekonomiku. 

Plně zásluhový systém nevysílá negativní podněty k trhu práce, avšak v jeho čisté 

podobě existuje významné riziko chudoby (nedostatečné výše důchodů) pro část 

důchodců. Příjmy těchto ohrožených kategorií pak musejí být podporovány jinými 

sociálními systémy. 

Existuje-li ve společnosti dohoda o nutnosti příjmové solidarity v důchodovém 

systému, představuje DB systém nejjednodušší způsob její realizace. Naopak DB 

systém, který by se (nedokonale a složitě) snažil pouze imitovat plně zásluhový 

systém, nemá v přímé konkurenci s DC systémem smysl. Stejně tak je obtížné a 

nepraktické implementovat prvky příjmové solidarity do DC důchodového systému, 

neboť se tím ztrácí jeho příspěvkový charakter. 

4.3 Rizika financování důchodových systémů 
 
„Nejdůležitějším cílem jakéhokoliv penzijního systému je poskytovat stabilní, 

předvídatelný a adekvátní zdroj důchodových příjmů pro každého účastníka“ 

(Thompson 1997, str. 3). Na základě údajů z předchozí kapitoly je zřejmé, že plně 

fondově financované systémy bývají vesměs příspěvkově definované a naopak 

PAYG financované systémy se kloní spíše k dávkově definovaným plánům. Oba 

systémy (PAYG dávkově definovaný a plně fondový příspěvkově orientovaný) jsou 

citlivé na různé druhy rizik. Následující odstavce obsahují přehled pěti druhů 

možných rizik, založený na studii Börsch-Supan (1997). 

4.3.1 Demografické riziko 

Oba systémy - jak PAYG, tak i fondový - jsou spjaty s demografickými riziky. V 

případě PAYG systému vede nepříznivý demografický vývoj (stárnutí populace v 

důsledku nízké míry porodnosti a rostoucí délky života), v kontextu většinou špatné 

finanční situace PAYG systémů, k nadměrné mezigenerační i intragenerační 
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redistribuci. Ovšem ani fondové systémy nejsou zcela nezávislé na demografickém 

vývoji, protože s poklesem podílu pracovníků na celkové populaci může dojít k tomu, 

že se kapitál stane relativně (ve vztahu k práci) nadbytečným. To může způsobit 

pokles míry výnosnosti kapitálu. Takovýto efekt by ale pravděpodobně nebyl příliš 

výrazný, Börsch-Supan odhaduje, že v případě Německa může dojít k poklesu z 

5,5% současné úrovně na cca 4,5% kolem roku 2030. 

Celkově se tak lze ztotožnit s Thompsonovým názorem (1997), že na 

nepříznivý demografický vývoj jsou více citlivější PAYG systémy, protože důchodové 

nároky budou dříve či později upraveny ve snaze snížit deficity penzijních systémů. 

4.3.2 Politické riziko 

Politické riziko znamená, že výše důchodů může být ovlivněna politickým 

rozhodnutím. Ani v tomto případě nejsou oba penzijní systémy plně chráněny proti 

tomuto druhu rizika. Penzijní fondy mohou být použity k jiným účelům, než k jakým 

byly založeny, popřípadě mohou být i zneužity. Pro PAYG financované systémy zase 

představují největší nejistotu možné účelové změny v legislativě.  

Podle mého názoru a s přihlédnutím k základnímu významu majetkového 

práva (a práva vůbec) ve vyspělých demokraciích se domnívám, že politické riziko je 

větší problém pro PAYG systémy než-li pro systémy fondové. Ve většině těchto zemí 

s rozvinutou demokracií funguje princip volených funkcí – politických mandátů, které 

však nepokrývají nutný časový horizont, který by zachytil dopady možných politických 

rozhodnutí ovlivňujících velmi dlouhý horizont dopadů na PAYG důchodový systém. 

4.3.3 Riziko kapitálového trhu 

Tomuto riziku je plně vystaven fondový systém. Riziko kapitálového trhu 

zahrnuje riziko fluktuace míry výnosnosti dosahované penzijními fondy, riziko inflace, 

pokud jsou budoucí penzijní závazky vyjádřeny v nominálních hodnotách, a také 

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

mezinárodně diverzifikovány. Jak Börsch-Supan poznamenává: „často se přehlíží, že 

kapitálově-investiční rizika mohou být mezinárodně diverzifikována, kdežto domácí 

rizika [např. demografické či politické riziko] diverzifikovat nelze“ (Börsch-Supan 

1997, str. 8). Poznamenává také, že jednoduché srovnávání rizika fluktuace 

výnosnosti bez přihlížení k absolutní hladině výnosnosti může být zavádějící. 

„Německý PAYG penzijní systém … poskytuje vnitřní míru výnosu pro pracovníka 
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narozeného v roce 1960 přibližně mezi -0,5% až 0,5%, v závislosti na mixu 

hospodářských politik. Naproti tomu roční míra výnosu z investic do podniků, 

vypočtena jako pětiletý klouzavý průměr, fluktuovala mezi 4 až 16% v reálném 

vyjádření v období 1970 až 1995. Pokud převáží „úzký“ pohled na riziko, tak rozptyl 

míry výnosnosti je samozřejmě vyšší na kapitálovém trhu, ale přesto i nejnižší 

zaznamenaný výnos na kapitálovém trhu stále dominuje nad nejvyšším 

zaznamenaným výnosem z PAYG systému“ (Börsch-Supan 1997, str. 8). 

4.3.4 Rodinné riziko 

Jde o to, že v mnoha zemích (s PAYG penzijním systémem) je důchod 

jednoho z manželů více či méně spjat s příjmovou situací druhého manžela. V 

podmínkách rostoucí míry rozvodovosti to vede k nižším důchodům, zejména v 

případě žen (manželek) s přerušovanou vlastní výdělečnou historií. Individualizované 

penzijní systémy (tedy vesměs fondová příspěvkově definovaná schémata) tomuto 

riziku nepodléhají. 

4.3.5 Riziko dlouhověkosti 

Riziko dlouhověkosti způsobuje, že penzijní úspory mohou být plně vyčerpány 

ještě za života jedince. Vůči tomuto riziku je velmi silně imunní PAYG systém, ovšem 

fondová schémata ho nedokážou zcela eliminovat. Důvodem je problém tzv. selhání 

trhu soukromých anuit. Dilnot, Disney, Johnson a Whitehouse (1994) identifikovali 

dva druhy anuitního selhání. Tím prvním je morální hazard. Jde o situaci, kdy 

jedinec je schopen ovlivnit riziko dlouhověkosti (například prodloužit svůj život 

zdravější stravou nebo lepším životním stylem), ale pojišťovna nedokáže identifikovat 

tyto faktory a neumí proto rozlišit jedince podle těchto parametrů a musí nabízet 

produkt (anuitu) založený na průměrné zbývající délce života pro celou dotyčnou 

generaci. 

Druhým typem selhání trhu anuit je problém nepříznivého výběru. Problém 

je, že lidé s kratší očekávanou délkou života nebudou mít zájem kupovat anuity 

založené na průměrné délce života celé generace, protože by jim tento produkt 

přinášel nevýhodnou implicitní vnitřní míru výnosu. Tím se ale zvyšuje průměrná 

délka životního očekávání „zbytku“ dané generace a pojišťovna musí zvýšit cenu 

nabízených anuit. Tato situace obratem vede k tomu, že implicitní míra výnosu nově 

nabízených anuit se stává nevýhodnou pro další část dané generace a tak dále. Na 
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konci této spirály by se mohlo stát, že na trhu anuit nebude působit vůbec žádná 

pojišťovna (penzijní fond) nabízející tyto produkty, protože se nesetká s 

koupěschopnou poptávkou a musela by zbankrotovat.  

V praxi tato situace asi nikdy nenastane, ale cena anuit je přesto trochu vyšší 

než ideálně odpovídající cena. Pojišťovna a fondy samozřejmě vyvíjejí způsoby, jak 

omezit riziko selhání trhu anuit. Za prvé, klienti jsou povinni poskytovat pojišťovně 

všechny informace relevantní k problému odhadu dlouhověkosti. Dalším způsobem 

může být povinnost pro všechny účastníky penzijních fondů při odchodu do důchodu 

zakoupit anuity. Zajistí se tím, že průměrné životní očekávání generace 

nadcházejících důchodců (z penzijních fondů) se rovná průměrnému životnímu 

očekávání celé generace všech nadcházejících důchodců (bez ohledu na to, jsou-li 

to účastníci fondů nebo jiného - PAYG - systému). 

4.3.6 Další typy rizik 

Pět výše diskutovaných okruhů představuje všeobecně akceptovaná rizika, 

kterým jsou penzijní systémy vystaveny. Někteří autoři se však zaobírají i dalšími 

možnými typy rizik. Například Thompson (1997) uvádí také riziko institucionálního 

selhání, které definuje jako neschopnost chránit a spravovat finanční aktiva systému, 

problémy spojené s výběrem pojistného a neefektivní administrativu. Jeho závěr zní, 

že každý z těchto tří problémů se může objevit v jakémkoliv druhu penzijního 

systému. Přesto však první druh problémů je častější spíše ve veřejném sektoru, 

vybírání příspěvků je menším problémem v PAYG systému a neefektivní 

administrativa je více pravděpodobná u soukromě spravovaných penzijních 

programů (Thompson 1997). Podobně jak se Thompson věnuje riziku neefektivní 

administrativy, tak hovoří Palacios a Whitehouse (1998) o riziku nepřiměřené 

regulace penzijních fondů. Upozorňují, že regulační prostředí musí být dostatečně 

tvrdé, aby zabránilo defraudacím a ochránilo vkladatele, ale musí současně 

dostatečně flexibilně umožňovat konkurenci mezi fondy. 

Další druh rizika, o kterém se Thompson (1997) zmiňuje, je individuální 

riziko, které je představováno nejistotou spojenou s pracovní kariérou každého 

jedince. Když ale zkoumal způsob zacházení s nepravidelnými pracovníky (sezónní 

práce), nenašel mezi PAYG a plně fondovými systémy znatelné rozdíly.  

Úvahami o rizicích se zabýval také například Arrau (1995). Upozorňuje, že 

fondové systémy jsou odolné vůči politickým rizikům, zatímco PAYG systémy jsou 
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populistickým chováním politiků zranitelné. Dokládá to na příkladech zvyšování 

důchodových dávek provedeného bez adekvátního zvýšení příspěvků nebo 

„snižování“ míry nezaměstnanosti pomocí podporování předčasných odchodů do 

důchodu. Tato krátkodobě orientovaná rozhodnutí jsou ovšem obvykle zdrojem 

dlouhodobých problémů. Při hodnocení ostatních rizik Arrau souhlasí s tím, že PAYG 

schémata pokrývají mnohem lépe riziko dlouhověkosti. Fondové systémy toto plně 

nedokáží, dokonce i systém s povinnými anuitami se nevyhne zcela rizikům 

vyplývajícím ze skladby portfolia. Ani PAYG schémata nejsou ale bezriziková. 

V důsledku nepříznivého demografického vývoje musí účastníci PAYG systémů 

očekávat růst příspěvkových sazeb a věku pro odchod do důchodu.  

Palacios a Whitehouse (1998) se zabývali těmi riziky PAYG schémat, kdy 

nepříznivá finanční situace vede k opakovaným úsporám na straně výdajů (snižování 

štědrosti systémů). Na konkrétních příkladech navíc dokazují, že riziko inflace není 

vlastní pouze fondovým schématům. Například „v USA odložili indexaci důchodových 

dávek v závislosti na inflaci za rok 1984, v Belgii v letech 1983 až 1985 a na Novém 

Zélandě v letech 1992 až 1993 navzdory tomu, že podle zákona měla být indexace 

provedena“ (Palacios a Whitehouse 1998, str. 7). Podotýkají navíc, že inflační riziko 

penzijních fondů může být zmírněno vydáváním obligací s výnosem závislým na 

vývoji inflace. To by umožnilo nabídku důchodových dávek ve formě anuit, které 

budou indexovány podle inflace.  
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5. Vývoj důchodového systému na území ČR  

5.1 Vývoj důchodového systému do konce druhé světové války 
 

Pokrok a vývoj sociální ochrany nastal teprve když společnost dosáhla, 

zejména po stránce ekonomické, určitého stupně vývoje v souvislosti s průmyslovou 

revolucí, tedy na konci 18. století. V té době se právě rozmáhá naléhavá potřeba 

organizovaně a hromadně zabezpečovat určité sociální skupiny obyvatelstva při 

nemoci, invaliditě, stáří a dalších sociálních událostech, které ohrožují zdraví nebo 

zbavují výdělku za práci. 

Počátky důchodového zabezpečení na území ČR sahají do dob rakouské 

monarchie. Na konci 18. století bylo uzákoněno penzijní zaopatření státních a 

následně i dalších veřejných zaměstnanců. V letech 1771 a 1781 byly vydány první 

dva penzijní normály (zákony), zakládající nárok na penze pro vdovy a sirotky po 

„věrně sloužících“ zaměstnancích, a druhý pro zaměstnance, kteří se alespoň po 10 

letech stali neschopnými práce. 

Rozvoj průmyslu a celkový společenský pokrok byly hlavní příčinou pro 

přechod od dobrovolných svépomocných spolků, fondů a dělnických pokladen 

k povinnému pojištění zaměstnanců. Avšak toto pojistné se týkalo poměrně malého 

počtu lidí, byly obecně nedokonalé a neúplné. Nejlépe byli zajištěni státní úředníci, 

případně vybrané skupiny společnosti (důstojníci, soudci…). Po revolučním roku 

1848 docházelo k postupnému rozšiřování na další skupiny obyvatel (horníci, 

železničáři a další). 

Moderní formy sociálního zabezpečení našly cestu do českých zemí až 

koncem 19.století. Pod vlivem Bismarckovy reformy v sousedním Německu zavádí 

v té době již v rakousko-uherské monarchii řadu reforem ministerský předseda 

Eduard Taafe. První významnou normou v důchodovém zabezpečení bylo císařské 

nařízení č.157/1866, které zavedlo systém určující výši penze kvótou z platu tak, že 

nárok vznikl po 10 letech služby a penze se zvyšovala za každých 5 let služby. 

(Tomeš 1996) 

Povinné veřejnoprávní sociální pojištění pro rakouskou část Rakouska-

Uherska, pod kterou v té době spadaly i české země, byl zákon o  nemocenském 

pojištění č.33/1888 římského zákoníku. Tento zákon se stal u nás první obecně 

pojatou a povinnou úpravou sociálního zabezpečení. Další zákon č. 74/1896 zavedl 
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výpočet penze procentuálně z posledního platu. Tento systém byl následně i převzat 

do sociálního zákonodárství první republiky. 

V prvních letech samostatné Československé republiky probíhala unifikace 

sociálně politických norem Rakousko-Uherska. Následně byla uzákoněna jejich 

platnost na celém území Československé republiky. Poté následovaly pouze dílčí 

úpravy. V té době se stále ještě samostatně vyvíjelo penzijní pojištění horníků, 

zaměstnanců železnic a státních úředníků. 

Pokrokový zákon č. 221/1924 Sb. a. n., o pojištění zaměstnanců pro případ 

nemoci, invalidity a stáří, který vznikal napříč politickou i odbornou diskusi, byl přijat 

9. října 1924 a nabyl účinnosti 1.7.1926. Byl prvním právním předpisem po 1. 

světové válce, který sociální pojištění sjednocoval (i organizačně) a respektoval 

individuální potřeby pojištěnců. V předválečné ČSR se nepovedlo zabezpečit penzijní 

pojištění osob samostatně výdělečně činných. I přesto se ukázal tento zákon jako 

velmi prozíravý a stal se jednou z nejvýznamnějších sociálních reforem 

meziválečného Československa a významnou měrou přispěl k posílení 

demokratického vývoje Československa (ČSSZ 2004). 

Celý systém sociálního pojištění byl založen na rovnováze mezi příjmy a 

výdaji. Pojistné hradili zpravidla zaměstnavatelé a zaměstnanci, eventuálně 

v některých částech sociálního pojištění nesli celé pojistné pouze zaměstnavatelé 

(úrazové pojištění). Nárok na starobní důchod vznikal v 65 letech pro muže i pro 

ženy a byl podmíněn uplynutím čekací doby, která byla stanovena na 150 

příspěvkových týdnů. 

Ve třicátých letech 20.století v důsledku celosvětové hospodářské krize 

dochází k řadě novelizací tohoto zákona, které měly v zásadě restriktivní tendence. 

Za okupace se v dávkách upravovaly hlavně mzdové třídy s cílem vyrovnat se 

v dávkách s růstem cen a mezd. Po válce byly mzdové třídy opět nově upraveny a 

rozšířeny. Úprava byla jednotná pro všechna odvětví nemocenského pojištění. 

V platnosti však zůstaly dřívější předpisy, a to až do 30.září 1948 (ČSSZ 2004). 

5.2 Vývoj důchodového systému od konce druhé světové války do roku 
1989 

 
Úsilí o sociálně pojišťovací reformy se po skončení II. světové války 

soustředilo především na prosazení požadavku uniformity, který byl v konkrétních 

historických podmínkách požadavkem nejprve na organizační sjednocení sociálního 
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pojištění, později na jednotnou organizační strukturu. První etapa prací se proto 

soustředila na organizační zákon, který byl připraven již na přelomu roku 1945 a 

1946. 

Koncepce národního pojištění připravovaná v letech 1945 až 1948 vyústila 

v zákon č. 99/1948 Sb. o národním pojištění, který zrušil všechny předchozí zákony 

z této oblasti. Tímto zákonem došlo ke sjednocení všeobecného sociálního 

zabezpečení, které se skládalo z pojištění nemocenského, důchodového a 

úrazového. Zákon byl na svou dobu velmi moderní, pokrokový a vycházel z 

Beveridgeova modelu publikovaného v roce 1942, podle kterého neměla být dávková 

soustava uzavřeným systémem, ale měla se rozvíjet, zdokonalovat a rozšiřovat na 

další sociální události. Ve výhledové fázi dalšího vývoje se mělo národní pojištění 

stát obecným pro všechny občany při co nejširším rozsahu sociální události a při co 

nejvhodnějším způsobu zabezpečení. Pojistné na důchodovém pojištění bylo 

stanoveno ve výši 10% vyměřovacího základu a úhrada pojistného byla rovnoměrně 

rozvržena mezi zaměstnance a zaměstnavatele (ČSSZ 2004). 

Při zachování určitého vztahu mezi výší pojistného a dobou pojištění, na 

straně jedné, a výší dávek na straně druhé, nebylo možné poskytnout stejný důchod 

těm, kteří k pojištění nepřispěli. Tak vznikla myšlenka sociálního důchodu jako 

společensky zaručeného životního minima, který se přiznával osobám, které splnily 

všechny podmínky nároku kromě doby pojištění a neměly vlastní příjem určité výše. 

Jednou ze základních myšlenek národního pojištění bylo vybudovat soustavu 

dávek, které by pokryly mimořádné potřeby od „kolébky do hrobu“. Vznikly proto 

jednak nové variace existujících dávek, jako např. vedle starobního, invalidního či 

vdovského důchodu vznikly již zmiňované důchody sociální nebo důchody manželek 

a družek. A dále pak dávky nové jako např. výbavné při uzavření sňatku. Nešlo však 

jen o vytvoření úplného systému dávek. Nejdůležitějším úkolem dávkových schémat 

bylo vystihnout a definovat všechny takové typické situace sociální potřeby tak, aby 

nebylo pracujícího občana bez nároku na existenční zabezpečení (Biskup, in 

Národní pojištění 2001). 

Nová sociální kvalita národního pojištění se projevila v tom, že nikoliv samotné 

životní situace, ale teprve jejich sociálně ekonomické důsledky byly považovány za 

společensky uznanou událost, která byla předmětem zabezpečení. 

Jediným nositelem národního pojištění byla Ústřední národní pojišťovna, 

jejímiž organizačními složkami byly Národní pojišťovna v Bratislavě pro celé území 
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Slovenska a okresní národní pojišťovny, jejichž sídlo a obvod působnosti určovala 

právě Ústřední národní pojišťovna. 

Avšak následovalo období, ve kterém docházelo postupně ke značným 

deformacím záměrů uplatněných v zákoně o národním pojištění. Nové předpisy byly 

silně ovlivněny sovětským vzorem. Šlo v podstatě o převzetí péče o občany státem 

jako výraz redistributivního pojetí socialismu, tedy o přechod od systému sociálního 

pojištění k systému sociálního zabezpečení. 

Zákonem o přebudování národního pojištění č. 102/1951 Sb., byla „... péče o 

vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické perzekuce a zároveň s ní i 

penzijní nadlepšení jakékoliv povahy...“ spojena s platností od 1.1.1952 s národním 

důchodovým pojištěním. Tím byl dán základ k vytvoření komplexního důchodového 

zabezpečení, k jehož provádění byl zřízen Státní úřad důchodového zabezpečení 

jako nový ústřední orgán státní správy a jeho oblastní orgán Slovenský úřad 

důchodového zabezpečení. Tímto zákonem bylo také nemocenské pojištění 

s účinností od 1.1.1952 odděleno od pojištění důchodového a zdravotnická zařízení 

byla převedena do jednotného systému státní zdravotní péče. Ústřední rada odborů, 

která se stala vrcholným orgánem nemocenského pojištění byla pověřena, aby 

„přebudovala nemocenské pojištění tak, aby se přiblížilo pracujícím a bylo v souladu 

se zájmy výroby a se zásadou odměny podle zásluh.“ (zákon č. 102/1951 Sb., o 

přebudování národního pojištění) 

Po oddělení nemocenského a důchodového pojištění provedeného na základě 

zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, byl pro provádění 

důchodového zabezpečení ustaven Státní úřad důchodového zabezpečení (SÚDZ). 

Situace se změnila v roce 1957, kdy se orgánem sociálního zabezpečení a tedy i 

úřadem, který zajišťoval důchodové zabezpečení, stal Státní úřad sociálního 

zabezpečení (SÚSZ).  

Úpravy provedené v období let 1956-64 reagovaly na hospodářské problémy, 

byly důkazem živelných výkyvů ve vývoji důchodového zabezpečení. 

Cíl, ke kterému měla především směřovat „reforma“ z r. 1964, nebyl žádným 

tajemstvím. Nové zákonné předpisy o důchodovém zabezpečení měly přinést a také 

přinesly významné úspory ve výdajích na důchodové zabezpečení.  

Z dnešního pohledu přinesla reforma důchodového zabezpečení z r. 1964 

zřejmě nejvíce deformací. Pod vlivem hospodářských nesnází byla do důchodové 

konstrukce zavedena některá omezení, která silně oslabila princip zásluhovosti. 
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Z nich nejzávažnější bylo zavedení progresivní daně z důchodu. Tímto postupem 

byla porušena politickoprávní zásada, že se reformou nemají zhoršovat sociální 

práva jednou nabytá.  

V roce 1968 vzniklo na základě zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v 

organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Mělo vykonávat působnost v oblasti sociálního zabezpečení, kterou do té doby 

zajišťoval Státní úřad sociálního zabezpečení. O dávkách důchodového zabezpečení 

začala místo Státního úřadu sociálního zabezpečení rozhodovat jeho původně vnitřní 

organizační jednotka – Správa důchodů v Praze. Z ní v roce 1969 vznikl Úřad 

důchodového zabezpečení v Praze (ČSSZ 2004). 

Několikerá zvýšení vyplácených důchodů provedená v období let 1976-1988 

byla sice jistým náznakem přizpůsobování důchodů růstu životních nákladů, přesto 

takto prováděná ad hoc nemohla zabránit poklesu reálné hodnoty důchodů ve 

srovnání s jejich hodnotou v roce přiznání. Je zřejmé, že  v dynamicky  se vyvíjející 

ekonomice nelze princip adekvátnosti zajistit jinak než kvalifikovaným a pravidelným 

přizpůsobováním důchodů růstu životních nákladů. 

Jako zcela nesprávné je nutno kvalifikovat zrušení nároků z bývalého 

veřejného penzijního zaopatření a nadlepšení a další neuplatňování předpisů o 

důchodovém připojištění. Sociální připojištění, které bylo v čs. sociálních reformách 

negováno, je nutným doplňkem každé soustavy, zejména dlouhodobých dávek 

sociálního zabezpečení. 

Změna z roku 1988 (zákon č. 100/1988 Sb.) se znovu pokusila řešit 

opakovaně problémy dosavadních úprav, zejména narůstající diskrepanci mezi 

mzdami a důchody. 

Při přípravě nových právních předpisů týkající se důchodového zabezpečení 

se v té době všeobecně vycházelo z toho, že většina hlavních principů dosavadního 

systému v zásadě vyhovuje. Na základě této skutečnosti se nepřistoupilo 

k modernizaci stávajícího důchodového systému. 

Ani jedna z uvedených reforem neřešila zásadní problémy důchodového 

zabezpečení komplexně, nýbrž pod dojmem stavu ekonomiky upravovala v dílčích 

otázkách platný stav. Autoři reforem přistupovali k důchodovému zabezpečení jako 

k residuální oblasti. Uvedená genese důchodového zabezpečení  od konce druhé 

světové války demonstruje živelné výkyvy ve vývoji důchodového zabezpečení, 

poplatné své době, které nebyly výrazem cílově programového řešení.  
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Etapa socialistického vývoje byla založena na naprosto odlišných podmínkách 

a předpokladech  a to jak politických, ekonomických i sociálních. Pro sociální politiku 

to znamenalo velký důraz na univerzální a relativně rozsáhlé aktivity státu a na jeho 

monopolní postavení v sociální oblasti. Příznačným rysem byl státní paternalismus a 

takřka úplné vyloučení ostatních subjektů ze sociální politiky. Byl to model 

rovnostářsky a nivelizační, náročný na ekonomické zdroje, opírající se o rozsáhlou 

redistribuci a stimulující spíše pasivní chování a postoje obyvatel.Jako celek spočíval 

na nesvobodě a na potlačování lidských práv. Z těchto základních charakteristických 

rysů plyne, že model sociálního zabezpečení v bývalé ČSSR byl značně deformován 

(Národní pojištění 2001). 

Od konce druhé světové války až do roku 1989 postupně docházelo k řadě 

deformací i důchodového systému, který se stal statickým a v některých částech 

diskriminačním (vůči určitým jedincům nebo i sociálním skupinám působil mnohdy 

represivně), neumožňoval individuálnější rozhodování. V soustavách důchodového 

zabezpečení např. chyběl prostor pro samosprávné a autonomní prvky ve správě a 

financování, nebyly vytvořeny podmínky pro rozvoj soukromého dobrovolného 

pojištění, na nízké úrovni byla odpovědnost zaměstnavatelů za své pracovníky a 

občanů za svou budoucnost apod. I přesto si české sociální (důchodové) 

zabezpečení zachovalo některé pozitivní rysy z první poloviny 20.století, na které 

bylo možno navázat. 

 



 40

6. Charakteristika současného stavu důchodového sytému  
V roce 1989 tedy existoval neefektivní důchodový systém, který nebyl schopný 

reagovat na očekávaný demografický a ekonomický vývoj a neodpovídal potřebám 

demokratické společnosti a tržního hospodářství. 

Česká republika prošla od roku 1989 závažnou celospolečenskou 

transformací. Došlo k vytvoření fungujícího tržního hospodářství, ke vzniku desítek 

nových institucí a k přijetí stovek zákonů. Česká republika se stala standardní 

demokratickou zemí a během velmi krátkého období se aktivně zapojila do činnosti 

řady mezinárodních organizací (OECD, SB, MMF, MASZ, MOP). V rámci těchto 

institucí probíhala a nadále probíhá spolupráce a konzultace o možném vývoji 

sociálního (důchodového) systému v ČR.  

Přestože se hluboká ekonomická transformace velmi silně dotkla početných 

skupin obyvatel, nebyla provázena výraznějšími sociálními konflikty. Významnou roli 

v tom nepochybně hrála sociální politika založená na dialogu sociálních partnerů v 

rámci Rady hospodářské a sociální dohody, protože souběžně s ekonomickou 

reformou byly zahájeny i změny celého sociálního systému. Oblast sociálního 

zabezpečení je postupně zdokonalována a přizpůsobována potřebám vzájemně 

vyváženého a udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje (Národní … 2005) 

Spolu s ekonomickou reformou byla zahájena na počátku 90. let i zásadní 

reforma celého sociálního systému. Cílem transformačního procesu bylo vytvořit 

sociální systém odpovídající potřebám tržní ekonomiky. V rámci transformace 

systému sociálního zabezpečení na systém sociální ochrany obyvatelstva byly na 

počátku 90. let v souladu se scénářem sociální reformy zahájeny práce na vytvoření 

tří na sebe navazujících relativně samostatných systémů -  oblast sociálního 

pojištění, státní sociální podpory a sociální péče. V návaznosti na reformu sociálního 

systému probíhala postupná reforma důchodového zabezpečení.  

Český důchodový systém tvoří v současné době základní povinný, dávkově 

definovaný, průběžně financovaný státní systém a doplňkový dobrovolný, 

příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný systém penzijního připojištění se 

státním příspěvkem. Součástí doplňkového dobrovolného systému je také soukromé 

životní pojištění.  
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6.1 Základní demografické ukazatele 
Ekonomická a sociální transformace ovlivnila během devadesátých let některé 

demografické charakteristiky populace. V posledních patnácti letech došlo 

k hlubokému propadu porodnosti, počet narozených dětí klesá, dochází k odkládání 

založení rodiny a zároveň dochází k prodlužování doby dožití mužů i žen (viz tabulka 

2). Nebývalá intenzita těchto změn vede ke stárnutí populace. Tento vývoj 

koresponduje s vývojem ve většině států EU. 

Tabulka 2 Naděje dožití v ČR 

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

0 69,5 69,5 69,7 70,4 70,5 71,1 71,4 71,6 72,1 72,1 72 72,6 
60 15,6 15,9 15,9 16,3 16,4 16,7 16,8 17 17,3 17,3 17,2 17,6 
65 12,4 12,8 12,7 13,1 13,2 13,4 13,6 13,7 13,9 13,9 13,8 14,2 

Ženy             
0 76,4 76,6 76,6 77,3 77,5 78,1 78,1 78,3 78,4 78,5 78,5 79,4 

60 19,9 20 20 20,4 20,7 21 21 21,2 21,2 21,3 21,3 21,6 
65 15,9 16 16 16,4 16,6 16,9 19,6 17,1 17,1 17,2 17,1 17,5 

Zdroj: ČSÚ 2005 
 

Obyvatelstvo České republiky na přelomu 20. a 21. století je nejstarší v celé 

své dosavadní historii. To je možno konstatovat i o obyvatelstvu ostatních 

evropských zemí, v ČR je však perspektiva dalšího populačního stárnutí zřetelnější, 

než ve většině z nich.  

Stárnutí je považováno za obecnou zákonitost současného populačního 

vývoje. V případě České republiky lze však vzhledem ke specifickým rysům 

dosavadní reprodukce očekávat neobvykle intenzivní průběh tohoto procesu. 

Stárnutí populace tak vytvoří zcela nepochybně velmi specifické a náročné podmínky 

dalšího rozvoje celé společnosti po dobu následujících několik desítek let. 

Demografické stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struktura 

obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje 

se podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou početně relativně 

rychleji než populace jako celek (Svobodová 2005, str. 9).  

Z tabulky 3, která vyjadřuje podíly hlavních věkových skupin z úhrnu 

obyvatelstva v České republice v průběhu let 1993 až 2004, je patrné neustálé 

snižování percentuálního zastoupení dětské složky (myšleno osob mladších 15 let) v 

populaci v důsledku poklesu porodnosti, což přispívá k výraznému stárnutí naší 
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populace. V roce 1997 u nás poprvé došlo k převaze populace starší 60 let nad 

dětskou složkou populace a tato převaha se od té doby stále zvětšuje. Podíl osob 

starších 60 let se sice od roku 1993 zvýšil jen o 1,2%, ovšem při stávajícím trendu 

nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití můžeme nárůst i nadále očekávat. 

Naopak k poklesu dětské složky došlo mezi lety 1993 a 2004 velmi výrazně, z 20,0% 

na  15,3%. 

Tabulka 3 Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin v ČR, 1993-2004 (v%) 

Věk 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
0-14 20,0 19,5 18,8 18,3 17,9 17,4 17,0 16,6 16,2 15,7 15,4 15,3 
15-59 62,0 62,5 63,2 63,7 64,1 64,6 64,9 65,2 65,4 65,5 65,5 65,5 

60+ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,1 18,2 18,4 18,8 19,1 19,2 
Zdroj: ČSÚ 2005 

 

Dynamika růstu podílu osob starších 65 let na celé populaci v ČR bude ve 

světě ojedinělá. Podle  střední varianty prognózy populačního vývoje Přírodovědecké 

fakulty UK dojde i ke strukturálním změnám v seniorské skupině obyvatel. Ve vyšších 

věkových skupinách budou absolutní i relativní přírůstky obecně větší než ve 

skupinách nižších.  V roce 2002 patřilo do této skupiny 1,41 mil. obyvatel, v roce 

2030  jich pravděpodobně bude přibližně 2,5 mil. a v roce 2050 by mohl jejich počet 

dosáhnout až ke třem milionům a jejich podíl na obyvatelstvu se tak mezi roky 2002 

a 2050 zvýší z necelých 14% na 30%. Ještě výraznějšími změnami projdou dílčí 

kategorie v rámci této skupiny. Počet obyvatel ve věku 75 a více let bude v horizontu 

této prognózy více než trojnásobný a nejstarších seniorů (ve věku 85 a více let) by 

měl být dokonce osminásobek ve srovnání se stavem v roce 2002 (Burcin, Kučera 

2003). 
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Graf 1 Prognóza růstu věkové kategorie 65+ v ČR (rok 2002=100%) 
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Zdroj: B. Burcin a T.Kučera 2003 

Proces demografického stárnutí lze charakterizovat pomocí indexu stáří, 

indexů závislosti a indexu ekonomického zatížení (Roubíček 1997)  

• Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 

dětí ve věku 0-14 let.  
• Index závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 

15-59 let.  

• Index závislosti II  udává počet osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve 

věku 15-59 let.  
• index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet 

obyvatel ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let.  

V následující tabulce tyto ukazatele zřetelně vystihují demografické stárnutí 

populace České republiky v průběhu devadesátých let a na počátku 21. století. 

Pokles podílu dětské složky v populaci se jasně odráží ve vývoji indexu závislosti I. i 

indexu ekonomického zatížení.  
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Tabulka 4 Indexy zatížení produktivní složky obyvatelstva v ČR, 1993-2003 

Zdroj: http://www.demografie.info/user/img/tab_starnuti1_1108614287.gif , 19.2.2006 

Nejpatrnější změnu ovšem můžeme pozorovat u indexu stáří (graf 2), který 

vzrostl z 89,8 osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 0-15 let v roce 1993 na 

124,1 v roce 2003. Vysvětlením je zde opět pokles porodnosti a nárůst naděje dožití 

při narození. 

Graf 2 Poměr osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 0-15 let 
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Zdroj: http://www.demografie.info/user/img/tab_starnuti1_1108614287.gif , 19.2.2006 

 

Dalším z klíčových demografických procesů, který byl již zmíněn i výše, je 

porodnost. Spolu s úmrtností představuje základní složku demografické reprodukce 

populací. Proces porodnosti kladně ovlivňuje populační růst: čím je více narozených, 

tím je zpravidla větší populační růst, a naopak. Vyjádřením počtu narozených dětí je 

plodnost neboli fertilita, která je v ČR neustále na velmi nízké úrovni. 

 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

index závislosti I 32,2 31,1 29,8 28,8 27,9 27 26,3 25,5 24,7 24 23,5 

index závislosti II 29 28,7 28,5 28,3 28,1 27,7 27,9 27,9 28,2 28,7 29,2 
index 
ekonomického 
zatížení 

61,2 59,8 58,3 57,1 56 54,9 54,2 53,4 52,9 52,8 52,7 
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Tabulka 5 Narození a míry porodnosti a plodnosti v ČR, 1990 - 2004 

Narození 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Celkem 131094 96 397 91 169 90 978 93 047 93 957 97 929 

živě 130564 96 097 90 910 90 715 92 786 93 685 97 664 

fertilita 1,89 1,18 1,13 1,14 1,15 1,17 1,18 

Zdroj: ČSÚ 2005 
 

V průběhu 90. let se díky změně politického režimu, otevření hranic a 

mnohem intenzivnějším mezinárodním kontaktům zvětšil objem zahraniční migrace.  

Avšak vliv zahraniční migrace na strukturu a velikost populace České republiky je 

zanedbatelný.  

Italský demograf A.Gollini uvádí: „V dlouhodobé perspektivě znamená 

průměrný počet dětí menší než 1,3 neudržitelnost dalšího rozvoje…... v takovéto 

situaci není žádoucím nástrojem pro udržení populační rovnováhy ani imigrace.“ 

(How low … 1998, str.63). 

6.2 Státní důchodový systém ČR 
 

V roce 1993 bylo zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zavedeno pojistné jako 

samostatná platba oddělená od daňového systému.  Tento zákon stanoví zejména: 

- okruh poplatníků pojistného (včetně příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti) 

- způsob stanovení výše pojistného, odvod pojistného a povinnosti plátců 

pojistného 

Zavedením výběru pojistného se sledovalo zvýšení vazby mezi zaplaceným 

pojistným a úrovní dávek. S účinností od 1. ledna 1996 byl zaveden zvláštní účet 

důchodového pojištění jako součást státních finančních aktiv. Na tomto účtu jsou 

vedeny prostředky vzniklé jako rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové 

pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění. Pojistné vybírají okresní správy 

sociálního zabezpečení. 

Celý systém sociálního pojištění řeší takové sociální situace, na které je 

možné se dopředu připravit ve smyslu odkladu části finančních prostředků k řešení 
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budoucí sociální situace. Obsahuje pojištění v nezaměstnanosti, nemocenské 

pojištění a důchodové pojištění.  

Základ státního důchodového systému České republiky tvoří povinné 

důchodové pojištění průběžně financované. Platnou právní úpravu obsahuje zákon č. 

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. 

V současné době pobírá důchod ze základního důchodového pojištění více 

než 99% obyvatel ve věku vyšším, než je zákonná věková hranice pro nárok na 

starobní důchod. Základní důchodové pojištění vytváří předpoklady, aby jím byla 

pokryta celá populace, a to bez ohledu na charakter průběhu ekonomické aktivity. 

Značně rozsáhlý okruh nepříspěvkových dob, tzv. náhradních dob pojištění17, které 

se započítávají pro důchodové nároky, nevylučuje z účasti na pojištění ani osoby 

s přerušovanou profesní kariérou. Univerzalita základního důchodového pojištění pro 

všechny osoby ve věku ekonomické aktivity nevytváří prostor pro jejich rozdílné 

postavení z důvodů charakteru zaměstnání, pohlaví atd. Tato univerzalita umožňuje 

uplatnění příjmové solidarity v systému, a to v rámci celé společnosti. Široký rozsah 

krytí prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění však může negativně působit 

na ochotu platit do základního důchodového pojištění pojistné, neboť takto nastavený 

systém vyžaduje poměrně vysokou pojistnou sazbu (MPSV 2004). 

Uplatnění principu solidarity v základním důchodovém pojištění umožňuje 

zabránit sociálnímu vyloučení některých skupin obyvatel a jejich ohrožení chudobou, 

naproti tomu může nadměrná solidarita působit jako demotivační faktor pro účast 

v základním důchodovém pojištění. Mezi další základní principy patří obligatornost 

důchodů, zajištění nabytých práv, zajištění soudní ochrany a garance důchodů 

státem. 

Ze základního důchodového pojištění se podle zákona č. 155/1995 Sb. o 

důchodovém pojištění poskytují následující důchody: 

- starobní 
- plný invalidní 
- částečný invalidní 
- vdovský a vdovecký 
- sirotčí 

                                                 
17 Jde o období, kdy pojištěnec není aktivní na trhu práce a neplatí pojistné, ale získává důchodové 
nároky. 
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Důchody ze základního důchodového pojištění nejsou testovány příjmově ani 

majetkově s výjimkou předčasného starobního důchodu a částečně invalidního 

důchodu.18 V případě souběhu vlastního důchodu pojištěnce (např. starobního) a 

pozůstalostního důchodu (např. vdovského) se výplata nižšího důchodu stanoveným 

způsobem krátí.  

Z důchodového pojištění jsou přiznávány v podstatě pouze dávky odvozované 

z doby pojištění a dosahovaných výdělků. Jedinou výjimkou je plný invalidní důchod, 

který je při splnění stanovených podmínek přiznáván tzv. invalidům z mládí (MPSV 

2004). 

6.2.1 Pojistné 

Pojistné platí zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně 

činné. Jeho výše je stanovena procentními sazbami z vyměřovacího základu 

zjištěného za rozhodné období.19 Pojistné se vypočítává ze započitatelných příjmů 

před jejich zdaněním. U osob samostatně výdělečně činných se započitatelné příjmy 

snižují o výdaje vynaložené na dosažení, zjištění a udržení těchto příjmů; základ pro 

odvod pojistného činí od roku 2006 50% z rozdílu mezi příjmy a výdaji (v roce 2004 

činilo 40%, v roce 2005 činilo 45%).  

Tabulka 6 Procentní sazby pojistného platné od roku 2004 (% vyměřovacího základu) 

 
Důchodové 

pojištění 
Nemocenské 

pojištění 
Státní politika 
zaměstnanosti Celkem 

Organizace a malé organizace 21,5 3,3 1,2 26 

Zaměstnanci 6,5 1,1 0,4 8 

OSVČ 28 4,4 (dobrovolně) 1,6 29,4 (resp. 34) 

Osoby dobrovolně důchodově 
pojištěné 28 - - 28 

Zdroj: MPSV 2004 
 

Nepříznivě se vyvíjí jeden ze základních ukazatelů rozhodný pro vyrovnanou 

finanční bilanci důchodového pojištění, a to poměr počtu důchodců a počtu 

                                                 
18 Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží při výdělečné činnosti do dosažení věkové 
hranice pro nárok na starobní důchod; výplata částečného invalidního důchodu se po překročení 
stanovené hranice příjmu krátí na polovinu nebo se zastaví 
19 Rozhodné období se rozumí podle §18  zákona 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění, že 
rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období 30 kalendářních roků 
bezprostředně před rokem přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak. Do rozhodného období 
se nezahrnují kalendářní rok, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let věku, a kalendářní roky 
předcházející. 



 48

pojištěnců. Jedná se tzv. systémovou závislost také označovanou jako „system 

dependency ratio“. Zatímco počet důchodců narůstá, počet plátců do systému klesá. 

Výsledkem je, že podíl důchodců a počtu pojištěných roste. Vzhledem k poklesu 

počtu důchodců v roce 2002 tento podíl přechodně klesl, aby už v následujícím roce 

2003 dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 1999. 

V roce 2005 přispívalo na jednoho starobního důchodce 2,45 poplatníků. To 

znamená, že na jednoho starobního důchodce přispívalo více poplatníků pojistného 

než před čtyřmi lety. K datu 30. září 2005 dosahoval počet všech důchodců20 čísla      

2 631 838. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,82 poplatníků 

pojistného.  

Graf 3 Vývoj počtu poplatníků na 1 důchodce (ke dni 30.9. daného roku) 

1,82

2,44

1,82

2,45

1,81

2,44

1,84

2,47

1,82

2,45

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6

po
če

t p
op

la
tn

ík
ů

2001 2002 2003 2004 2005

rok

Vývoj počtu poplatníků na 1 důchodce (ke dni 30.9. daného 
roku)

poplatníků na 1 důchodce poplatníků na 1 starobního důchodce

 
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2056/171005.pdf, 19.2.2006 

 

Počet plátců pojistného má dlouhodobě klesající trend. Celkový počet plátců 

pojistného v období od roku 1994 do roku 2004 poklesl o 9% ač v letech 1999 až 

2004 přechodně stagnoval. Hlavním důvodem poklesu počtu pojištěnců je vedle 

rostoucí nezaměstnanosti (průměrná míra nezaměstnanosti se podle MPSV zvýšila z 

8,8% v roce 2000 na 9,9% v polovině roku 2004)21 také výrazný nárůst počtu nově 

                                                 
20 Tedy vedle penzistů starobních i lidí pobírajících penze invalidní a pozůstalostní. 
21 S účinností od 3. čtvrtletí 2004 byla zavedena nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti, 
srovnatelná s pravidly EU. Podle této metodiky jsou započítáváni jen uchazeči, kteří mohou 
bezprostředně nastoupit do zaměstnání. K 31. 12. 2005 činila míra registrované nezaměstnanosti 
podle této metodiky 8,9%. 
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přiznaných důchodů. Pokračující restrukturalizace průmyslu dlouhodobě způsobuje 

postupný nárůst počtu zaměstnanců v malých organizacích současně s poklesem 

počtu zaměstnanců v organizacích, které vykazuji více než 25 zaměstnanců. 

(Operační program … 2003) 

Graf 4 Vývoj počtu poplatníků a důchodců k 30.9. daného roku 
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Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2056/171005.pdf, 19.2.2006 

 
Zvyšuje se i počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), v roce 2003 

platilo zálohy na důchodové pojištění již 646 tisíc osob, což bylo o 15 tisíc osob více 

než v roce 2002. Podíl OSVČ na počtu pojištěnců se pozvolna zvyšuje, a to na 

13,6% v roce 2002 a na 13,8% v roce 2003. Ty jsou účastny jednotného základního 

důchodového pojištění – nemají vlastní důchodové schéma. Ve srovnání s ostatními 

pojištěnci však mají odchylnou právní úpravu pro stanovení vyměřovacího základu 

pro pojistné.  

Výši vyměřovacího základu si OSVČ volí podle stanovených pravidel samy. 

Většina přitom volí nejnižší možný vyměřovací základ. V důsledku toho se OSVČ 

podílejí na úhradě výdajů základního důchodového pojištění ve srovnání se 

zaměstnanci ve významně nižší míře. Průměrný vyměřovací základ např. v roce 

2004 činil ve srovnání se zaměstnanci pouze 30,8%. V období let 1994-2004 se 

vyměřovací základy zaměstnanců zvýšily o 172%, ale u OSVČ pouze o 69%. 

Rostoucí podíl OSVČ na celkovém počtu pojištěnců (z 9,7% v roce 1994 na 15,2% 

v roce 2004) a rozdílnost stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného 
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OSVČ a zaměstnanců má nepříznivý vliv na vývoj výše příjmů základního 

důchodového pojištění.  

V roce 2003 bylo rozhodnuto o postupném zvyšování minimálního 

vyměřovacího základu pro odvod pojistného OSVČ, který je od roku 2006 50% 

z rozdílu mezi příjmy a výdaji, nejméně však částku rovnající se polovině průměrného 

hrubého měsíčního příjmu v národním hospodářství zjištěného za příslušný 

kalendářní rok. Účelem této změny je zejména zvýšení podílu OSVČ na úhradách 

základního důchodového pojištění. 

Tabulka 7 Relativní složení pojištěnců 

Zaměstnanci 
Rok 

Celkem organizace malé 
organizace 

OSVČ Celkem 

  Počty (v %) 
1999 87,1 68,4 18,7 12,9 100 
2000 86,6 68,4 18,3 13,4 100 
2001 86,6 67,7 18,9 13,4 100 
2002 86,4 67,0 19,3 13,6 100 
2003 86,2 66,1 20,1 13,8 100 

Zdroj: MPSV 2004 
Pozn.: malou organizací se rozumí organizace do 25 zaměstnanců včetně 
 

6.2.2 Relace důchodu 

Dvousložková konstrukce dávek kombinuje jednotnou základní výměru pro 

všechny důchody (dnes 1 470 Kč na měsíc) a procentní výměru odvozenou 

z dosahovaných výdělků a délky doby pojištění. Důchodový systém se vyznačuje 

relativně vysokou mírou příjmové redistribuce. Znamená to, že u osob 

s podprůměrnými příjmy je relace „důchod/čistá mzda“ značně vyšší (cca 60% a 

více) a naopak u osob s vyššími dosahovanými výdělky je tato relace výrazně nižší. 

Tabulka 8  Relace starobního důchodu nově přiznaného v roce 2004 ke mzdě při různé úrovni 
mzdy 

Mzda (Kč za měs.) relace důchodu ke mzdě (v %) násobek průměrné mzdy výše důchodu    
(Kč za měs.) hrubá čistá hrubé čisté 

0,7 6 576 11 735 9 203 56,0 71,5 
1,0 7 484 16 764 12 822 44,6 58,4 
1,5 8 276 25 146 18 660 32,9 44,4 
2,0 8 780 33 528 24 160 26,2 36,3 
2,5 9 284 41 910 29 668 22,2 31,3 
3,0 9 784 50 292 35 161 19,5 27,8 

Zdroj: MPSV 2004 
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V důsledku zavedených redukčních hranic výdělků rozhodných pro výpočet 

důchodu a vývoje těchto hranic relace přiznávaných důchodů k dosahovaným 

výdělkům stále výrazně klesá s rostoucím výdělkem.  

Graf 5 Relace starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě při různé úrovni mzdy 
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Zdroj: MPSV 2004 

Průměrná výše nově přiznaných důchodů je vyšší než průměrná výše 

důchodů vyplácených a také jejich relace ke mzdě je příznivější. Je tomu tak proto, 

že tyto důchody jsou odvozeny z vyšších výdělků v důsledku růstu mezd a 

dynamické důchodové konstrukce, ve které se redukční hranice výdělků rozhodných 

pro výpočet důchodu pravidelně zvyšují.  

Tabulka 9 Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů 

Průměrný nově přiznaný důchod  Důchod 
Kč/měs.  % hrubé mzdy  

 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Starobní celkem  5 991 6 106 6 399 7 055 7 224 47,3 45,3 43,7 44,9 43,1

po věkové hranici celkem  6 490 6 793 7 172 7 716 8 062 51,3 50,4 49 49,1 48,1

k věkové hranici  6 222 6 485 6 823 7 226 7 512 49,2 48,1 46,6 46 44,8

po přesluhování  7 272 7 485 7 916 8 621 9 157 57,5 55,5 54,1 54,9 54,6

předčasné celkem  5 547 5 633 5 843 5 755 6 120 43,8 41,8 39,9 36,6 36,5

krácené dočasné  5 370 5 513 5 838 5 917 6 224 42,4 40,9 39,9 37,7 37,1
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Zdroj: MPSV 2004 

Konstrukce výpočtu důchodu obsahuje řadu prvků, jejichž hodnota se 

každoročně mění, takže je ve výši přiznávaných důchodů zohledňován obecný 

mzdový vývoj. O změnách hodnoty těchto prvků rozhoduje vláda, která přitom musí 

vycházet z údajů ČSÚ a ČSSZ, která jako hlavní nositel pojištění rozhoduje o 

nárocích na důchody. 

6.2.3 Valorizace 

Výrazným parametrem, který spadá pod kompetence vlády, je valorizace 

důchodů. V současné době je indexace důchodů v minimální výši stanovená platnou 

legislativou, která stanoví toto minimum podle růstu spotřebitelských cen a jedné 

třetiny růstu reálné průměrné mzdy (Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

§ 67). 

 Tabulka 10 Vývoj valorizace důchodů 

 

Průměrný nově přiznaný důchod  
Důchod Kč/měs. % hrubé mzdy 

 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

krácené trvale  5 593 5 659 5 844 5 667 5 996 44,2 41,9 39,9 36,1 35,8
Poměrné starobní  2 467 2 532 2 467 2 425 2 458 19,5 18,8 16,8 15,4 14,7
Starobní+poměrné starobní  5 974 6 090 6 381 7 021 7 201 47,2 45,1 43,6 44,7 43 
Invalidní plné celkem  6 146 6 317 6 622 7 006 7 267 48,6 46,8 45,2 44,6 43,3
z mládí  4 889 5 013 5 217 5 546 5 727 38,6 37,2 35,6 35,3 34,2
ostatní  6 213 6 384 6 689 7 069 7 327 49,1 47,3 45,7 45 43,7
Invalidní částečné  3 697 3 787 3 933 4 117 4 247 29,2 28,1 26,9 26,2 25,3
Vdovské a vdovecké  3 865 3 969 4 116 4 332 4 460 30,5 29,4 28,1 27,6 26,6
Sirotčí  3 576 3 245 3 323 3 469 3 536 28,3 24,1 22,7 22,1 21,1
Ú H R N E M  5 385 5 525 5 704 5 957 6 287 42,5 41 39 37,9 37,5

datum 
účinnosti 

nominální 
zvýšení 

starobního 
důchodu (%) nárůst CPI (%)

reálné zvýšení 
průměrného 
starobního 

důchodu (%)   
1.10.1990 4,9 9,5 -4,3 zvýšení důchodu o 51% růstu cen 

1.3.1991 10,6 39,8 -20,9 zvýšení důchodu o 27% růstu cen 
1.5.1991 4 6,6 -2,5 zvýšení důchodu o 61% růstu cen 
1.7.1991 5 4,2 0,8 zvýšení důchodu o 119% růstu cen 
1.6.1992 7 5,3 1,6 zvýšení důchodu o 132% růstu cen 
1.3.1993 9 20,1 -9,3 zvýšení důchodu o 45% růstu cen 

1.11.1993 10,9 4,8 5,8 zvýšení důchodu o 226% růstu cen 
1.12.1994 11,2 11,5 -0,2 zvýšení důchodu o 98% růstu cen 
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Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2249/ZoEkladnoa_varianta.pdf, 27.4.2006 

Z tabulky je patrné, že z 19 výše uvedených valorizací v celkem 6 případech 

tato valorizace nedosahovala ani růstu cen. Šlo zejména o období počátku 90 let. 

Vzhledem k velmi nízké valorizaci v roce 1991 na úrovni pouhých 27% růstu cen 

nedosahuje průměrná valorizace za období od roku 1990 do roku 2005 ani 100% 

cenového nárůstu. V období platnosti současné legislativy (tj. zákona o důchodovém 

pojištění z roku 1995) dosahovala průměrná valorizace 100% růstu cen a 60% růstu 

reálných mezd.22 

V důsledku zvyšování důchodů dosáhla v roce 2003 poprvé od roku 1989 

reálná hodnota průměrného vypláceného starobního důchodu 100% reálné úrovně 

z roku 1989. V roce 2005 činila tato relace 103,4% a po zvýšení důchodů od ledna 

2006 více než 105% (ČSÚ 2005). 

6.2.4 Odchod do důchodu 

V průběhu druhé poloviny devadesátých let prošel státní penzijní systém 

několika úpravami s cílem snížit nadměrnou štědrost systému a zlepšit tak hrozící 

finanční nerovnováhu. Šlo zejména o nastartování postupného zvyšování 

důchodového věku, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod.  

Zvyšování věku odchodu do důchodu začalo už v roce 1996, kdy měl být 

důchodový věk od roku 2007 u mužů 62 let a u žen 57 až 61 let podle počtu 

vychovaných dětí. Od počátku roku 2004 však novela zákona č. 155/1995 Sb, o 

důchodovém pojištění odchod do důchodu ještě prodloužila. V budoucnu by tedy 

měli do starobního důchodu odcházet muži a bezdětné ženy v 63 letech a ostatní 

                                                 
22 Dynamika reálné mzdy je brána jako růst průměrné reálné mzdy mezi roky 1996 a 2004. 

datum 
účinnosti 

nominální 
zvýšení 

starobního 
důchodu (%) nárůst CPI (%)

reálné zvýšení 
průměrného 
starobního 

důchodu (%)   
1.7.1995 12,1 5,8 5,9 zvýšení důchodu o 209% růstu cen 
1.4.1996 13 6,2 6,3 zvýšení důchodu o 207% růstu cen 

1.10.1996 8 3,5 4,3 zvýšení důchodu o 226% růstu cen 
1.8.1997 10,5 8,8 1,6 zvýšení důchodu o 119% růstu cen 
1.7.1998 7,3 8,2 -0,8 zvýšení důchodu o 89% růstu cen 
1.8.1999 5,3 3 2,2 zvýšení důchodu o 175% růstu cen 

1.12.2001 7,8 4,3 3,4 zvýšení důchodu o 183% růstu cen 
1.1.2003 3,2 0,7 2,5 zvýšení důchodu o 464% růstu cen 
1.1.2004 2 1,1 0,9 zvýšení důchodu o 186% růstu cen 
1.1.2005 5,7 3,5 2 zvýšení důchodu o 160% růstu cen 
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ženy podle počtu vychovaných dětí v 59 až 62 letech. Za každé vychované dítě se 

odchod do důchodu se tedy u žen snižuje o jeden rok, maximálně však o 4 roky.  

Základem pro stanovení odchodu do penze je původní důchodový věk - mužů 

60 let, u bezdětných žen 57 let, u žen s 1 dítětem 56 let, s 2 dětmi 55 let, se třemi 

nebo 4 dětmi 54 let a pěti a více dětmi 53 let. K tomu se připočítávají dva měsíce u 

mužů a čtyři měsíce u žen za každý rok po 31. prosinci 1995 až do dosažení 

důchodového věku.  

Tabulka 11 Přehled věku pro odchod do starobního důchodu 

Důchodový věk (roky + měsíce) 
ženy (podle počtu vychovaných dětí) rok narození muži 

bezdětná 1 dítě 2 děti 3-4 děti 5 a více dětí 
před rokem 1936 60 57 56 55 54 53
1936 60 + 2 57 56 55 54 53
1937 60 + 4 57 56 55 54 53
1938 60 + 6 57 56 55 54 53
1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 53
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 53
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 53
1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 53
1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 53 + 4
1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 53 + 8
1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 54
1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4
1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8
1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 55
1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4
1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8
1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 56
1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4
1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8
1954 63 62 + 4 61 59 + 8 58 + 4 57
1955 63 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4
1956 63 63 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8
1957  63 63 62 60 + 8 59 + 4 58
1958 63 63 62 61 59 + 8 58 + 4
1959 63 63 62 61 60 58 + 8
po roce 1959 63 63 62 61 60 59

Zdroj: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů 
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Poprvé budou muži odcházet do starobního důchodu v 63 letech až v roce 

2016 a bezdětné ženy budou odcházet až od roku 2019. 

6.2.5 Příjmy a výdaje důchodového pojištění  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji systému důchodového pojištění je propočítáván od 

roku 1996, tj. poté, kdy bylo zákonem č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, stanoveno, 

že kladná salda budou shromažďována ve prospěch systému důchodového pojištění.  

Tabulka 12 Příjmy a výdaje důchodového pojištění 

Rok 
Příjmy 

 (mld. Kč) 
Výdaje       

(mld. Kč) 
Příjmy- výdaje        

(mld. Kč) 
Výdaje       

(%) HDP 
1996 133,9 129,5 4,4 8,2 
1997 146,3 152,8 -6,5 9,1 
1998 156,3 168,8 -12,5 9,3 
1999 157 173,4 -16,4 9,1 
2000 165,5 182,2 -16,7 9,2 
2001 180,2 196,1 -15,9 9 
2002 192,2 208,3 -16,1 9,2 
2003 202,8 220,3 -17,5 9,2 
2004 235,8 225,1 10,7 8,4 
2005 250,1 241,1 9,0 ----- 

Zdroj:  Údaje za roky 2004 a 2005 http://www.cssz.cz/tisk/06/060124.asp, 12.5.2006 
 Údaje za roky 1996 až 2003 MPSV 2004 
 

Pozn.:  Započítán pouze civilní sektor 
 Údaj Výdaje (%) HDP za rok 2005 nebyl zjištěn 
 

Od roku 1997 až do roku 2003 docházelo ke schodkům. Jedním z důvodů bylo 

snížení sazby pojistného na důchodové pojištění z 27,2% na 26,0%, které se 

promítlo v kombinaci s dalšími faktory do výběru pojistného důchodového pojištění a 

výdajů na důchody v dalších letech (stárnutí populace, vzrůstající počet lidí 

odcházejících do důchodu, růst nedoplatků na pojistném atd.), a tudíž do schodku 

systému důchodového pojištění. V letech 1997 až 2003 tak uvedený propočet pouze 

evidoval výši tohoto záporného salda, které je součástí celkového schodku státního 

rozpočtu a k žádným převodům prostředků na zvláštní účet důchodového pojištění 

nedocházelo. 

Za rok 2004 dochází po několika letech opětovně k přebytku příjmů z 

důchodového pojištění nad výdaji důchodového pojištění včetně výdajů na správu 

důchodového pojištění. 
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Přebytek příjmů nad výdaji vyplynul především z úpravy dané zákonem č. 

425/2003 Sb., kterým s účinností od 1. ledna 2004 došlo ke zvýšení sazby pojistného 

na důchodové zabezpečení z 26% na 28% vyměřovacího základu, tj. o 2 procentní 

body, na úkor snížení pojistné sazby příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 

3,6% na 1,6% vyměřovacího základu.  

Tabulka 13 Vývoj salda příjmů a výdajů na důchody vyplácené ČSSZ 
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Vývoj salda příjmů a výdajů na důchody vyplácené ČSSZ

 
Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2149/prezentace_ur_14_11_05.pdf, 12.5.2006 

 
Pozn.: 2006 – podle návrhu státního rozpočtu 
 

6.3 Doplňkové důchodové systémy v ČR 
6.3.1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Zajištění možnosti získání doplňkového příjmu nad rámec povinného státního 

PAYG DB systému vzniklo v České republice jako v jedné z prvních zemí střední 

Evropy. Tímto jsme zavedli dodatkové penzijní připojištění. Právní úprava penzijního 

připojištění se státním příspěvkem je dána zákonem č. 42/1994 Sb, o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb, zákona č. 15/1998 Sb a zákona č. 

170/1999 Sb. 
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Vstup do penzijního připojištění se státním příspěvkem je pro osoby 

dobrovolný. Česko vstoupilo v květnu 2004 do Evropské unie a harmonizační změny 

se dotkly i penzijního připojištění. Penzijní připojištění mohou u tuzemských 

penzijních fondů tak uzavřít nejen občané s trvalým pobytem na území České 

republiky, ale i cizinci starší osmnácti let s bydlištěm na území jiného členského státu 

Evropské unie, pokud jsou v Česku účastni důchodového nebo veřejného 

zdravotního pojištění. Penzijním fondům se tak rozšiřuje okruh potenciálních klientů 

zejména o pracovníky dojíždějící k nám za prací. Nejsou zde žádné vazby na výkon 

zaměstnání, nejde o systém založený na zaměstnaneckém principu, ale na 

občanském principu. Setrvání v systému je také věcí plně dobrovolnou, zcela na 

rozhodnutí účastníka:  „Účastníkem může být jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým 

pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou 

smlouvu o penzijním připojištění (dále jen „smlouva“). Účast na penzijním připojištění 

je dobrovolná.“ (zákon č. 42/1994 Sb.) 

V průběhu placení příspěvku se na individuálním účtu každého účastníka 

připisují finanční prostředky, ze kterých se při odchodu do penze stanoví výše penze.  

Jde o příspěvky samotného účastníka, případně třetího účastníka, mezi které 

můžeme počítat právě státní příspěvek, ale mezi které patří třeba i příspěvek 

zaměstnavatele účastníka penzijního připojištění. V období placení příspěvků je tento 

systém příspěvkově definovaný a jeho znaky vytvářejí dojem, že jde o spoření (z 

právního hlediska však o spoření nejde). 

Státní příspěvek, který představuje vcelku nestandardní způsob podpory23, je 

připisován jako částka na účet účastníka u penzijního fondu, započítává se do 

základu, z něhož se stanoví výše dávky a přímo tím plní roli finanční podpory ve 

stáří. Tento příspěvek je poskytován odstupňovaně podle výše měsíčních příspěvků 

účastníka, kdy s jejich rostoucí výší se státní příspěvek relativně snižuje. Od začátku 

roku 2000 došlo k úpravě tohoto příspěvku (zákon č. 170/1999 Sb.), který je 

poskytován v následující výši. 

 

 

 

 
                                                 
23 Ve vyspělých zemích státní podpora spočívá převážně v možnostech odpočtu zaplaceného 
pojistného od daňového základu. 
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Tabulka 14 Státní příspěvek k penzijnímu připojištění 

Příspěvek účastníka 
(měsíčně, v Kč) 

Výše státního příspěvku 
(měsíčně) 

100 - 199 50 Kč + 40% z částky nad 100 Kč 
200 - 299 90 Kč + 30% z částky nad 200 Kč 
300 - 399 120 Kč + 20% z částky nad 300 Kč 
400 - 499 140 Kč + 10% z částky nad 400 Kč 
500 a více 150 Kč 

Zdroj: Zákon č. 170/1999 Sb. 

 

Dalším způsobem podpory tohoto systému jsou od roku 2000 daňové odpisy a 

to jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Novela zákona o důchodovém 

připojištění umožňuje odpočet zaplaceného pojistného od daňového základu. Avšak 

občan může odečíst částku maximálně 12 000 Kč za rok (zákon č. 170/1999 Sb.). 

Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán 

jako daňový náklad, a to až do výše 3% vyměřovacího základu pro pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (vlastně do 3% 
hrubé mzdy zaměstnance). 

Graf 6 Vývoj průměrného měsíčního příspěvku účastníka na penzijní připojištění 
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Graf 7 Vývoj průměrného státního příspěvku (měsíčně) 
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Zdroj: Asociace penzijních fondů 2005 

 

Při vzniku tohoto systému v roce 1994 byly podmínky pro penzijní připojištění 

stanoveny relativně mírně, aby umožnily vstoupit jako účastníkům i lidem 

v předdůchodovém věku. Díky těmto motivačním podmínkám, včetně velmi 

srozumitelně komponovaného státního příspěvku, se do systému skutečně velmi 

rychle zapojili občané ve věku blížícím se věku odchodu do starobního důchodu. Od 

září roku 1994, kdy první penzijní fondy dostaly licenci na provozování, do konce 

roku 1996 vstoupilo do penzijního připojištění více než 1,5 milionu osob. 
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Graf 8 Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem 
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Zdroj: Asociace penzijních fondů 2005 

Ve věkové struktuře účastníků penzijního připojištění k 31.12.2004 převládá 

věková kategorie v rozmezí 50 - 59 let, která se na celkovém počtu účastníků podílí 

29%. Naproti tomu mladí účastníci ve věku 18-29 let nejsou výrazně zapojeni, mají 

11% podíl zastoupení. Vysokou koncentraci starších osob systém vykazuje již od 

svého vzniku. Průměrný věk připojištěných přesahuje 47 let. Tento stav je nutné 

vnímat i ve vazbě na průměrný věk obyvatel ČR. Tento stav je nutné vnímat i ve 

vazbě na průměrný věk obyvatel ČR, který podle údajů Českého statistického úřadu 

v roce 2005 je necelých 39 let.  
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Graf 9 Věková struktura účastníků penzijních připojištění se státním příspěvkem k 31. 12. 2004 
(v %) 
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Zdroj: Asociace penzijních fondů 2005 

 
Je ale třeba si uvědomit, že nárok na výplatu penze (starobní) vzniká klientovi 

až v okamžiku,kdy dovrší věk 60 let. Z toho důvodu penzijní připojištění u mladých 

lidí zatím moc populární není. Ukončit penzijní připojištění dříve je nevýhodné, 

protože v ten okamžik klient ztrácí nárok na již připsanou státní podporu a získává 

jen odbytné.24 Jedinou možností, jak získat část peněz z fondu dříve, než klient 

dovrší věk šedesáti let, a současně aniž by to znamenalo zánik státní podpory, je 

takzvaná výsluhová penze. Na tu vzniká ovšem nárok až po 15 letech spoření (zákon 

č.170/1999 Sb.). 

Zajímavý výnos z penzijních fondů však mohou mít lidé, kterým je okolo 55 let. 

V jejich případě totiž stačí pro výplatu starobní penze spořit jen minimální pojištěnou 

dobu, která činí pět let. U těchto krátkodobých smluv pak mají státní příspěvky velkou 

váhu na celkovém zhodnocení. 

Správcem systému penzijního připojištění se státním příspěvkem je soukromý 

subjekt a spravují ho soukromé akciové společnosti – penzijní fondy. Z celkového 

počtu 46 penzijních fondů, které získaly licenci, je v současné době činných 11.25 U 

mnoha penzijních fondů získal majoritní zastoupení většinou kapitálově silný 
                                                 
24 Výše odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech 
hospodaření penzijního fondu odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvků. 
25 Počet penzijních fondů se snižoval zejména v důsledku jejich slučování do větších celku. 
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zahraniční akcionář. Ke vzniku penzijního fondu je třeba povolení Ministerstva financí 

ČR, které posuzuje předepsané náležitost. Po udělení licence penzijnímu fondu 

vykonává MF ČR také státní dozor. 

Státní podpora penzijního připojištění se do roku 1999 realizovala především 

formou státního příspěvku poskytovaného účastníkovi ze státního rozpočtu. V ČR tak 

existuje ve světě ojedinělý systém penzijního připojištění, který by snad šlo srovnávat 

se systémy evropských států založených na zaměstnaneckém principu s podporou 

státu formou daňové stimulace.  

Na trhu penzijního připojištění se státním příspěvkem působí v současnosti 

relativně málo penzijních fondů, což činí tento trh přehledným. Jako produkt je 

penzijní připojištění se státním příspěvkem snadno pochopitelné nejširším vrstvám 

občanů pro svoji jednoduchost. Rovný občanský princip s podporou státu formou 

státního příspěvku umožňuje zapojit do penzijního připojištění i nízkopříjmové 

skupiny obyvatelstva a osoby, které nejsou výdělečně činné, tedy i důchodce. 

Penzijní připojištění je státem podporováno a zákonem a orgánem státního dozoru 

regulováno, stát však negarantuje jeho solventnost ani solventnost jednotlivých 

penzijních fondů. 

6.3.2 Komerční pojištění 

Životní pojištění (ŽP) je významnou součástí doplňkového soukromého 

pojištění. Základní úprava je obsažena v zákoně č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. 

Jedná se o individuální zabezpečení jednotlivce na základě smlouvy s pojišťovnou. 

Jde o pojištění pro případ dožití nebo smrti a patří k nim: 

• Kapitálové životní pojištění 

• Důchodové pojištění 

• Rizikové životní pojištění 

Důchodové pojištění je poskytováno komerčními pojišťovnami právě v rámci 

životního pojištění. Pro zajištění stáří může sloužit pojištění důchodové nebo 

pojištění na dožití. Základním cílem důchodového pojištění je zvýšení životního 

standardu v seniorském věku. Po dosažení stanovené věkové hranice bude 

oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného 

důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky. 
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Na rozdíl od příspěvkově definovaných penzijních plánů penzijních fondů je 

důchodové pojištění definováno dávkově. 

Významnou podporou ŽP jsou daňové úlevy zavedené od roku 2001, které se 

vztahují na pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití a na 

důchodové pojištění (pro tyto druhy pojištění je používán název soukromé životní 

pojištění). Zaměstnanec je osvobozen od placení daně z příjmů z příspěvku 

placeného zaměstnavatelem na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti 

nebo dožití nebo na důchodové pojištění až do výše 12 000 Kč ročně. Zaměstnavatel 

může pojistné za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti 

nebo dožití nebo na důchodové pojištění zahrnout do svých nákladů (Zákon č. 

586/1992 Sb.). 

Poplatník daně z příjmů si za zdaňovací období může od základu daně 

z příjmů odečíst zaplacené pojistné na své pojištění pro případ dožití nebo pro případ 

smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění. Maximální částka, kterou lze za 

zdaňovací období odečíst, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že má poplatník 

uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. 

Daňové úlevy se projevily jako silně motivační pro rozvoj soukromého ŽP 

v prvním roce uplatnění (rok 2001), kdy vzrostlo meziročně pojistné u produktů 

soukromého životního pojištění o 33% (Návrh … 2003). 
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7. Diskuse o důchodové reformě 
S kroky, které směřují k přizpůsobení důchodového systému na základě 

měnícím se ekonomickým, sociálním a demografickým podmínkám bylo započato již 

v roce 1990 a prakticky každý následující rok bylo přijato opatření, které důchodový 

systém k tomuto cíli postupně směrovalo. Důchodová reforma probíhá kontinuálně již 

od roku 1990. Výsledkem diskuse v první polovině 90. let bylo přijetí zákona č. 

155/1995 Sb, o důchodovém pojištění. I tato norma se stala předmětem poměrně 

bouřlivých politických debat a kompromisních úprav. 

Reforma důchodového systému je trvalý kontinuální proces a vyžaduje 

uskutečnit další zásadní kroky. Rozhodnutí, která jsou nezbytná pro její další 

pokračování, však musí být přijata na základě co nejširší shody. Podle 

programového prohlášení vlády ze srpna 2002 měla vláda mj. věnovat „prvořadou 

pozornost modernizaci důchodového systému, která vedle změn v dávkové oblasti 

zajistí také potřebný rozvoj nositele pojištění. Vláda v oblasti důchodového pojištění 

připraví zákonnou úpravu další etapy reformy důchodového pojištění. Základem 

systému bude i nadále všeobecné, jednotné, průběžně financované důchodové 

pojištění garantované státem, v němž budou prováděny změny, směřující k zajištění 

dlouhodobé stability, přičemž bude zvýrazněna závislost výše důchodu na 

zaplaceném pojistném. Vláda podpoří rozvoj soukromých kapitálových forem 

dobrovolného připojištění tak, aby se stalo plně funkční součástí důchodového 

systému; přitom zabezpečí oddělení majetku účastníků od majetku společností 

spravujících tyto prostředky. Vláda předloží návrh na zavedení zaměstnaneckého 

penzijního připojištění s účastí zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců na jeho 

řízení a s neziskovou formou organizace a upraví pravidla pro poskytování příspěvků 

zaměstnavatelů ve prospěch různých forem doplňkových systémů.“ 

(http://wtd.vlada.cz/scripts/ detail.php?id=6456, 14.2.2006) 

Vláda se komplexně důchodovou reformou zabývala v roce 2001 (v dubnu 

2001 byl projednán a vzat na vědomí materiál „Koncepce dalšího pokračování 

důchodové reformy“ a schváleny byly „Hlavní teze dalšího pokračování důchodové 

reformy“). Politická jednání probíhala i v Parlamentu ČR (2000 až 2001 - Dočasná 

komise pro důchodovou reformu Poslanecké sněmovny Parlamentu; 1999 až 2002 - 

Podvýbor pro důchodovou reformu Senátu a pak Komise pro důchodovou reformu 

Senátu). V rámci diskuse o dalším pokračování důchodové reformy připravilo MPSV 
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řadu materiálů projednaných např. expertní pracovní skupinou MPSV (říjen 2002, 

únor 2003), Pracovní skupinou Rady hospodářské a sociální dohody pro koncepci 

důchodové reformy (prosinec 2002), Radou hospodářské a sociální dohody  

(prosinec 2002). Na úrovni vlády se začala problematika důchodové reformy 

diskutovat znovu v rámci reformy veřejných rozpočtů. 

Základní kroky vedoucí k jeho modernizaci však musí být teprve uskutečněny. 

Vzhledem k tomu, že změny by měly mít trvalejší charakter, prvořadým a základním 

předpokladem zásadní důchodové reformy je dosažení shody všech parlamentních 

stran a sociálních partnerů. Tyto úpravy musí přečkat i případná střídání politických 

reprezentací. Akceptovatelnost reformy celou společností je neméně důležitá. 

7.1 Příprava podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě 
Na jaře roku 2004 se předsedové parlamentních politických stran dohodli, že 

se pokusí najít řešení důchodové reformy společně. Byl ustanoven tzv. Tým expertů, 

složený ze zástupců politických stran, Ministerstva financí, Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Úřadu vlády. Tým expertů na přelomu května a června 2004 navrhl 

organizační a procedurální zajištění přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové 

reformě. 

Podstatou návrhu bylo zřízení funkce koordinátora, který je zodpovědný Týmu 

expertů za odbornou analýzu jednotlivých zadaných variant důchodové reformy a 

který pracuje nezávisle a apoliticky. K tomuto úkolu byla schválena pracovní skupina, 

do které si koordinátor vybral své spolupracovníky. 

Tím se stal Vladimír Bezděk z České národní banky, který připravil podklady 

pro rozhodnutí o důchodové reformě. Tým expertů mu zadal zpracování představ 

jednotlivých stran o podobě reformy stávajícího důchodového systému. Koordinátor 

si vytvořil pracovní skupinu (výkonný tým) složenou především z expertů Ministerstva 

financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a pracovníků nominovaných jednotlivými 

pracovními stranami.  
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K realizaci těchto záměrů přijala Vláda ČR v červnu a září 2004 příslušná 

vládní usnesení, která umožnila počínaje říjnem 2004 fakticky zahájit odborné 

práce.26 

Úkolem pracovní skupiny bylo připravit odborné materiály, které se týkají 

důchodového systému a vycházejí ze zadání politických stran zastoupených v 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.27 

 
Obrázek 1 Komunikační toky v procesu přípravy podkladů pro důchodovou reformu 

 
Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

 
Členové Týmu expertů: 

• ČSSD: Zdeněk Hájek a Vít Samek 
                                                 
26 Usnesení vlády České republiky ze dne 23. června 2004 č. 656 
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. září 2004 č. 868 
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2004 č. 1243 
27 Politické strany, které získaly mandát na základě voleb do  Poslanecké sněmovny Parlamentu 
v roce 2002 



 67

• KDU-ČSL: Ivo Foltýn a Adolf Jílek 

• KSČM: Jaroslav Gongol a Miroslav Opálka 

• ODS: Petr Mach a Vladan Majerech 

• US-DEU: Ivo Ludvík a Stanislav Volák 

• zástupce premiéra: Jan Mládek 

• zástupce ministra financí: Tomáš Prouza 

• zástupce ministra práce a sociálních věcí: Jiří Hofman 

Pracovní skupina: 

a. Výkonný tým: Vladimír Bezděk – koordinátor, Tomáš Hochmeister, Aleš 

Krejdl, Přemysl Pergler, Jan Škorpík, Zuzana Šmídová, Zbyněk Štork. 

b. Delegáti politických stran: Martin Fassmann, Miroslav Hiršl, Ivo Ludvík, 

Vladan Majerech, Vladislav Minář, Bohumír Rojíček, Bohumil Svoboda, 

Stanislav Volák. 

Bylo nutné určit kritéria (viz příloha), pomocí kterých se budou jednotlivé 

reformní návrhy hodnotit. I zde se podařilo dosáhnout shody na návrhu Výkonného 

týmu. Zároveň byla uzavřena dohoda s Týmem expertů, že se bude pracovat pouze 

na povinné části důchodového systému, nikoliv na dobrovolných formách 

zabezpečení se na stáří. 

Od října roku 2004 postupně pracovala tato expertní komise, vedená 

Vladimírem Bezděkem z České národní banky, na propočítávání pěti variant penzijní 

reformy navrhovaných pěti politickými stranami.   

V mimořádně krátké době dvou měsíců byly základní modely vyvinuty a 

odladěny, což umožnilo na přelomu února a března 2005 provést první kolo výpočtů 

variant politických stran. Následně měli zástupci politických stran možnost upravovat 

průběžně svá zadání. Druhé kolo výpočtů následovalo v polovině dubna. Závěrečné 

třetí kolo analýzy jednotlivých variant bylo dokončeno v polovině května (Úřad vlády 

2005). Komise odstranila různé chyby v návrzích - a v červnu roku 2005 ukončila 

svou činnost a vydala závěrečnou zprávu, ve které shrnuje veškeré propočty návrhů 

politických stran včetně analýzy výpočtů.  
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Závěrečná zpráva je apolitický odborný materiál, prezentující postřehy, 

komentáře a názory Výkonného týmu na problematiku důchodové reformy v České 

republice. 

V této závěrečné zprávě se pracuje s tzv. základní variantou. Tato varianta 

vychází primárně z nezměněné legislativy, která je platná k 1.10.2004 a zůstane 

beze změny po celý horizont výpočtů provedených výkonným týmem. 

I při nezměněné legislativě není ovšem důchodový systém v České republice 

zcela rigidní. Existuje v něm několik důležitých parametrů, jejichž vývoj ovlivňuje 

svými rozhodnutími vláda. Konkrétně to jsou redukční hranice28, základní výměra 

důchodu a způsob valorizace vyplácených důchodů. 

Základní varianta tedy nezůstává bez jakýchkoli dynamických změn 

parametrů. Výkonný tým se rozhodl stanovit hodnoty těchto parametrů následujícím 

způsobem: 

- valorizace vyplácených důchodů: CPI + 1/3 růstu průměrné reálné mzdy 

- indexace základní výměry: dle vývoje průměrné mzdy 

- indexace redukčních hranic: dle vývoje průměrné mzdy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
28 redukčních hranic platí pro stanovení výpočtového základu (vypočtený osobní vyměřovací základ 
se prostřednictvím redukčních hranic stanoveným způsobem omezuje); tyto hranice jsou pro každý 
kalendářní rok jiné.  V roce 2005 platila jako první redukční hranice částka 8 400 Kč a jako druhá 
redukční hranice částka 20 500 Kč. 
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Graf 10 Základní varianta 
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

 

Na základě uvedených předpokladů výdaje základního důchodového pojištění 

z výchozí úrovně kolem 8% postupně začínají růst až k hladině 12,5% HDP kolem 

roku 2050 a v závěru projekce (rok 2100) dosahují téměř 13% HDP.  

Vzhledem k předpokládanému vývoji příjmů z pojistného na úrovni 8,4% HDP 

dosahuje základní důchodové pojištění do první poloviny dvacátých let tohoto století 

mírných finančních přebytků. Kumulovaně mohou tyto přebytky na počátku 

dvacátých let přesáhnout téměř 6% HDP. Zvyšování výdajů v relaci k HDP povede 

nejprve k vyrovnání finanční pozice a poté k postupnému růstu deficitu základního 

důchodového pojištění. Kumulované saldo se přesune z kladné do záporné hodnoty 

kolem roku 2035, kolem roku 2050 dosáhne dluh úrovně necelých 50% HDP a  na 

konci projekce vykonané expertní skupinou by dosahovalo kumulované saldo v roce 

2100 až k hranici 245% HDP (Úřad vlády 2005). 

V následující části uvádím shrnutí variant parlamentních politických stran, na 

kterém se shodli zástupci týmu expertů a předložili parametry pro výpočet státního 

povinného důchodového systému výkonnému týmu pro přípravu podkladů pro 

rozhodnutí o důchodové reformě v ČR. 
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Stručně zmapuji přístupu každé politické strany k problematice státního 

důchodového zabezpečení. Na konci každého shrnutí varianty uvádím graf, ve 

kterém ukazuji trendy základních ukazatelů, které budou dále analyzovány. 

Vycházím z dat projekcí  expertní komise, která vypočítala za předem stanovených 

kritérií důležité parametry, které charakterizují předpokládaný vývoj státního 

důchodového systému. Vybral makroekonomické ukazatele, které exaktněji ukazují 

možnou (ne)udržitelnost systému. Jedná se o příjmy na důchodový systém, pak 

výdaje, rozdíl mezi těmito parametry – tzv.saldo a jako poslední je kumulované 

saldo. 

 

 

7.1.1 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 

 

Důchodové zabezpečení zůstává i nadále založeno na průběžně 

financovaném státním systému, ale nově jsou vytvořeny pomyslné individuální účty 

(NDC), na kterých se každému jedinci monitoruje stav odvedeného pojistného. Z 

toho se pak vypočítá jeho důchod, čímž je posílena ekvivalence systému. Na 

ochranu jedinců s nízkými příjmy je zaveden institut tzv. minimálního garantovaného 

důchodu.  

Podle navrhovaného konceptu České strany sociálně demokratické je rok 

2009 posledním rokem, kdy lze odejít do starobního důchodu plně podle „starého“ 

PAYG DB systému. Po startu systému NDC v roce 2010 činí váha NDC důchodové 

složky starobního důchodu v celkovém důchodu 3,3% za každý rok v období let 2010 

až 2040. Postupně klesá váha PAYG DB a naopak roste váha NDC důchodu na 

celkovém starobním důchodu jednotlivce. Transformační období končí rokem 2040, 

odkdy je pro výpočet starobního důchodu plně použit NDC systém. 

Minimální důchod je občanům garantován do roku 2040 ve výši 1,2 násobku 

životního minima jednočlenné domácnosti. Od roku 2040 se garantovaný minimální 

důchod snižuje na 1,1 násobek životního minima. Životní minimum se valorizuje 

podle inflace a tří čtvrtin tempa růstu průměrné reálné mzdy. V rámci Institutu 

garantovaného minimálního důchodu se projevuje plná solidarita. 
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Starobní důchodový systém má být tvořen z plně ekvivalentní NDC 

komponenty. Tento důchod je vypočten z  NDC systému jako doživotní anuita, která 

je podpořena případnou valorizací důchodu. Při výpočtu anuity se pracuje s  

úmrtnostními tabulkami společnými pro muže a ženy (tzv. unisex tabulky). Výše 

starobního důchodu je pak závislá, kromě uvažované valorizace důchodů, také na 

společné době dožití dané generace (ročníku narození) v okamžiku odchodu jedince 

do starobního důchodu a výši zůstatku na jedincově pomyslném účtu. 

Nově vyměřené invalidní důchody by měly pak být od roku 2010 snižovány 

přepočtem podle NDC pravidel za dopočtenou dobu pojištění (NDC složka 

invalidního důchodu je stanovena obdobně jako u starobního důchodu – tj. váha 

NDC důchodové složky invalidního důchodu v celkovém důchodu činí 3,3% za každý 

rok v období let 2010 až 2040) (Úřad vlády 2005). 

Statutární věková hranice pro odchod do důchodu se podle varianty 

navrhované ČSSD postupně zvyšuje na 65 let pro muže i ženy. Muži dosáhnou této 

hranice v roce 2030, ženy v letech 2033 až 2043 v závislosti na počtu vychovaných 

dětí. 

Pojistná sazba pro NDC systém starobních důchodů se má pohybovat na 

hodnotě 21% a celé toto pojistné se eviduje na individuálních účtech jednotlivců. 

Celková pojistná sazba důchodového systému činí 28%.29 Od roku 2010 dojde 

k převodu pojistného ze státní politiky zaměstnanosti (1,6%) do důchodového 

systému. Tyto dodatečné prostředky se budou plně připisovat na individuální účty 

pojištěnců. Pojistná sazba NDC tak od roku 2010 činí 22,6% a celková pojistná 

sazba důchodového systému bude ve výši 29,6%. 

Vývoj výdajů důchodového systému bez zohlednění nákladu na minimální 

důchod je ovlivněn zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu a postupným 

přechodem důchodového systému na princip NDC. Zvyšování věkové hranice 

omezuje růst počtu starobních důchodců. 

Postupný přechod na NDC systém eliminuje nárůst výdajů, který je očekáván 

základní variantou. Zvládnutí výdajové strany systému je dosaženo na úkor poklesu 

celkového náhradového poměru. Ten zejména po dokončení transformačního období 

trvale klesá až na dvě třetiny výchozí úrovně. Zhruba 60% nově přiznaných důchodů 

                                                 
29 28% je i současná hodnota důchodového pojištění 
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bude dlouhodobě pod úrovní hranice chudoby (cca čtvrtina průměrné mzdy v 

ekonomice). 

Vývoj výdajů se plně promítá do salda důchodového systému, protože příjmy v 

relaci k HDP zůstávají od roku 2010 po celý projekční horizont konstantní. 

Vyplácený důchod se v takto nastaveném systému valorizuje dle inflace a 

polovinu růstu průměrné reálné mzdy. Zůstatky na individuálních pomyslných účtech 

jsou meziročně zhodnocovány podle růstu objemu celkově vybraného pojistného. 

Další parametry jako indexace redukčních hranic, případně valorizace 

základní výměry v „dobíhajícím“ PAYG DB systému se shodují s vývojem základní 

varianty.  

Graf 11 Varianta ČSSD (po 3.kole) 

Varianta ČSSD (po 3.kole)
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 
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7.1.2 Křesťanská a demokratická unie – Československá 
strana lidová (KDU-ČSL) 

 

Státní průběžně financovaný DB pilíř se zaměří dle varianty KDU-ČSL na 

parametrické úpravy, které posílí jeho solidaritu. Zároveň však tento návrh umožňuje 

převedení části prostředku ze státního systému na vlastní kapitálový účet (tzv. opt-

out), což by případně zvyšovalo ekvivalenci systému pro ty, kteří by této možnosti 

využili.  

Jedinci mladší 50 let v okamžiku spuštění reformy, kterou má KDU-ČSL 

naplánovanou na rok 2007, se mají možnost vyvázat částečně ze státního 

průběžného DB systému a odvádět část prostředků do fondového pilíře. Tato volba 

je pro generace, které jsou při zahájení reformy již na trhu práce (tzv. tranzitivní 

generace), podmíněna navýšením odvodové povinnosti do penzijních fondů nad 

rámec vyvázané pojistné sazby o dva procentní body. Rozhodnutí částečně se 

vyvázat ze státního pilíře je nevratné. 

Pojistná sazba na důchodové zabezpečení v této variantě tvoří 28% hrubé 

mzdy, z čehož 20% hrubé mzdy jde na starobní a zbytek na nestarobní důchody. 

Výše pojistné sazby odváděné na důchodové pojištění do státního pilíře se má snížit 

pro vybrané skupiny obyvatel:  

1) Pro občany, kteří překročili statutární věkovou hranici pro odchod do 

důchodu, je příspěvková sazba pojistného na starobní důchodové zabezpečení 

odváděná do státního průběžného pilíře snížena na polovinu – odvodová sazba činí 

10% pro nevyvázané jedince a 6% pro vyvázané jedince 

2) Pro rodiče (matky a otce) se sníží pojistná sazba ve státním pilíři v 

závislosti na počtu dětí (o 1% za jedno dítě, o 2% za dvě děti a o 3% za 3 a více 

dětí). Snížená sazba se uplatňuje po dobu výchovy dítěte (0-18 let) a vztahuje se jak 

na osoby, které nevyužily možnosti opt-out, tak pro osoby, které se ze státního pilíře 

částečně vyvázaly.  

KDU-ČSL také zavádí strop pro placení pojistného. Z příjmu nad trojnásobek 

průměrné mzdy se nemá odvádět pojistné na důchodové zabezpečení ve státním 
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pilíři. Příjmy státního důchodového pilíře jsou dále posíleny o příjmy plynoucí ze 

zvýšení nepřímých daní. Snížená sazba DPH se zvýší dle této varianty ze 

současných 5% na 8% a výtěžek se použije na posílení příjmu důchodového 

systému. 

Výše pojistné sazby, která je po vyvázání odváděna do fondového pilíře, se 

liší pro různé generace: 

1) Nově příchozí na trh práce si mohou snížit pojistnou sazbu odváděnou do 

státního pilíře o 8% a tuto sazbu budou spořit do penzijních fondů. Celková pojistná 

sazba na důchodové zabezpečení pak obsahuje tři složky: 12% hrubé mzdy směruje 

do státního důchodového pilíře, 8% hrubé mzdy do fondového pilíře a 8% hrubé 

mzdy na nestarobní důchody. 

2) Příslušníci tranzitivní generace, kteří se rozhodnou vyvázat ze státního 

systému, musí podpořit odvody do penzijních fondu dodatečnými 2% ze své hrubé 

mzdy. Celková pojistná sazba na důchodové zabezpečení tak činí 30% a obsahuje tři 

složky: 12% hrubé mzdy směruje do státního důchodového pilíře, 10% hrubé mzdy 

do fondového pilíře a 8% hrubé mzdy na nestarobní důchody. 

Pojistná sazba odváděná do fondového pilíře má po zahájení reformy 

postupný náběh. Nově příchozí na trh práce odvedou v roce 2007 sazbu 2%, v roce 

2008 činí tato sazba 4%, v roce 2009 pak 6% a v roce 2010 je to 8%. Sazba tranzitní 

generace je ve všech uvedených letech o 2% vyšší. 

Statutární věková hranice se zvyšuje na 65 let pro muže a bezdětné ženy (po 

dosažení 63 let ročně o 4 měsíce pro muže i ženy). U žen s dětmi zůstane 

zachována redukce věkové hranice podle počtu dětí. 

Výše starobního důchodu ze státního PAYG DB systému je pro „vyvázané 

jedince“ vypočtena jako kombinace důchodu ze státního systému a poměrného 

důchodu (12/20 plného důchodu).30 Váha těchto složek se řídí dobou ve stávajícím a 

reformovaném systému. 

Z fondového pilíře se vyplácí důchod v podobě doživotní anuity při uplatnění 

různých úmrtnostních tabulek pro muže a ženy. Anuita je vypočtena za předpokladu 

                                                 
30 na základě následujícího vztahu: X 0,6 �Y X Y kde X je počet let, kdy člověk platil plnou sazbu do 
státního pilíře, a Y je počet let, kdy člověk platil do státního systému sníženou sazbu. 
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její každoroční valorizace ve výši inflace, což odpovídá valorizačnímu mechanismu 

ve státním pilíři. 

Od roku 2007 se vyplácené důchody valorizují cenově (podle růstu CPI). 

Graf 12 Varianta KDU-ČSL (po 3.kole) 
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

 

 

7.1.3 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 

 

Podle varianty KSČM se počítá se zachováním současného státního PAYG 

DB důchodového systému. Parametrické změny, které by vedly k dlouhodobé 

udržitelnosti (především finanční), se plánují na rok 2007. 

Příjmy do důchodového systému jsou ještě posíleny od roku 2007 o platbu 

státu ve výši zrušeného příspěvku31 na penzijní připojištění  a tyto zdroje se převádí 

                                                 
31 dle státního rozpočtu stát vynaloží na příspěvek na penzijní připojištění v roce 2005 přibližně 3,2 
mld. Kč. 
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ve prospěch státního důchodového systému (0,1% HDP). Od roku 2012 je pak 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,6%) převeden do systému 

důchodového zabezpečení, čímž se zvyšuje sazba důchodového pojištění na 29,6%. 

Toto opatření posílí příjmy důchodového systému o 0,5% HDP ročně.  

Od roku 2015 je pro OSVČ zavedena plná platba na sociální pojištění 

minimálně ve výši průměrné mzdy (tj. OSVČ bude měsíčně odvádět minimální 

pojistné na důchodové zabezpečení ve výši 29,6% z průměrné mzdy). Příjmová 

strana je dále posílena různými opatřeními včetně zvýšení daňové zátěže práce. 

Od roku 2020 se pak do důchodového systému převádí i 10% celostátního 

inkasa spotřebních daní. V roce 2040 se zvyšuje pojistná sazba důchodového 

systému o další 3% na 32,6%. V roce 2060 dojde k dalšímu navýšení pojistné sazby 

a to o 0,9% na celkových 33,5%. Toto navýšení by mělo z dlouhodobého hlediska 

(do konce projekce v roce 2100) zajistit nulové kumulované saldo. 

Příjmová strana důchodového systému je výrazně posílena, avšak tato 

opatření mohou mít negativní dopad na zbytek ekonomiky. Přebytky, realizované 

výše popsaným zvýšením příjmů státního důchodového systému, mají časově 

omezené trvání. Dlouhodobé stability důchodového systému je dosaženo částečně 

na úkor přenesení deficitních tendencí do ostatních částí státního rozpočtu a 

částečně prostřednictvím zvýšení daňového zatížení ekonomicky aktivních generací. 

Výdaje vykazují shodný rostoucí trend jako v základní variantě (tj. vývoj 

systému bez legislativních změn). Úrovňově jsou v dlouhém období mírně nižší než v 

základní variantě. Zvýšení důchodového věku, jehož efektem je snížení výdajů, 

dlouhodobě převáží nad zvýšením výdajů z titulu zvýšení minimálního vyměřovacího 

základu OSVČ na úroveň průměrné mzdy. Dlouhodobě ale nedokáže varianta 

parametrické optimalizace zabránit růstu výdajů z výchozích cca 8% HDP od druhé 

poloviny příští dekády na cca 12% v polovině padesátých let, kde se stabilizují po 

celý zbytek projekčního období. 

Komunistická strana Čech a Moravy navrhuje od roku 2030 růst věkové 

hranice pro odchod do důchodu pro muže i ženy (bez ohledu na počet dětí) 

o 4 měsíce za kalendářní rok, až dosáhne 65 let. 
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Graf 13 Varianta KSČM (po 3. kole) 

Varianta KSČM (po 3.kole)
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

 

 

 
7.1.4 Občanská demokratická strana (ODS) 

 

Státní průběžně financovaný DB (první pilíř) bude zajišťovat pouze rovný 

důchod - stejný pro všechny - ve výši 20% průměrné mzdy. Zároveň dochází ke 

snížení povinné pojistné platby do tohoto systému. Váha státního důchodového 

zabezpeč tak klesne a zvýší se tak prostor pro soukromé dobrovolné zabezpečení. 

Všichni postupně přecházejí na systém rovného důchodu generačním 

způsobem – tzn. vychází se z ročníku narození jedinců, které jsou kritériem pro 

zařazení jedinců do následujícího systému. 

1) Všechny ročníky narození v roce 1945 a dříve odejdou do starobního 

důchodu a budou pobírat důchod plně podle pravidel stávajícího PAYG DB systému. 

Pro tyto ročníky zůstává v platnosti, až do jejich odchodu do důchodu, pojistná sazba 

ve výši 28% (z toho 20% na starobní důchody). Vyplácený DB důchod je valorizován 

cenově. 
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2) Ročníky narozené v letech 1946 – 1974 (netýká se však těch, co odejdou 

do důchodu před rokem 2007) jsou ročníky „tranzitivní“, na než se vztahují částečně 

pravidla obou systému – „starého“ PAYG DB a „nového“ rovného důchodu. Ti budou 

pobírat kombinovaný důchod kalkulovaný jako vážený průměr důchodu vypočteného 

podle současných pravidel a rovného důchodu. Váha rovného důchodu lineárně 

roste od nuly do 100% směrem k ročníkům narození v roce 1975. Valorizace složky 

rovného důchodu se provádí mzdově, ovšem složka PAYG je valorizována cenové.32 

3) Ročníky 1975 a mladší již pobírají 100% rovný důchod, který je valorizován 

mzdově. 

Statutární věková hranice odchodu do důchodu se zvyšuje se stávajícím 

tempem až na hranici 65 let pro muže i (všechny) ženy. V čase dochází ke 

sjednocení všech věkových hranic a následně k jejich dalšímu zvyšování.33 Pro obě 

pohlaví se důchodový věk dále zvyšuje od konce 30. let nejprve o 2 měsíce a později 

o 1 měsíc ročně, takže věková hranice postupně dosahuje 71 let pro muže i ženy.  V 

průběhu tohoto růstu se věkové hranice pro muže i ženy postupně sjednotí a 

následně rostou stejným tempem. 

Přechod na systém rovného důchodu vede v celém horizontu projekce ke 

snižování výdajů důchodového systému zejména díky prodlužování věkové hranice 

pro odchodu do starobního důchodu. Rizikem výdajové strany je nízká výše rovného 

důchodu. 

Příjmy důchodového systému adekvátně klesnou, deficity se po počátečním 

propadu ustálí kolem nuly na konci třetí dekády tohoto století. Solidarita systému 

roste. Odehrává se ale v menším poli, vymezeném nižší pojistnou sazbou. Nárok na 

výplatu rovného důchodu vzniká všem občanům České republiky, kteří dosáhli 

statutárního důchodového věku. To prakticky znemožňuje předčasný odchod do 

důchodu. 

 

 

 
                                                 
32 kombinovaný důchod bude kalkulovaný podle následujících pravidel: důchod = x . RD + (1 - x) . 
PAYG, kde  
x = (rok narození - 1945)/(1975 - 1945), RD je rovný důchod, PAYG je standardně počítaný důchod 
PAYG DB  
33 Snahou bude zvyšovat věkovou hranici s rostoucí dobou dožití tak, aby zůstal zachová relativně 
stabilní poměr mezi počtem plátců a počtem starobních důchodců 
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Graf 14 Varianta ODS (po 3. kole) 

Varianta ODS (po 3. kole)
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   Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

 

 

 

7.1.5 Unie Svobody – Demokratická unie (US-DEU) 

 

Hlavní roli ve variantě US-DEU hraje reformovaný státní PAYG pilíř, který 

projde od roku 2007 postupnými parametrickými změnami, které zvýší ekvivalenci 

současného systému. V kombinaci s parametrickými reformami posílí varianta US-

DEU individuální soukromé důchodového připojištění. 

 Celková pojistná sazba důchodového systému činí 28% hrubé mzdy, z čehož 

je na financování starobních důchodů určeno 20% hrubé mzdy a na nestarobní 

důchody pak 8% hrubé mzdy. 

Občané, kteří se rozhodnou pro částečné dobrovolné vystoupení ze státního 

systému a kteří se z něho rozhodnou vyvázat 3% do kapitálového pilíře, je musí 

podpořit dodatečnými 6% z vlastních úspor. Pro ně je pak celková příspěvková 

pojistná sazba 34% (25% + 3% +6%). 

Na odvod pojistného je stanoven strop ve výši trojnásobku průměrné hrubé 

mzdy a s tím související nezohledňování výdělku přesahujících tuto hranici při 
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stanovení osobního vyměřovacího základu. Je také umožněn souběh pracovní 

aktivity a pobírání starobního důchodu. 

Rozhodnutí o částečném opt-out je plně dobrovolné a lze jej učinit kdykoliv 

před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. 

Statutární věková hranice pro odchod do důchodu se bude postupně zvyšovat 

na 65 let. Muži a bezdětné ženy dosáhnou této hranice od 1.1.2019, ženy podle 

počtu vychovaných dětí, nejpozději od 1.1.2031. Od roku 2032 se věková hranice u 

obou pohlaví zvyšuje o dva měsíce za každý kalendářní rok. Růst věkové hranice se 

zastaví v roce 2043 na úrovni 67 let pro muže i ženy. 

U nově přiznaných starobních důchodů se posiluje princip zásluhovosti. A to 

především změnou nastavení redukčních hranic a redukčních koeficientů. Dalším 

nástrojem, který má zvýšit princip ekvivalence, je nulová valorizace základní výměry.  

Rozhodné období pro stanovení vyměřovacího základu se prodlužuje až na 40 

let a sankce u předčasných důchodů se zvyšuje na 1,5% výpočtového základu za 

každých započatých 90 dnů před dosažením statutární věkové hranice. Dojde ke 

snižování náhradového poměru u nově přiznaných starobních důchodu mezi roky 

2010 a 2030 tak, aby v roce 2030 činil náhradový poměr u nově přiznaných důchodů 

30% průměrné hrubé mzdy. Za tímto účelem se do systému zavede demografický 

faktor, který indexuje výdělky pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu 

podle meziročního růstu objemu pojistného vybraného na jednoho důchodce. Do 

roku 2009 včetně jsou výdělky pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu 

indexovány mzdově. 

Počínaje rokem 2007 je uplatněna mzdová valorizace vyplácených důchodů, 

čímž se zachovává konstantní životní úroveň důchodce ve vztahu k průměrné mzdě 

v průběhu pobírání jeho důchodu.  

Výše nestarobních důchodu má být  snížena tak, že výše nově přiznaných 

plných i částečných invalidních důchodů se snižuje o 10% a výše nově přiznaných 

pozůstalostních důchodů je snížena o 5%. 

Budoucí důchod ze státního pilíře je pojištěnci adekvátně snížen - jedinci, 

který se rozhodne pro opt-out, se důchodový nárok za každý rok doby pojištění v 

PAYG systému před i po roku, ve kterém se rozhodl pro opt-out, snižuje na 85%.  
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Z fondového pilíře se vyplácí důchod v podobě doživotní anuity s různými 

úmrtnostními tabulkami pro muže a ženy a se mzdovou valorizací. Nárok na důchod 

vzniká po dosažení statutárního důchodového věku. Existuje taktéž možnost odejít 

do předčasného důchodu (obdobně jako u státního PAYG pilíře). 

Graf 15 Varianta US-DEU (po 3.kole) 

Varianta US-DEU (po 3. kole)
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

 

7.2 Analýza výsledků variant politických stran 
Analýza výsledků jednotlivých variant zadaných politickými stranami expertní 

komisi je obtížný úkol. Každá z nich představuje komplexní návrh řešení reformy a 

izolované vytržení jednoho dílčího parametru nebo ukazatele může znamenat určité 

zjednodušení. 

V této části se zaměřím na porovnání části základních kriterií, které souvisejí s 

celkovým vývojem bilance důchodového systému. Jako kritéria k porovnání jsem 

zvolil důchodový věk a jeho postupné zvyšování, které se prakticky nachází ve všech 

variantách, včetně tzv. základní varianty. Dále jsem stanovil kritéria výdajů, příjmů a 

salda důchodového systému, které z dlouhodobého hlediska vykazují možnou 

finanční (ne)udržitelnost. 
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7.2.1 Důchodový věk 

Současný systém je pojistně matematicky nevyvážený. Odrazuje od pracovní 

aktivity brzy po dosažení statutárního věku pro odchod do důchodu. Jedinci jsou 

proto demotivováni, aby zůstali na trhu práce. Přitom pozdější odchod do důchodu je 

výhodný pro všechny strany. Osoby pracující v důchodovém věku si mohou 

dlouhodobě zvýšit důchod. Zlepšuje se proporce mezi počtem důchodců a 

pracujících osob, což má pozitivní makroekonomické dopady a může to posílit i 

finanční stabilitu důchodového systému. Pozitivem parametrických úprav 

provedených s účinností od roku 2001 je skutečnost, že v období před statutární 

věkovou hranicí je předčasný odchod do důchodu penalizován poklesem výše 

důchodu. 

Stárnutí populace v ČR však bude dle demografických předpokladů velmi 

výrazné.34 Trvale rostoucí naděje dožití povede ke značnému nárůstu počtu starších 

osob. To způsobí v podmínkách stagnace věku odchodu do důchodu buď růst 

deficitů (v DB systému), nebo pokles úrovně nově přiznávaných důchodů (v DC 

systému). Jediná dlouhodobě účinná obrana důchodového systému před 

neudržitelným deficitem nebo výrazným poklesem náhradového poměru spočívá v 

permanentním přizpůsobování věku pro odchod do důchodu měnící se naději dožití. 

Všechny politické strany počítají s dalším postupným zvyšováním věkové 

hranice. Ovšem jedině ODS předpokládá permanentní růst věkové hranice v reakci 

na trend růstu doby dožití. V jejím případě bude důchodový věk na konci 21. století 

cca 71 let. Ještě více je umocněna tato skutečnost faktickým zrušením možnosti 

předčasného odchodu do starobního důchodu, což vyvažuje fakt, že se nevyužije 

zvýšení příjmů systému. 

Vyšší věková hranice omezuje růst počtu důchodců, zvyšuje příjmy systému a 

vytvořený HDP. Průměrný důchod pak může za daných okolností růst rychleji. Této 

možnosti využívá ve větší míře pouze varianta ODS (až na 71 let) a US-DEU (až na 

67 let), které ji navíc kombinují s poklesem úrovně nově přiznaných důchodů. Obě 

varianty si pak mohou dovolit štědřejší míru valorizace důchodů (mzdovou) a 

varianta ODS i snížení sazby pojistného. 

                                                 
34 Blíže v kapitole Základní demografické ukazatele 
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Ostatní varianty (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM) prosazují jen mírný růst 

důchodového věku, což musí být kompenzováno redukcí nově přiznaných důchodů 

(ČSSD, KDU-ČSL), méně štědrou valorizací (KDU-ČSL), zvýšením pojistného 

(ČSSD, KSČM) nebo posílením zdrojů systému z daní (KSČM, KDU-ČSL). 

Růst důchodového věku je nezbytnou podmínkou jakékoliv reformy. Potvrdí-li 

se stávající demografické předpoklady o vývoji doby dožití, je třeba se připravit na to, 

že růst věkové hranice bude muset být postupný, avšak permanentní.  Jinak bude 

systém buď výrazně deficitní nebo bude poskytovat klesající relativní úroveň 

důchodů. Ani v případě nejrychlejšího růstu věkové hranice nedojde ke snížení doby, 

po kterou se pobírá starobní důchod. Tyto faktory je nutné mít na paměti při 

debatách o dalším růstu věkové hranice. 

7.2.2 Výdaje důchodového systému 

Vývoj celkových výdajů základního důchodového pojištění je určován 

především dynamikou na starobní důchody a z menší části růstem výdajů na 

důchody invalidní. To je důsledkem očekávaného růstu počtu důchodců v těchto 

kategoriích. 

Výdaje státního důchodového systému dosahují v základní variantě 13,0% 

HDP. Zvýšení výdajů na důchody o cca 5% HDP oproti dnešku je důsledkem 

demografického šoku, kdy se ve 30. letech prudce zvýší počet důchodců a spolu s 

tím i výdaje na důchody. Účinnost jednotlivých variant při omezování fiskálních 

dopadů stárnutí populace se tak nejlépe projeví při srovnání s touto projekcí. Téměř 

všechny varianty vedou k omezení výdajů na důchody (graf 16). Liší se ale intenzitou 

a časováním úsporných opatření. 
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Graf 16 Porovnání výdajů státního důchodového systému 
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

Varianty zadané ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU vedou v dlouhodobém horizontu 

ke stlačení výdajů na důchody k úrovni 8% HDP. V případě ČSSD jsou výdaje na 

důchody stabilizovány díky zavedení systému NDC, který při daném věku odchodu 

do důchodu čelí prodlužující se době dožití automatickým snížením důchodové 

dávky. Ve variantách KDU-ČSL a US-DEU napomáhá poklesu výdajů souhra dvou 

faktorů. Jednak dochází k omezení štědrosti nově vyplácených důchodů 

prostřednictvím zásahů do důchodového vzorce, což pak motivuje řadu občanů k 

částečnému vyvázání se ze státního důchodového systému. V důsledku toho 

poklesnou výdaje státního sytému o část výdajů na důchody jedinců, kteří využili 

možnosti vyvázat část pojistného ve prospěch fondového pilíře. 

Nejvíce poklesnou výdaje státního systému ve variantě rovného důchodu. 

Dlouhodobě se ustálí pod úrovní 6,0% HDP. Toho je dosaženo snížením úrovně 

vyplácené důchodové dávky až na 20% průměrné mzdy a zvyšováním věkové 

hranice, které zhruba kopíruje růst naděje dožití. Naopak nejméně se změní výdaje 

ve variantě parametrické optimalizace KSČM. Jediným opatřením cíleným na 

výdajovou stranu je posun statutární věkové hranice pro odchod do důchodu na 65 

let spuštěný v roce 2030. Oproti základní variantě se tak výdaje sníží pouze o 0,6% 

HDP na konečných 12,4% HDP. 
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7.2.3 Příjmy důchodového systému 

Pojistná sazba na důchodové zabezpečení činí v základní variantě 28% a 

příjmy důchodového systému jsou dlouhodobě stabilní na úrovni 8,4% HDP. Nejsou 

ale dlouhodobě dostatečné ke krytí budoucích důchodových závazků. Stejnému 

problému čelí i varianta parametrické optimalizace KSČM, protože při absenci 

významnějších opatření na výdajové straně slibuje budoucím důchodcům stejnou 

úroveň dávek. Tento nesoulad pak řeší zvyšováním sazby pojistného až na 33,5% a 

přesouváním břemene financování důchodů na státní rozpočet, který by se tak 

propadal do vyššího deficitu. Ostatní varianty nepovažují zvyšování pojistného za 

řešení a pokud se uchylují ke zvýšení příjmů, jedná se o řádově nižší nárůst (17). 

Ve srovnání se základní variantou zvyšují povinné odvody do státního 

důchodového systému pouze varianty KSČM a ČSSD. Realizace varianty KSČM by 

znamenala zvýšení příjmů systému o více než 2,0% HDP. Varianta ČSSD 

předpokládá zvýšení příjmů o cca 0,5% HDP prostřednictvím přesunu zbývající části 

příspěvku na politiku zaměstnanosti (1,6% hrubé mzdy) do důchodového systému. 

Zvýšení příjmů důchodového systému se v konečném důsledku projeví poklesem 

disponibilního příjmu a úspor domácností, které může mít za následek omezení 

objemu prostředků věnovaných na zabezpečení ve stáří z vlastních zdrojů. 

Graf 17 Porovnání příjmů státního důchodového systému 
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Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 
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Varianty politických stran ODS, KDU-ČSL a US-DEU naopak omezují příjmy 

státního důchodového systému. Nejrazantnější je varianta ODS, která předpokládá 

snížení sazby pojistného o 8% pro všechny občany od roku 2007. V důsledku toho 

se uvolní disponibilní prostředky v objemu téměř 2,5% HDP. Varianta KDU-ČSL 

snižuje pojistné selektivně vybraným skupinám osob (rodiče s dětmi a občané v 

důchodovém věku), ale naproti tomu předpokládá navýšení příjmů důchodového 

systému o část nepřímých daní (0,6% HDP). V případě zadání KDU-ČSL a US-DEU 

je pak pokles příjmů státního systému zejména důsledkem částečného vyvázání 

občanů ze státního systému. Dochází tak k okamžitému výpadku příjmů státního 

systému s tím, že v budoucnu se sníží i výdaje systému o část důchodových dávek 

vyvázaných jedinců. V čase se ale mírně snižuje procento vyvázaných jedinců, 

protože při prodlužující se naději dožití klesá výhodnost fondového pilíře, a tedy 

příjmy státního systému mírně rostou. 

Varianty KDU-ČSL a US-DEU požadují kofinancování vyvázaného pojistného. 

V případě KDU-ČSL se kofinancování ve výši 2% hrubé mzdy týká pouze 

tranzitivních generací, které jsou při zahájení reformy na trhu práce. V dlouhém 

období tak neovlivňuje celkové odvedené pojistné. Varianta US-DEU podmiňuje 

možnost vyvázání navýšením odvodové sazby o 6% hrubé mzdy pro všechny 

jedince. Kdybychom zohlednili i tyto odvody, zjistili bychom, že celkové pojistné 

odváděné jak do státního, tak fondového pilíře je vyšší než v základní variantě cca o 

0,7% HDP. 

7.2.4 Saldo důchodového systému 

Saldo důchodového systému umožňuje posoudit, zda je varianta dlouhodobě 

finančně udržitelná a zda pouze nevytváří důchodové závazky, které nebude v 

budoucnu schopna plnit. To je případ základní varianty. Pokud by byl zachován 

současný systém v nezměněné podobě, generoval by v dlouhém období deficity 

kolem 4,5% HDP. Růst výdajů na důchody z titulu demografického šoku by nebylo 

možné financovat jinak než deficitně a systém by byl v nezměněné podobě odsouzen 

k zániku. Tomu se snaží předejít varianty zadané politickými stranami. Všechny jsou 

v současné podobě dlouhodobě finančně udržitelné. Udržitelnost se ale týká pouze 

důchodového systému, stranou pozornosti zůstávají ostatní segmenty veřejných 

rozpočtů.  
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Graf 18 Saldo státního důchodového systému 

Saldo státního důchodového systému

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS US-DEU Základní
varianta

%
 H

DP

2010 2030 2050 2100
 

Zdroj: CD-ROM Důchodová reforma : možnosti a výhledy – Souhrn materiálů 2005 

Varianta NDC zadaná ČSSD nejprve vykazuje přebytky, ale uprostřed 

projekce (období let 2030 až 2065) se propadá do deficitu. Deficit kulminuje kolem 

roku 2045 na úrovni 1,4% HDP. Propad je způsoben odchodem populačně silných 

ročníků do důchodu. O stabilitě systému ale svědčí, že se systém vrací sám bez 

vnějších zásahů do jeho parametrů do rovnováhy. 

Parametrická optimalizace navržená KSČM vykazuje po roce 2040 

permanentní deficity, které na konci horizontu projekce dosahují 1,3% HDP. Tento 

deficit je možné financovat z přebytků důchodového systému vytvořených během 

první poloviny projekce. Jedná se však z velké části o virtuální přebytky, neboť jsou 

doprovázeny zadlužováním státního rozpočtu, který odvádí do důchodového 

systému po roce 2020 přibližně 0,9% HDP ročně. Problém se tak pouze přesouvá 

mimo úzce vymezený důchodový systém a tyto kroky nemění finanční udržitelnost 

veřejných rozpočtů. 
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8. Mezinárodní zkušenost a důchodové systémy 
 

Mezinárodní srovnání důchodových systémů je do značné míry problematické, 

protože podoba jednotlivých systémů není založena pouze na exaktních datech a 

číslech, ale je ovlivněna historickými konsekvencemi, tradicemi a chováním lidí, 

umístěním v regionu, ekonomickým postavením a dalšími rozmanitými 

celospolečenskými faktory. Důsledkem je velká pestrost podob a přístupů 

k problematice zabezpečení člověka ve stáří. Ani v členských zemích Evropské unie 

nejsou důchodové systémy zdaleka jednotné a státy je mohou provozovat dle 

vlastního uvážení, v souladu s mezinárodním právem a úmluvami. Důchodový 

systém je tedy jeden z prvků společnosti a nelze ho popisovat bez vědomí jeho 

komplexnosti a interakce mezi ním a společností jako celku. Nelze rovněž 

opominout, že pohled do jednotlivých zemí je určitým zachycením momentálního 

stavu v dané zemí, který má svou dynamiku a neustálý vývoj. 

V odborné literatuře můžeme najít rostoucí konsensus ve směru, že penzijní 

systém by měl být vícepilířovým schématem skládajícím se jak ze státních, tak i 

soukromých pilířů. Hlavním důvodem je možnost diverzifikace rizik spjatých 

s jednotlivými penzijními pilíři. Turner (1997, str. 18) výstižně uvádí, že „rizika 

v multipilířovém systému jsou nižší, protože průběžně financované i fondové systémy 

jsou vystaveny různým rizikům, které nejsou perfektně korelovány. PAYG systém 

sociálního zabezpečení obnáší riziko týkající se velikosti objemu mezd v ekonomice 

jakožto základny pro placení pojistného, ale není vystaven rizikům finančního trhu. 

Naopak u příspěvkově definovaných plánů je situace opačná, protože podléhají 

rizikům finančního trhu, ale ne rizikům na trhu práce“.  

 

8.1 Mezinárodní organizace a instituce 
8.1.1 Světová banka (SB, WB) 

Jde o dobře známý třípilířový systém (viz např. World Bank 1994). První pilíř 

by měl být povinný a státem provozovaný, financovaný z všeobecných daňových 

prostředků s cílem redistribuce a pojištění (proti chudobě a dlouhověkosti). Dávka 

z tohoto pilíře by měly být fixní (jako tomu je ve Velké Británii), jejich výplata by měla 

podléhat testům potřebnosti (např. majetkovým či příjmovým – např. Austrálie). 

Dávky by případně mohly být koncipovány ve formě minimální penzijní garance (viz 
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Chile nebo Mexiko). Daňová základna pro financování této dávky by měla být co 

možná nejširší, aby se naplnil cíl redistribuce. 

Druhý pilíř by měl být tvořen povinnými soukromě spravovanými a 

příspěvkově definovanými penzijními fondy. Toho může být dosaženo jak formou 

osobních penzijních účtů, tak i zaměstnavatelskými penzijními fondy. Trh penzijních 

fondů by měl být vhodně regulován podle míry rozvoje domácího kapitálového trhu. 

Poslední, třetí pilíř by měl být tvořen dobrovolnými fondy poskytujícími 

možnosti zvýšení tzv. replacement racio pro lidi, kteří budou chtít ještě vyšší 

zabezpečení pro stáří, než nabízí první dva pilíře. Vláda může podpořit tento pilíř 

daňovými úlevami. Měly by být zavedeny ovšem pouze v případě, kdy bude 

racionální důvod se domnívat, že daňové výhody přispějí k celkovému zvýšení 

národních úspor a nepovede to pouze ke změně struktury soukromých úspor. Musí 

se vzít v  úvahu také skryté fiskální náklady těchto daňových zvýhodnění. 

Světová banka uvádí, že určité formy vícepilířového penzijního systému 

můžeme najít i ve vyspělých zemích typu Austrálie, Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko 

nebo Velká Británie. Ve skutečnosti však musíme podotknout, že ani v těchto zemích 

neodpovídá struktura prvního pilíře plně představám Světové banky, protože namísto 

financování z daňových zdrojů používá prostředky z vybraného pojistného. 

 

8.1.2 Mezinárodní organizace práce (MOP, ILO) 

Podle Gillion (1997) preferuje ILO také třípilířový penzijní systém, zahrnující 

jak zaměstnance tak i zaměstnavatele jakožto plátce příspěvků. Tento systém by se 

měl skládat z následujících pilířů: 
 

• Minimální první pilíř zaměřený proti chudobě, univerzálně dostupný ale dávky 

by měly podléhat testům potřebnosti, může být financován ze všeobecných 

daňových zdrojů a dávky by měly být indexovány. 

• Povinný státní PAYG systém, který poskytne přijatelnou míru penzijních 

dávek. Dávky by se měly indexovat podle vývoje inflace a placení příspěvků 

by mělo podléhat určitému maximálnímu výdělkovému stropu. 

• Plně fondově financované, příspěvkově definované, snad i soukromě 

spravované penzijní plány, které by měly být koncipované jako doplněk ke 
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státnímu pilíři. Zahrnovaly by jak zaměstnavatelské, tak i individuální fondová 

schémata. Jejich činnost musí být pozorně monitorována a regulována. 

Mezi pojetím Světové banky a ILO existují určité rozdíly. Obě organizace se 

shodují na roli a prostředcích prvního pilíře a víceméně se také shodují ohledně 

třetího pilíře (i když SB více zdůrazňuje soukromé spravování penzijních schémat 

v tomto pilíři). Rozdíly jsou ale evidentní ve druhém pilíři, který představuje hlavní 

část obou modelů. Světová banka upřednostňuje povinné, soukromě spravované, 

příspěvkově orientované a fondově financované penzijní plány, zatímco ILO navrhuje 

také povinný, ale státní a PAYG financovaný penzijní plán. Není už dále 

specifikováno, má-li se jednat o dávkově definovaný nebo příspěvkově orientovaný 

(v tomto případě tedy notional funding) penzijní systém. Světová banka by chtěla 

zrušit současný PAYG systém, zatímco ILO věří, že je možné tradiční systém 

reformovat a nadále poskytovat hlavní část penzijních dávek jeho prostřednictvím. 

 

8.1.3 Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj (OECD) 

Obecný popis penzijních reforem ve většině OECD zemí lze najít například ve 

studii autorů Kalisch a Aman (1997). Jejich hlavní závěr zní, že reformy penzijních 

systémů ve většině OECD zemí jsou založeny na zlepšování finanční stability 

průběžně financovaného penzijního systému (snížení štědrosti nebo zvýšení 

příspěvků) a na podpoře soukromých penzijních programů ve směru posílení úlohy 

fondového financování v poskytování budoucích penzijních dávek. „Nejpopulárnější“ 

cesta snížení štědrosti PAYG systémů zahrnuje snížení objemu celkově vyplácených 

dávek, méně štědrou indexaci dávek, zvýšení počtu let nutných k získání nároku na 

dávku, úpravu vyplácených dávek v závislosti na průměrné zbývající délce života 

nových generací důchodců a zvyšování důchodového věku. 

OECD země jsou z hlediska reforem svých penzijních systémů někde mezi 

výše prezentovanými dvěma modely. Tyto země již většinou měly dvoupilířový 

penzijní systém, který se skládal ze státního PAYG schématu a soukromých, ale 

dobrovolných penzijních plánů. Spolu s postupným zhoršováním finanční pozice 

státních systémů však i zde museli přemýšlet o změnách a některé státy se rozhodli 

jít cestou třípilířového penzijního plánu. Proto můžeme vidět například ve Švýcarsku, 

Finsku nebo Švédsku, že vláda požaduje po občanech povinnou účast ve dvou 
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pilířích (PAYG a plně fondový). Jiné řešení představuje možnost částečně opustit 

starý PAYG systém, jako je tomu v Japonsku a Velké Británii. Třetím způsobem je 

založit dávkově definovaný (a většinou PAYG financovaný) plán, který nedokáže 

poskytnout adekvátní dávky pro střední a vysoko-příjmové skupiny obyvatelstva a 

současně proto podporovat soukromé úspory na stáří. Touto cestou jdou například 

USA a Kanada. 

 

8.1.4 Evropská Unie (EU) 

Důchodový systém, a v zásadě celá oblast sociálního zabezpečení (sociální 

politika), patří v EU mezi tzv. komunitární politiku. To znamená, že zásadní 

rozhodnutí týkající se současného stavu i budoucího vývoje např. důchodového 

systému jsou plně v kompetenci jednotlivých národních států a EU nijak „nepřikazuje“ 

členským ani kandidátským zemím jakou podobu sociálního zabezpečení si mají 

zvolit, její doporučení mají nezávazný charakter. To však neznamená, že by problém 

stárnutí populace s jeho veškerými sociálními i ekonomickými souvislostmi byl v EU 

přehlížen. Naopak, diskusím probíhajícím po celá devadesátá léta se na začátku 21. 

století dostalo i hmatatelnější podoby. 

Problémem stárnutí populace a jeho dopady na udržitelnost důchodových 

systémů se EU intenzívně zabývá od zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 

2000. Význam modernizace důchodových systémů je zdůrazněn zejména 

zasedáním Evropské rady ve Stockholmu v březnu 2001, kde byly položeny základy 

pro zavedení tzv. otevřené metody koordinace (OMC) v oblasti důchodů. Otevřená 

metoda koordinace byla skutečně zahájena na zasedání Evropské rady v Laekenu 

v prosinci 2001 přijetím jedenácti společných cílů ve třech základních oblastech: 

přiměřenost důchodů, finanční udržitelnost důchodových systémů a naplňování 

měnících se potřeb společnosti. V září 2002 pak členské státy předložily své národní 

strategie v oblasti důchodů, ve kterých podrobně popsaly způsoby, kterými se snaží 

naplnit společně stanovené cíle. Tyto národní zprávy pak analyzovala Evropská 

komise s cílem vyhodnotit plnění společných cílů, a v březnu 2003 Evropská rada 

schválila Společnou zprávu o důchodech.  

Společná zpráva zdůraznila, že nelze oddělovat trvalou udržitelnost a 

přiměřenost. Budoucí penzijní systémy mohou (nadále) poskytovat přiměřené penze 
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pouze, pokud budou finančně udržitelné a pokud budou dobře přizpůsobeny 

měnícímu se  společenskému kontextu (např. modernizací). Nedokáží-li lidem, kteří 

odešli do důchodu, poskytnout odpovídající příjem, vzniknou naopak dodatečné 

náklady, například ve formě dalších výdajů na sociální podporu. Hlavní výzvou proto 

bude dosáhnout finanční  udržitelnosti, aniž by byla ohrožena přiměřenost. 

Další zprávou, která již zahrnovala analýzu důchodových systémů nových 

členských zemí, včetně České republiky, probíhá průběžně od začátku roku 2006. 

8.2 Důchodové systémy v zahraničí 
 

Některé ze zemí jsou často (a někdy zkresleně) citovány jako příklady 

reformních států s různým novým, objevným, revolučním nebo inovativním 

přístupem. Pokusím se velmi stručně charakterizovat důchodový systém v zemích, 

které jsou do určité míry svým přístupem specifické. Není vyloučeno, že se český 

důchodový systém může v některých případech inspirovat přístupem a úhlem 

pohledu na některé současné problémy, které naši společnost ve smyslu 

zabezpečení ve stáří trápí. 

8.2.1 Chile 

Chilský penzijní systém vstoupil do učebnic jako příklad úspěšné reformy 

důchodového systému založené na převedení průběžného financování na kapitálové 

povinné spoření. Začátek reformy se datuje rokem 1981 a jejím primárním cílem bylo 

zavedení finanční stability do systému. Radikálnost reformy byla veliká - na jediném 

individuálním účtu jsou shromažďovány příspěvky každého občana. Systém je tedy 

zároveň povinný, kapitálový a soukromě spravovaný. 

Chilský systém musí neustále hledat křehkou rovnováhu mezi svobodou 

investovat s cílem maximálního zhodnocení vkladů a zároveň maximální bezpečností 

investic. I když je celkové reálné zhodnocení vkladů systému kolem 11%, nelze si 

nevšimnout, že výsledky jednotlivých let jsou velmi rozdílné a někdy se dokonce 

pohybují v nízkých až záporných číslech. 

V poslední době se na chilský systém soustřeďuje stále více kritiky, např. pro 

vysokou provozní nákladovost, kolísající výnosy nebo pro malou účast v systému. 

Zavedení radikální reformy bylo v Chile do jisté míry ulehčeno velice špatným 

stavem starého důchodového systému a poněkud ne zcela standardními politickými 
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poměry na konci 70. let 20. století. Důchodová reforma zde nevznikla obtížnou 

cestou klasické demokratické diskuse. Také efekt celkového zvětšení objemu 

národních úspor je pouze relativní. Před zavedením reformy byla tato úroveň 

katastrofálně nízká oproti běžným standardům vyspělých zemí. Od 90. let se o 

podobné reformy v Jižní Americe snaží, zatím s rozporuplnými výsledky, např. 

Mexiko, Argentina, Bolívie, Peru a Salvador. 35 

8.2.2 Německo 

Německo patří mezi zakladatele a státy s více než stoletou tradicí novodobého 

sociálního pojištění, která sahá až do 80. let 19. století. U zrodu těchto institutů stál 

tehdejší německý kancléř Otto von Bismarck. 

Systém důchodového pojištění je založen na tradičně silném a dominujícím 

prvním (státním) pilíři financovaném průběžně a povinném prakticky pro celou 

populaci. Úlohou druhého pilíře je poskytovat doplňující příjem v důchodovém věku. 

V této oblasti se angažují zaměstnavatelské subjekty a způsob financování je 

založen na tzv. systému účetních rezerv (book reserve). 

Problémy s udržitelností prvního pilíře mají rozhodující kořeny v nepříznivém 

demografickém vývoji. Změny v tomto pilíři proběhly a probíhají v posledním 

desetiletí. Byla vytvořena vládní komise, ve které byli zastoupeni odborníci. Komise 

nebyla obsazena politicky a ani zástupci odborů a zaměstnavatelů, pouze vzhledem 

k příslušnosti se prací zúčastnil ministr práce a sociálních věcí a ministr financí. 

Důležitým opatřením z této doby bylo zavedení odchodu do důchodu kombinovaného 

s prací na částečný úvazek. Jinými slovy je to snaha o maximální udržení starších 

občanů v zaměstnání a vytvoření co nejvíce "employment friendly" prostředí. Dalším 

opatřením se také stalo přísnější posuzování tzv. "náhradních dob" - dob 

započítávaných do doby pojištění, ale ve skutečnosti nehrazených pojištěncem. 

Počátkem roku 2001 byla schválena reforma spočívající v "odlehčení" prvního 

pilíře zavedením systému dobrovolného individuálního spoření. Do tohoto 

soukromého pilíře by mělo být odváděno nejprve 1% mzdy a postupně by odvod 

vzrostl až na 4%. 

                                                 
35  Vytvořeno na základš Chile’s Private Pension System at 18: Its Current State and Future 
Challenges (http://www.socialsecurity.org/pubs/ssps/ssp17.pdf 3.4.2006) 
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V Německu však dochází k dalším souvisejícím a hlubokým daňovým 

reformám. Je nutno si také uvědomit, že rozdíly mezi starými a novými spolkovými 

zeměmi po sjednocení Německa  mělo (a stále pravděpodobně i má) především 

z ekonomického hlediska řadu komplikací. 

Ve srovnání s pohybem a se změnami probíhajícími ve státech bývalého 

východního bloku včetně ČR se tyto změny jeví i přes velkou mediální reklamu a 

pozornost spíše jako nepříliš velká úprava systému, v konečném důsledku se 

zjednodušeně jedná o pokles stávajícího náhradového poměru v základním systému 

o cca 3% až 4% procenta během dlouhého období 30 let a zavedení dobrovolného 

připojištění motivovaného státní podporou. 36 

8.2.3 Polsko 

Polské důchodové pojištění stojí na podobných Bismarkovských základech 

jako je tomu ve většině evropských zemích a vzniklo na přelomu dvacátých a 

třicátých let 20. století. Větší zásah do poválečného důchodového systému byl 

proveden v době hluboko před celospolečenskými změnami, konkrétně v roce 1982, 

ale bez větších a razantnějších kroků, které by dlouhodobě vedly k jeho stabilizaci. 

V první polovině devadesátých let se v Polsku vedla o změnách v 

důchodovém systému odborná i politická diskuse, ale opět bez většího hmatatelného 

úspěchu. Řešení se našlo až v druhé polovině 90. let, které vyústilo v nastartování 

změn důchodového systému. 

Cílem reformy - zahájené roku 1999 - je prosazení pojistného principu v zájmu 

zatraktivnění důchodového systému pro mladší občany, uplatnění podstatně vyšší 

míry ekvivalence dávky k předchozím výdělkům pomocí NDC a zajištění finanční 

stability systému diverzifikací různých forem financování v rámci tří pilířů. Nová 

podoba systému tedy spočívá v základním průběžně financovaném pilíři, dále v 

povinném spoření na individuální účty a potom v dobrovolných připojišťovacích 

produktech. 

Reforma byla spuštěna bez dostatečné přípravy jak legislativní, tak technické, 

dotváří se za pochodu a její rozsah je obrovský. Vstupní podmínky pro důchodovou 
                                                 
36 Vytvořeno na základě National Strategy Report on Old-Age Pension Provision 2005, Federal 
Republic of Germany 
(http://ec.europa.eu/comm/employment_social/social_protection/docs/2006/germany_en.pdf 
25.4.2006) 
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reformu byly nedostatečné, chyběly např. jakékoliv záznamy o dobách zaměstnaní a 

o výdělcích či záznamy jiných dokladů prokazujících dobu zaměstnání a dosažený 

výdělek. To dnes představuje největší překážku při zavádění individuálních účtů v 

prvním pilíři. 37 

8.2.4 Slovensko 

Slovensko je v dnešní době známé svojí proreformní politikou. Jednou z 

nejvýznamnějších reforem byla i reforma důchodového systému. Ta byla na 

Slovensku zahájena už 1. ledna 2004, tedy k datu, kdy nabyl účinnosti nový zákon o 

sociálním pojištění. Přesně za rok ho doplnily zákony o starobním důchodovém 

spoření a doplňkovém spoření a vytvořily tak právní rámec nového důchodového 

systému.  

Slovensko se důchodovou reformou zařadilo mezi státy, které se rozhodly 

průběžně financovaný důchodový systém nahradit tzv. třípilířovým systémem. 

Průběžně financovaný první pilíř je povinný a spravuje ho Sociální pojišťovna. Je 

založen na principu, kdy jsou ze současných odvodů financováni nynější důchodci. 

 Druhý pilíř je povinný pro všechny fyzické osoby, které ještě před 1.1.2005 

nebyly pojištěny u Sociální pojišťovny. Ostatní se mohou rozhodnout do konce 

června 2006, zda budou chtít dostávat důchody pouze z prvního pilíře, nebo část 

svěří důchodcovským správcovským společnostem. Tyto prostředky jsou pak dále 

investovány na kapitálových trzích a jsou vypláceny v důchodu buď formou 

pravidelných anuit nebo jednorázově. Třetí pilíř je dobrovolný. Je určený pro 

všechny, co si chtějí přilepšit v penzi a rozhodnou se spořit u doplňkových 

důchodcovských společností. Stát motivuje ke spoření daňovými úlevami. Je možné 

snížit si základ daně ročně o 12 000 korun, ale je potřeba splnit podmínku spoření 

minimálně 10 let a dovršení 55 let při výplatě prostředků. 

Reforma má celou řadu cílů. Především to je finanční udržitelnost systému, 

obrana proti stárnutí populace a snížení počtu důchodců. Důvěra Slováků v nový 

systém je velká. Dokládá to především velký počet daňových poplatníků, kteří 

dobrovolně vstoupili do druhého pilíře. Už v srpnu loňského roku byla zaznamenán 

miliontý účastník.  

                                                 
37 Vytvořeno na základě National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions 
(http://ec.europa.eu/comm/employment_social/social_protection/docs/2005/pl_en.pdf 18.4.2006) 
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Největším problémem jsou velké rozdíly mezi důchody starých a nových 

důchodců. Neustále probíhající změny také přidávají práci Sociální pojišťovně, která 

neplní termíny a nestíhá vyřizovat žádosti o důchod. Problémy měla i s posláním 

peněz do druhého pilíře na osobní účty spořících v důchodcovských správcovských 

společnostech. Tímto problémem se dokonce začal zabývat i Úřad pro dohled nad 

finančním trhem.  

Přitom ty největší hrozby nového systému se mohou teprve objevit. Patří mezi 

ně například vysoké administrativní náklady na správu individuálních kont, které 

mnohdy předčí nízké výnosy investovaných prostředků. Je také více než 

pravděpodobné, že vzniknou problémy s výplatou důchodů současným důchodcům. 

Vyvázání z prvního pilíře znamená méně peněz do státního rozpočtu, který je už nyní 

dlouhodobě deficitní. Vzhledem k tomu, že potenciál na možnost privatizovat je 

značně omezen (není moc co privatizovat), bude to znamenat výrazné škrty ve 

veřejných financích, nebo snížení náhradového poměru. 38 

8.2.5 Švédsko 

Historické počátky sociálního pojištění ve Švédsku jsou zasazeny na přelom 

19. a 20. století. Poválečný důchodový systém se ve Švédsku rodil na přelomu 50. a 

60. let po velkých a složitých diskusích. Hospodářský útlum západní Evropy (např. 

naftová krize) dolehl v 70. letech i na Švédsko s jeho velkoryse pojatou sociální 

politikou. Díky této zkušenosti se začíná uvažovat o dalším uzpůsobení 

důchodového zabezpečení. 

Na počátku 90 let se začíná intenzivně hovořit o reformě. Problém důchodové 

reformy byl intenzivně diskutován zejména na odborné úrovni, v parlamentu a 

prostřednictvím médií i mezi občany. Výsledkem těchto diskusí se stává na přelomu 

tisíciletí nový důchodový systém. 

Základem nového důchodového systému zůstalo průběžné financování 

důchodové soustavy. Systém průběžného financování doplňuje povinný fondový 

systém, ale v relativně malém rozsahu (z 18,5% pouze 2,5% odvodu pojistného je 

určeno pro povinné spoření). I při zachování PAYG systému se výše důchodu 

                                                 
38 Vytvořeno na základě National Strategy Report on Adequate and Sustainable Pensions 
(http://ec.europa.eu/comm/employment_social/social_protection/docs/2005/sk_en.pdf 28.4.2006) 
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vypočítává pomocí individuálních záznamů jako příspěvkově definovaná - tzv. NDC 

(notional defined contribution).39 

Výhodou Švédska jsou dobré podmínky pro start reformy. Např. vyspělá a 

fungující ekonomika, dobrá úroveň důchodů, existence naplněných rezervních fondů, 

skvělé technické zázemí, vyšší důchodový věk. Nový systém se vztahuje na dávky 

starobní, nikoliv na dávky invalidní nebo pozůstalostní. 

Z výše uvedených faktů je zjevné, že mluvit v souvislosti se švédskou 

důchodovou reformou o "radikální změně" (zvláště směrem ke kapitálovému 

financování) je poněkud nadnesené a nepřesné.40 

8.2.6 Švýcarsko 

Švýcarsko je někdy vydáváno za prototyp ideálního důchodového 

zabezpečení. Základy sociálního pojištění byly položeny těsně po válce v roce 1946 - 

1948, kdy vznikly předpisy o starobních a pozůstalostních důchodech. První pilíř je 

financován průběžně, důchodová dávka je dvousložková a prakticky zde nedochází 

k příjmové solidaritě (pouze mezigenerační). 

Zaměstnanecké důchodové připojištění (druhý pilíř) bylo v roce 1985 po velmi 

dlouhých diskusích uzákoněno jako povinné. Přispěla k tomu především velká účast 

občanů v tomto systému, mnoho desítek let trvající existence těchto fondů a také po 

všech stránkách vyspělé a zdravé institucionální finanční prostředí. Spolu s těmito 

povinnými fondy existují paralelně i fondy dobrovolné. 

Mimo základní důchodové pojištění a zaměstnaneckých fondů  samozřejmě 

existuje i možnost využít další produkty např. životní pojištění. I zde existují daňové 

úlevy.41 

8.2.7 Velká Británie 

Důchodový systém ve Velké Británii vznikl na začátku 20. století a skládá se z 

části financované průběžně a z části financované fondově nestátními institucemi. 

                                                 
39 Blíže k NDC systému v kapitole Průběžné financování – systém NDC. 
40 Vytvořeno na základě The Swedish National Strategy Report on Adequate and Sustainable 
Pensions (http://ec.europa.eu/comm/employment_social/social_protection/docs/2006/sweden_en.pdf 
15.4.2006) 
41 Vytvořeno na základě Ageing and pension system reform: implications for financial markets and 
economic policie (http://www.imf.org/external/np/g10/2005/pdf/092005.pdf 25.4.2006) 
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Subjekty zajišťující fondovou část důchodových dávek jsou buď 

zaměstnavatelské fondy nebo tzv. oddělené fondy. Na rozdíl od většiny evropských 

zemí je privátní fondová složka důchodu nejvýznamnější částí důchodu a na její 

celkové výši se podílí více než 70%. Do tohoto nepovinného systému je přitom 

zapojeno asi 95% pracujících. 

Záměr revidovat důchodový systém byl vyhlášen v roce 1997 a ještě v tomtéž 

roce byly zahájeny veřejné konzultace. K námětu se vyjádřili zaměstnavatelé, 

zaměstnanci, poskytovatelé důchodů, důchodci, experti na sociální zabezpečení a 

další. Debata o důchodech byla vedena napříč celým politickým spektrem a nebyla 

nijak výrazně ovlivňována žádnou z politických stran. 

Situace Velké Británie je z demografického hlediska o něco příznivější než ve 

většině států v Evropě. Přesto by mělo dojít ještě ke snížení významu prvního pilíře 

(průběžně financovaného), ke zvýšení důchodového věku žen na úroveň mužů (65 

let) v horizontu asi dvaceti let a s přihlédnutím k výdělkům za celou profesní dráhu. 

Velká Británie je stát, který je (nejen) svým důchodovým systémem odlišný od 

kontinentální Evropy. Je nutné podotknout, že výše důchodových dávek je vzhledem 

k předcházejícím příjmům ve Velké Británii relativně nízká. Jinými slovy, stát s velmi 

rozvinutým finančním sektorem a vyspělou ekonomikou zabezpečuje své starší 

občany ve srovnání s jinými státy velice úsporně a poměrně velká skupina britských 

důchodců je odkázána na systém sociální pomoci.42 

                                                 
42 Vytvořeno na základě United Kingdom National Strategy Report on Adequate and Sustainable 
Pensions (http://ec.europa.eu/comm/employment_social/social_protection/docs/2006/uk_en.pdf 
26.4.2006) 
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9. Závěr 
 

V oblasti důchodového zabezpečení byla reformní opatření přijímána 

průběžně od roku 1990. Nejvýznamnější změnou bylo přijetí zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění v polovině 90. let, který zavedl s účinností od 1. ledna 1996 

zásadní opatření. Jednalo se především o postupné zvyšování věkové hranice pro 

nárok na starobní důchod, sbližování věkových hranic pro muže a ženy, zavedení 

dynamického výpočtu důchodu, stanovení transparentnějšího financování pomocí 

zavedení pojistné sazby, vytvoření pravidelného valorizačního mechanismu atd. 

V první polovině 90. let došlo rovněž k vytvoření prostoru pro dobrovolnou aktivitu 

občanů na zajištění ve stáří přijetím zákona č. 42/1994, o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem. 

Nejvýznamnějším problémem, se kterým se bude muset (nejen) česká 

společnost v následujících letech vypořádat, je fenomén stárnutí populace. Tento 

fenomén je charakterizován rostoucím podílem osob ve vyšších věkových 
skupinách v závislosti na prodlužující se střední délce života (dané poklesem 

úmrtnosti) a nízké porodnosti. Je také spojen se zvyšujícím se průměrným věkem.  

Realizací změn schválených v posledních letech (zejména v roce 2004) došlo 
ke stabilizaci základního důchodového pojištění na období zhruba 20 let. K 

dlouhodobému zajištění přiměřenosti a udržitelnosti důchodů však dosud přijatá 

opatření nebudou dostačující. V důsledku předpokládaného stárnutí české populace, 

které bude jedno z nejrychlejších v Evropě, lze očekávat růst poměru důchodců a 

plátců pojistného. Tento vývoj bude muset být nevyhnutelně doprovázen přijetím 

dalších reformních kroků.  

Neexistuje taková reforma, která by nikomu nezhoršila a alespoň někomu 

zlepšila příjmovou perspektivu v důchodovém věku. Neexistuje ideální 
(„bezbolestná“) důchodová reforma nebo ideální důchodový systém, a to ani v 

případě České republiky. Rozhodnutí o důchodové reformě je rozhodnutím o tom, jak 

odpovědně a citlivě, na základě co nejširšího konsensu, přistoupit k vytvoření 

stabilního důchodového systému, který by zabezpečil adekvátní životní úroveň pro 

starší generaci. 
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10. Abstract 
 

The social security and the pension system (as a part of the social security) 

has a more than hundred years tradition in the territory of the Czech Republic. The 

first obligatory social insurance laws were approved in 1888-1889. Important 

progressive and modern law regulating the public pension scheme was drafted in 

1924 and also in 1948. However, between the 1950’s and 1980’s gradually 

deformations were implemented to the system. 

At the beginning of the 90's of the past century together with the decision on 

economic reform it has been decided also on the reform of the social system. As far 

as the field of pensions is concerned, reform measures were taken continuously 

since 1990. The most important change was the passage of the Act on Pension 

Insurance in mid-90's which introduced such crucial measures (especially from the 

long-term viewpoint) as gradual raising of the retirement age for eligibility for the old-

age pension together with narrowing the gap between these retirement ages for men 

and women and reflection of general development of wages in the pension 

calculation. The current legal regulation is not an impediment to the labour force 

mobility. 

The basic state pension insurance system is based on defined benefits and 

PAYG financing. Pensions provided under pension insurance are: old-age, full 

disability, partial disability, widow’s, widower’s and orphan’s. Participation in the basic 

pension insurance is compulsory for all economic active population and basically 

99% of the population at the age higher than statutory retirement age receive the old 

age pension. There is a single same regulation for all population (no special schemes 

for different groups or professions) in the system. 

State-subsidized supplementary pension insurance scheme was implemented 

in 1994. This is voluntary, fully funded scheme based on defined contribution (DC). 

Currently, there are 11 pension funds in the market. Pension funds are joint stock 

companies and any individual over 18 years may become a participant in this 

scheme. The state supports participations in the system through the state subsidy 

and by an income tax allowance.  

Based on political negotiations in 2004 the Expert Team was established, in 

which political parties have their representatives. A specialized working group was 
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formed, charged with the task to analyze proposals for individual options of the 

pension reform that were submitted by political parties.  

After the parametrical changes the basic pension insurance scheme has been 

stabilized for a period of approximately 20 years. Revenue from pension insurance 

contributions will be sufficient to cover the expenditure of the scheme that will range 

from 8 % to 9 % of GDP. Then, however, a dramatic rise in expenditure will follow. 

Consequently, due to the inertia of the scheme it is necessary to consider already 

now further important reform steps. 
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Příloha 1 Složení obyvatelstva podle pohlaví a věkových skupin v roce 2004 

1. ledna 1. července 31. prosince Věk 
celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

Celkem 10 211 455 4 974 740 5 236 715 10 206 923 4 971 730 5 235 193 10 220 577 4 980 913 5 239 664 
0 93 692 48 099 45 593 95 588 49 109 46 479 97 555 50 195 47 360 

1-4 361 971 186 180 175 791 364 688 187 571 177 117 368 056 189 475 178 581 
5-9 471 435 241 968 229 467 462 137 236 999 225 138 453 861 232 813 221 048 

10-14 627 377 321 600 305 777 616 904 316 267 300 637 607 474 311 703 295 771 
15-19 664 041 339 746 324 295 659 920 337 439 322 481 657 195 336 047 321 148 
20-24 740 059 378 523 361 536 723 751 370 148 353 603 708 787 362 635 346 152 
25-29 908 216 462 235 445 981 899 086 457 642 441 444 891 519 454 007 437 512 
30-34 768 638 392 656 375 982 793 391 405 007 388 384 819 567 418 258 401 309 
35-39 691 477 352 534 338 943 686 937 350 179 336 758 683 936 348 829 335 107 
40-44 644 474 326 823 317 651 656 539 333 098 323 441 669 945 340 265 329 680 
45-49 736 388 368 086 368 302 719 558 359 985 359 573 704 137 352 800 351 337 
50-54 786 882 387 933 398 949 784 350 386 639 397 711 782 972 386 109 396 863 
55-59 745 580 360 330 385 250 751 710 363 337 388 373 759 054 367 124 391 930 
60-64 548 033 256 226 291 807 564 478 264 146 300 332 581 889 272 708 309 181 
65-69 411 542 182 049 229 493 412 606 182 670 229 936 414 674 183 947 230 727 
70-74 398 828 164 503 234 325 394 998 163 039 231 959 391 894 162 110 229 784 
75-79 320 069 116 713 203 356 319 687 117 478 202 209 319 730 118 503 201 227 
80-84 202 563 64 889 137 674 208 726 66 784 141 942 214 816 68 641 146 175 
85-89 56 281 15 701 40 580 57 195 16 069 41 126 58 147 16 462 41 685 
90-94 29 538 7 082 22 456 30 018 7 191 22 827 30 436 7 268 23 168 
95+ 4 371 864 3 507 4 656 933 3 723 4 933 1 014 3 919 
0-14 1 554 475 797 847 756 628 1 539 317 789 946 749 371 1 526 946 784 186 742 760 
15-64 7 233 788 3 625 092 3 608 696 7 239 720 3 627 620 3 612 100 7 259 001 3 638 782 3 620 219 
65+ 1 423 192 551 801 871 391 1 427 886 554 164 873 722 1 434 630 557 945 876 685 

 
Zdroj: ČSÚ
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Příloha 2 Relativní vzrůst věkových kategorií 65+, 80+ a 90+ do roku 2050 (střední varianta) 
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Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003-2065 
 

Příloha 3 Věkové složení obyvatelstva ČR 65+ a 15- (střední varianta) 
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Zdroj: Burcin, B., Kučera, T. Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003-2065
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Příloha 4 Neukončená penzijní připojištění dle typu smlouvy k 31.12.2004 

 
Zdroj: MF ČR 

 
Příloha 5 Vyplacené dávky v roce 2004 – ukončeno v Státním dozoru nad penzijními fondy 

 
Zdroj: MF ČR 
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Příloha 6 Seznam penzijních fondů v ČR - květen 2006 

 

1. Allianz penzijní fond, a.s. 
 

2. ČSOB Penzijní fond Progres, a.s. 
 

3. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. 
 

4. Generali penzijní fond, a.s 
 

5. Hornický penzijní fond Ostrava, a.s 
 

6. ING Penzijní fond, a.s. 
 

7. Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 
 

8. Penzijní fond České spořitelny, a.s. 
 

9. Penzijní fond Komerční banky, a.s 
 

10. Winterthur penzijní fond, a.s. 
 

11. Zemský penzijní fond, a.s. 
 

 
Zdroj: Asociace penzijních fondů 
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Příloha 7 Usnesení vlády České republiky ze dne 23. června 2004 č. 656 
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Příloha 8 Zadaná kritéria Výkonného týmu 
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Příloha 9 Jedenáct společných cílů v oblasti důchodového zabezpečení 

I. Přiměřenost důchodů: 
 
Členské státy by měly zajistit takovou kapacitu penzijních systémů, která umožní splnit jejich sociální 
cíle. Za tím účelem a s ohledem na své specifické národní podmínky by měly:  

1. zabezpečit, aby starší lidé nebyli ohroženi chudobou a mohli se těšit z důstojné životní úrovně; 
aby se podíleli na ekonomické prosperitě své země a aby se mohli přiměřeně účastnit 
aktivním způsobem na veřejném, společenském a kulturním životě;  

2. zajistit všem jednotlivcům dostupnost vhodných penzijních systémů, veřejných a/nebo 
soukromých, které jim dovolí nabýt nároku na důchod, jenž jim umožní zachovat si, 
v přiměřeném rozsahu, svou životní úroveň po odchodu do důchodu; a  

3. podporovat solidaritu uvnitř a mezi generacemi.  
 
II. Finanční udržitelnost penzijních systémů: 
 
Členské státy by měly zvolit mnohostrannou strategii pro položení penzijního systému na finančně 
solidní základy, včetně vhodné kombinace politik k:  

4. dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti prostřednictvím, když to bude nutné, komplexních 
reforem trhu práce, jak to předpokládá Evropská strategie zaměstnanosti a způsobem, který 
bude v souladu s Obecnými směry pro hospodářskou politiku;  

5. záruce, že spolu s politikou trhu práce a hospodářskou politikou budou všechny příslušné 
obory sociální ochrany, zejména pak penzijní systémy, poskytovat účinné podněty pro 
zapojení starších pracovníků; že pracovníci nebudou podněcováni k dřívějšímu odchodu do 
důchodu a že nebudou penalizováni, jestliže zůstanou na trhu práce i po dosažení 
standardního důchodového věku; a že penzijní systémy usnadní možnost postupného 
odchodu do důchodu;  

6. reformě penzijních systémů prováděných vhodnými způsoby, kdy bude brán ohled na 
základní cíl, zachování udržitelnosti veřejných financí. Udržitelnost penzijních systémů bude 
muset být také podložena solidní fiskální politikou, když to bude nezbytné včetně snížení 
zadluženosti4. Strategie přijaté ke splnění tohoto cíle, mohou rovněž zahrnovat zakládání 
vyhrazených penzijních rezervních fondů;  

7. záruce, že podmínky penzijních systémů a jejich reformy zachovají správnou rovnováhu mezi 
ekonomicky aktivně činnou populací a důchodci v tom smyslu, že na tu první skupinu nenaloží 
nadměrné břemeno a té druhé zachovají přiměřené důchody; a  

8. záruce, a to prostřednictvím vhodného regulačního rámce a správného řízení, že soukromé 
a veřejně financované penzijní plány budou schopny poskytovat důchody s potřebnou 
hospodárností, přístupností, přenosností a jistotou.  

 
III. Modernizace penzijních systémů v odezvě na měnící se potřeby ekonomiky, společnosti 
a jednotlivců: 
 

9. Zaručit, že penzijní systémy budou odpovídat požadavkům na pružnost a jistotu na trhu práce; 
že bez újmy na sladěnosti daňových systémů členských států, nebude mobilita pracovní síly 
uvnitř členských států a přes hranice, ani nestandardní formy zaměstnání penalizovat nároky 
lidí na důchod a že penzijní systémy nebudou odrazovat od samostatně výdělečné činnosti;  

10. přehodnocovat podmínky penzijních systémů s cílem zaručit naplňování principu stejného 
zacházení s ženami a muži, při zohlednění povinností daných právem EU; a  

11. učinit penzijní systémy transparentnější a přizpůsobitelné měnícím se podmínkám, aby jim tak 
občané mohli nadále důvěřovat. Vypracovat spolehlivé a snadno pochopitelné informace 
o dlouhodobých vyhlídkách penzijních systémů, jmenovitě pokud se týká pravděpodobného 
vývoje ve výši dávek a příspěvků. Podporovat co možná nejširší konsensus v oblasti 
důchodové politiky a penzijních reforem. Zlepšit metodické základy pro účinné monitorování 
reforem penzijního systému a důchodové politiky.  
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Příloha 10 Výdaje státních (veřejných) důchodových systémů ve státech EU jako % HDP (rok 2004) 
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Zdroj dat: The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 member states 

on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers 
(2004-2050), Economic Policy Committee and European Commission (DG ECFIN) 

Příloha 11 Naděje dožití v 65 letech ve státech EU v roce 2004 

10

12

14

16

18

20

22

IR
SKO

KYPR

BRITÁNIE

ESTONSKO

LOTYŠSKO
LITVA

SLOVENSKO

MALTA

NIZOZEMÍ

ČESKO

ŠPANĚ
LSKO

DÁNSKO

LUCEMBURSKO

BELGIE

MAĎ
ARSKO

ŠVÉDSKO

FIN
SKO

SLOVIN
SKO

PORTUGALSKO

NĚ
MECKO

ŘECKO

FRANCIE

RAKOUSKO

POLSKO
ITÁLIE

r o
 k

 y

muži
ženy
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