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Abstrakt 

Stanovení důchodového věku je klíčovým problémem každého penzijního systému, jeho 

řešení se dotýká každého občana a má i významný politický rozměr. Za hlavní důvod pro 

navyšování důchodového věku, ke kterému dochází ve všech evropských zemích, je 

považován demografický vývoj a ekonomické faktory (prodlužování průměrného věku dožití, 

rostoucí poměr počtu důchodců k počtu ekonomicky aktivních osob a růst nákladů na 

důchodový systém). 

Práce popisuje současné reformní kroky v evropských zemích, ale zejména obsahuje obšírnou 

analýzu ukazatelů, které jsou relevantní při řešení důchodového věku. Analýza vychází 

z oficiálních statistických údajů, které jsou zkoumány i ve vzájemných korelacích. 

Zdůrazněna je potřeba interdisciplinárního přístupu, který eliminuje jednostranné pohledy a 

účelové používání dat vytržených z širších souvislostí a dlouhodobějších trendů. 

Zvláštní pozornost je věnována genezi a aktuálnímu řešení důchodového věku v České 

republice. Práce nabízí argumenty na podporu uzákonění důchodového věku v 65 letech 

včetně mechanismu jeho navyšování podle vývoje ukazatele naděje na dožití. Při řešení dané 

problematiky se vychází ze základní etického předpokladu, že důstojný život seniorů je 

nutným znakem vyspělé demokratické společnosti, přičemž práce podává dostatek důkazů, že 

penzijní systém je v České republice udržitelný v míře, která tento požadavek naplňuje. 

Abstract 

Establishing retirement age is a key issue for each and every pension system. How this issue 

is resolved is palpable for every citizen and also has a major political dimension. The main 

reasons for increasing the retirement age – which is occurring in all European countries – are 

demographic development and economic factors, such as higher life expectancy, increasing 

the proportion of pensioners to the number of economically active people, and the growing 

costs for the pension system. 



 

This thesis describes the current reform steps in Europe and provides a thorough analysis of 

factors which are relevant for dealing with retirement age issues. The analysis is based on 

official statistical data, which are scrutinized even in mutual correlations. The need for an 

interdisciplinary approach which eliminates unilateral vistas and biased application of data 

lifted out of context and long-term trends is emphasized. 

Special attention is paid to the genesis and current solutions regarding the retirement age in 

the Czech Republic. This thesis offers reasoning which supports setting 65 years of age as the 

statutory retirement age, including the mechanism for increasing it depending on how the life 

expectancy factor develops. How the retirement age issues are dealt with is based on the 

fundamental ethical premise that having seniors who live with dignity is a necessary feature 

of a developed democratic society, and this thesis outlines enough evidence that the pension 

system in the Czech Republic is sustainable on a level which meets the premise. 
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Teze diplomové práce: 
 

A. Vymezení výzkumného problému 
 

Většina evropských zemí přistoupila v posledních letech k reformování svého důchodového 

systému. Obsahem dosavadních reformních kroků je zejména prodlužování věku odchodu 

do důchodu, které je odůvodňováno demografickým výhledem a ekonomickými dopady 

(prodlužování průměrného věku dožití, rostoucí poměr počtu důchodců k počtu ekonomicky 

aktivních osob a růst nákladů na důchodový systém).   

 

Předmětem výzkumného zájmu je verifikace obecně přijímané argumentace k zvyšování 

důchodového věku, které je společným trendem v zemích s velmi odlišnými 

ekonomickými, demografickými i sociálních poměry. Popis reformních kroků 

v jednotlivých evropských zemích bude doplněn hlubší analýzou demografických a 

ekonomických faktorů na základě vývoje relevantních ukazatelů.  

 

Zvláštní pozornost bude práce věnovat analýze demografického i ekonomického vývoje 

v České republice, přičemž jednotlivé ukazatele  budou zkoumány i ve vzájemných 

korelacích.  

 

Specifickým výzkumným problémem je aktuální právní úprava důchodového věku 

v České republice, kdy důchodový věk není vůbec limitován. Na analytickou část práce 

proto naváže zhodnocení snahy „zastropovat“ důchodový věk a zároveň uzákonit 

mechanismus jeho dalšího navyšování..  

 

Vybraným tématem nepřímo navazuji na seminární práci „Reforma důchodového systému 

a jeho II. pilíř“, která byla zpracována v rámci předmětu „Sociální politika“ pod vedením 

Ing. Mgr. Olgy Angelovské. V rámci předmětu „Metody analýzy a tvorby politik“ se rovněž 

zabývám důchodovou problematikou, konkrétně výší penzí vyplácených ženám v ČR.  

 

 

 

 

 

 



 

B.  Cíle diplomové práce  
 

Popsat historický vývoj penzijního systému a úpravy důchodového věku v českých zemích od 

vzniku samostatného Československa v roce 1918. 

 

Podat ucelený přehled o stávající právní úpravě důchodového věku v evropských zemích.  

 

Provést komparativní analýzu relevantních dat pro stanovení důchodového věku a výsledky 

shrnout do vymezení obecných trendů. 

 

Interpretovat demografický vývoj v České republice v historickém a společenském kontextu. 

 

Podrobit analýze vývoj základních ekonomických ukazatelů ČR v korelaci s vývojem počtu 

ekonomicky aktivních osob a starobních důchodců.  

 

Zhodnotit argumentaci v diskusi o legislativní úpravě důchodového věku v České republice. 

 

C.  Výzkumné otázky 
 

Jak se vyvíjel důchodový věk v Čechách od vzniku samostatné republiky v roce 1918?  

 

V jaké míře a jakým způsobem dochází k navyšování důchodového věku v evropských 

zemích? 

 

Existují některé obecné trendy v reformování důchodových systémů? A mají svůj objektivní 

základ v obdobných společenských poměrech nebo jsou spíše odpovědí na obecná doporučení 

evropských institucí?   

 

Odpovídá navyšování důchodového věku ekonomickým a demografickým předpokladům 

v jednotlivých zemích?  

 

Koresponduje tempo navyšování důchodového věku s demografickým vývojem v České 

republice?  

 

Jsou demografická data interpretována v dostatečně dlouhodobém vývoji a v historickém a 

společenském kontextu? 

 

Odpovídá tempo navyšování důchodového věku ekonomické výkonnosti České republiky? 

 

Existuje nevyužitý potenciál v oblasti financování penzijního systému v České republice? 

 

Je „zastropování“ důchodového věku v České republice oprávněným řešením?  

 

Má být  zastropování“ důchodového věku doplněno jasným mechanismem jeho případného 

navyšování v budoucnu? 

 

 

 

 

 



 

D.  Teoretická východiska 

 

Základním hodnotovým rámcem řešení výzkumného problému důchodového věku v České 

republice jsou práva seniorů daná ústavou ČR a etický požadavek zabezpečení jejich 

důstojného života.  

 

Stanovení důchodového věku musí být založeno na hluboké analýze všech relevantních 

faktorů a v jejich hodnocení musí být uplatněn interdisciplinární přístup, který překonává 

omezenost argumentace danou specifickým předmětem jednotlivých vědních oborů 

(ekonomie, demografie, sociologie, práva i psychologie).  

 

Problém důchodového věku je nutné zároveň řešit v kontextu celého důchodového systému.  

 

E.  Výzkumný plán 
 

K řešení otázek spojených se stanovením důchodového věku uplatnit metody vědního oboru 

veřejné politiky a na bázi interdisciplinárního přístupu zohledňovat související politiky 

v oblasti sociální, hospodářské i fiskální. 

 

Na základě studia všech relevantních zákonů přijatých v Československu a v České republice 

od roku 1918 zachytit všechny podstatné body ve vývoji důchodového systému a úpravy 

důchodového věku v Čechách. 

 

Povést důkladnou analýzu relevantních dat na bázi statistik vedených OECD, Eurostatem, 

Evropskou komisí, Českým statistickým úřadem, Českou správou sociálního zabezpečení, 

případně s využitím i dalších zdrojů primárních dat. 

 

Zpracovat vlastní korelace demografických a ekonomických ukazatelů, významných pro 

stanovení důchodového věku, v jejich dlouhodobém vývoji.  

 

Zvláštní pozornost věnovat úpravě důchodového věku v České republice od přijetí zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zhodnotit diskusi o „zastropování“ důchodového 

věku a způsobu jeho navyšování v budoucnu.  
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

 

Most European countries have set out to reform their pension systems. The most typical result 

is that the retirement age at which people become eligible to receive pension is raised. The 

main reasons for raising the retirement age are demographic and economic factors, such as 

higher life expectancy, increasing the proportion of pensioners to the number of economically 

active people, and the growing costs of the pension system.  

 

This thesis purports to provide a thorough analysis of how the retirement age issue is dealt 

with in European countries and, especially, in the Czech Republic. The focus is on the 

situation where a very similar increase of the retirement age occurs in countries with very 

different economic, demographic and social environments. Therefore, the description of 

individual measures taken in each country is to be supplemented by a deeper analysis of 

demographic and economic factors based on the development of the relevant indicators.  

 

This thesis will pay special attention to analyzing the demographic and economic 

developments in the Czech Republic, and the individual indicators are scrutinized in mutual 

correlations. The analysis is followed up by a review of the current legislative endeavours to 

set the age of 65 as the retirement age as well as the mechanism for increasing it depending on 

how life expectancy at age 65 develops. The findings are summarized in generalizing 

principles and the major context which needs to be respected when dealing with retirement 

age issues. 
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1. Úvodní východiska 

Stanovení věku, v němž lidem vzniká nárok na starobní důchod, je klíčovým problémem 

každého penzijního systému. Svou povahou náleží do omezené množiny společenských 

témat, která zajímají a přímo se dotýkají doslova každého občana. Odchod do důchodu je 

v lidském životě významným zlomem, který má silný ekonomický, sociální i psychologický 

rozměr. Na tuto změnu by lidé měli být připraveni a s ohledem k ní by měli přizpůsobovat své 

životní aktivity i chování. Problematika stanovení důchodového věku je mimořádně citlivá 

na úrovni individuální i celospolečenské. Veškeré změny penzijního systému mají zákonitě 

silný politický náboj, jsou široce medializovány a jsou vyhledávaným terénem pro zápasení 

politických subjektů. 

Žijeme v době, která obecně neoplývá stabilitou a jistotou, tedy vlastnostmi, jež by měly 

bezesporu vykazovat penzijní systémy. V posledních letech však přistupují k jejich reformám, 

byť se liší rozsahem, hloubkou i dynamikou, všechny evropské země. Hlavním argumentem 

pro reformy je dlouhodobý demografický výhled a ekonomické faktory. Z navržených 

opatření se ve většině zemí uplatnilo prodloužení věku odchodu do důchodu a jeho 

sjednocování pro muže i ženy. Středem pozornosti autora je právě současný fenomén 

oddalování minimálního věku pro odchod do plnohodnotné penze v evropských státech  

a zvláště v České republice.
1
 

Je pravdou, že globální přeměny již mnoho let hluboce zasahují všechny segmenty 

společnosti, včetně sociální sféry. Sociální politiku ve všech zemích silně ovlivnila 

i tzv. finanční krize a zcela aktuálně na ni začíná působit i uprchlická krize v Evropě. Je však 

otázkou, zda je nutné všechny tyto faktory vnímat jako fatální jevy, které jednotlivé státy 

nejsou schopny ovlivnit a musí se jen vyrovnávat s jejich dopady. O dlouhodobé 

neudržitelnosti penzijních systémů a potřebě snížit náklady na důchody se navíc začalo mluvit 

ještě před událostmi posledního desetiletí.  Martin Schludi již v roce 2005 upozorňoval na to, 

že „… ve většině zemí OECD se v posledních letech projevovaly snahy zvýšit věk odchodu 

do důchodu a odstranit pobídky pro předčasný odchod do důchodu“, a dodává: 

                                                      
1
 Koncentrace zájmu na problematiku důchodového věku v Evropě rozhodně neznamená, že k jeho prodlužování 

dochází výhradně na tomto kontinentu. Naopak, můžeme mluvit o celosvětovém globálním trendu, který je 

charakteristický i pro jiné kontinenty. Akcent na řešení dané problematiky v evropských zemích je dán 

společnými znaky jejich důchodových systémů, obdobným demografickým vývojem i jejich kulturní blízkostí, 

tedy faktory, které vytvářejí korektní základ pro srovnávání přístupu k řešení problematiky důchodového věku 

v jednotlivých zemích a mohou i oprávněně inspirovat podobu reformních kroků v České republice.  
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„… vyrovnávání věku odchodu do důchodu pro ženy a muže bylo zřejmým východiskem pro 

reformy zaměřující se na snížení nákladů.“
2
 

 Potřeba zajistit se na stáří patří k elementárním potřebám lidí od nepaměti, měnily se jen 

formy a možnosti tohoto zajištění. K prolomení liberální představy, že každý se musí postarat 

sám o sebe, došlo již v 19. století, kdy vznikly zárodečné systémy důchodového pojištění 

a stát se postupně začal stávat významným sociálním činitelem. K vytváření relativně 

velkorysých penzijních systémů začalo v mnoha evropských zemí docházet po druhé světové 

válce. S postupem doby však část politických elit v řadě zemí začala naopak kritizovat dle 

jejich názoru příliš rozbujelý sociální stát s tím, že odpovědnost za svůj život ve stáří musí 

nést ve větší míře jednotlivci a stát musí redukovat nebo alespoň nezvyšovat svou 

angažovanost, mimo jiné prodlužováním důchodového věku, které je reakcí na růst 

průměrného věku dožití a tlumí nárůst doby vyplácení důchodových dávek. 

Zavádění dnes již zrušeného tzv. II. pilíře důchodového systému u nás provázela silně emočně 

zabarvená teze: „Nesmíme zadlužovat naše děti a je třeba převzít odpovědnost za budoucnost 

do vlastních rukou!“
3
 I nejzatvrzelejší stoupenci názoru o neudržitelnosti penzijního systémů 

a potřebě jeho zásadní reformy však nevystačí pouze s ekonomickou argumentací, a to ani 

v době ekonomické stagnace. Východiskem všech úvah o nutnosti penzijní reformy je tvrzení, 

že dosavadní penzijní systém je neudržitelný z důvodu demografického stárnutí obyvatel. 

Z této skutečnosti se logicky odvozuje, že přibývá důchodců na úkor produktivní složky 

populace, a na jednoho pracujícího tak do budoucna bude připadat stále více a více důchodců. 

A ve stejné logice se činí závěr, že budoucím seniorům nebude možné přiznávat dávky 

ve stávající úrovni.  

Téma jeho práce je relativně úzké - stanovení důchodového věku, je si však plně vědom toho, 

že tento, byť klíčový parametr každého penzijního systému nelze vytrhnout z organického 

                                                      
2
 SCHLUDI, M., The reform of Bismarckian pension systems: a comparison of pension politics in Austria, 

France, Germany, Italy and Sweden, Amsterdam University Press, 2005, s. 28 [online] [cit. 22. 4. 2016], 

dostupné z www: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10106667. 
3
 Toto heslo se v ČR stalo v době zavádění tzv. II. pilíře oblíbeným titulkem mediálních příspěvků - viz např. 

Kufa, D., Penzijní reforma jako příležitost vzít svou budoucnost do vlastních rukou, 12. 9. 2012 [online] 

[citováno 20. 2. 2016], dostupné z www: http://trhy.mesec.cz/clanky/penzijni-reforma-jako-prilezitost-vzit-svou-

budoucnost-do-vlastnich-rukou/, či marketingových kampaní finančních institucí - viz např. Řešení vaší 

bezstarostné penze. Vezměte budoucnost do vlastních rukou. marketingový produkt Komerční banky  [online] 

[citováno 20.2.2016], dostupné z www: https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-reseni-vasi-

bezstarostne-penze.pdf. 

. 

 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10106667
http://trhy.mesec.cz/clanky/penzijni-reforma-jako-prilezitost-vzit-svou-budoucnost-do-vlastnich-rukou/
http://trhy.mesec.cz/clanky/penzijni-reforma-jako-prilezitost-vzit-svou-budoucnost-do-vlastnich-rukou/
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-reseni-vasi-bezstarostne-penze.pdf
https://www.kb.cz/file/cs/o-bance/dokumenty-ke-stazeni/kb-reseni-vasi-bezstarostne-penze.pdf
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celku, v němž jednotlivé prvky jsou spojenými nádobami. Snad nejnázorněji je to vidět 

na nepřímo lineární vazbě mezi důchodovým věkem a výší vyplácených dávek, kdy 

minimalizace dávek umožňuje prodlužování věku odchodu do důchodu a naopak. Jedním 

z klíčových parametrů pro stabilitu důchodových systémů je poměr počtu pracujících osob 

k počtu starobních důchodců.  J. Šatava dokazuje, že pouhé zvyšování důchodového věku ale 

nepomáhá zvyšovat nízkou míru zaměstnanosti českých starobních důchodců. „Proto je nutné 

velmi pečlivě nastavit nejen důchodový věk, ale i institucionální pobídky k práci starobních 

důchodců.“
4
  Při stanovování důchodového věku tedy musíme brát v potaz všechny faktory a 

předpoklady jako při práci na celkové koncepci důchodového systému či veřejné politiky 

zaměstnanosti.  

Primárním východiskem pro všechny úvahy o důchodovém věku i o penzijním systému jako 

celku je pro autora teze, že kvalitou tohoto systému se testuje civilizační úroveň té či oné 

společnosti. Připomínám čl. 30 Listiny základních práv a svobod, který zní: „Občané mají 

právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří …“ 
5
 V souvislosti s penzijní problematikou 

proto nepovažuji za příliš vhodné používání termínů „udržitelnost“ či „neudržitelnost“, které 

evokují možnost, že stát by mohl na svou odpovědnost vůči seniorům i rezignovat. Tato 

odpovědnost společnosti zůstává a nic na ní nemohou změnit výpočty ekonomických 

analytiků. Penzijní systémy se mohou měnit, avšak nikoli jen dle představ ekonomických 

analytiků, pro které je sociální svět jen zbytkovou oblastí, jehož potřeby mohou být 

uspokojovány jen v míře, kterou umožňují ekonomické poměry, jež samy nejsou podrobeny 

kritickému posouzení. Stejně legitimní je přístup, který považuje důstojný život seniorů 

za normu, od níž se nelze odklonit a které naopak přizpůsobuje i ekonomické nástroje 

(daňovou politiku, míru a způsob přerozdělování apod.). 

Ve své práci se chci vrátit ke všem základním premisám, z nichž úvahy o důchodovém věku a 

nutnosti penzijní reformy vycházejí. Velkou pozornost proto kladu na hlubší analýzu všech 

relevantních dat v České republice i v mezinárodním srovnání. Mojí snahou je mírnit 

dramatičnost soudů o neudržitelnosti našeho penzijního systému, které často vycházejí 

z jednostranných pohledů a někdy i účelově používaných dat vytržených z širších souvislostí 

a dlouhodobějších trendů. Důchodová problematika je bezesporu společensky závažná a je 

                                                      
4
 ŠATAVA, J., Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice, 

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, IDEA at CERGE-EI, Praha 2015, s. 10, dostupné z www: 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/ul_1949.pdf. 
5
 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České 

republiky, v platném znění. 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/ul_1949.pdf
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nutné ji aktivně řešit, nikoli však na základě apriorních soudů bez střízlivé analýzy dat, která 

reformním krokům musí předcházet. 

Stanovení důchodového věku je stěžejním místem všech penzijních systémů. Náležitou 

pozornost proto věnujeme jeho úpravě v evropských zemích, a to ve vazbě na další 

ekonomické, sociální a demografické ukazatele v té či oné zemi. Poměrně široké využití 

nejnovějších zahraničních studií a statistických dat není samoúčelné. Umožňuje 

charakterizovat obecné trendy, korelace důchodového věku s dalšími ukazateli podstatnými 

pro změny v důchodových systémech a je základem pro mezinárodní srovnání a vymezení 

specifických podmínek v České republice. Zároveň si však musíme být vědomi i omezení, 

na které upozorňuje J. Vostatek: „Srovnáváme-li důchodové věky mezi jednotlivými zeměmi, 

musíme vzít vždy v potaz především to, o jaké penzijní systémy se jedná.“
6
 Podle jeho názoru 

bychom měli srovnávat celé penzijní systémy, neboť srovnatelnost důchodových věků je 

podmíněna různými charakteristikami jeho úlohy v jednotlivých penzijních systémech.  

Zmínili jsme, že obsahem dosavadních reformních kroků bylo ve většině evropských zemí 

prodloužení věku, v němž vzniká lidem nárok na důchod. Je to pochopitelné, neboť se jedná 

o opatření, které v každém případě snižuje nákladovost celého systému a navíc je jednoduše 

proveditelné v praxi. Otázkou je, nakolik tomuto opatření předchází hluboká analýza, která 

tento krok odůvodňuje.  Je zajímavé, že k navyšování věku dochází téměř ve všech 

evropských zemích, mezi nimiž jsou však velké rozdíly v celkové ekonomické úrovni 

i v „štědrosti“ důchodových systémů, přičemž vždy neplatí, že výše dávek v té či oné zemi je 

úměrná její ekonomické výkonnosti. Obecně pravdivý argument o prodlužování věku dožití 

naráží i na rozdíly v demografických charakteristikách. 

Z výše uvedeného důvodu je velký akcent v práci kladen na analýzu vstupních dat, která má 

sloužit k oprávněnému stanovení důchodového věku. Předmětem analýzy jsou základní 

statistická data evropských zemí a v rozšířené míře údaje, které se týkají České republiky. 

Demografická data i ekonomické a sociální ukazatele nejsou přebírána mechanicky, staticky 

a odděleně, ale jsou zkoumána v dlouhodobých trendech a ve vzájemných korelacích. Snahou 

je eliminovat některá zjednodušení i apriorní falešné představy, na jejichž základě často 

diskuse o penzijních reformách probíhají. 

                                                      
6
 VOSTATEK, J., Penzijní teorie a politika, 1. vydání, nakladatelství C. H. Beck, Praha 2016, s.176. 
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Závěrečné části práce jsou věnovány aktuální právní úpravě důchodového věku v České 

republice a posledním legislativním návrhům, které reagují na raritní stav, kdy postupný růst 

důchodový věk v naší zemi není vůbec limitován. Mechanické navyšování a neomezený růst 

důchodového věku nereflektuje reálný demografický ani ekonomický vývoj. Podle T. Fialy by 

teoreticky „mohla nastat situace, že by se důchodu dožívalo stále méně lidí a ve stále horším 

zdravotním stavu.“
7
 Je proto logické, že vládní zadání pro Odbornou komisi pro důchodovou 

reformu z roku 2014 obsahovalo, jako jedno z hlavních úkolů, i vypracování návrhu, jeho 

posouzení a následné doporučení principů nastavení věku odchodu do důchodu.
8
 Předkládaná 

práce nabízí racionální argumenty na podporu řešení, které „zastropuje“ důchodový věk a 

bude zároveň obsahovat mechanismus jeho navyšování v budoucnu v reakci na měnící se 

demografické, ekonomické i sociální podmínky.  

Při stanovování důchodového věku je nutné vzít v úvahu množství relevantních faktorů. Je 

pozitivní, že dnes již existují studie, které se v souvislosti s odchodem do důchodu zajímají 

například i o socio-ekonomické podmínky, dosažené vzdělání, strukturu povolání či zdravotní 

stav populace.
9
 Z ukazatelů, které jsou v souvislosti s důchodovým věkem analyzovány, lze 

za jeden z nejdůležitějších považovat ukazatel dožití lidí ve věku 65 let, tedy hranice, kolem 

které v současné době osciluje důchodový věk ve většině evropských států. Tento ukazatel je 

relativně nejkorektnější, neboť se v něm projevuje mnoho faktorů (ekonomické, sociální, ale 

například i dostupnost a kvalita lékařské péče), které ovlivňují kvalitu života v té či oné zemi 

a jež je nutné brát v potaz při koncipování penzijních systémů. Ani tento ukazatel však nelze 

aplikovat mechanicky, k čemuž již přistoupily některé evropské státy, kde se důchodový věk 

automaticky mění dle vývoje naděje na dožití. Stanovení důchodového věku je natolik 

komplexní a sociálně citlivou otázkou, že na ni nemůže poskytnout správnou odpověď sama 

výpočetní technika na statistickém úřadě. 

Základním hodnotovým rámcem řešení problematiky důchodového věku jsou práva seniorů 

daná ústavou České republiky a společensky zakotvený etický požadavek zabezpečení jejich 

důstojného života. Provedené analýzy mají přispět k potvrzení hypotézy, že penzijní systém 
                                                      
7
 FIALA, T., Vývoj důchodového věku v ČR, navrhované změny a možný budoucí vývoj, prezentace na 

pracovní konferenci Odborné komise pro důchodovou reformu, 30. 11. 2016, [online] [cit. 25. 12. 

2016], dostupné z www: http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/12/. 
8
 POTŮČEK, M., Cestovní mapa české důchodové reformy, Stálý seminář Odborné komise pro důchodovou 

reformu, 1. 12. 2015, [online] [cit. 8. 12. 2016], dostupné z www: http://www.duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf. 
9
 Viz BAKALOVÁ, J., BOHÁČEK, R., MÜNICH, D., Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České 

republice, Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, IDEA at CERGE, Praha 2014, dostupné z www: 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/ul_1947.pdf. 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2016/12/
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/ul_1947.pdf
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v České republice je udržitelný, a to v míře, která tento etický požadavek naplňuje.  

Má-li společnost zůstat demokratickou a sociálně spravedlivou musí být koncepce 

materiálního zabezpečení a důstojného života jejích seniorů občanů, včetně stanovení věku 

odchodu do důchodu, věcí politického rozhodování na základě širokého konsensu získaného 

v celospolečenské diskusi. Přijatá rozhodnutí mohou platit pro relativně dlouhou dobu, 

zároveň však musí předjímat i možnost změny v závislosti na vývoji všech ekonomických, 

demografických, sociálních i kulturních faktorů, které ho významně ovlivňují. „Žádný ideální 

důchodový systém neexistuje, všechny penzijní systémy zaostávají za vývojem doby. Mění se 

totiž společnost, mění se hospodářské i politické kontexty, mění se také očekávání lidí.“
10

 

Tato slova dokládá i reálný vývoj v České republice za více než čtvrtstoletí od obnovení 

demokratických poměrů v zemi. Důchodová reforma včetně otázky výše a způsobu stanovení 

důchodového věku je s větší či menší intenzitou živým tématem po celou tuto dobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Důchody jsou nespravedlivé, říká muž, který je má změnit, z rozhovoru s M. Potůčkem, předsedou Odborné 

komise pro důchodovou reformu [online] [citováno 7. 4. 2016], dostupné z www: 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/duchody-jsou-nespravedlive-rika-muz-ktery-je-ma-

zmenit/r~f3ff9338c0ae11e3b2520025900fea04/. 

 

http://www.aktualne.cz/wiki/politika/duchodova-reforma-penzijni-fondy-penze/r~i:wiki:1111/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/duchody-jsou-nespravedlive-rika-muz-ktery-je-ma-zmenit/r~f3ff9338c0ae11e3b2520025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/duchody-jsou-nespravedlive-rika-muz-ktery-je-ma-zmenit/r~f3ff9338c0ae11e3b2520025900fea04/
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2. Teorie a metody 

Řešení otázek spojených s důchodovou problematikou si vyžaduje důsledný 

interdisciplinární přístup, neboť musí reflektovat důvody a faktory, které jsou předmětem 

množství vědních oborů (ekonomie, demografie, sociologie, práva i psychologie), zvažovat 

politický a kulturní společenský kontext, a musí se nalézat v rámci, který je dán základními 

etickými principy a hodnotovým systémem společnosti. Tento přístup nabízí vědní obor 

veřejné politiky, jejíž teorie a metody byly také uplatněny v předkládané práci. 

Při tvorbě a implementaci důchodové politiky je nutné rovně analyzovat a zohledňovat další 

související veřejné politiky v sociální oblasti (sociální systém nepojistných sociálních dávek), 

ale i v dalších relevantních oblastech - hospodářskou a fiskální politiku, politiku 

zaměstnanosti, politiku bydlení, vzdělávací a zdravotní politiku.
11

  

K problému důchodového věku existuje mnoho zahraničních i tuzemských odborných prací. 

Většina z nich se však touto problematikou zabývá z pohledu odborníků jejich vědního oboru, 

zejména ekonomie a demografie. Studie z těchto oborů, které jsou často na vysoké odborné 

úrovni, přinášejí množství hodnotných poznatků i zobecňujících závěrů. Někdy obsahují 

i návrhy na konkrétní řešení důchodového věku, jejichž použitelnost v praxi je ale limitována 

právě výkladovým rámcem daného vědního oboru a jednooborovým pohledem na tuto 

problematiku.  

Návrhy na reformní kroky v důchodovém systému zpracované na bázi teorie a metod 

veřejné politiky musejí být výsledkem velmi interaktivního diskursu, který probíhá jednak 

uvnitř jednotlivých skupin aktérů, jednak mezi těmito skupinami navzájem. V případě veřejné 

politiky v důchodové oblasti existuje velké množství aktérů. Pokud se soustředíme pouze na 

skupinu odborníků (ekonomů, demografů, sociologů a dalších), lze jejich poznatků optimálně 

využít pouze na základě mezioborového přístupu, který při řešení sociálních problémů 

umožní překonat omezení daná rámcem dílčích interpretačních schémat.  

Cílem veřejné politiky by mělo být dosažení syntetizujícího pohledu, který přinese synergický 

efekt, a to ve všech fázích veřejně politického procesu.
12

 Zjednodušený čtyřsložkový fázový 

model veřejně politického procesu začíná fází vymezování a uznávání problému, na niž 

                                                      
11

 POTŮČEK, M., Cestovní mapa české důchodové reformy, Stálý seminář Odborné komise pro důchodovou 

reformu, 1. 12. 2015, [online] [cit. 8. 12. 2016], dostupné z www: http://www.duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf. 
12

 Za autora metody fázování veřejného procesu je považován americký politolog H.  Lasswell. 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf


9 

 

navazuje fáze rozhodování ve veřejné politice. Třetí fázi představuje implementace veřejné 

politiky a závěrečnou fázi je hodnocení této politiky.
13

 Z pohledu fázového modelu veřejně 

politického procesu se předkládaná práce dotýká všech čtyř fází, především ale první fáze, 

kterou je proces vymezování a uznávání problému. Stanovení důchodového věku je možné 

vnímat jako veřejný politický problém. Obecně platí, že sociální problém „se stává veřejně 

politickým problémem, pokud s ním můžeme něco udělat prostřednictvím nástrojů veřejné 

politiky.“
14

 V teorii veřejné politiky se první fáze veřejného politického procesu uzavírá jeho 

uznáním. Problematika důchodového věku se v posledních letech se v posledních letech stala 

uznávaným problémem a agendou pro všechny významné aktéry  - tuzemské i mezinárodní 

instituce na vládní i nevládní úrovni, politiky, odborníky, média i širokou veřejnost.  

V terminologii teorie diskursivního institucionalismu tato práce klade akcent na obsahovou 

složku rozpravy (ideje) a v menší míře na interakce a procesy, které ovlivňují poltické 

rozhodování a implementaci a hodnocení jeho výsledků. Ve všech částech diplomové se 

vychází z prvotních zdrojů informací, pramenů a dat.  

V kapitole věnované vývoji penzijního systému a důchodového věku v Čechách se v rámci 

historického institucionalismu vychází z autentického znění všech zákonů, které upravovaly 

oblast důchodového zabezpečení, od roku 1918 až do současnosti.  

V kapitole, která se zabývá důchodovým věkem v evropských zemích, je dominantní metodou 

komparativní analýza, jejíž výsledky jsou shrnuty do vymezení obecných trendů. Tato část 

obsahuje analýzu dat, která jsou relevantní pro stanovení důchodového věku, i deskripci 

reformních kroků, které v posledních letech učinily evropské země. Cílem je porovnání 

specifických ekonomických i demografických poměrů v jednotlivých zemích s deklarovanými 

institucionálními doporučeními vydávaných Evropskou unií, která silně ovlivňují členské, ale 

i nečlenské země. 

V následující kapitole, která se věnuje demografickému vývoji v České republice, je 

provedena analýza dat v dlouhodobých a střednědobých časových řadách, po které 

následuje interpretace demografických dat. Obecná potřeba interdisciplinárního přístupu 

při řešení důchodového věku je zdůrazněna i ve výkladovém rámci demografie, a to tím 

způsobem, že veškeré demografické poznatky musejí být přijímány a interpretovány v širším 

                                                      
13

 POTŮČEK, M. a kol., Veřejná politika, 1. vydání, nakladatelství C. H. Beck, Praha 2016, s.229, ISBN 978-

80-7400-591-6. 
14

 Tamtéž, s. 93. 
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historickém a společenském kontextu. 

V další části práce, jež nese název Ekonomická východiska a omezení, je základní metodou 

korelační analýza dat. Vývoj základní ekonomických ukazatelů (HDP, produktivita práce, 

výdaje na důchody) je podrobován analýze ve vzájemných vztazích s vývojem počtu 

ekonomicky aktivních osob a starobních důchodců. Předmětem zkoumání není jen výdajová 

strana veřejných rozpočtů, ale i skryté rezervy na příjmové straně rozpočtové bilance. 

Předmětem závěrečné kapitola je řešení důchodového věku v České republice. V první části je 

popsán legislativní vývoj od roku 1995, kdy byl přijat zákon o důchodovém pojištění, 

a proces postupného prodlužování důchodového věku. V druhé části jsou v rámci 

diskursivního institucionalismu zhodnoceny aktuálně projednávané změny v úpravě 

důchodového věku, konkrétně „zastropování“ důchodového věku v 65 letech a mechanismus 

jeho případného navyšování v budoucnosti. 

Základ předkládané práce leží zejména v samostatné analýze vstupních dat. Práce obsahuje 

16 tabulek a 17 grafů, které byly v převážné většině sestaveny na základě vlastních propočtů 

a korelací, přičemž veškerá primární vstupní data byla čerpána z datových zdrojů oficiálních 

institucí.  

Cílem autora není všestranné kritické zhodnocení dosavadní diskuse ani praktických pokusů 

o reformování penzijního systému, včetně návrhů na úpravu důchodového věku jako 

významného parametru tohoto systému, i když se na mnoha místech kritickým soudům 

nevyhne.  
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3. Geneze penzijního systému a důchodového věku v Čechách 

3.1. Historický exkurs 

Potřeba zajistit se na stáří patří k elementárním potřebám lidí od nepaměti. Měnily se jen 

formy a možnosti tohoto zajištění, úroveň života starých lidí však byla víceméně dána jen 

jejich osobními majetkovými poměry. Na společenské úrovni neexistovala po staletí žádná 

organizovaná forma sociálního zabezpečení, pomineme-li nahodilé a velmi omezené případy 

chudinské péče ze strany církve, panovníků, obcí či bohatých jedinců, která však většinou 

umožňovala pouhé fyzické přežití. Zárodky organizované sociální péče se nejprve objevily 

u některých profesních skupin (za příklad bývají uváděna hornická bratrstva), které začaly 

vnímat potřebu vzájemné sociální solidarity.  

O existenci jakéhokoli systému zabezpečení ve stáří nemůžeme mluvit až do konce 19. století.  

Historicky se v 18. a 19. století vyvíjely čtyři typy řešení sociálních problémů:
15

 

(a) státní péče o vojenské veterány a pozůstalé vojáků a o státní zaměstnance, 

(b) církevní pomoc chudině, 

(c) dělnické podpůrné spolky a spolky vzájemné pomoci, 

(d) soukromé pojištění sloužící k sociálnímu zajištění.  

Fragmentární sociální péče se koncentrovala zejména na aktuální pomoc v chudobě a nemoci. 

S určitou formou zaopatření ve stáří mohli počítat v některých dobách a zemích spíše jen 

vojenští vysloužilci a pozůstalí vojáků. Zúžíme-li oblast sociální péče na zajištění ve stáří, lze 

považovat za jeden z prvních projevů státní penzijní politiky na území naší země vydání dvou 

penzijních normálů za vlády Marie Terezie a Josefa II. v Rakousku. První normál z roku 1771 

zakládal nárok na penzi vdovám a sirotkům po státních úřednících, druhý normál, vydaný 

o deset let později, zaopatřoval státní byrokraty, kteří se stali práceneschopnými. Za zmínku 

stojí i císařské nařízení č. 157 z roku 1866, které přiznávalo státním zaměstnancům po deseti 

letech služby nárok na penzi.
16

  

                                                      
15

 TOMEŠ, I. a kol, Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha 1995, nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 

s. 18-19. 
16

 „Penze byla stanovena kvótou z platu zaměstnance a penze se zvyšovala za každých dalších 5 let služby. Další 

zákon č. 74/1896 zavedl výpočet penze procentem z posledního platu (po 10 letech 40 % a za každý další rok 

2 %).“ ČERNÁ, J., TRINNEROVÁ, D., VACÍK, A., Právo sociálního zabezpečení, 1. vydání, Dobrá Voda 

2002, vydavatel Aleš Čeněk, s. 17. 
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O státní sociální politice a budování systému sociálního zabezpečení můžeme začít mluvit až 

od 80. let 19. století s přijetím tzv. Bismarckových zákonů v Německu a obdobnou Taafeho 

reformou v Rakousku, kdy byly vytvořeny základy systému důchodového, zdravotního 

a úrazového pojištění. Tím byla prolomena liberální představa, že každý se musí postarat sám 

o sebe, a stát se začal stávat významným sociálním činitelem.  

Historicky první legislativně ukotvenou věkovou hranicí pro odchod do důchodu bylo 

dovršení 70 let života pojištěnce, a to v kapitalizačním systému, který v roce 1889 zavedl 

německý kancléř Otto von Bismarck. Vzhledem k relativně nízkému průměrnému 

předpokládanému věku dožití se vyplácení penzí týkalo, na rozdíl ode dneška, jen poměrně 

malé skupiny obyvatelstva. Podle výpočtů ekonomů by uvedené hranici v dnešní době 

odpovídala věková hranice nastavená na cca 85 let.
17

 Jednalo se tedy spíše o specifické 

pojištění pro případ, že by nastala situace, která není vysoce pravděpodobná. Tento systém 

tedy chránil před chudobou především ty dělníky, kteří měli to štěstí dožít se vyššího věku.   

V Rakousku-Uhersku byly dva důležité sociální zákony (zákon o úrazovém a nemocenském 

pojištění dělníků a zákon o bratrském hornickém pojištění) schváleny v roce 1888 a 1889. 

V té době se začal připravovat zákon o důchodovém pojištění pro dělníky i úředníky, zákon 

o penzijním pojištění úředníků byl však přijat až v roce 1909 a k uzákonění dělnického 

penzijního pojištění do první světové války nedošlo vůbec. Penzijní pojištění se tak až do 

konce existence monarchie vztahovalo pouze na státní úředníky, vojáky, soukromé úředníky 

a obchodní pomocníky a masa zaměstnanců zůstala bez ochrany pro případ invalidity i stáří. 

3.2. Důchodové pojištění v období první republiky 

Samostatná ČR přejala právní předpisy v sociální oblasti od Rakouska-Uherska. Vlastní 

právní úprava byla přijata v podobě zákona č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro 

případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon byl sice přijat již v říjnu 1924, ale účinnosti nabyl 

až 1. července 1926.
18

 V literatuře se někdy objevuje teze, že zákon se v praxi po celou dobu 

jeho účinnosti vztahoval pouze na dělníky, neboť například na zaměstnance ve státních 

službách se vztahovaly jiné právní předpisy a další osoby se pojišťovaly dobrovolně 

u soukromých finančních ústavů.
19

 Tato teze je pravdivá jen zčásti a její stoupenci si 

pravděpodobně nedali práci seznámit se s autentickým zněním zákona, který má totiž 

                                                      
17

 KOHOUT, P., Velký průběžný důchodový omyl, Hospodářské noviny, 14. 7. 2004 [online] [citováno 7. 12. 

2015], dostupné z www: http://hn.ihned.cz/c1-14635710-pavel-kohout-velky-prubezny-duchodovy-omyl. 

 

http://hn.ihned.cz/c1-14635710-pavel-kohout-velky-prubezny-duchodovy-omyl
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odlišnou úpravu povinných osob pro nemocenské pojištění a pro invalidní a starobní pojištění.  

 Zákonem č. 221/1924 Sb. bylo obecně upraveno pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, 

invalidity a stáří. Pojištěn musel být ten, „kdo vykonává práce nebo služby na základě 

smluveného poměru pracovního neb učňovského (volontérského, praktikantského)“.
20

 

Povinnost se vztahovala rovněž na domácké dělníky, tj. „osoby, které vykonávají živnostenské 

práce na zakázku jednoho nebo několika zaměstnavatelů mimo dílnu zaměstnavatelovu.“
21

 

 Ve znění zákona, které platilo až do jeho zrušení, byly taxativně vyjmenovány osoby, které 

jsou vyňaty z pojistné povinnosti (například osoby vykonávající příležitostné práce nebo 

vedlejší zaměstnání nebo osoby pojištěné u bratrských pokladen). V případě nemocenského 

pojištění se povinnost nevztahovala též na zaměstnance „… státu a jiných nucených svazků 

územních (zemí, okresů, obcí) nebo korporací, prohlášených jim za rovnocenné …“,
22

 

v případě invalidního a starobního pojištění však tyto osoby byly vyňaty z povinnosti 

pojištění pouze tehdy, „… mají-li v případě invalidity a stáří nároky alespoň rovnocenné 

nárokům podle tohoto zákona. Za rovnocenné jest považovati nároky, týkají-li se alespoň 

invalidního, starobního, vdovského a sirotčího důchodu a je-li úhrnná jejich hodnota, 

stanovená podle početních podkladů Ústřední sociální pojišťovny, rovna aspoň úhrnné 

hodnotě všech nároků podle tohoto zákona…“
23

 

 Sociální politika první republiky byla velmi roztříštěná, specifické penzijní pojištění měli 

například horníci, železniční zaměstnanci i státní zaměstnanci. Z výše uvedené citace 

vyplývá, že zákon č. 221/1924 Sb. garantoval i státním zaměstnancům nároky v úrovni tohoto 

zákona, nicméně je pravdou, že nároky plynoucí z jiných penzijních systémů byly 

pro pojištěnce v dominantní většině příznivější a v tomto smyslu se uvedený zákon týkal 

zejména dělníků.    

Z dnešního pohledu a s ohledem na tehdejší střední věk dožití byl důchodový věk v zákoně 

stanoven poměrně velmi vysoko. „Pojištěnci přísluší beze zřetele na invaliditu starobní 

                                                                                                                                                                      
18

 Zákon byl v následujících létech několikrát novelizován a byl zrušen až v roce 1948. 
19

 „Zákon se vztahoval na ty pracovníky, jejichž pojištění nebylo upraveno jiným zákonem… Například státní 

zaměstnanci, úředníci a lidé pracující ve státních službách byli chráněni jinými předpisy, zpravidla 

výhodnějšími.“ in STAŇA, M., Vývoj sociální správy na našem území, bakalářská práce, Právnická fakulta MU 

v Brně, 2014, s. 17. 
20

 Ustanovení § 2 zákona č. 221/1924 Sb.  
21

 Ustanovení § 2 zákona č. 221/1924 Sb.  
22

 Ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 221/1924 Sb.  
23

 Ustanovení § 6 písm. a) zákona č. 221/1924 Sb.  
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důchod ve výši invalidního důchodu, dokonal-li šedesátýpátý rok věku, splnil-li čekací dobu 

podle § 107, odst. 4 a nepožívá-li invalidního důchodu.“
24

 Délka čekací doby, která byla 

podmínkou pro přiznání nároku na starobní důchod, se v období platnosti zákona měnila. 

Čekací doba v konečném znění zákona činila 750 příspěvkových týdnů, jednalo se však 

o dobu maximální, neboť zákon stanovoval čekací dobu i nižší v závislosti na tom, v jakém 

období pojištěnec dosáhnul věku 65 let. Za příspěvkovou dobu se považovala navíc například 

i doba vojenské služby. 

Celý prvorepublikový sociální systém je nutné posuzovat v kontextu historické doby a 

v tomto směru je možné ho přes všechna jeho omezení hodnotit jako faktor posilující 

demokratický vývoj země. Důchodové pojištění stále ještě představovalo pojištění určité 

konkrétní kategorie obyvatel, kteří byli při dosažení určitého věku shledáni neschopnými 

postarat se sami o sebe.
25

 Rozhodně tedy nešlo o jakýsi model rentiérství či uplatnění principu 

zásluhovosti, jak je starobní penze vnímaná v moderní době. Jednalo se prostě o formu 

sociální záchranné sítě, která měla zároveň předcházet politickým nepokojům. 

Ostatně ani tzv. „Beveridgova zpráva“ z roku 1942, mnohými historiky považovaná za 

základní kámen sociálních reforem realizovaných ve druhé polovině 20. století, rozhodně není 

založena na myšlence zásluhovosti a rentiérství, ale na objektivní potřebě čelit hrozbě 

sociálněekonomickému úpadku širokých vrstev obyvatelstva. Zcela jistě také stojí 

za povšimnutí, že k reformám důchodového systému docházelo během obou světových válek, 

jejichž dopady na život obyvatelstva tak byly určitými impulsy pro redefinování sociální 

politiky jako takové. 

Uvážíme-li výše uvedené skutečnosti, je evidentní, že důchodový systém měl zprvu charakter 

vyloženě a doslova pojištěnecký pro případ výskytu „určitých událostí“, v tomto případě tedy 

dožití nadprůměrného věku. Tomu odpovídalo i tehdejší úzké spojovávání zdravotního 

a sociálního pojištění, jež bylo typické pro většinu evropských zemí, které k zavádění 

sociálních systému v té době přistupovaly. Tyto systémy byly povýtce motivovány potřebou 

prevence sociálních problémů a v oblasti důchodového zabezpečení se teprve později 

a postupně vyvíjely v systém komplexnější státní sociální ochrany seniorů, kteří dosáhli 

stanovený důchodový věk. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že řešení problému 

                                                      
24

 Ustanovení § 112 zákona č. 221/1924 Sb.  
25

 Nutno dodat, že za celé období první republiky se nepodařilo zavést penzijní pojištění samostatně 

hospodařících osob a sjednotit existující důchodové systémy.  
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správného stanovení důchodového věku v té době nebylo klíčovým problémem sociální 

politiky.
26

 

3.3. Důchodový věk po druhé světové válce 

Během protektorátu v sociální oblasti platily právní předpisy z první republiky, které však 

byly uplatňovány v kontextu válečných poměrů, které mimo jiné znehodnocovaly i fondy 

sociálního pojištění. Již před koncem druhé světové války byly v tzv. Košickém vládním 

programu zakotveny základní zásady nového sociálního zákonodárství, které mělo zejména 

odstranit dosavadní roztříštěnost důchodového systému. Byla zřízena komise Národní fronty, 

jejímž úkolem bylo připravit zákon o národním pojištění, který se bude jednotně vztahovat 

na všechny sociální a profesní skupiny obyvatel.  

Legislativní práce na novém zákonu skončily v dubnu 1948 schválením zákona 

č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který ve velké míře zrovnoprávnil všechny skupiny 

obyvatel, poprvé rozšířil důchodové pojištění i na samostatně hospodařící osoby a zvýšil 

všechny dávky.
27

 Národní pojištění bylo koncipováno jako otevřený dávkový systém, který se 

měl dále rozvíjet a zahrnovat i nové další sociální fenomény. „Ve výhledové fázi dalšího 

vývoje se mělo národní pojištění stát obecným pro všechny občany při co nejširším rozsahu 

sociálních událostí a při co nejvhodnějším způsobu zabezpečení.“
28

 

Zákon o národním pojištění upravoval pojištění pro případ nemoci a mateřství (nemocenské 

pojištění) a pro případ stáří, invalidity, ztráty živitele smrtí a pro případ úrazu (důchodové 

pojištění). Podle tohoto zákona byli povinně pojištěni:
29

 

(a) zaměstnanci s výjimkou vojenských gážistů v činné službě, 

(b) osoby samostatně výdělečně činné, 

                                                      
26

 Zajímavým případem té doby je vývoj důchodového systému Spojených států amerických, kde věková hranice 

65 let byla, minimálně v první polovině dvacátého století, svým způsobem přirozená. V roce 1935, kdy státní 

systém v USA vznikl, bylo totiž o této věkové hranici rozhodnuto na základě průměrného odchodu do důchodu 

tak, jak jej využívali klienti tamních soukromých penzijních fondů. Viz Age 65 Retirement, Social Security 

Administration (Official Social Security Website) [online] [citováno 7. 12. 2015], dostupné z www: 

http://www.ssa.gov/history/age65.html. 
27

 Igor Tomeš vyzdvihuje zvláště zásluhy ČSSD na přijetí zákona. „Uzákonění národního pojištění … bylo 

jedním z posledních projevů poválečného demokratického vývoje. Bylo dílem především sociální demokracie, 

silně ovlivněným Beveridgeovými myšlenkami, se kterými se seznámila česká exulantská vláda.“ in TOMEŠ, I. a 

kol, Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha 1995, nákladem spolku čs. právníků Všehrd, s. 23 
28

 80 let sociálního pojištění  [online], Praha 2004, vydala Česká správa sociálního zabezpečení, s. 23[online] 

[citováno 25. 3. 2016], dostupné z www: http://www.cssz.cz/stranky/konference-80let/brozura_c.pdf 
29

 Ustanovení § 2 odst. (1) zákona č. 99/1948 Sb.  

 

http://www.ssa.gov/history/age65.html
http://www.cssz.cz/stranky/konference-80let/brozura_c.pdf
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(c) spolupracující členové rodiny osob samostatně výdělečně činných, 

(d) důchodci a 

(e) nezaměstnaní. 

V rámci důchodového pojištění se dle uvedeného zákona poskytovaly dávky starobního 

důchodu, invalidního důchodu, důchodu manželky, vdovského důchodu, důchodu družky, 

sirotčího důchodu a dále výbavné, odškodnění za pracovní úrazy a sociální důchod. 

Nárok na starobní důchod měl pojištěnec, který dosáhl věku alespoň 65 let, nepožíval 

invalidní důchod a nevydělával více než polovinu průměrného ročního výdělku.
30

 Průměrným 

ročním výdělkem se rozuměl roční průměr vyměřovacích základů za posledních pět 

kalendářních let před přiznáním dávky. Nárok na starobní důchod měl ale i pojištěnec, který 

dosáhl věku alespoň 60 let, pokud byl pojištěn alespoň dvacet let. Důchod přiznaný podle 

zákona o národním pojištění nesměl být nižší než důchod, který by byl přiznán podle 

dosavadních předpisů a navýšený podle přechodných ustanovení zákona o národním pojištění. 

Další reformy v sociální oblasti v 50. letech postupně likvidovaly pojištěnecký princip a byly 

pod silným sovětským vlivem. V roce 1956 bylo zákony odděleno nemocenské pojištění
31

 

a sociální zabezpečení. Nový zákon č. 55/1956 S., o sociálním zabezpečení, který zrušil 

zákon o národním pojištění, zahrnoval důchodové zabezpečení zaměstnanců a vojáků, kteří 

nebyli účastni důchodového zabezpečení podle zvláštních předpisů, zabezpečení důchodců 

v nemoci a sociální péči a nabyl účinnosti 1. ledna 1957. Důchodové zabezpečení podle 

tohoto zákona se vztahovalo na všechny zaměstnance, přičemž tento pojem byl legislativní 

zkratkou i pro široký okruh osob, kteří nebyli formálně v pracovněprávním poměru (například 

studenti, umělci či vědci). 

Starobní důchod podle tohoto zákona náležel zaměstnanci, který byl zaměstnán nejméně 

dvacet let, jestliže v době trvání zaměstnání nebo nejpozději do dvou roků po jeho ukončení 

dosáhnul věku alespoň 60 let (muži), resp. 55 let (ženy).
32

 Zaměstnanci, který byl zaměstnán 

po dobu kratší než 20 let, avšak nejméně 5 let, náležel starobní důchod, jestliže v době trvání 

zaměstnání nebo nejpozději do dvou roků po jeho ukončení dosáhnul věku aspoň 65 let.
33

 

                                                      
30

 Viz ustanovení § 62 zákona č. 99/1948 Sb. 
31

 Nemocenské pojištění bylo upraveno v samostatném zákonu č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění. 
32

 Viz ustanovení § 9 odst. (1) zákona č.55/1956 Sb. 
33

 Viz ustanovení § 9 odst. (2) zákona č.55/1956 Sb. 
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Důchody se vyměřovaly z průměrného ročního výdělku, který se vypočítával z hrubých 

výdělků za posledních 10 kalendářních let před vznikem nároku na důchod, po případě 

za posledních 5 kalendářních let, jestliže to bylo pro zaměstnance výhodnější. 

Zákon č. 55/1956 se vztahoval jen na osoby, které byly definovány jako zaměstnanci, nikoli 

na samostatně hospodařící osoby. Jejich důchodové zabezpečení od 1. ledna 1957 upravovalo 

vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných 

zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků 

a jiných osob samostatně výdělečně činných. 

Nemocenské i důchodové pojištění bylo v nařízení upraveno v samostatných částech předpisu 

zvlášť pro členy JZD se společným hospodařením a zvlášť pro členy ostatních JZD, jednotlivě 

hospodařící rolníky a ostatní samostatně hospodařící osoby. V obou případech však podmínky 

pro přiznání důchodu byly mnohem přísnější než u zaměstnanců. 

Členům JZD se společným hospodařením náležel starobní důchod až po dosažení věku 65 let, 

jestliže: 

(a) nepobírali invalidní důchod, 

(b) byli alespoň 8 let (muži), resp. 5 let (ženy) pojištěni,  

(c) pracují v družstvu podle svých schopností nebo 

(d) jsou trvale neschopni práce v družstvu.
 34

 

Členům ostatních JZD, jednotlivě hospodařícím rolníkům, ostatním samostatně hospodařícím 

osobám a spolupracujícím členům jejich rodin náležel starobní důchod též po dosažení věku 

65 let, jestliže  

(a) nepobírali invalidní důchod, 

(b) byli alespoň 8 let pojištěni a 

(c) zanechali výdělečné činnosti se souhlasem výkonného orgánu místního 

národního výboru (v případě nesouhlasu vznikal mužům nárok na důchod až 

v 70 letech).
35

 

                                                      
34

 Viz ustanovení § 8 vládního nařízení č. 56/1956 Sb. 
35

 Viz ustanovení § 23 vládního nařízení č. 56/1956 Sb. 

 



18 

 

Právní úprava důchodového zabezpečení v zákoně č. 55/1956 Sb. i vládním nařízení 

č. 56/1956 Sb. neměla dlouhého trvání, neboť oba právní předpisy zrušil a nahradil nový 

zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, který nabyl účinnosti 1. července 1964. 

Zákon byl přijat po schválení tzv. socialistické ústavy, která deklarovala, že všichni pracující 

mají právo na hmotné zabezpečení ve stáří.
36

 Nový zákon o sociálním zabezpečení, který byl 

přijat v době rostoucích ekonomických problémů, však spíše zhoršoval poměry seniorů. 

Zavedl například zvláštní daň na všechny důchody přesahující částku 700 korun měsíčně.
37

  

V zákoně je uvedeno, že oprávněné potřeby seniorů vyžadují, „aby v soustavě důchodového 

zabezpečení byla více uplatněna hlediska sociální, zejména zmenšením rozpětí mezi vyššími 

a nižšími důchody, čehož bude dosaženo zdaněním vyšších důchodů a zvyšováním nízkých 

důchodů vyššími částkami při další práci.“
38

 Duchu doby odpovídá i teze, že nároky 

z důchodového zabezpečení se zajišťují všem pracujícím na základě práce, a proto se z něho 

„odstraňují pozůstatky dřívějších sociálně pojišťovacích kapitalistických systémů“.
39

 

Z hlediska stanovení důchodového věku bylo podstatné snížení věkové hranice pro právo 

na starobní důchod u žen s více dětmi a zhodnocení péče o děti pro nároky z důchodového 

zabezpečení. Na plný starobní důchod měli nárok muži, kteří byli zaměstnáni nejméně 

25 roků a v době trvání zaměstnání dosáhli věku aspoň 60 let.
40

 Ženy měly nárok na plný 

starobní důchod, jestliže byly zaměstnány nejméně 25 roků a v době trvání zaměstnání 

dosáhly věku aspoň 57 let. Tento důchodový věk se však snižoval za vychovávané děti až 

na 53 let v případě, že žena vychovala pět nebo více dětí. 

Na poměrný starobní důchod měl nárok muž, který byl zaměstnán po dobu kratší než 25 roků, 

avšak nejméně 10 roků, jestliže v době trvání zaměstnání dosáhl věku aspoň 65 let. Ženy 

měly nárok na poměrný starobní důchod nejen podle předchozí věty, ale též v případě, že byly 

zaměstnány nejméně 20 roků, a to v 62 letech, pokud nevychovaly žádné dítě, nebo 

v 60 letech, pokud vychovaly alespoň jedno dítě.  

                                                      
36

 Čl. 23 zákona 100/1960 Sb., Ústava československé socialistické republiky. Je zajímavé si povšimnout, že na 

rozdíl od dnešní ústavy se nemluví o právu občanů, ale o právu pracujících. 
37

 Tato částka byla o něco vyšší, náleželo-li důchodci výchovné na děti. 
38

 Preambule zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení. 
39

 Tamtéž. 
40

 Pracovníkům zařazeným do tzv. I. pracovní kategorie (např. horníci, hutníci, letci) po 20 odpracovaných letech 

náležel nárok již v 55 letech. 
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Základní konstrukce důchodového zabezpečení obsažená v zákoně 101/1964 Sb. zůstala 

ve své podstatě neměnná až do devadesátých let. Nicméně i tento zákon byl v roce 1975 

zrušen a nahrazen novým zákonem č. 121/1975 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 1976. 

Zákon byl přijat v období vrcholící „normalizace“ po roce 1968 s politickým cílem zapůsobit 

na občany příznivější sociální politikou. „Byly odstraněny některé deformace z roku 1964 

a z následujících let. Došlo k opětovnému prohloubení zásluhovosti, která byla posílena 

zrušením zvláštní daně z důchodu a zvýšením relativních a absolutních maxim důchodu.“
41

 

Stanovení důchodového věku zůstalo v podstatě identické s jeho předchozí právní úpravou, 

došlo k jedině marginální změně u poměrného důchodu žen, kdy byl snížen požadovaný věk 

z 62 let na 60 let i u bezdětných žen. 

Poslední zásadní legislativní změnou v oblasti sociálního zabezpečení před listopadem 1989 

bylo přijetí nového zákona č. 100/1988 Sb., který s účinností od 1. července 1988 opět zrušil 

a nahradil předcházející zákon.
42

 Zákon však nepřinesl žádnou systémovou změnu, byl spíše 

reakcí na již velmi rozjitřené společenské a politické poměry a na rozevírající se nůžky mezi 

vývojem mezd a důchodů, a proto se přijaté změny týkaly zejména výpočtu a výše důchodů. 

Rovněž podmínky pro přiznání důchodu včetně stanoveného důchodového věku až na drobné 

změny, které se týkaly profesí s nárokem na dřívější odchod do důchodu, zůstaly zachovány.  

3.4. Vývoj penzijního systému a důchodového věku od roku 1989 

Po převratných politických změnách, které započaly 17. listopadem 1989, a při poměrně 

vysokém tempu ekonomických reforem bylo od počátku jasné, že zásadní transformací musí 

projít i celá oblast sociálního zabezpečení. Již v roce 1990 byl projednán programový 

dokument Scénář sociální reformy, který se vracel k tradicím sociálního pojištění. Zároveň 

vznikla Česká správa sociálního zabezpečení, která organizačně sjednotila orgány státní 

správy v této oblasti. V té době se ale prokázalo, že změny v sociální oblasti jsou velmi citlivé 

a nemohou se odehrávat „ze dne na den“. V praxi došlo jen k některým dílčím úpravám, jako 

bylo zrušení osobních důchodů a tzv. pracovních kategorií, i když nároky plynoucí 

ze zařazení do těchto kategorií plynuly dotčeným osobám ještě mnoho let poté.  

                                                      
41

 Historie vývoje důchodového systému v ČR, zpracovala RUDOLFOVÁ, V. s autorským přispěním 

BELČEVA, D., DUŠKOVÉ, I., POTŮČKA, M. a SAMKA, V., pracovní podklad pro Odbornou komisi 

pro důchodovou reformu, červen 2014, s. 1. 
42

 Tento zákon, byť již ve stavu, kdy většina jeho původních ustanovení již mezitím pozbyla platnosti, byl 

definitivně zrušen až v roce 2011. 
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Významnou změnou ve směru vytváření sociálního systému na pojištěneckém principu bylo 

až přijetí zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a státní 

politiku zaměstnanosti, který nabyl účinnosti se vznikem samostatné České republiky, tedy 

1. ledna 1993. Pod pojmem pojistné na sociální zabezpečení se rozumí pojistné na důchodové 

zabezpečení, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Ačkoli přijetím zákona došlo k zásadní změně financování sociálního zabezpečení, na rozdíl 

od představ v různých reformních scénářích nedošlo k jeho odpojení od státního rozpočtu 

a přechodu na fondový systém a pojistné zůstalo nadále příjmem státního rozpočtu.
43

  

Tato skutečnost byla v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády, která necelý 

půlrok před nabytím účinnosti nového zákona deklarovala své cíle v oblasti sociálního 

zabezpečení takto:  

„Mezi základní úkoly vlády patří též transformace dosavadního systému sociálního 

zabezpečení. Aby byli občané vhodným způsobem zajištěni pro případ nemoci a stáří, vláda 

předloží návrh nové zákonné úpravy všeobecného důchodového a nemocenského pojištění. 

Jeho financování se oddělí od státního rozpočtu a změní se na soustavu samostatných 

pojišťovacích ústavů, financovaných z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a 

samostatně podnikajících osob, popřípadě státu (zvýrazněno autorem). Na dobrovolné bázi 

doplní toto základní sociální zajištění systém připojištění, umožňující reagovat na rozdílné 

podmínky jednotlivých oborů, podniků a povolání, ale i postojů jednotlivých občanů.“
44

 

Dalším významným zákonem v oblasti důchodového zabezpečení bylo přijetí zákona 

č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění, které 

je často označováno za III. pilíř důchodového systému,
45

 je v v podstatě dobrovolnou formou 

spoření na stáří, které se stalo rychle poměrně atraktivním díky státním příspěvkům, možnosti 

příspěvků ze strany zaměstnavatelů a daňovým výhodám. 

                                                      
43

 Ustanovení § 2 zákona č. 589/1992 Sb. zní: „Pojistné je příjmem státního rozpočtu.“ V aktuálním platném 

znění je toto ustanovení pouze doplněno o větu: „Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu 

státního rozpočtu a v zákonu o státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů státního rozpočtu.“ 
44

 Programové prohlášení vlády ČR z 13. července 1992, část V. Sociální politika [online] 

[citováno 25. 4. 2016], dostupné z www: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-

vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady.pdf. 
45

 III. pilíř byl s účinností od 1. ledna 2013 ještě rozšířen na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření, o možnost doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech. 

  

http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady.pdf
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady.pdf
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Zásadním zlomem v důchodovém systému České republiky bylo až přijetí zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Nabytí účinnosti nového zákona od 1. ledna 1996 

znamenalo významný krok v přechodu na systém důchodového zabezpečení založeného 

na pojištěneckém principu. Zákon upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity 

a úmrtí živitele a definuje široký okruh pojištěnců, pro které je účast v důchodovém pojištění 

povinná, přičemž připouští i dobrovolnou účast pro osoby vymezené v § 6 zákona (například 

studenti, nezaměstnaní, osoby pracující v zahraničí). Systém důchodového zabezpečení je 

postaven na průběžném financování a vykazuje výrazné znaky sociální solidarity. 

Právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, avšak výpočet výše důchodů je značně 

komplikovaný. Státní důchod se v ČR skládá ze základní výměry a procentní výměry 

důchodu. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a v roce 2016 činí 2 440 Kč. 

Procentní výměra důchodu závisí na výdělcích, ze kterých bylo odvedeno důchodové 

pojištění od roku 1986 do roku vzniku nároku na důchod, a na získané době pojištění. 

Z výdělků od roku 1986 se za použití koeficientů zohledňujících inflaci vypočítá osobní 

vyměřovací základ, což je v podstatě průměrná měsíční mzda v současné hodnotě.  

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl 

stanoveného věku, popřípadě splňuje další zákonem stanovené podmínky. Podle původního 

znění zákona vznikal pojištěnci, který získal dobu pojištění nejméně 25 let, nárok na starobní 

důchod v důchodovém věku (viz níže) a pojištěnci s menší dobou pojištění, avšak alespoň 

s 15letou, ve věku 65 let.
46

 

Do 31. prosince 1995 platil důchodový věk stanovený zákonem č. 101/1964 Sb. (60 let 

u mužů a 57 let žen, u nichž se důchodový věk dále snižoval za každé vychovávané dítě až 

k věku 53 let při pěti a více dětech), který se s nabytím účinnosti zákona začal navyšovat až 

k cílovému stavu, kterého mělo být dosaženo v roce 2006. Mechanismus navyšování 

důchodového věku byl nastaven tak, že u pojištěnců, kteří dosáhli důchodového věku podle 

zákona č. 101/1964 Sb. v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2006, se ke kalendářnímu 

měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice, přičítají u mužů dva kalendářní měsíce 

a u žen čtyři kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 

1995 do dne dosažení původních věkových hranic a za důchodový věk se považuje věk 

                                                      
46

 Viz § 29 zákona č. 155/1995 Sb. v původním znění. 
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dosažený v takto určeném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem 

narození pojištěnce.
47

 

Při uplatnění uvedeného způsobu navyšování se podle původního znění zákona mělo za 10 let 

od nabytí jeho účinnosti dosáhnout cílového stavu důchodového věku, který měl být po 

31. prosinci 2006 stanoven takto: 

(a) u mužů 62 let, 

(b) u žen 

(i) 57 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 

(ii) 58 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 

(iii) 59 let, pokud vychovaly dvě děti, 

(iv) 60 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 

(v)  61 let. 

Za dvacet let prodělal zákon o důchodovém pojištění množství změn. Často byl měněn 

nepřímými novelizace, v mnoha případech šlo jen o marginální změny. Počet jeho novelizací 

dosáhl koncem roku 2015 neuvěřitelného počtu 105. Samotný počet novel svědčí o značné 

nahodilosti, nesystematičnosti až chaotičnosti legislativního procesu, tedy charakteristik, které 

jsou příznačné pro tvorbu většiny zákonů v České republice.  

Změnami prošla a v současnosti nadále prochází i úprava důchodového věku, jejímž 

aktuálním stavem se budeme zabývat v další části práce. 
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 Viz § 32 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. v původním znění. 
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4. Důchodový věk v evropských zemích 

4.1. Důchodový věk v kontextu současných penzijních reforem 

Problém důchodového věku, který v dlouhém období po druhé světové válce nebyl 

v evropských zemích klíčovým tématem celospolečenské diskuse, se v posledních letech stal 

velmi žhavým politickým tématem ve většině evropských zemí. Jakkoli nechceme snižovat 

vliv vleklé globální hospodářské krize, je třeba si připomenout, že diskuse o penzijní reformě 

začaly ve většině zemí ještě před projevem tzv. globální finanční krize.
48

 Hovoří se většinou 

o potřebě celkové reformy důchodového systému, ale ve výsledku jsou přijímána spíše dílčí 

opatření, přičemž dominantní změny spočívají právě v prodlužování důchodového věku. 

Nežli přistoupíme k analýze konkrétních kroků v jednotlivých zemích, vraťme se alespoň 

krátce k teoretickým východiskům. 

Penzijní systémy odrážejí v jednotlivých zemích odlišnosti v jejich dlouhodobé sociální 

politice a jsou specifickým druhem sociálního modelu. V návaznosti na práce Espinga-

Andersena a s využitím typologie Bovenberga a Ewijka předkládá typologii čtyř základních 

modelů ve své práci J. Vostatek. Odlišnosti těchto sociálních modelů v případě penzijních 

systémů vyjádřil rozdílnými akcenty na dobrovolnost či povinnost důchodového zabezpečení 

a jeho univerzalitu či selektivnost.
49

 Selektivností se rozumí důraz na individuální potřeby 

jednotlivců či rodin, lze říci, že selektivní modely akcentují zásluhovost. 

  

Důchodové zabezpečení 

Liberální model   dobrovolné selektivní 

Konzervativní model povinné selektivní 

Neoliberální model dobrovolné univerzální 

Sociálně demokratický model povinné univerzální 

Volba mezi těmito sociálními modely je podle J. Vostatka veřejnou volbou ve smyslu 

současné veřejné politiky. Na jiném místě své práce pak kriticky hodnotí český penzijní 

systém: „Česká republika má v zásadě univerzální veřejný penzijní systém, financovaný 

ze státního rozpočtu, který je netransparentní a je de facto nesrozumitelnou směsicí 

solidárního a pojistného pilíře, a proto ani nemůže zapadat do žádného sociálního modelu.“
50

 

                                                      
48

 Realizace penzijních reforem byla jedním z hlavních bodů tzv. trojrozměrné strategie pro řešení dopadu 

stárnutí obyvatelstva na veřejné rozpočty, která byla dohodnuta na zasedání Evropské rady ve Stockholmu již 

v roce 2001. 
49

 VOSTATEK, J., Penzijní teorie a politika, 1. vydání, nakladatelství C. H. Beck, Praha 2016, s.1. 
50

 VOSTATEK, J., Penzijní teorie a politika, 1. vydání, nakladatelství C. H. Beck, Praha 2016, s.193. 
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V tomto kontextu je namístě zmínit i názor Ústavního soudu dospěl k závěru, že důchodový 

systém je pro občany netransparentní a nesrozumitelný.
51

 

Z nálezu Ústavního soudu ČR z 23. března 2010: 

„… celá konstrukce důchodového systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty 

de facto zcela nesrozumitelná…“
52

 

Je zajímavé, že evropské země navzdory rozdílnosti svých důchodových systémů až 

v překvapivě velké míře vycházejí při jejich reformování a prodlužování důchodového věku 

ze společných obecných východisek. Na jedné straně se to zdá logické a oprávněné s ohledem 

například na některé obecné demografické trendy, jakým je například prodlužování lidského 

života, na druhé straně je třeba si uvědomit, že shodná východiska pro stanovení důchodového 

věku jsou uplatňována v zemích s rozdílnou ekonomickou a sociální úrovní, s odlišnými 

demografickými charakteristikami i rozdílnými systémy důchodového zabezpečení. 

Hovoříme-li o ekonomických rozdílech v evropských zemích, porovnejme například jejich 

průměrné výdělky (average worker earnings). Průměrný výdělek v zemích OECD v roce 2014 

činil 40 000 USD na osobu ročně. Například ve Švýcarsku však byl více než dvojnásobný a 

naopak, pomineme-li specifické Rusko, v Maďarsku či Polsku nečinil ani třetinu průměru 

zemí OECD. Ze zemí Evropské unie vykazovalo nejvyšší průměrný výdělek Lucembursko s 

66 tis. USD a nejnižší průměrný výdělek Maďarsko s 11,5 tis. USD. V České republice činil 

v roce 2014 průměrný výdělek 13 637 USD.  

V Grafu č. 1 je srovnání příjmové úrovně 26 zemí OECD. Pro korektnost je nutno dodat, že 

v grafu se abstrahuje od parity kupní síly v dané zemi, tj. směnného kurzu národní měny 

k americkému dolaru a výše cen v dané zemi. 

 

 

 

                                                      
51

 Tento závěr je obsažen v nálezu Ústavního soudu, který shledal protiústavním ustanovení § 15 zákona o 

důchodovém pojištění, upravující tzv. redukční hranice pro stanovení výpočtového základu procentní výměry 

důchodu, „neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového 

systému negarantuje dostatečně ústavní právo na přiměřené hmotné zabezpečení dle čl. 30 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod…“  In Ústavní soud shledal část zákona o důchodovém pojištění protiústavní, Ústavní 

soud, Brno, 16. dubna 2010 [online] [citováno 24. 11. 2016], dostupné z www: 

http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-shledal-cast-zakona-o-duchodovem-pojisteni-protiustavni/. 
52

 Nález Ústavního soudu z 23. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07, s. 24. 
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Graf č. 1: Průměrný roční výdělek v zemích OECD v roce 2014 (v USD)
53

 

 

Pokud jde o demografický vývoj, určitě platí, že ve všech zemích, byť ne stejnou rychlostí 

a měrou se prodlužuje délka lidského života. Srovnáme-li však základní demografická data, 

jakými jsou průměrná naděje na dožití při narození a naděje na dožití v 65 letech, vidíme 

poměrně velké rozdíly - vit Graf č. 2 a Graf č. 3.  

Graf č. 2: Naděje na dožití při narození 

 

                                                      
53

 V Grafech č. 1-5 jsou uvedeny údaje z  roku 2014, které byly čerpány z publikace Pensions at a Glance. 

OECD and G20 indicatros, kterou vydala OECD v roce 2015, dostupné z www: 

http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm. 

 

http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm
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Průměrný věk dožití narozených osob činil v zemích OECD rovných 80 let. I zde však 

existují mezi jednotlivými zeměmi poměrně velké rozdíly. Například mezi Švýcarskem 

(82,5 let) a Estonskem (74,3 let) je rozdíl bezmála 8 let. Česká republika patří mezi 

sledovanými zeměmi k státům s relativně nízkým věkem dožití (77,6 let). Je až pozoruhodné, 

jak mimořádně silná korelace, přímo úměrná vazba, existuje mezi úrovní příjmů a délkou 

průměrného života v dané zemi. Šest zemí (Švýcarsko, Norsko, Německo, Nizozemsko, 

Island a Švédsko) se umístilo v první desítce zemí s nejvyšší úrovní příjmů i s největší nadějí 

na dožití. Ještě silnější korelace existuje ve spodním patře žebříčku - dokonce devět zemí se 

objevuje shodně v poslední desítce u obou ukazatelů. 

Obdobně silná souvislost s úrovní výše příjmů je vidět i při srovnání naděje na dožití 

v 65 letech.   

Graf č. 3: Naděje na dožití v 65 letech 

 

Do úvah o stanovení aktuálního důchodového věku musí vstupovat také analýza věkové 

struktury populace. V zemích OECD tvoří lidé starší 65 let průměrně 16,2 % z celkové 

populace. V tomto ukazateli se Česká republika (17,6 %) pohybuje nad celkovým průměrem, 

který však výrazně sráží mimořádně „mladé“ Turecko s extrémně nízkým podílem starších 

lidí na celkové populaci (pouhých 7,7 %). Největší podíl lidí starších 65 let vykazuje Itálie 

(21,7 %).  

 



27 

 

Graf č. 4: Procento populace ve věku 65 let a více 

 
 

Dalším ukazatelem, který vypovídá o struktuře systému důchodového zabezpečení a je velmi 

podstatný při koncipování v zásadě jakékoli změny důchodového systému, je podíl nákladů 

na veřejné důchody na celkovém HDP v dané zemi. 

 Graf č. 5: Procentuální podíl nákladů na veřejné důchody na HDP 
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Z Grafu č. 5 vyplývají značné rozdíly v nákladech, které jednotlivé země vynakládají 

na veřejné důchody ze svého hrubého domácího produktu. Rozdíl mezi zemí s nejvyšším 

podílem - Itálií, která vynakládá 15,8 %, a zemí s nejnižším podílem - Islandem s pouhými 

2,1 % je vskutku enormní. Česká republika je se svým podílem (8,9 %) mírně nad celkovým 

průměrem OECD (7,9 %). 

Ke klíčovým parametrům každého penzijního systému patří rovněž tzv. náhradový poměr, 

který vypovídá, v jaké míře odpovídá výše důchodů životním standardům v té či oné zemi.  

V níže uvedené tabulce č. 1 je uveden náhradový poměr, a to medián důchodu ve věkové 

skupině od 65 let do 74 let k mediánu hrubé mzdy lidí ve věku 50 až 59 let (věk krátce před 

odchodem do důchodu, který v řadě zemí určuje výši důchodu člověka).
54

 

Tabulka č. 1: Náhradový poměr v zemích EU 

Země 

Náhradový 

poměr Země 

Náhradový 

poměr 

Lucembursko 74 Litva 52 

Francie 64 Německo 51 

Rumunsko 64 Finsko 50 

Slovensko 62 Velká Británie 48 

Rakousko 60 Irsko 47 

Maďarsko 59 Malta 47 

Švédsko 58 Slovinsko 47 

Portugalsko 56 Nizozemí 46 

Španělsko 56 Řecko 45 

Itálie 55 Belgie  44 

Polsko 55 Dánsko 42 

Estonsko 54 Bulharsko 41 

Lotyšsko 53 Kypr 38 

Česko 53 Chorvatsko 35 

Z výše uvedených, ale i dalších údajů vyplývá, že ve značně rozdílných ekonomických, 

demografických i sociálních poměrech v jednotlivých státech je velmi problematické shodně 

a mechanicky aplikovat obecná doporučení na úpravu důchodového věku a formu a způsob 

celkové penzijní reformy. Přesto se dá říci, že většina zemí při přípravě a realizaci změn 

                                                      
54

 Destatis (Das Statistische Bundesamt) – Statistische Jahrbuch 2013, Kapitel Internationales, převzato 

z článku FINEMON, Š., Jak se žije důchodcům v Evropě, 22. 1. 2014 [online] [citováno 9. 2. 2016], dostupné 

z www: http://www.investujeme.cz/jak-se-zije-duchodcum-v-evrope/. V tabulce č. 1 jsou náhradové poměry 

vypočítané jako podíl hrubé hodnoty důchodů a hrubých mezd. 
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ve svém důchodovém systému vycházejí z obdobných východisek a obecných předpokladů, 

které často nejsou konfrontovány s konkrétní situací ve své vlastní zemi. Na této skutečnosti 

se bezesporu podílí sama existence Evropské unie, která vydává množství doporučení svým 

členským zemím, která považují za podnětná i země, které samy nejsou členy EU, avšak 

připojují se do evropské diskuse o nutnosti reformování penzijních systémů.  

Rozsáhlé konzultace o hlavních úkolech, s nimiž se důchodové systémy musí vypořádat, bylo 

zahajeno zejména „Zelenou knihou“
55

 s názvem „Na cestě k přiměřeným, udržitelným 

a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě“. Podle tohoto dokumentu, který byl 

publikován v době již vrcholící globální finanční krize, tato krize mimo jiné vyvolala 

naléhavou potřebu reforem důchodových systémů, které zlepší udržitelnost veřejných financí, 

a zvýšení skutečného věku odchodu do důchodu. Tato kniha „nezpochybňuje výsadní právo 

členských států v této oblasti nebo úlohu sociálních partnerů, a ani netvrdí, že existuje 

jedna „ideální“ podoba důchodového systému, která je vhodná pro všechny.“
56

 Je však 

namístě poznamenat, že přes toto prohlášení je úsilí jednotlivých zemí o revizi důchodového 

věku i dílem cíleného tlaku Evropské komise, která dlouhodobě vybízí členské státy EU 

k úsporným opatřením v rámci důchodových rozpočtů.  

Ve vztahu k České republice Evropská komise dospěla k tomuto závěru:  

„Česká republika čelí v dlouhodobém výhledu středně velkému riziku, a to především kvůli 

očekávanému zvyšování výdajů na důchody a zdravotní péči. Zákonem stanovený věk pro 

odchod do důchodu se má podle stávajících právních předpisů v dlouhodobém horizontu 

zvyšovat, ale ve střednědobém výhledu je toto zvyšování příliš pomalé.“
57

  

Pravidelná doporučení Rady Evropské unie jsou však ze strany jednotlivých států často 

přijímána velmi negativně
58

, a to především pro jejich povrchní proklamativnost 
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a nedostatečnou reflexi velmi rozdílných socioekonomických podmínek v jednotlivých 

členských zemích.  

Mluvíme-li o východiscích pro úvahy o penzijních reformách, musíme poukázat na poněkud 

zarážející logiku Evropské komise, která ve zmíněné „zelené knize“ takto vymezuje cíl a 

smysl  důchodových reforem:  

„Mnoho důchodových reforem přispělo k omezení nárůstu budoucích veřejných výdajů 

na důchody, přesto je potřeba urychleně podniknout další kroky, aby byly systémy 

udržitelnější, a aby tak přispívaly k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, zejména 

v zemích, kde jsou podle prognóz veřejné výdaje na důchody vysoké.“
59

  

Podle této teze neplatí, že hlavním úkolem důchodových reforem je zajistit materiální 

zabezpečení a důstojný život seniorů a že plnění tohoto úkolu se má přizpůsobovat daňová 

a rozpočtová politika státu. Logika a vztah cíle a prostředků jsou přesně opačné - sociální 

politika je instrumentáriem sloužícím k dosahování cíle, kterým jsou vyrovnané veřejné 

rozpočty.  

Na tuto logiku v mnohém navázal další dokument Evropské komise z roku 2012 - „Bílá 

kniha“
60

 s názvem „Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody“, podle níž je 

zapotřebí „rozvinout a uplatnit soudržné strategie, jejichž pomocí by došlo k přizpůsobení 

důchodových systémů měnícím se hospodářským a demografickým podmínkám.“
61

  Kolektiv 

autorů této knihy deklaruje svou ambici stanovit v dlouhodobém horizontu agendu 

pro přiměřené a udržitelné důchody tím, že vytváří podmínky pro vysokou míru zapojení 

pracovní síly žen a mužů v průběhu jejich života a rozšiřuje příležitosti k rozvoji spolehlivých 

doplňkových důchodových spoření. Přestože Bílé knihy jsou pro členské státy EU 

nezávazným dokumentem a mají pouze doporučující povahu, nutno dodat, že většina zemí se 

mnohými obecnými doporučeními i obsaženými konkrétními návrhy pro jednotlivé státy 

v posledních letech skutečně ve svém reformním úsilí řídila. 
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Je namístě zmínit, že dokumenty Evropské komise jsou podrobovány kritické oponentuře 

v rámci evropských struktur. Velmi kompetentní zhodnocení doporučení Evropské komise 

provedl například Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), které navíc můžeme 

považovat za velmi reprezentativní.
62

 Ve svém stanovisku k „zelené knize“ EHSV vyhodnotil 

zkušenosti z globální finanční krize a dospěl k závěru, „že návrhy Komise v zelené knize, 

vycházející především z demografické otázky a z prognóz na příštích 50 let, nezohledňují 

skutečnost, že krize postihuje důchodové systémy spíše v důsledku nedostatku pracovních míst 

a investic než z demografických důvodů.“
63

 

EHSV vyjádřil silné pochybnosti o správnosti představ, že pouhé zvýšení důchodového věku 

může vyřešit problémy důchodových systémů vyvolaných demografickým vývojem. Řešení 

vidí naopak v účinné politice zaměstnanosti, která povede k prodloužení pracovního života 

lidí ve věku 55 až 64 let. Úroveň zaměstnanosti lidí v této věkové skupině je v mnoha 

evropských zemích velmi nízká a skutečný věk odchodu do důchodu je v nich často hluboko 

pod standardním důchodovým věkem stanoveným zákonem. Podobný názor zastává i Světová 

banka ve své studii věnované penzijním reformám v jihovýchodní Evropě: „Zatímco 

v šedesátých letech bylo normální odcházet do penze krátce po 60. roku života, 

v sedmdesátých a osmdesátých letech v mnoha zemích zaměstnanost starších pracovníků 

klesla. Navzdory nedávnému zvýšení průměrného věku odchodu z trhu práce zůstává tento 

průměr pod úrovní pozdních šedesátých let. Nízký průměrný efektivní věk odchodu 

do důchodu, který je doprovázen zvýšením věku vstupu na trh práce, je v rozporu s 

podstatným nárůstem střední délky života ve stejném období.“
64

 

 Evropská komise odůvodňuje nutnost pozdějšího odchodu do penze snahou o ozdravění 

veřejných rozpočtů. Další zvyšování zákonného důchodového věku však často jen zvyšuje 

tlak na ostatní formy sociálního zabezpečení (podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky 

garantující minimální příjem, invalidní důchody) a ve výsledku znehodnocuje úsilí 

o snižování rozpočtového deficitu. V tomto světle vyznívají problematicky jednoduché rady, 

jíž je například doporučení Rady Evropské komise k národnímu programu reforem České 
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republiky, které zní: „Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejného důchodového systému, a to 

konkrétně rychlejším navyšováním zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu.“
65

 

Od tohoto doporučení očekává Rada Evropské komise snížení nákladů vynakládaných 

na starobní penze. Vychází z toho, že oddálením penzijního věku se automaticky krátí doba, 

po kterou se seniorům vyplácí důchod. Příznivý efekt pro veřejné rozpočty se však dostavuje 

pouze tehdy, pokud se podaří zajistit v dostatečné míře zaměstnávání starších pracovníků, 

kteří se tak ještě před dosažením důchodového věku nestanou příjemci jiných sociálních 

dávek.  

4.2. Deskripce reformních kroků v evropských zemích 

V následující části práce je podán stručný přehled současné legislativní úpravy věkového 

limitu pro odchod do penze v jednotlivých evropských zemích. V posledních letech 

přistoupila k reformě svého penzijního systému většina států a jejím výsledkem v naprosté 

většině případů byly právě změny týkající se důchodového věku. Země EU vycházely 

zejména z doporučení obsažených v již zmíněné Bílé knize. V reformním úsilí se dají jasně 

vymezit některé obecné trendy, které se v jednotlivých zemích a u různých parametrů 

důchodových systémů uplatňují s různou mírou intenzity. Jedná se zejména o následující 

trendy: 

(a) prodlužování důchodového věku u mužů i žen, 

(b) sjednocování věku odchodu do důchodu u mužů a žen,  

(c) zpřísňování dalších podmínek pro přiznání důchodu (prodlužování nutné 

doby pojištění, doby trvalého pobytu aj.), 

(d) omezení možností odchodu do předčasného důchodu (prodlužování věku 

odchodu do předčasného důchodu včetně zpřísňování všech kvalifikačních 

podmínek). 

Podat objektivní přehled o důchodovém věku v jednotlivých zemích, který umožní snadnou 

komparaci, vyžaduje poměrně značné úsilí. Téměř v žádné zemi reálně neexistuje pouze jeden 

důchodový věk, neboť zákon ho většinou stanoví pouze pro případ splnění jasně 

definovaných předpokladů. V praxi tak dochází k modifikaci oficiálně stanoveného věku 
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právě v závislosti na míře plnění dalších specifických kvalifikačních podmínek, zejména 

na době, po kterou dotyčná osoba odváděla státu příspěvky na důchodové pojištění, které má 

rovněž velmi rozmanité formy. 

S výše uvedenou výhradou je následující text věnován aktuálnímu stavu úpravy důchodového 

věku v jednotlivých evropských zemích a jeho některým vazbám na plnění kvalifikačních 

podmínek. Zároveň je stručně popsán i vývoj důchodového věku v blízké budoucnosti 

na základě již přijatých legislativních změn.  

Belgie s reformou započala již v roce 2009, kdy byla pro ženy zvýšena hranice pro odchod 

do penze na 65 let, čímž se srovnala s hranicí pro muže. Zároveň se omezila atraktivita 

předčasných penzí, neboť podle nových pravidel se od roku 2012 postupně zvyšovala hranice 

pro odchod do předčasného důchodu z 60 let až na 62 let v roce 2016, avšak navíc při splnění 

podmínky, že žadatel odváděl pojistné na sociální pojištění po dobu 40 let (z původních 

35 let). 

V Bulharsku, patřícím mezi státy s nejnižší věkovou hranicí důchodového věku (v roce 2014 

činil 63 let a 8 měsíců pro muže a 60 let a 8 měsíců pro ženy), nejprve vstoupil v roce 2012 

v účinnost zákon, který každý rok zvyšuje hranici důchodového věku do konečného stavu 

65 let pro muže a 63 let pro ženy, a následně bylo v roce 2015 schváleno postupné navyšování 

hranice na 65 let i pro ženy. Cílového stavu bude dosaženo u mužů v roce 2029 a u žen v roce 

2037. Do roku 2027 se bude také každé dva měsíce postupně navyšovat počet odpracovaných 

let nutných pro získání nekrácené státní penze – pro muže 40 let, ženám bude stačit 37 let.      

Dánsko je příklad země, která bývá vyzdvihována za svůj šetrný penzijní systém,
66

 přitom 

poskytuje svým občanům v poměrně velké míře možnost odejít na předčasný důchod. 

Do roku 2012 mohli Dánové odejít do důchodu už v 60 letech, v současnosti je předčasný 

důchod umožněn tři roky před řádným důchodovým věkem, který je pro muže i ženy stejný 

a činí 65 let. V platnosti je ale již zákon, který v letech 2019-2022 každým rokem o půl roku 

navyšuje důchodový věk až na cílových 67 let. U občanů narozených v roce 1963 se však 
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od roku 2030 počítá s dalším navýšením důchodového věku. Za zmínku stojí, že Dánsko má 

dle globálního indexu nejvyšší míru udržitelnosti celého důchodového systému.
67

  

Estonsko, v němž až donedávna platil relativně nízký důchodový věk (63 let pro muže 

a 60 let pro ženy), rovněž přistoupilo k prodloužení důchodového věku. V roce 2014 činil 

důchodový věk u žen již 62 let a šest měsíců a v roce 2016 dosáhl shodně s muži 63 let. 

V letech 2017-2026 bude pro obě pohlaví dále každoročně o tři měsíce narůstat až na 65 let. 

Relativně nízká zůstává podmínka 15 let příspěvků do důchodového systému. 

 Ve Finsku již platí jednotný důchodový věk 65 let pro muže i ženy, přičemž pro přiznání 

nároku na plný starobní důchod musí být splněna podmínka 40 let trvalého pobytu v zemi. 

Díky národnímu programu FINPAW pro podporu stárnoucích zaměstnanců, založený 

na kooperaci se soukromými zaměstnavateli, si tamní penzisté mohou ještě dlouhou dobu 

společně s penzí užívat i standardních zaměstnaneckých příjmů, aniž by na ně byl vyvíjen tlak 

nebo měli problém s uplatněním na trhu práce.  

Francie je často považována za zemi s nízkým důchodovým věkem, kde lidé odcházejí 

do penze hluboko pod evropským průměrem. Je ale namístě zmínit další podmínky pro nárok 

na odchod do důchodu. V roce 2014 mohli muži i ženy odejít do důchodu již v 61 letech 

a 2 měsících věku, avšak pouze za splněné podmínky 165 čtvrtletí (41,25 roku) penzijního 

pojištění, tedy pouze tehdy, že začali do systému bez přerušení přispívat ještě před dvacátým 

rokem svého věku. Původní minimální věk 60 let zvýšila již reforma z roku 2010 na 62 let 

pro obě pohlaví - této hranice bude dosaženo již v roce 2017. Zároveň se zvýšila nutná doba 

pojištění, která roste z původních 165 čtvrtletí na 172 čtvrtletí (43 let) v roce 2035. Pokud lidé 

nemají výše uvedený počet let pojištění, vzniká jim nárok podstatně později (v roce 2014 

v 66 letech a 2 měsících pro obě pohlaví) - současným uzákoněným stropem je 67 let, kterého 

bude dosaženo v roce 2022. 

Chorvatsko čelí dlouhodobě problémům udržitelnosti svého PAYG systému, který je 

finančně silně náročný díky nízkému důchodovému věku a velkorysému systému předčasných 

důchodů a zásluhových penzí pro válečné veterány. Původní důchodový věk pro muže 60 let 

a pro ženy 55 let od roku 2009 postupně vzrostl na 65 let u mužů a 61 let u žen v roce 2014 

a dále má růst. Díky každoročnímu tříměsíčnímu nárůstu důchodového věku u žen má být 
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http://www.mercer.com/our-thinking/mercer-melbourne-global-pension-index.html. 

 

http://www.mercer.com/our-thinking/mercer-melbourne-global-pension-index.html


35 

 

sjednocené hranice dosaženo v roce 2030 a cílové hranice 67 let pro obě pohlaví v roce 

2038.
68

 Bohaté varianty předčasného důchodu ovšem, přes jejich věkové omezení, zůstaly.
69

 

Na státní penzi v Irsku mají v současnosti nárok muži i ženy v 66 letech. Důchodový věk se 

však zvýší na 67 let v roce 2021 a na 68 let v roce 2028. Minimální období nutné pro přiznání 

penze činí 520 týdnů (10 let). Státní penzi nelze nárokovat před dosažením důchodového 

věku. V zemi jsou však široce rozvinuty zaměstnanecké penzijní fondy, jejichž účastníky je 

více než polovina všech zaměstnanců. 

Na Islandu již platí shodný důchodový věk 67 let pro muže i ženy. Plná penze je podmíněna 

40 lety trvalého pobytu, při nižším počtu let je penze krácena. V 67 letech odcházejí do penze 

i účastníci soukromých penzijních systémů s výjimkou námořníků, kterým vzniká nárok 

na důchod již v 60 letech, pokud ve své profesi pracovali alespoň 25 let. 

V Itálii vznikal v roce 2014 ve veřejném sektoru nárok na penzi mužům i ženám ve věku 

66 let a 3 měsíců, ale v roce 2019 to bude až v 67 letech.  Předčasný důchod může být přiznán 

již v 62 letech, avšak pouze při splněné podmínce, kterou je nutná doba pojištění, která činí je 

42 let a 6 měsíců u mužů a 41 let a 6 měsíců u žen. Nutno poznamenat, že Itálie vynakládá 

na starobní důchody velké finanční objemy, které po léta přestavují okolo 16 % jejího HDP.
70

 

Na Kypru je oficiální důchodový věk 65 let, od roku 2014 však narůstá doba nutného 

pojištění alespoň na 15 let. Senioři, kteří nesplní povinnou dobu pojištění, mohou od státu 

nárokovat namísto starobní penze paušální částku (lump sum). 

V malém Lichtenštejnsku platí pro obě pohlaví shodný důchodový věk 64 let. Důchody se 

vyplácí 13x do roka a nárok na starobní důchod z I. pilíře začíná již od jednoho roku pojištění.   

V Litvě se postupně navyšuje důchodový věk, který v roce 2014 činil 62 let a 3 měsíce 

pro muže i ženy, pokud byli alespoň 15 let pojištěni. Penzijní věk bude dále růst každým 

rokem o tři měsíce až na cílový stav 65 let pro obě pohlaví, kterého bude dosaženo 
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v roce 2025. Zároveň se zvýší nutná minimální doba pojištění na 20 let.
71

 Silnému 

evropskému trendu dalšího navyšování hranice důchodového věku nad 65 let zatím Litva 

odolává, nelze však vyloučit změnu v nejbližší budoucnosti.   

Lotyšsko bylo v minulých letech silně zasaženo hospodářskou krizí, která vyvolala změny 

penzijního systému, nikoliv však důchodového věku.
72

 je často ve srovnávacích studiích 

penzijních systémů opomíjeno.
73

 I v Lotyšsku se důchodový věk každoročně zvyšuje až na 

cílovou hranici 65 let pro obě pohlaví, které má být dosaženo v roce 2026.  V roce 2014 činil 

důchodový věk 63 let u mužů a 61 let u žen. Podmínkou pro přiznání nároku na plný starobní 

důchod je třicetiletá doba pojištění.  

V bohatém Lucembursku je standardní důchodový věk 65 let pro obě pohlaví, přičemž 

k přiznání penze postačuje 10 let pojištění. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi však 

existuje možnost odejít do předčasného důchodu v mimořádně nízkém věku, a to dokonce již 

v 57 letech, pokud je ale splněna podmínka 40 let pojištění.   

V Maďarsku proběhla v roce 2012 důchodová reforma, která zvýšila hranici důchodového 

věku pro muže i ženy z  62 let na 65 let, které má být dosaženo v roce 2022. Nárok na plnou 

penzi je podmíněn 20 lety důchodového pojištění. Předčasné důchody byly v zásadě zrušeny, 

možnost odejít do předčasného důchodu zůstala pouze ženám, pokud splnily kritérium 40 let 

pojištění  a zároveň vykonávaly alespoň 32 let placené zaměstnání.  

Na Maltě proběhla důchodová reforma již v roce 2007. Poměrně nízký důchodový věk 

(v roce 2014 činil 62 let pro muže i ženy) postupně narůstá až do roku 2027, kdy budou lidé 

narození po 1. lednu 1962 odcházet do penze až v 65 letech. 

Německo od roku 2012 postupně po dobu dvaceti let navyšuje věkovou hranici z 65 let 

na cílových 67 let (pro občany narozené v roce 1964). V roce 2014 činil důchodový věk 65 let 

a 2 měsíce pro obě pohlaví i při velmi krátké době pojištění v trvání 5 let. Do předčasného 

důchodu bylo v roce 2014 možné odejít již v 63 letech, avšak jen při splněné tvrdé podmínce 
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45 let pojištění. Navíc i hranice pro předčasný důchod poroste až na 65 let pro obě pohlaví, 

které bude dosaženo v roce 2028.  

Důchodový věk v Nizozemí, který v roce 2014 činil pro muže i ženy 65 let a 2 měsíce, dále 

roste a zvýší se v roce 2018 na 66 let a v roce 2021 na 67 let. V dalších letech bude 

důchodový věk upravován dle vývoje indexu naděje na dožití.  Nizozemci však hojně 

využívají zaměstnaneckých penzí, čili nejsou odkázáni na státní důchody v takové míře, jako 

v jiných státech. Průměrný odchod do důchodu je nižší než oficiální důchodový věk, neboť 

v zaměstnaneckých důchodových systémech vzniká nárok na penzi obvykle již v 65 letech. 

V Norsku byl penzijní reformou zaveden flexibilní systém čerpání důchodů, který platí 

pro lidi, kteří začínají čerpat penze ve věku 62 až 75 let.
74

 Za oficiální důchodový věk lze 

považovat 67 let, plná garantovaná penze je však podmíněna 40 lety pojištění. Od 62 let je 

možné bez omezení mít vedle čerpání penze i výdělky z pracovní činnosti. Od roku 2011 platí 

mechanismus, který upravuje důchodový věk dle vývoje indexu naděje na dožití. 

Pro Polsko, kde byl v roce 2014 důchodový věk pro muže 65 let a 3 měsíce a pro ženy 60 let 

a 3 měsíce, je charakteristický relativně nízký důchodový věk a zejména dnes již zcela 

neobvyklá diference tohoto věku u mužů a žen. I zde přistoupili k reformě důchodového 

systému a navyšování důchodového věku, které však u žen rozložili do mimořádně dlouhého 

časového období. Jednotného cílového věku 67 let má být u mužů dosaženo v roce 2020 

a u žen dokonce až v roce 2040. Nutná doba penzijního pojištění pro minimální důchod bude 

ze stávajících 21 let zvýšena (u mužů do roku 2020 a u žen do roku 2022) na 25 let. 

V Portugalsku činil v roce 2014 důchodový věk pro muže i ženy 66 let a v roce 2015 narostl 

o další dva měsíce. K úpravám důchodového věku zde dochází automaticky na základě 

výpočtu, který zohledňuje dvě třetiny nárůstu naděje na dožití v 65 letech jako průměru 

za předcházející dva roky. Standardní věk odchodu do důchodu může být snížen o 4 měsíce 

za každý rok přesahující 40 let pojištění, pokud má beneficient více než 65 let.  

Rakousko je v současnosti mezi evropskými státy poměrně unikátní významným rozdílem 

v důchodovém věku u mužů a žen. U mužů platí věková hranice nutná pro přiznání penze 
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v plné výši 65 let, u žen postačuje pouhých 60 let, avšak i u nich dojde v letech 2024-2033 

k postupnému nárůstu až k jednotné hranici 65 let. Velmi mírně je stanovena také podmínka 

nutné dob sociálního pojištění, která činí jen 15 let za posledních 30 let před důchodem či 

25 let za dobu celého života. Navíc rakouský systém přiznává každému, kdo splňuje 

podmínku alespoň pětiletého trvalého bydliště na území Rakouska, dorovnání jeho penze 

na minimální rakouskou mzdu, což je využíváno například sousedními Slováky. 

Rumunsko, které bylo těžce zasaženo hospodářskou krizí
75

, bylo nuceno přikročit k omezení 

finančních výdajů v sociální oblasti, avšak na rozdíl od jiných zemí je v zemi zvláště u žen 

velmi nízký důchodový věk a i jeho zvyšování nelze rozhodně označit za uspěchané. 

Důchodový věk, který v roce 2014 činil 64 let a 10 měsíců u mužů a 59 let a 10 měsíců u žen, 

se v roce 2015 zvýšil na dále nerostoucí věk 65 let u mužů a u žen vzroste na pouhých 63 let 

až v roce 2030. Pro nárok pro plný důchod postačuje u mužů 35 let pojištění, u žen bude 

shodná doba zapotřebí až v roce 2030. 

Situace důchodců v Rusku je výjimečná hned v několika ohledech. Rusko má sice ze všech 

sledovaných zemích nejnižší důchodový věk, avšak zároveň vykazuje nejnižší naději na dožití 

u narozených osob (67,9 let) i u osob ve věku 65 let (14,4 let). S tím koresponduje i absolutně 

nejnižší úroveň příjmů na hlavu (v roce pouze 2014 pouze 6 691 USD, což je pro srovnání 

polovina tohoto příjmu v ČR, která samo patří k zemím s nejnižšími příjmy v Evropě). 

Současný důchodový věk by se měl do roku 2020 zvýšit u mužů na 62 let a u žen na 57 let.
76

 

O důchodovém věku v Řecku se toho v uplynulých letech v souvislosti s tamní krizí mnoho 

napsalo, ale zdaleka ne vše odpovídalo skutečnosti. Řekové si totiž po předcházejícím 

postupném zvyšování věkové hranice pro vyplácení plné státní penze schválili v roce 2012 

skokové posunutí této hranice na 67 let, a to s okamžitou účinností od 1. ledna 2013. 

Do předčasného důchodu sice mohou odcházet v 62 letech, ale za podmínky, na kterou se 

často zapomíná, 40 let odvodů na důchodové pojištění. Přičemž se musí vzít v potaz, že 

tzv. „náhradový poměr“ Řecku patří v Evropě k těm nižším (viz tabulka č. 1), a proto není 

                                                      
75

 Basescu: Rumunsko bude šetřit, výrazně sníží platy a důchody, ČTK, 6. 5. 2010, [online] [citováno 7.2. 2016], 

dostupné z WWW: http://www.finance.cz/zpravy/finance/263076-basescu-rumunsko-bude-setrit-vyrazne-snizi-

platy-a-duchody/ Důchod 23 tisíc. Slováci objevili další výhodu bydlení v Rakousku, Idnes.cz , 16. 5. 2014 

[online] [citováno 7. 2. 2016], dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/rakousko-duchody-slovensko-dpb-

/zahranicni.aspx?c=A140516_145459_zahranicni_pul. 
76

 Viz Trading Economics: http://www.tradingeconomics.com [online] [citováno 24. 3. 2016], dostupné z: 

http://www.tradingeconomics.com/russia/retirement-age-men/woman. 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/263076-basescu-rumunsko-bude-setrit-vyrazne-snizi-platy-a-duchody/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/263076-basescu-rumunsko-bude-setrit-vyrazne-snizi-platy-a-duchody/
http://zpravy.idnes.cz/rakousko-duchody-slovensko-dpb-/zahranicni.aspx?c=A140516_145459_zahranicni_pul
http://zpravy.idnes.cz/rakousko-duchody-slovensko-dpb-/zahranicni.aspx?c=A140516_145459_zahranicni_pul
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/russia/retirement-age-men/woman


39 

 

divu, že Řekové v průměru odcházejí do důchodu ve stejném věku jako Němci.
77

 

Na Slovensku se v letech 2004 až 2014 zvyšoval původní důchodový věk 60 let u mužů a 

57 let u bezdětných žen, který vyplýval ještě z historicky společné československé úpravy 

důchodového věku, na 62 let. K přiznání nároku na důchod postačuje jen 15 let pojištění. 

U žen s dětmi dochází i v současnosti k poměrně výrazné redukci, avšak i u nich bude v roce 

2024 činit nejnižší možný důchodový věk 62 let. Od roku 2017 se však začne uplatňovat 

automatický mechanismus navyšování důchodového věku v závislosti na vývoji střední délky 

života, který byl schválen v rámci velké důchodové reformy v roce 2012. Odhaduje se, že 

navýšení bude činit asi dva a půl měsíce ročně.
78

  

Slovinsko patří mezi země odolávající celoevropskému trendu prodlužování důchodového 

věku. V této zemi existují velké diference ve věku odchodu do důchodu v závislosti na počtu 

let pojištění. V roce 2014 odcházeli muži do důchodu při splnění 15 let pojištění ve věku 

65 let, avšak při 40 letech pojištění mohli uplatnit svůj nárok na důchod již ve věku pouhých 

58 let a 8 měsíců (do roku 2018 naroste tato hranice na 60 let). Ženy odcházely v roce 2014 

do důchodu při splnění 15 let pojištění ve věku 64 let, při době pojištění dosahující 38 let a 

8 měsíců pak ve věku 58 let a 4 měsíců. Jedinou změnou v nejbližších letech je sjednocení 

hranice důchodového věku 65 let pro muže a ženy při minimální době pojištění.  

Ve Španělsku po reformě z roku 2011 postupně roste důchodový věk, který v roce 2014 činil 

65 let a 2 měsíce pro obě pohlaví, a v roce 2027 má být dosaženo cílového věku 67 let 

pro muže i ženy. Nicméně lidé, kteří odváděli alespoň 38,5 let příspěvky na důchodové 

pojištění, budou moci i nadále jít do plnohodnotné penze již v 65 letech. Vzhledem k vysoké 

míře nezaměstnanosti lze však oprávněně předvídat, že pro velký počet Španělů bude problém 

podmínku 38,5 let splnit. Zachována zůstala možnost předčasného důchodu, a to v 63 letech, 

která je otevřená zvláště pro nezaměstnané.  

Ve Švédsku platí stejný důchodový věk 65 let pro muže i ženy a zatím nedošlo k žádné 

legislativní změně. Maximální garantovaná penze je podmíněna 40 lety trvalého pobytu. 

Významnou roli zde hrají zaměstnanecké penze, v jejichž rámci se snaží oddálit odchod 

do penze procentuálním zvýhodněním vyplácených dávek. Švédsko patří spolu s ostatními 

                                                      
77

 Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective age of retirement, OECD, 2012 [online] 

[citováno 9. 2. 2016], dostupné z www: http://www.oecd.org/els/public-pensions/ageingandemploymentpolicies-

statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm. 
78

 PACHEROVÁ, S., Do penzie o 76 dní neskôr, Správy.Pravda.sk, 29. 3. 2016 [online] [citováno 7. 4. 2016], 

dostupné z www: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/387923-do-penzie-o-76-dni-neskor. 

http://www.oecd.org/els/public-pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://www.oecd.org/els/public-pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/387923-do-penzie-o-76-dni-neskor


40 

 

skandinávskými státy (vyjma Finska) mezi země s nejnižšími náklady na veřejné penze, 

neboť tvoří pouze 7,4 % HDP, tedy pod průměrem zemí OECD. Přitom ve výši náhradového 

poměru v mediánu ve Švédsku patří Evropské unii k nejvyšším (viz tabulka č. 1). 

Ve Švýcarsku je situace v některých rysech podobná jako ve Švédsku. Jedná se také o bohatý 

stát s vysokou dobou naděje na dožití lidí ve věku 65 let (v roce 2014 činila tato doba 20,1 

roku). Náklady na veřejné penze jsou procentuálně ještě nižší (6,6 % HDP), přesto umožňují 

velmi dobrý životní standard seniorů, pro než zůstává důchodový věk 65 let pro muže a 64 let 

pro ženy. Kromě dosažení důchodového věku je podmínkou plné penze nutná doba pojištění u 

mužů 44 let a u žen 43 let. Odchod do předčasného důchodu je možný ve věku 63 let u mužů 

a 62 let u žen, avšak dávky plného důchodu jsou kráceny o 6,8 % za každý rok.  

Turecko má extrémně nízký podíl seniorů (pouze 7,7 % z celkové populace), který není ani 

poloviční oproti průměru zemí OECD (16,2 %). Je logické, že za dané situace neexistuje silný 

tlak na prodlužování důchodového věku, který v současné době činí 60 let u mužů a 58 let u 

žen, přičemž k uplatnění nároku postačuje 7 200 dní, kdy bylo odváděno pojistné. Zákonem 

bylo sice již upraveno prodlužování důchodového věku až na 65 let pro obě pohlaví, nicméně 

této hranice má být dosaženo až v roce 2044 u mužů a v roce 2048 u žen.     

Ve Velké Británii činil v roce 2014 důchodový věk pro muže 65 let a pro ženy 62,5 let. 

U žen však dochází k poměrně velkému meziročnímu nárůstu a už v roce 2018 se jejich 

důchodový věk srovná s muži na úrovni 65 let. Pro obě pohlaví byl již uzákoněn další růst 

důchodového věku, který v roce 2020 dosáhne 66 let a mezi roky 2026 a 2028 naroste na 67 

let. Vláda už navrhla další následné úpravy důchodového věku, založené na vývoji ukazatele 

naděje na dožití.  Oproti jiným evropským zemím nemusí být řešení důchodového věku ve 

Velké Británii ovlivněno primárně výší veřejných prostředků na důchodový systém. Její 

důchodový systém je totiž z valné části založen na privátních penzijních fondech a náklady na 

veřejné penze jsou ve srovnání s jinými evropskými státy velmi nízké (pouze 5,6 % z HDP). 

4.3. Shrnutí analýzy a vymezení obecných trendů 

V tabulce č. 2 jsou uvedena aktuální data o důchodovém věku v jednotlivých evropských 

zemích. Tabulka umožňuje rychlé srovnání údajů o aktuálním i budoucím důchodovém věku, 

které byly obsaženy výše ve stručném popisu probíhajících změn ve 33 evropských zemích. 

Ve sloupci „Strop“ je v tabulce uvedený zákonem stanovený budoucí důchodový věk dle 

současné platné legislativy a v následujícím sloupci rok, kdy má být tohoto stropu dosaženo. 
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Tabulka č. 2: Důchodový věk v evropských zemích  

    Stát Důchodový věk   Strop Dosažení 

  muži ženy   Stropu 

Belgie 65 let 65 let 65 let již platí 

Bulharsko 63 let 8 měsíců 60 let 8 měsíců 65 let muži 2029 

        ženy 2037 

ČR 62 let 8 měsíců 61 let 4 měsíce není stanoven   

Dánsko 65 let 65 let 67 let 2022 

Estonsko 63 let 62 let 6 měsíců 65 let 2026 

Finsko 65 let 65 let 65 let již platí 

Francie 66 let 2 měsíce 66 let 2 měsíce 67 let 2022 

Chorvatsko 65 let 61 let 67 let 2038 

Island 67 let 67 let 67 let již platí 

Irsko 66 let 66 let 68 let 2028 

Itálie 66 let 3 měsíce 66 let 3 měsíce 67 let  2019 

Kypr 65 let 65 let 65 let již platí 

Lichtenštejnsko 64 let 64 let 64 let již platí 

Litva 62 let 3 měsíce 62 let 3 měsíce 65 let 2025 

Lotyšsko 63 let 61 let 65 let 2026 

Lucembursko 65 let 65 let 65 let již platí 

Maďarsko 62 let 6 měsíců 62 let 6 měsíců 65 let 2022 

Malta 62 let 62 let 65 let 2027 

Německo 65 let 2 měsíce 65 let 2 měsíce 67 let 2031 

Nizozemsko 65 let 2 měsíce 65 let 2 měsíce 67 let 2021 

Norsko 67 let 67 let 67 let    

Polsko 65 let 3 měsíce 60 let 3 měsíce 67 let muži 2020 

        ženy 2040 

Portugalsko 66 let 66 let automatická   

      indexace   

Rakousko 65 let 60 let 65 let ženy 2033 

Rumunsko 64 let a 10 měsíců 59 let a 10 měsíců 65 let muži již platí 

      63 let ženy ženy 2030 

Rusko 60 let 55 let  60 let muži již platí 

   

55 let ženy již platí 

Řecko 67 let 67 let 67 let již platí 

Slovensko 62 let 62 let automatická   

      indexace   

Slovinsko 65 let 64 let 65 let 2020 

Španělsko 65 let 2 měsíce 65 let 2 měsíce 67 let 2027 

Švédsko 65 let 65 let 65 let již platí 

Švýcarsko 65 let 64 let 65 let muži již platí 

      64 let ženy již platí 

Turecko 60 let 58 let  65 let muži muži 2044 

      65 let ženy ženy 2048 

Velká Británie 65 let 62 let 6 měsíců 67 let 2028 
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Pro korektní srovnání je v tabulce č. 2 u všech zemí uveden důchodový věk u mužů i žen 

aktuálně platný v roce 2014.
79

 Jedná se o věk, který je nutný k přiznání nároku na důchod 

garantovaný státem při splnění alespoň základních kvalifikačních podmínek, z nichž 

nejvýznamnější bývá alespoň minimální doba pojištění. Je namístě poznamenat, že v mnoha 

zemích jsou velmi rozvinuté systémy soukromého důchodového pojištění a zaměstnanecké 

fondy, u nichž se liší podmínky i věk, jehož dosažení je nutné pro možnost čerpání dávek. 

Údaje obsažené v tabulce č. 2 jednoznačně potvrzují obecný trend prodlužování důchodového 

věku a jeho sjednocování pro muže a ženy. Z přehledu je patrné, že běžným standardem se již 

stal nebo se v blízké budoucnosti stane důchodový věk stanovený alespoň v úrovni 65 let. 

V mnoha zemích, kde legislativně „zastropovaný“ důchodový věk již platí, probíhají diskuse 

o jeho dalším prodlužování, v jiných zemích je legislativně upraveno jeho postupné 

zvyšování, které je rozloženo do většího nebo menšího časového období. Pokud je již 

stanoven strop důchodového věku a zároveň aktuálně platí rozdílný důchodový věk pro muže 

a ženy, pak tento strop je určen, až na nečetné výjimky, pro obě pohlaví jednotně a zároveň 

dochází k mnohem rychlejšímu nárůstu důchodového věku u žen. Proces sjednocování je 

rozdílně rozložen v čase, někde má být tohoto cíle dosaženo v nejbližších letech, jinde 

v poměrně velmi vzdálené budoucnosti. 

Výši důchodového věku je navíc nutno interpretovat s celistvou znalostí penzijních systémů 

v jednotlivých zemích. Tabulka totiž nepostihuje další podstatné souvislosti, které kromě věku 

podmiňují přiznání nároku na plný starobní důchod, především navyšování počtu let nutného 

důchodového pojištění, případně doby trvalého pobytu. Nelze rovněž pominout možnosti 

předčasných důchodů, které jsou v mnoha zemích i dnes ještě poměrně široké, nicméně se 

stávají méně dosažitelnými z důvodu zpřísňování podmínek pro jeho přiznání.  

Je nutné zdůraznit, že v některých zemích se může velmi výrazně lišit zákonem stanovený 

důchodový věk a průměrný reálný věk, kdy lidé odcházejí do důchodu, resp. začínají čerpat 
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 U většiny zemí byla data čerpána z respektované publikace Pensions at a Glance. OECD and G20 indicatros, 

kterou vydala OECD v roce 2015, dostupné z www: http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-

glance-19991363.htm. Pro verifikaci a doplnění (u Bulharska, Chorvatska, Kypru,Lichtenštějnska, Litvy, 

Lotyšska, Malty a Rumunska)  byla další data čerpána z oficiálních dokumentů Evropské komise, dostupné z 

www: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en. V případě Lotyšska byla data převzata 

z dokumentu Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014, Office of Retirementcand 

Disability Policy, dostupné z www: https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-

2015/europe/lithuania.html. 
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důchodové dávky. Lze shrnout, že mezi faktory, které způsobují tyto odlišnosti, zejména 

náleží: 

(a) snižování důchodového věku z důvodu vysokého počtu let pojištění, 

(b) různé formy předčasných důchodů, 

(c) modifikace důchodového věku pro skupiny pojištěnců (např. určité profese 

nebo matky s dětmi), 

(d) možnost čerpání dávek ze soukromých a zaměstnaneckých fondů, 

(e) možnosti seniorů zůstávat v pracovním procesu i ve vyšším věku. 

Průměrný skutečný věk, kdy lidé odcházejí do důchodu, doznal za poslední desetiletí 

zajímavý vývoj. Téměř ve všech zemích OECD od roku 1970 se postupně výrazně snižoval a 

až v posledním desetiletí se trend otočil a tento ukazatel začal opět narůstat, přesto jeho 

hodnota v současnosti zůstává ve většině zemí pod úrovní, na níž byl v 60. a 70. letech 

20. století. Mezi sledovanými zeměmi byl v roce 2014 vyšší skutečný věk odchodu do 

důchodu než v roce 1970 u mužů pouze v Koreji a u žen v Chile, Koreji a Turecku. Skutečný 

věk odchodu do důchodu v OECD (průměr 34 zemí) v roce 1970 činil 68,8 let u mužů a 66,6 

let u žen a v roce 2014 byl 64,6 let u mužů a 63,2 let u žen.
80

  

V tabulce č. 3 jsou uvedeny evropské země, u nichž jsou podle uvedeného šetření OECD 

enormní rozdíly mezi průměrným skutečným věkem odchodu do důchodu v roce 1970 a 

2014. 

Tabulka č. 3: Průměrný skutečný věk odchodu do důchodu v roce 1970 a 2014   

 
  muži     ženy   

 
1970 2014 rozdíl 1970 2014 rozdíl 

Dánsko 68,3 63,0 5,3 66,0 60,6 5,4 

Francie 67,6 59,4 8,2 68,2 59,8 8,4 

Maďarsko 69,3 62,6 6,7 68,2 60,1 8,1 

Irsko 73,1 65,4 7,7 74,6 62,6 12,0 

Polsko 73,6 62,1 11,5 72,2 59,5 12,7 

Portugalsko 73,1 67,0 6,1 71,9 66,2 5,7 

Španělsko 69,4 62,2 7,2 69,0 63,1 5,9 

Švýcarsko 72,0 66,1 5,9 72,3 64,5 7,8 
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 The Average effective age of retirement in 1970-2014 in OECD countries [online] [citováno 13. 4. 2016], 

dostupné z www: http://www.oecd.org/els/public-pensions/ageingandemploymentpolicies-

statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm. 
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Zajímavé jsou i výsledky tematicky obdobného výzkumu OECD, který v jednotlivých zemích 

srovnávalo v pětiletém období 2009-2014 oficiálně stanovený důchodový věk a průměrný 

skutečný věk, kdy lidé opouštějí pracovní trh.  

Graf č. 6: Zákonný důchodový věk a skutečný věk odchodu z pracovního trhu
81

 
 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          a) „Effective“ znamená průměrný věk, ve kterém lidé ve sledovaném období 2009-2014 skutečně opouštěli 

pracovní trh. 

 b) „Normal“ znamená zákonem stanovený věk, kdy může jedinec odejít do plnohodnotné penze. 
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 Graf č. 6 byl pouze s formání úpravou převzat z dokumentu  The Average effective age of retirement versus the 

normal age in 2014 in OECD countries, [citováno 14. 4. 2016]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/els/public-

pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm. 
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Aniž bychom detailně analyzovali způsob výpočtu sledovaných hodnot, je možné si z výše 

uvedeného Grafu č. 6 učinit velmi přehledný obrázek o rozdílech ve sledovaných ukazatelích. 

V České republice ve sledovaném období opouštěli pracovní trh muži průměrně ve věku 63,3 

let a ženy ve věku 60,5 let, přičemž ze zákona jim vznikal nárok na plnohodnotnou penzi 

mužům v průměru ve věku 62,7 let a ženám ve věku 61,3 let. 

Mimořádně významným faktorem, který je třeba mít na mysli v souvislosti s důchodovým 

věkem, je ekonomická úroveň dané země, reálná výše starobních penzí a dávek a jejich 

adekvátnost k potřebám seniorů. Lze říci, že z makroekonomického pohledu na náklady 

penzijního systému panuje mezi důchodovým věkem a výší penzí panuje přímá úměra. Nižší 

věk odchodu do důchodu zvyšuje nákladnost důchodového systému a stlačuje výši penzí, 

naopak nižší úroveň penzijních dávek umožňuje uchování i nízkého věku odchodu do 

důchodu. V té či oné zemi je klíčová i struktura a zdroje penzijního systému a jeho náročnost 

ve vztahu k veřejným rozpočtům. 

Při zvyšování důchodového věku je v neposlední řadě třeba vzít v úvahu i kulturní zvyklosti 

a psychologické faktory. A. H. Munnell například uvádí, že v roce 1960 byl v USA 

průměrný věk odchodu do důchodu u mužů 66 let, a dodává: „Důkazy naznačují, že zdravotní 

stav starších pracovníků je dnes přinejmenším stejně dobrý, jak to bylo před čtyřiceti lety. 

Kromě toho pracovní místa jsou mnohem méně fyzicky náročná, než tomu bylo v minulosti. 

Fyzická omezení by tedy neměla bránit většině Američanů odejít z pracovního trhu do penze 

v pokročilejším věku než v 63 letech… průzkumy ale ukázaly, že 15 až 20 procent populace 

považuje hypoteticky za nemožné pokračovat v pozdějším věku v současné pracovní 

činnosti.“
82
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5. Analýza demografického vývoje v ČR  

5.1. Interpretace demografických dat 

Hlavní premisou všech úvah o nutnosti penzijní reformy v České republice, ale i v dalších 

evropských zemích je tvrzení, že dosavadní penzijní systém je neudržitelný z důvodu 

demografického stárnutí obyvatel. Přibývá důchodců na úkor produktivní složky populace, 

a na jednoho pracujícího tak do budoucna bude připadat stále více a více důchodců. 

O pravdivosti tohoto argumentu se vůbec nepochybuje, neboť je možné ho opřít o množství 

demografických údajů. V určité míře lze však tento postoj považovat za apriorní, neboť 

demografická data je nutné interpretovat v širším historickém a společenském kontextu. 

V diskusích o důchodovém věku i o důchodových reformách v širokém smyslu slova jsou ale 

tato data často „dávána před závorku“, jinými slovy jsou východiskem všech úvah, aniž by 

byla vždy sama vždy podrobena pečlivé a detailní analýze.  

Hovoříme-li o nutnosti interdisciplinárního přístupu ke všem otázkám týkajícím se penzí, 

musíme stejnou potřebu zdůraznit i při přijímání a interpretaci demografických údajů.  

Demografie je vědní obor, který zkoumá reprodukci lidských populací. Na rozdíl od jiných 

oborů, které mají také za objekt svého zájmu lidské populace, je předmětem jejího studia 

obnova lidských populací rozením a vymíráním. Početní stav obyvatelstva však přímo 

ovlivňuje nejenom porodnost a úmrtnost, ale i prostorová mobilita (stěhování).  Při studiu 

populačního vývoje proto demografové musí spolupracovat s odborníky na geografii 

obyvatelstva, která se zabývá migracemi a rozmístěním obyvatelstva.
83

 Demografie je 

empirický obor, který se zabývá obecnými zákonitostmi i specifickými projevy reprodukce 

lidských populací, nikoli však rozmanitými faktory, které tyto procesy ovlivňují. Z tohoto 

důvodu je mimořádně důležité při využívání a interpretaci demografických dat používat 

bohaté společenskovědní instrumentárium, které umožní analyzovat demografické údaje 

v širokém historickém, sociálním, politickém i kulturním kontextu.  

Některá úskalí tkví i ve vlastních demografických studiích, zvláště tehdy, kdy zadavatelé 

výzkumu sledují dopředu určitý cíl, kterému přizpůsobují i zadání demografům. Mám tím na 

mysli případy, kdy se závěry vyvozují z demografických dat za relativně krátké období 

a z nich se mechanicky extrapoluje následný demografický vývoj. Populační vývoj má totiž 
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 Viz definice demografie na Demografickém informačním portálu [online] [citováno 19. 4. 2016], dostupné 

z www: http://www.demografie.info/?cz_obecne=&PHPSESSID=24c416812353eb59a2ae886a02388327. 
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v mnohém cyklický charakter, a relevantní data je proto nutno čerpat z dostatečně dlouhého 

období, jež zachycuje různé fáze vývoje, který je poznamenán mimořádnými historickými 

událostmi a zlomy (války, převratné politické změny apod.), silně a dlouhodobě ovlivňujícími 

demografickou situaci.    

Při zdůrazňování nutnosti penzijní reformy se někdy též vychází mechanicky ze syrových dat 

u demografických studií, aniž by se znala metodika těchto studií. Často chybí seriózní 

interpretace těchto dat, která se navíc nejednou používají účelově, vytrženě z kontextu 

a někdy i nepravdivým způsobem. Vraťme se například k hlavní argumentaci uvedené 

ve vládní důvodové zprávě
84

 k návrhu zákona o důchodovém spoření: „V České republice 

však v posledních dekádách výrazně klesá porodnost...“
85

 Spornost tohoto tvrzení lze dokázat 

na přesných údajích o počtu živě narozených dětí, které dlouhodobě vede Český statistický 

úřad a jejichž analýze se detailněji věnujeme níže. V přímé souvislosti s touto námitkou pouze 

uveďme, že v dekádě bezprostředně předcházející době vzniku této zprávy téměř každý rok 

docházelo k poměrně výraznému meziročnímu přírůstku živě narozených dětí. 

Na problematické používání demografických údajů a prognóz koneckonců upozornily 

i instituce Evropské unie. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), který je poradním 

orgánem Evropské komise, například poukázal na, že projekce OECD, Eurostatu i OSN 

na rok 2010, vypracované v roce 2000, neodpovídaly skutečnému vývoji.
86

 Uvedené kritické 

poznámky nesnižují význam demografických studií ani potřebu pečlivé analýzy 

demografických projekcí, kterým je nutné včas přizpůsobovat důchodové systémy. Avšak 

„tyto projekce, včetně těch, které se týkají budoucích veřejných výdajů na důchody, je třeba 

nazírat a používat opatrně, jelikož mohou vycházet z mnoha předpokladů, které jsou 

v dlouhodobém horizontu obtížně předpověditelné
“87

. V této souvislosti EHSV poznamenal: 

„Předpoklad Eurostatu, že naděje dožití v EU v průběhu příštích čtyřiceti let stoupne o sedm 

                                                      
84 Stojí za zaznamenání, že obecná část důvodové zprávy k zákonu č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 

kterým se zavedl tzv. II. pilíř penzijního systému, má pouhé 4 strany řídce psaného textu, přičemž vysvětlení 

nutnosti navrhované právní úpravy jsou věnovány jen dva krátké odstavce. 
85

 Důvodová zpráva k zákonu č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (obecná část), s. 1, [online] [citováno 

19. 4. 2016], dostupné z www: 

https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/169954643f27ff68/uploads/110608duvodo4a.pdf. 
86

 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize: Na cestě k přiměřeným, 

udržitelným a spolehlivým důchodům v Evropě, Brusel 2011, s. 2 [online] [citováno 21. 4. 2016], dostupné z 

www: 

https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=soc%2F386&r=documentlangua

ge%3D%22AQJDUxABZG9jdW1lbnRsYW5ndWFnZQEBXgEk%22. 
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let, nemusí být spolehlivý, ačkoliv je založený na znalostech nejlepších odborníků. Další 

zvyšování délky života může být ovlivněno změnami pracovních a životních podmínek.“
88

 

V další části této kapitoly budeme věnovat detailnější pozornost některým ukazatelům 

demografického vývoje v České republice, jejichž analýza musí předcházet všem úvahám 

o současných i budoucích změnách důchodového systému i stanoveného důchodového věku.  

5.2. Počet živě narozených dětí  

V níže uvedené tabulce č. 4 je uveden a v grafu č. 7 znázorněn počet živě narozených dětí na 

území České republiky za posledních 100 let.
89

  

Tabulka č. 4: Počet narozených živých dětí na území ČR v letech 1915-2014 

1915 197 542 1935 161 748 1955 165 874 1975 191 776 1995 96 097 

1916 140 211 1936 157 992 1956 162 509 1976 187 378 1996 90 446 

1917 126 916 1937 155 996 1957 155 429 1977 181 763 1997 90 657 

1918 120 579 1938 163 525 1958 141 762 1978 178 901 1998 90 535 

1919 189 675 1939 192 344 1959 128 982 1979 172 112 1999 89 471 

1920 244 668 1940 218 043 1960 128 879 1980 153 801 2000 90 910 

1921 257 281 1941 208 913 1961 131 019 1981 144 438 2001 90 715 

1922 248 728 1942 199 259 1962 133 557 1982 141 738 2002 92 786 

1923 241 230 1943 225 379 1963 148 840 1983 137 431 2003 93 685 

1924 228 894 1944 230 183 1964 154 420 1984 136 941 2004 97 664 

1925 225 555 1945 194 182 1965 147 438 1985 135 881 2005 102 211 

1926 219 802 1946 210 454 1966 141 162 1986 133 356 2006 105 831 

1927 208 711 1947 206 745 1967 138 448 1987 130 921 2007 114 632 

1928 208 942 1948 197 837 1968 137 437 1988 132 667 2008 119 570 

1929 203 064 1949 185 484 1969 143 165 1989 128 356 2009 118 348 

1930 207 224 1950 188 341 1970 147 865 1990 130 564 2010 117 153 

1931 196 214 1951 185 570 1971 154 180 1991 129 354 2011 108 673 

1932 190 397 1952 180 143 1972 163 661 1992 121 705 2012 108 576 

1933 176 201 1953 172 547 1973 181 750 1993 121 025 2013 106 751 

1934 171 042 1954 168 402 1974 194 215 1994 106 579 2014 109 860 
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 Tamtéž, s. 2. 
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 Údaje v tabulce č. 4 a grafu č. 7 byly čerpány z databáze Českého statistického úřadu, Pohyb obyvatelstva 

v Českých zemích 1785-2014, absolutní údaje, dostupné z www: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu. 
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Graf č. 7: Počet narozených živých dětí na území ČR v letech 1915-2014 

 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že za sto let sice výrazně poklesla porodnost, avšak jedná se 

o vývoj nelineární a nerovnoměrný, kdy se střídají poměrně dlouhé doby růstu a poklesu. 

Z tohoto pohledu se sice dá hovořit o trendu dlouhodobého poklesu, který má však výrazně 

odlišné fáze, které jsou na jedné straně ovlivněny zejména významnými historickými 

a politickými událostmi, na druhé straně podmíněny silnou generační setrvačností.  

Ve stoletém vývoji lze zaznamenat čtyři významné kulminační body růstu - roky 1921, 1944, 

1974 a 2008, na kterých lze dokumentovat historickou podmíněnost demografického vývoje 

a objasnit, proč uspokojování přirozené lidské potřeby rodit děti (byť v klesající míře) není 

rovnoměrně rozloženo v čase.  
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V prvním případě se jednalo o strmý nárůst porodnosti v letech 1918 až 1921 (v roce 1921 se 

narodilo více než dvojnásobek dětí než v roce 1918), který byl bezpochyby bezprostřední 

reakcí na bezprecedentně prudký pokles porodnosti během první světové války. Svou roli 

hrály pochopitelně bídné hospodářské a sociální poměry ve válečné době, ale zvláště fakt, že 

masy mužů byly odvedeny od svých rodin. Během trvání první republiky počet živě 

narozených dětí rychle a téměř lineárně klesal a v roce 1937 byl menší o více než 100 000 dětí 

než v roce 1921. 

Pravděpodobně málokdo by předpokládal, že druhým kulminačním bodem ve vývoji 

porodnosti bude rok 1944, tedy v nejhorší době druhé světové války. V tomto případě se 

projevila nejenom přirozená potřeba lidí mít děti i v nepříznivé době, ale zejména výše 

zmíněná generační setrvačnost, kdy se o populační reprodukci postaraly silné ročníky 

narozené po první světové válce.
90

 Tyto faktory se zjevně ukázaly jako silnější než historické 

podmínky života lidí. Naopak v poválečném období až do roku 1960 klesá porodnost. Je 

pozoruhodné, jak přesně po shodnou dobu 17 let trvá pokles porodnosti v letech 1921-1937 

a poté v letech 1944-1960, přičemž rozdíl 23 let mezi těmito dvěma fázemi znamená 

víceméně přesně rozdíl jedné generace. 

Existence silných ročníků sedmdesátých let 20. století, označovaných jako „Husákovy děti“ je 

často odůvodňována jako důsledek tehdejší populační politiky státu. Tehdejší ekonomické 

stimuly ke zvýšení porodnosti možná v určité míře urychlily naplnění potřeby lidí mít děti, 

za mnohem podstatnější důvod lze ale považovat fakt, že k rodičovskému věku dospěly silné 

ročníky narozené ve čtyřicátých letech a počátkem padesátých let. Prodlužující se věk matek 

při narození dítěte jen opozdil nástup nové vlny růstu porodnosti. 

Velmi specifické rysy má vývoj porodnosti po roce 1989. V prvních deseti letech porodnost 

mimořádně prudce klesala a v roce 1998, kdy se narodilo méně než 90 000 dětí, byla 

porodnost dokonce absolutně nejnižší za celou sledovanou dobu 100 let. Tuto skutečnost 

bezesporu ovlivnila radikální proměna společenských poměrů i změny v životních 

představách lidí, které se mimo jiné projevily v odkládání založení rodiny i plození dětí. 

A právě krajně nepříznivý demografický vývoj v devadesátých letech 20. století významně 

                                                      
90

 Tato argumentace je zcela oprávněná, přestože autorovi není známo, jakým způsobem byl v databázi Českého 

statistického úřadu zohledněn zábor velké části historického území českých zemí nacistickým Německem po 

mnichovské dohodě. 
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ovlivnil rozbíhající se diskuse o nutnosti penzijních reforem a prodlužování důchodového 

věku. 

Střízlivá analýza vývoje porodnosti od roku 1989 však podává poněkud méně pesimistický 

obraz. Srovnáme-li například dvě poslední uplynulá desetiletí, zjistíme, že v letech 1995-2004 

se narodilo 922 966 dětí, avšak v letech 2005-2014 již 1 111 605 dětí, tedy o více než 20 % 

více.
91

 Sice se zpožděním, ale opět se projevila generační setrvačnost, neboť se k rodičovství 

dospěly silné ročníky sedmdesátých let.    

Výše uvedená analýza měla poukázat na existenci fázových vln, kdy určitý historický kontext 

významně rozkolísá rovnoměrný demografický vývoj na dlouhá léta. Z uvedených údajů a 

křivky, která znázorňuje dlouhodobý vývoj počtu živě narozených dětí, lze vyvodit, že i po 

stech letech se v demografickém vývoji, byť již v malé míře, stále ještě svou setrvačností 

projevují například dopady první světové války. Tento argument nijak nesnižuje rizikovost 

dlouhodobého klesání celkové porodnosti, pouze varuje před rychlými závěry činěnými na 

základě demografických dat za nedostatečně dlouhé období. 

5.3. Průměrný věk matek a úhrnná plodnost  

Dalším významným faktorem, který bezprostředně a významně souvisí s počtem narozených 

dětí, je průměrný věk matek při narození dítěte. Před rokem 1989 se tento průměrný věk 

po celá desetiletí pohyboval pod 25 lety. V roce 1989 činil průměrný věk matky 24,8 let 

a u prvního narozeného dítěte dokonce jenom 22,5 let, v následujících letech začal prudce růst 

– v roce 2014 činil průměrný věk matek při narození dítěte 29,9 let a u prvního dítěte byl 

nárůst ještě dynamičtější a činil 28,1 let.
92

  

Bezprecedentní nárůst věku matek má za následek i odpovídající rozložení případné fáze 

růstu porodnosti do delšího období. Z demografických údajů za posledních 25 let jednoznačně 

vyplývá, že pokles porodnosti v devadesátých letech nebyl vyvolán utlumením potřeby lidí 

mít děti, ale spíše odložením naplnění této potřeby v čase. Zároveň je třeba si uvědomit, že 
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 Podle statistických výsledků Českého statistického úřadu v roce 2015 počet živě narozených dětí meziročně 

mírně zvýšil na 110 764 dětí, čímž se potvrdil příznivější trend posledních let. Viz Pohyb obyvatelstva v Českých 

zemích1785-2015, absolutní údaje [online] [citováno 19. 10. 2016], dostupné z www: 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu. 
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  Viz Tabulka 01.01 Vybrané demografické údaje v České republice, databáze Českého statistického úřadu 

[online] [citováno 19. 4. 2016], dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/33786359/32018115_0101.pdf/22674bba-d272-43c3-b228-

6f6af29550cb?version=1.1. 
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proces navyšování průměrného věku matek může sice ještě pokračovat a věk matek dále 

narůstat, avšak nikoli neomezeně, neboť přirozená potřeba mít děti naráží na biologické 

věkové limity, kdy žena může otěhotnět, a potenciál dalšího růstu průměrného věku matek se 

tedy již velmi zužuje.    

Populační reprodukci lze sledovat rovněž na základě vývoje ukazatele obecné míry plodnosti 

(poměr živě narozených dětí na 1 000 žen v reprodukčním věku) či ukazatele úhrnné 

plodnosti, který je součtem měr plodnosti podle věku a vyjadřuje intenzitu plodnosti dané 

populace v daném časovém období (obvykle kalendářní rok). „Udává počet dětí, které by se 

narodily jedné ženě během reprodukčního období, kdyby se hodnoty míry plodnosti dle věku 

neměnily zhruba 35 let… Číslo 35 představuje počet let reprodukčního období ženy, počítáno 

s věkovým rozpětím 15 - 49 let“.
93

 Zjednodušeně řečeno, jde tedy o počet živě narozených dětí 

připadajících na jednu ženu ve věku 15-49 let.  

V grafu č. 8 je znázorněn vývoj úhrnné plodnosti žen v České republice v letech 1989-2014.
94

 

Z grafu je zřejmé, že vývoj ve značné míře koresponduje s vývojem počtu živě narozených 

dětí a analogicky se relativně příznivě vyvíjí od roku 1999, kdy úhrnná plodnost klesla až 

na hodnotu 1,13. V následujících 15 letech došlo s výjimkou dvou let (2009 a 2011) vždy 

k meziročnímu nárůstu úhrnné plodnosti, která v roce 2014 dosáhla hodnoty 1,54.
95

 Dodejme, 

že za magické číslo úhrnné plodnosti je demografy považována hodnota 2,1, která zajišťuje 

udržení početního stavu populace bez vlivu dalších faktorů, jakým je třeba migrace. 

V respektované publikaci Evropské komise The 2015 Ageing Report, která predikuje vývoj 

v 28 členských zemích až do roku 2060, se po celé sledované období předpokládá pozvolný, 

ale víceméně lineární růst úhrnné porodnosti až na hodnotu 1,80.
96
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Graf č. 8: Úhrnná plodnost v ČR v letech 1989-2014 

 

5.4. Přírůstky obyvatel  

Bez náležité analýzy je často přijímána teze, že vzhledem k nízkému počtu nově narozených 

dětí naše společnost pomalým způsobem vymírá. V této části práce se pokusíme poukázat 

na skutečný vývoj počtu obyvatel ČR, a to na základě vývoje celkového přírůstku obyvatel, 

který zohledňuje počty živě narozených dětí, počet zemřelých i změnu počtu obyvatel 

z důvodu stěhování.  V níže uvedené tabulce č. 5 je uveden a v grafu č. 9 znázorněn vývoj 

přírůstku obyvatel v České republice za posledních 100 let.
97
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Tabulka č. 5: Roční přírůstky obyvatel na území ČR v letech 1915-2014 

1915 -3 738 1935 19 826 1955 76 011 1975 69 863 1995 -11 817 

1916 -46 170 1936 17 361 1956 75 159 1976 64 776 1996 -12 207 

1917 -61 733 1937 13 441 1957 63 574 1977 56 856 1997 -10 012 

1918 -115 456 1938 20 410 1958 54 183 1978 53 829 1998 -9 504 

1919 12 247 1939 45 368 1959 39 877 1979 46 657 1999 -11 523 

1920 68 106 1940 64 544 1960 41 537 1980 20 120 2000 -11 552 

1921 95 960 1941 56 865 1961 40 957 1981 15 748 2001 -25 591 

1922 70 520 1942 46 163 1962 35 062 1982 12 721 2002 -3 167 

1923 87 965 1943 72 030 1963 56 988 1983 5 340 2003 8 186 

1924 74 940 1944 68 726 1964 57 250 1984 7 374 2004 9 122 

1925 70 385 1945 9 238 1965 45 858 1985 6 435 2005 30 502 

1926 65 016 1946 75 886 1966 37 505 1986 3 784 2006 36 110 

1927 47 731 1947 151 199 1967 26 214 1987 6 398 2007 93 941 

1928 55 244 1948 97 056 1968 20 680 1988 9 517 2008 86 412 

1929 42 131 1949 84 054 1969 19 788 1989 2 068 2009 39 271 

1930 60 117 1950 101 922 1970 20 188 1990 2 022 2010 25 957 

1931 48 575 1951 95 822 1971 34 295 1991 7 940 2011 18 714 

1932 46 154 1952 103 439 1972 47 340 1992 13 149 2012 10 680 

1933 35 084 1953 85 035 1973 61 928 1993 8 316 2013 -3 706 

1934 34 059 1954 66 390 1974 70 458 1994 -852 2014 25 856 

Graf č. 9: Roční přírůstky obyvatel na území ČR v letech 1915-2014 

 



55 

 

Z tabulky i grafu vyplývá, že k úbytku obyvatel došlo za sto let jenom dvanáctkrát - v letech 

1916 a 1918 a pak až v letech 1994-2002 a v roce 2013. Průměrný přírůstek obyvatel za sto 

let činí 36 045 lidí. Je pozoruhodné, že celkový přírůstek za posledních 10 let sledování, tj. 

v období 2005-2014 činil 363 737 osob, průměrná hodnota přírůstku za toto období (36 374 

osob) je tedy dokonce vyšší než 100letý průměr.  

5.5. Střední délka života a počet seniorů  

Důležitým demografickým faktorem je rovněž prodlužování střední délky života. Hodnota 

ukazatele střední délky života, zjednodušeně řečeno, znamená počet let, který v průměru 

zbývá osobě v daném věku na dožití, zůstanou-li zachovány stávající úmrtnostní poměry.
98

 

Tento ukazatel je nazýván rovněž jako naděje dožití, která se zjišťuje na různých věkových 

úrovní - při narození, ale například u osob ve věku 60 či 65 let. 

Naděje dožití při narození činila podle Českého statistického úřadu v roce 2014 u mužů 

75,8 let a u žen 81,7 let.
99

 Za dvacet pět let od roku 1989 tak vzrostla o 7,7 let u mužů a o 6,3 

let u žen. Za tak krátké období se jedná o pozoruhodný nárůst, na druhé straně je ale i nutno 

vnímat, že mezi vyspělými zeměmi patříme i s těmito hodnotami spíše na chvost pořadí (viz 

graf č. 2 v kapitole 2.1 této práce). Podle prognózy Evropské komise by však v nejbližších 

desetiletích měla v ČR naděje dožití růst pomalejším tempem a v roce 2060 by měla činit 

u mužů zvýšit činit 83,3 let a u žen o 87,9.
100

 

Prodlužování střední délky života má za následek rostoucí počet seniorů. Spolu 

s nedostatečným počtem rodících se dětí je právě tato skutečnost pokládána za alarmující 

faktor, který zpochybňuje udržitelnost penzijního systému. Podíváme-li se však střízlivě 

na vývoj přírůstku obyvatel v korelaci s počtem seniorů starších 65 let za posledních dvacet 

let, vidíme, že stárnutí populace je objektivní skutečností, kterou však nelze považovat 

za kritickou z hlediska udržitelnosti důchodového systému. Navíc tento ukazatel nevypovídá 
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 Viz Demografický informační portál. Slovník [online] [citováno 26. 4. 2016], dostupné z www: 

http://www.demografie.info/?cz_slovnik. 
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 Viz Tabulka 01.01 Vybrané demografické údaje v České republice, databáze Českého statistického úřadu 

[online] [citováno 27. 4. 2016], dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/33786359/32018115_0101.pdf/22674bba-d272-43c3-b228-

6f6af29550cb?version=1.1. 
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 The 2015 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), 

European Commission, European economy 3/2015, s. 304 [online] [citováno 19. 4. 2016], dostupné z www: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf. 

 

http://www.demografie.info/?cz_slovnik
https://www.czso.cz/documents/10180/33786359/32018115_0101.pdf/22674bba-d272-43c3-b228-6f6af29550cb?version=1.1
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sám o sobě nic přesného o ekonomických dopadech procesu stárnutí, které ovlivňuje pracovní 

aktivita seniorů a skutečný věk jejich odchodu do důchodu.  

V níže uvedené tabulce č. 6 je uveden a v grafu č. 10 znázorněn vývoj celkového přírůstku 

obyvatel v České republice a počtu seniorů starších 65 let za 20 let v období 1995-2014.
101

  

Tabulka č. 6: Přírůstky obyvatel a seniorů v letech 1995-2014 

 

Přírůstky 

obyvatel (PO) 

Přírůstky seniorů 

(PS) Rozdíl (PS-PO) 

 
Počet Průměr Počet Průměr Počet Průměr 

1995 -11 817 

 

16 000 

 

27 817 

 1996 -12 207 

 

16 000 

 

28 207 

 1997 -10 012 

 

14 000 

 

24 012 

 1998 -9 504 

 

9 000 

 

18 504 

 1999 -11 523 

 

7 000 

 

18 523 

 2000 -11 552 

 

5 000 

 

16 552 

 2001 -25 591 

 

-8 000 

 

17 591 

 2002 -3 167 

 

3 000 

 

6 167 

 2003 8 186 

 

5 000 

 

-3 186 

 2004 9 122 14 284 12 000 26 200 2 878 11 916 

2005 30 502 

 

21 000 

 

-9 502 

 2006 36 110 

 

26 000 

 

-10 110 

 2007 93 941 

 

31 000 

 

-62 941 

 2008 86 412 

 

43 000 

 

-43 412 

 2009 39 271 

 

43 000 

 

3 729 

 2010 25 957 

 

37 000 

 

11 043 

 2011 18 714 

 

65 000 

 

46 286 

 2012 10 680 

 

67 000 

 

56 320 

 2013 -3 706 

 

58 000 

 

61 706 

 2014 25 856 

 

54 000 

 

28 144 

 

I toto srovnání ilustruje ošidnost mechanické extrapolace demografických dat, neboť 

ve sledovaném dvacetiletém období lze zaznamenat podstatně odlišný vývoj v první a druhé 

dekádě. Jestliže v období 1995-2004 činil celkový rozdíl mezi přírůstkem počtu seniorů 

a přírůstkem počtu obyvatel více než 157 000 osob, v následující dekádě poklesl tento rozdíl 

na 81 000 osob, tedy na polovinu. Průměrný přírůstek počtu obyvatel činil ve sledovaném 

období 14 284 osob ročně a průměrný přírůstek seniorů nad 65 let 26 200 osob. Průměrný 
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 Údaje v tabulce č. 6 a grafu č. 10 byly čerpány z Tabulky 01.01 Vybrané demografické údaje v České 

republice, databáze Českého statistického úřadu [online] [citováno 27. 4. 2016], dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/33786359/32018115_0101.pdf/22674bba-d272-43c3-b228-

6f6af29550cb?version=1.1. 
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roční rozdíl mezi těmito přírůstky tedy činí necelých 12 000 osob, což je číslo, které nesvědčí 

o mimořádné dramatičnosti probíhajícího procesu stárnutí společnosti. 

Graf č. 10: Vývoj přírůstků obyvatel a seniorů v letech 1995-2014 

 

Podíl seniorů starších 65 let na celkovém počtu obyvatel České republiky vzrostl z 13,3 % 

v roce 1995 na 17,8 % v roce 2014. V evropském srovnání se stále jedná o relativně příznivé 

číslo - v roce 2014 například v Itálii tento podíl činil 21,7 % a v Německu 21,4%.
102

 Je však 

třeba vidět, že ruku v ruce s prodlužováním tzv. střední délky života jde prodlužování věku 

odchodu do důchodu, které zkracuje období užívání starobního důchodu a redukuje růst 

nákladů na důchody dané prodlužováním délky života.  

Podle projekce obyvatelstva, kterou provedl Český statistický úřad na detailních výsledcích 

sčítání lidu v roce 2011, nebude výrazný nárůst počtu seniorů „automaticky znamenat výrazný 

nárůst počtu důchodců. V současné době tvoří osoby s nárokem na starobní důchod zhruba 

pětinu všech obyvatel. Tento podíl se bude i přes prodlužující věk nároku na důchod postupně 

zvyšovat a na počátku padesátých let bude tvořit až 28 %, poté se však bude opět snižovat 

                                                      
102

 Údaje byly převzaty z publikace Pensions at a Glance. OECD and G20 indicatros, kterou vydala OECD 

v roce 2015 [online] [citováno 2. 5. 2016], dostupné z www: http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-

a-glance-19991363.htm. 
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a vracet se na současnou hodnotu.“
103

 Nutno podotknout, že tato predikce vychází z dosud 

platné právní úpravy, která důchodový věk ponechává zcela „nezastropován“. 

Tvrzení, že budoucí pracující neuživí budoucí důchodce, vychází často jen z mechanické 

interpretace statistiky narozených a zemřelých. Navíc stranou nechává vliv růstu 

produktivity práce a migrace. „Vývoj migrace je obtížně předvídatelný vzhledem k silné 

vnější podmíněnosti, jako jsou legislativní opatření, ekonomická situace v ČR 

a v potenciálních zdrojových zemích. Vyrovnání rekordního přírůstku 80 tisíc osob 

z předkrizového roku 2007 se zdá ovšem velmi nepravděpodobné ...“
104

  

S názorem, že vnější podmíněnost podvazuje jakoukoli exaktní předvídatelnost vývoje 

migrace lze rozhodně souhlasit. Vyjdeme-li z této premisy, pak se nám ale jako ne zcela 

logický jeví závěr o nepravděpodobnosti opakování rekordního přírůstku z roku 2007. Tím 

spíše, že se k němu dospívá v rámci projekce obyvatelstva ČR až do roku 2100. Jestliže si 

uvědomíme i zcela aktuální hrozby, jako je například současná uprchlická krize s prudce se 

rozšiřujícím počtem zdrojových zemí či obavy z dalšího vývoje na Ukrajině, je spíše 

nepravděpodobné, že v budoucích 84 letech nebudeme vystaveni i většímu migračnímu tlaku 

než v roce 2007.  

Závěrem části věnované analýze demografických dat a jejich interpretaci chce autor 

zdůraznit, že výše uvedené argumenty či kritické pochybnosti nemají zlehčovat problém 

demografického stárnutí a jeho vliv na důchodový systém. V souvislosti s problematikou 

důchodového věku se snaží pouze poukázat na potřebu seriózní demografické analýzy, která 

navíc v úvahách o změnách penzijního systému musí být používána v co nejširším 

ekonomickém a sociálním kontextu. 

 

                                                      
103

 Čechů ubyde a zestárnou, tisková zpráva Českého statistického úřadu ze dne 23. 7. 2013 [online] [citováno 

3. 5. 2016], dostupné z www:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/cechu_ubyde_a_zestarnou_20130723. 
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6. Ekonomická východiska a omezení 

6.1. HDP a výdaje na důchody  

Teze o neudržitelnosti stávajícího penzijního systému a nutnosti prodlužování důchodového 

věku je odůvodňována zejména nepříznivými demografickými projekcemi a ekonomickou 

argumentací. Velmi často je poukazováno zvláště na rostoucí celkovou částku výdajů 

na důchody i na zvyšujícím se podílu těchto výdajů na hrubém domácím produktu. Z této 

skutečnosti se často vyvozuje závěr o neudržitelnosti důchodového systému, aniž by byl 

podpořen hlubší analýzou vývoje obou ukazatelů v jejich vzájemném vztahu.  

V níže uvedené tabulce č. 7 je uveden a v grafu č. 11 znázorněn vývoj HDP, vývoj výdajů 

na dávky důchodového pojištění a jejich podílu na HDP v posledních dvaceti letech. 

Tabulka č. 7: Vývoj HDP, vývoj výdajů na dávky důchodového pojištění a jejich podíl 

na HDP v ČR v letech 1995-2014 (v mil. Kč)
105

 

Rok HDP VDDP VDDP/HDP Rok HDP VDDP VDDP/HDP 

  mil. Kč mil. Kč %   mil. Kč mil. Kč % 

1996 1 812 622 123 387 6,8% 2006 3 507 131 266 226 7,6% 

1997 1 953 311 146 404 7,5% 2007 3 831 819 282 599 7,4% 

1998 2 142 587 161 935 7,6% 2008 4 015 346 304 871 7,6% 

1999 2 237 300 173 444 7,8% 2009 3 921 827 331 595 8,5% 

2000 2 372 630 182 191 7,7% 2010 3 953 651 337 799 8,5% 

2001 2 562 679 196 114 7,7% 2011 4 022 511 359 098 8,9% 

2002 2 674 634 208 275 7,8% 2012 4 041 610 372 753 9,2% 

2003 2 801 163 220 323 7,9% 2013 4 077 109 373 434 9,2% 

2004 3 057 660 225 185 7,4% 2014 4 260 886 376 410 8,8% 

2005 3 257 972 241 161 7,4% 2015 4 472 300 385 520 8,6% 

 
HDP = hrubý domácí produkt 

VDVP = výdaje na dávky důchodového pojištění (dávky vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení, 

rozpočtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí)  
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 V tabulce č. 7 a grafech č. 11 a 12 byly údaje o HDP čerpány z databází Českého statistického úřadu, a to za 

roky 1996-2014  z Tab. 04.01 Základní ukazatele národního hospodářství v  České republice, dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/33786359/32018115_0401.pdf/880e7682-3000-4348-ac86-

fb19c7a4e758?version=1.1, a za rok 2015 z Tab. Hlavní makroekonomické ukazatele, dostupné z www: 

https://www.czso.cz/csu/czso/hmu_cr, údaje o výdajích na dávky důchodového pojištění za roky 1996-2013  

z dokumentu Základní informace o důchodovém systému, vydalo MPSV, Praha 2014, dostupné z www: 
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penzijn%C3%ADho-syst%C3%A9mu.pdf, a za roky 2014 a  2015 z Přehledu vybraných statistických a 
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CFE649EC94B9/0/Ukazatele_prosinec2015.pdf. 
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Graf č. 11: Vývoj HDP a výdajů na dávky důchodového pojištění v ČR v letech 1995 až 

2014
106

 

 

Ve výše uvedených výdajích na dávky důchodového pojištění nejsou zahrnuty důchodové 

dávky vyplácené z rozpočtových kapitol Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra 

a Ministerstva spravedlnosti. Naopak uvedené údaje o důchodových dávkách zahrnují kromě 

starobních důchodů i dávky invalidní a pozůstalostních důchodů, které jsou poměrně 

významné a například v roce 2015 činily téměř 19 % z celkové částky 385, 5 miliard Kč 

důchodových dávek vyplácených Českou správou sociálního zabezpečení. Z této celkové 

částky činily dávky starobních důchodů 314,1 miliard Kč, invalidních důchodů 44,2 miliard 

Kč a pozůstalostních důchodů 27,2 miliard Kč. 

Procentuální podíl výdajů na dávky důchodového pojištění na HDP se ve srovnání 

s evropskými zeměmi (viz graf č. 5 výše) pohybuje okolo průměrné úrovně. Z hlediska 
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dynamiky růstu tohoto podílu je z uvedených údajů zřejmé, že za posledních dvacet let došlo 

k prudšímu meziročnímu nárůstu v letech 1996-1997 a 2008-2009. Od roku 2009 tento podíl 

víceméně stagnuje a v roce 2015 dokonce došlo k jeho meziročnímu poklesu.  

Na ukazatel podílu výdajů na důchody na HDP je potřeba nahlížet jako na relativní ukazatel. 

To znamená, že růst objemu důchodových dávek v absolutním vyjádření nemusí probíhat na 

úkor jiných výdajů. Například v roce 2015 vzrostly výdaje na důchody oproti roku 2014 

o 9 miliard Kč, avšak HDP meziročně narostl o 212 miliard Kč; růst výdajů na důchody tedy 

činil pouze 4,2 % z meziročního nárůstu HDP. Navíc, jak ukazuje graf č. 12, ve sledovaném 

dvacetiletém období v některých letech docházelo k většímu procentuálnímu meziročnímu 

růstu HDP než výdajů na důchody. 

Graf č. 12: Meziroční změny HDP a výdajů na dávky důchodového pojištění v ČR 

v letech 1995 až 2014 v procentech 

 

Zajímavé rovněž je, že Evropská komise, která varuje před neudržitelností veřejných 

důchodových systému, ve své studii předpokládá, že podíl seniorů starších 65 let stoupne 
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do roku 2060 na 28,2 % z celkové populace, avšak ve stejné studii predikuje nárůst podílu 

celkových nákladů na veřejné důchody na HDP z dnešní úrovně o pouhých 0,7 %.
107

  

6.2. Ekonomicky aktivní osoby a starobní důchodci 

Druhým zásadním ekonomickým argumentem pro zvyšování důchodového věku obvykle 

bývá skutečnost, že obyvatelstvo stárne a přibývá počet seniorů. Podíl lidí starších 65 let na 

počtu celkové populace činil v roce 2014 v České republice 17,8 %, což je ale ve srovnání 

s jinými evropskými zeměmi (viz graf. č. 4 výše) číslo spíše nízké. Za jeden z hlavních 

rizikových faktorů je považován fakt, že roste podíl starobních důchodců v relaci 

s ekonomicky aktivními osobami. Údaje v tabulce č. 8 skutečně dokládají, že tento podíl 

vzrostl z 34,0 % na 44,5 % v roce 2014. 

Tabulka č. 8: Počet ekonomicky aktivních osob a starobních důchodců v ČR v letech 

1996-2014
108

 

Rok EAPS SD SD/EAPS Rok EAPS SD SD/EAPS 

 
tis. osob tis. osob % 

 
tis. osob tis. osob % 

1996 5 174 1 760 34,0% 2006 5 199 1 977 38,0% 

1997 5 185 1 768 34,1% 2007 5 198 2 011 38,7% 

1998 5 202 1 816 34,9% 2008 5 232 2 050 39,2% 

1999 5 218 1 850 35,4% 2009 5 287 2 093 39,6% 

2000 5 186 1 879 36,2% 2010 5 287 2 246 42,5% 

2001 5 146 1 896 36,9% 2011 5 223 2 327 44,6% 

2002 5 139 1 883 36,6% 2012 5 257 2 329 44,3% 

2003 5 132 1 892 36,9% 2013 5 306 2 329 43,9% 

2004 5 133 1 924 37,5% 2014 5 298 2 355 44,5% 

2005 5 174 1 942 37,5% 
    

 
EAPS = ekonomicky aktivní pracovní síly 

SD = starobní důchodci 
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 The 2015 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), 

European Commission, European economy 3/2015, s. 305 [online] [citováno 21. 4. 2016], dostupné z www: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf. 
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 V tabulce č. 8 byly údaje o počtu ekonomicky aktivních osob čerpány z databáze Českého statistického úřadu, 

z Tab. 05.01 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR, dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20551237/32018115_0501.pdf/91f04806-4ce8-4c64-87a7-

1ef0b0a9573e?version=1.0, a údaje o počtu starobních důchodců za roky 1996-2013 z dokumentu Základní 

informace o důchodovém systému, vydalo MPSV, Praha 2014, dostupné z www: http://www.duchodova-

komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/MPSV-Z%C3%A1kladn%C3%AD-vhled-do-penzijn%C3%ADho-

syst%C3%A9mu.pdf, a za rok 2014 z dokumentu MPSV Přehled vybraných statistických ukazatelů,  

dostupné z www: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/CC224160-8D43-43B7-B69A-

CFE649EC94B9/0/Ukazatele_prosinec2015.pdf. 
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Výše uvedená oficiální statistická data o počtu důchodců zahrnují i osoby s předčasným 

důchodem. Počet důchodců s předčasným důchodem v posledních letech prudce rostl, 

například v roce 2011 vzrostl počet osob s předčasným důchodem za jediný rok o více než 

73 tis. osob.
109

 Počátkem roku 2000 evidovala ČSSZ 143 tis. starobních důchodců 

s předčasným důchodem, na počátku roku 2016 již tento počet činil 591 tis. osob, což je více 

než čtyřnásobek. Očistíme-li počty důchodců v jednotlivých letech o osoby s předčasným 

důchodem, změní se výrazně i poměr počtu starobních důchodců k počtu ekonomicky 

aktivních osob. Zjistíme, že za 15 let zůstal tento poměr zcela stabilní a pohybuje se okolo 

33 %. 

Tabulka č. 9: Poměr počtu starobních důchodců (bez osob s předčasným důchodem) a 

ekonomicky aktivních osob a starobních důchodců v ČR v letech 2000-2014
110

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

32,8

% 

32,7

% 

32,3

% 

31,9

% 

32,1

% 

32,0

% 

32,1

% 

32,3

% 

32,3

% 

32,1

% 

34,4

% 

34,9

% 

34,3

% 

33,7

% 

33,8

% 

Na první pohled nepříznivý vývoj relace počtu starobních důchodců k počtu ekonomicky 

aktivních osob nevypadá natolik alarmující, pokud vezmeme v úvahu ještě některé další 

faktory, především růst produktivity práce, který může ve velké míře či dokonce zcela 

kompenzovat schopnost společnosti postarat se i o vyšší počet důchodců při víceméně 

stagnujícím počtu ekonomicky aktivních osob.  Za období let 1996 až 2014 narostl počet 

ekonomicky aktivních osob pouze o 2,4 % a počet starobních důchodců (včetně osob 

s předčasným důchodem) o 33,8 %, avšak za stejné období vzrostla produktivita práce 

o 147 %.
111

 

Z výše uvedených dat je zřejmé, že problém rostoucího počtu starobních důchodců je nutno 

hodnotit na základě objektivní analýzy a v kontextu dalších faktorů, nikoli jen na základě 

zjednodušené interpretace časové řady jednoho ukazatele. V grafu č. 13 je znázorněna 
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 K 31. 12. 2010 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 428 395 důchodců s předčasným důchodem, 
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dynamika růstu počtu ekonomicky aktivních osob, počtu starobních důchodců (včetně osob 

s předčasným důchodem) a zároveň dynamika růstu HDP a produktivity práce za období let 

1996 až 2014.   

Graf č. 13: Dynamika růstu počtu ekonomicky aktivních osob, počtu starobních 

důchodců, HDP a produktivity práce v ČR v letech 1996 až 2014.
112

   

 

EAPS = ekonomicky aktivní pracovní síly 

SD = starobní důchodci 

PP = produktivita práce na 1 odpracovanou hodinu 

HDP = hrubý národní produkt  

Z grafu je zřejmé, že dynamika růstu počtu starobních důchodců je sice vyšší než ekonomicky 

aktivních osob, avšak dynamika růstu HDP a produktivity práce je ještě o řád vyšší. Počet 

starobních důchodců vzrostl v letech 1996-2014 o 33, 8 %, avšak tvorba HDP za stejné 

období vzrostla o 135,1 % a produktivita práce dokonce o 147,0 %. A to abstrahujeme 

od faktu, že na růstu počtu důchodců se ve sledovaném období významně podílel prudký růst 

předčasných důchodů, neboť bez osob s předčasným důchodem vykazuje v tomto období 
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 Data k sestavení grafu č. 13 byla čerpána ze stejných databází Českého statistického úřadu a Ministerstva 

práce a sociálních věcí jako v případě tabulek č. 7 a 8 a grafů č. 11 a 12. 
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počet starobních důchodců víceméně identickou dynamiku jako počet ekonomicky aktivních 

osob (viz tabulka č. 9 výše).  

Stranou necháváme také skutečnost, že růst počtu důchodců nemusí nutně znamenat přímo 

úměrný růst výdajů na důchody. V současné době totiž začíná odcházet do starobního 

důchodu rostoucí počet osob samostatně výdělečně činných, které po dobu svého podnikání 

ve velké míře platily pouze zákonem stanovené minimální pojistné na důchodové pojištění, 

a v důsledku toho budou po celou dobu starobního důchodu čerpat relativně nízké důchodové 

dávky.  

Nemalý počet osob bude mít rovněž značné problémy se splněním podmínky pro přiznání 

starobního důchodu, kterou je nutná doba pojištění (od roku 2018 již 35 let). J. Šatava 

a Š. Jurajda poukazují na to, že bohužel neexistují odhady pojištěnců, kteří kvůli nedostatečné 

době pojištění na starobní důchod vůbec nedosáhnou, a dodávají: „Je pravděpodobné, že 

mnoho pojištěnců o této hrozbě neví, a nevyužívá tedy možnosti si nárok na starobní důchod 

zajistit dobrovolným placením pojištění nebo zvýšenou účastí na trhu práce.“
113

 

Mnohé studie dokazují, že negativní dopady na veřejné rozpočty související s rostoucím 

počtem seniorů tlumí efektivněji než navyšování důchodového věku schopnost společnosti 

zvýšit míru zaměstnanosti starobních důchodců, která je ekonomickým přínosem nejen 

pro tyto důchodce, ale i pro veřejné rozpočty. „Pracovní příjmy starobních důchodců totiž 

zvyšují jak rodinné rozpočty jejich domácností, tak příjmy veřejných rozpočtů v důsledku 

zvýšení výnosů z přímých daní, sociálního a zdravotního zabezpečení a jiných daní. Podle 

našich simulací by zvýšení míry zaměstnanosti o 10 procent ekonomicky neaktivních zdravých 

starobních důchodců mladších 70 let, způsobené výraznějším institucionálním pobídkám 

k práci, mohlo zvýšit příjmy státního rozpočtů o 0,3 % až 1,5 %.“
114

 

Autoři již zmíněné komparativní studie dokazují, že „předčasné odchody do důchodu a z trhu 

práce jsou hlavně důsledkem institucionálního nastavení a motivací vyvolaných daňovým, 
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sociálním a důchodovým systémem, a s největší pravděpodobností také politikou 

zaměstnanosti, jež ovlivňuje očekávání zaměstnanců i zaměstnavatelů.“
115

 

Aniž by se snižovala závažnost problému financování důchodového systému, lze z uvedené 

stručné analýzy učinit závěr, že sám růst počtu důchodců není v České republice natolik 

rizikový faktor, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ekonomický vývoj při existenci vhodné 

politiky zaměstnanosti dosud vytváří dostatečný potenciál k pokrytí potřeb starobních 

důchodců alespoň ve stávající míře, to i při stávajícím trendu stárnutí populace.  

6.3. Skrytý potenciál v příjmech veřejných rozpočtů  

Je zajímavé, že v souvislosti s otázkou udržitelnosti penzijního systému a prodlužování 

důchodového věku se hovoří téměř výhradně pouze o růstu výdajů veřejných rozpočtů a často 

se zcela opomíjí, že veřejné rozpočty jsou bilancí výdajů a příjmů. Vzniká-li napětí v této 

bilanci, je tedy nutné analyzovat a řešit nejenom výdajovou, ale i příjmovou stranu této 

bilance. V této části práce se budeme snažit posoudit, zda pro potřeby penzijního systému 

neexistují rezervy v oblasti jeho příjmů.  

Povinnost platit pojistné na důchodové pojištění mají v České republice zaměstnavatelé, 

zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidé, kteří se dobrovolně 

důchodově pojistili. Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu 

za rozhodné období. Vyměřovacím základem u zaměstnance pro pojistné na důchodové 

pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Rozhodným 

obdobím u zaměstnanců je kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U OSVČ je vyměřovacím 

základem pro pojistné částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Je-li 

takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí 

OSVČ pojistné z tzv. minimálního vyměřovacího základu, který v roce 2016 pro OSVČ 

vykonávající tzv. hlavní samostatně výdělečnou činnost
116

 činí 81 024 Kč, což představuje 

minimální měsíční zálohu ve výši 1 972 Kč. Rozhodným obdobím u OSVČ je kalendářní rok.  
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Sazby pojistného na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu, platné i pro rok 2016, jsou 

tyto: 

(a) u zaměstnavatelů 25 %, z toho 21,5 % na důchodové pojištění, 2,3 % 

na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

(b) u zaměstnanců 6,5 %, 

(c) u OSVČ 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní 

politiku zaměstnanosti (nemocenské pojištění je dobrovolné).   

Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance i OSVČ pro placení pojistného je částka 

ve výši 48násobku průměrné mzdy (v roce 2016 činí tato částka 1 296 288 Kč). Rozhodným 

obdobím, z něhož se zjišťuje maximální vyměřovací základ, je u zaměstnance i OSVČ 

kalendářní rok.  

Z pohledu potřeb důchodového systému se uvedené sazby pojistného neukazují jako 

nedostatečné, naopak často bývá předmětem kritiky jejich výše, a to zvláště u zaměstnavatelů. 

Tato kritika je spojena s argumentací, že vysoké odvody na sociální zabezpečení ze strany 

zaměstnavatelů zvyšují tzv. cenu práce a negativně ovlivňují míru zaměstnanosti. Ponechme 

stranou tuto argumentaci, avšak zároveň připusťme, že výše sazeb pojistného skutečně není 

limitujícím faktorem financování důchodového systému. 

V níže uvedené tabulce č. 10 je uveden a v grafu č. 14 znázorněn vývoj příjmů z pojistného na 

důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění v letech 1996-2015. Za 

posledních dvacet let byly příjmy z pojistného na důchodové pojištění pouze v šesti letech 

vyšší než výdaje na dávky důchodového pojištění. Od roku 2009 vykazuje bilance příjmů 

a výdajů setrvale schodek, který se však alespoň v roce 2015 snížil o téměř 10 miliard Kč 

oproti roku 2014. Příznivější trend pokračuje i v roce 2016, kdy se jen za první čtvrtletí 

podařilo vybrat na pojistném na důchodové pojištění o téměř 5 miliard více než za stejné 

období v roce 2015.
117

 Dlouhodobě však bilanci příjmů a výdajů nelze hodnotit kladně a je 

otázkou, zda lze schodky při zachování současných sazeb pojistného nějakým způsobem 

eliminovat. 
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Tabulka č. 10: Vývoj příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky 

důchodového pojištění v ČR v letech 1996-2015 (v miliardách Kč)
118

 

Rok PPDP VDDP Rozdíl Rok PPDP VDDP Rozdíl 

  mld Kč mld Kč mld Kč   mld Kč mld Kč mld Kč 

1996 129,8 123,4 6,4 2006 268,5 266,2 2,3 

1997 142,1 146,4 -4,3 2007 295,9 282,6 13,3 

1998 151,9 161,9 -10,0 2008 310,9 304,9 6,0 

1999 157,0 173,4 -16,4 2009 300,8 331,6 -30,8 

2000 165,5 182,2 -16,7 2010 308,5 337,8 -29,3 

2001 180,2 196,1 -15,9 2011 319,5 359,1 -39,6 

2002 192,2 208,3 -16,1 2012 323,5 372,8 -49,3 

2003 202,8 220,3 -17,5 2013 323,9 373,4 -49,5 

2004 235,8 225,2 10,6 2014 333,0 376,4 -43,4 

2005 250,1 241,2 8,9 2015 351,9 385,5 -33,6 

 
PPDP = příjmy z pojistného na důchodové pojištění 

VDVP = výdaje na dávky důchodového pojištění (dávky vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení, 

rozpočtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí)  

Graf č. 14: Vývoj příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky 

důchodového pojištění v ČR v letech 1996-2015 (v miliardách Kč) 
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 V tabulce č. 10 a grafu č. 14 byly údaje o příjmech pojistného na důchodové pojištění a výdajích na dávky 

důchodového pojištění čerpány za roky 1996-2013 z dokumentu Základní informace o důchodovém systému, 

vydalo MPSV, Praha 2014, dostupné z www: http://www.duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2014/08/MPSV-Z%C3%A1kladn%C3%AD-vhled-do-penzijn%C3%ADho-

syst%C3%A9mu.pdf, a za roky 2014 a 2015 z dokumentu Přehled vybraných statistických ukazatelů z agend 

ČSSZ, portál České správy sociálního zabezpečení, dostupné z www: 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/CC224160-8D43-43B7-B69A-

CFE649EC94B9/0/Ukazatele_prosinec2015.pdf. 

 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/MPSV-Z%C3%A1kladn%C3%AD-vhled-do-penzijn%C3%ADho-syst%C3%A9mu.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/MPSV-Z%C3%A1kladn%C3%AD-vhled-do-penzijn%C3%ADho-syst%C3%A9mu.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/MPSV-Z%C3%A1kladn%C3%AD-vhled-do-penzijn%C3%ADho-syst%C3%A9mu.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/CC224160-8D43-43B7-B69A-CFE649EC94B9/0/Ukazatele_prosinec2015.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/CC224160-8D43-43B7-B69A-CFE649EC94B9/0/Ukazatele_prosinec2015.pdf
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Rezervy v příjmech důchodového pojištění nespočívají ve výši sazeb pojistného, ale 

v poměrně velké míře se skrývají v daňové oblasti u OSVČ. Velký počet OSVČ s hlavní 

samostatnou výdělečnou činností totiž platí pojistné pouze z minimálního vyměřovacího 

základu, tj. že přiznávají svůj roční daňový základ nižší než 162 048 Kč (v úrovni roku 2016), 

což odpovídá měsíční částce ve výši 13 504 Kč.  Tato částka je méně než polovina průměrné 

měsíční mzdy v České republice
119

 a v praxi by to znamenalo, že podnikatelé jsou jednou 

z nejchudších sociálních vrstev v zemi, žijící ve svém průměru na hranici chudoby.  

Je nutno si uvědomit, že příjmy z výběru pojistného u OSVČ jsou součinem sazby a daňového 

základu. Příjmy pojistného na důchodové pojištění jsou tedy plně závislé na plnění daňových 

povinností a jsou přímo úměrné daňovým základům, které přiznávají daňoví poplatníci.  

Právě analýza výběru z daní, který vyjadřuje přiznané daňové základy, nám může ukázat, jaké 

jsou rezervy právě v této oblasti. Počet OSVČ je dlouhodobě mimořádně stabilní a pohybuje 

se těsně pod hranicí 1 milionu osob, což tvoří cca 18 % z celkového počtu ekonomicky 

aktivních osob (viz níže tabulka č. 11). 

Tabulka č. 11: Počet ekonomicky aktivních osob a OSVČ v ČR v letech 2000-2015
120

 

Rok EAPS OSVČ EAPS/OSVČ Rok EAPS OSVČ EAPS/OSVČ 

 
tis. osob tis. osob % 

 
tis. osob tis. osob % 

2000 5 218 947 18,1% 2008 5 198 938 18,0% 

2001 5 186 966 18,6% 2009 5 232 956 18,3% 

2002 5 146 983 19,1% 2010 5 287 977 18,5% 

2003 5 139 999 19,4% 2011 5 287 1 002 18,9% 

2004 5 132 946 18,4% 2012 5 223 994 19,0% 

2005 5 133 911 17,7% 2013 5 257 977 18,6% 

2006 5 174 904 17,5% 2014 5 306 972 18,3% 

2007 5 199 918 17,7% 2015 5 298 976 18,4% 

 
EAPS = ekonomicky aktivní pracovní síly 

OSVČ = osoby samostatně výdělečně činné 

                                                      
119

 Průměrná mzda v ČR ve 2. čtvrtletí 2016 činila 27 297 Kč, viz zpráva ČSÚ Průměrné mzdy -2. čtvrtletí 2016, 

dostupné z www: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2016. 
120

 V tabulce č. 11 byly údaje o počtu ekonomicky aktivních osob čerpány z databáze Českého statistického 

úřadu, z Tab. 05.01 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR, dostupné z www: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20551237/32018115_0501.pdf/91f04806-4ce8-4c64-87a7-

1ef0b0a9573e?version=1.0, a údaje o počtu OSVČ z databáze ČSSZ, dostupné z WWW: 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/ekonomicke-ukazatele/prehled-o-poctu-poplatniku-pojistneho-

a-poctu-duchodcu/prehled-o-poctu-poplatniku-pojistneho-a-poctu-duchodcu.htm. 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2016
https://www.czso.cz/documents/10180/20551237/32018115_0501.pdf/91f04806-4ce8-4c64-87a7-1ef0b0a9573e?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20551237/32018115_0501.pdf/91f04806-4ce8-4c64-87a7-1ef0b0a9573e?version=1.0
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/ekonomicke-ukazatele/prehled-o-poctu-poplatniku-pojistneho-a-poctu-duchodcu/prehled-o-poctu-poplatniku-pojistneho-a-poctu-duchodcu.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/ekonomicke-ukazatele/prehled-o-poctu-poplatniku-pojistneho-a-poctu-duchodcu/prehled-o-poctu-poplatniku-pojistneho-a-poctu-duchodcu.htm
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Nepoměr mezi podílem OSVČ na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob a podílem 

OSVČ na celkovém inkasu daně z příjmů je však enormní. V tabulce č. 12 je uveden a v grafu 

č. 15 znázorněn vývoj inkasa daní z příjmů fyzických osob celkem a z toho výběr u osob se 

závislou činností a OSVČ.
121

 

Tabulka č. 12: Přehled vývoje inkasa daní z příjmů v ČR v letech 2000-2015 

Rok OSVČ OZČ Celkem Rok OSVČ OZČ Celkem 

 
mil. Kč mil. Kč mil. Kč 

 
mil. Kč mil. Kč mil. Kč 

2000 16 546 72 749 89 295 2008 17 749 115 180 132 929 

2001 18 796 78 530 97 326 2009 5 565 111 042 116 607 

2002 21 901 86 591 108 492 2010 7 987 111 842 119 830 

2003 22 131 94 653 116 784 2011 2 939 119 373 122 312 

2004 24 040 102 627 126 668 2012 3 261 119 787 123 049 

2005 26 583 110 662 137 245 2013 2 680 126 134 128 815 

2006 17 854 111 633 129 487 2014 1 128 130 867 131 995 

2007 17 003 126 388 143 391 2015 2 498 136 125 138 623 

 
OSVČ = osoby samostatně výdělečně činné 

OZČ = zaměstnanci a další osoby s příjmy ze závislé činnosti 

Graf č. 15: Přehled vývoje inkasa daní z příjmů v ČR v letech 2000-2015 (v mil. Kč) 

 

                                                      
121

 Údaje o inkasu daní z příjmů byly čerpány z oficiálního portálu finanční správy, dostupné z www: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani. 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani
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Z výše uvedených dat lze učinit několik závěrů:  

(a) Od roku 2005 dramaticky pokleslo inkaso daní z příjmů u OSVČ (v roce 

2014 činil výběr daní z příjmů u OSVČ pouze 4,2 % inkasa v roce 2005).  

(b) Pokles výběru daní u OSVČ nelze odůvodnit hospodářským cyklem a tzv. 

finanční krizí, neboť k nejnižšímu výběru daní došlo v letech 2014 a 2015, 

tedy v letech hospodářského růstu.  

(c) Úroveň inkasa daní z příjmů u OSVČ je extrémně nízká a rozdíly oproti 

inkasu daně z příjmů od osob se závislou činností propastně velké. 

(d) Žalostný stav výběru daní z příjmů u OSVČ je ekonomiky neodůvodnitelný 

a lze ho vysvětlit pouze daňovými úniky a špatnou daňovou politikou státu. 

(e) Současný stav má negativní dopad i na příjmy pojistného na důchodové 

pojištění, které jsou derivovány z daňových základů poplatníků daní. 

Uvedené závěry lze dokumentovat i na dalších ukazatelích a jejich relacích. Názorný obrázek 

poskytuje porovnání podílu OSVČ na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob a 

na celkovém inkasu daní z příjmů (viz graf č. 16).  

Graf č. 16: Podíl OSVČ na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob a na celkovém 

inkasu daní z příjmů v letech 2000-2015
122

 

 

 
PEAPS = podíl OSVČ na celkovém počtu ekonomicky aktivní pracovní síly 

PIDPFO = podíl OSVČ na celkovém inkasu daní z příjmů fyzických osob 
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 Data k sestavení grafu č. 16 byla čerpána ze stejných databází Českého statistického úřadu a Finanční správy 

jako v případě tabulek č. 10 a 11 a grafů č. 15. 
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Z grafu lze vyčíst, že jestliže v prvních letech sledovaného období byl procentuální podíl 

OSVČ na inkasu daní dokonce vyšší než jejich podíl na celkovém počtu ekonomicky 

aktivních osob, v posledních letech OSVČ v podstatě „přestaly“ platit daně. V následující 

tabulce č. 13 je uveden a v grafu č. 17 znázorněn vývoj průměrné roční daně z příjmů 

fyzických osob odvedené jednou OSVČ.
123

 

Tabulka č. 13: Průměrná roční daň z příjmů u OSVČ v ČR v letech 2000-2015 (v Kč) 

Rok Průměrná Rok Průměrná 

 
daň 

 
Daň 

2000 17 481 2008 18 916 

2001 19 465 2009 5 823 

2002 22 268 2010 8 175 

2003 22 155 2011 2 934 

2004 25 426 2012 3 281 

2005 29 185 2013 2 743 

2006 19 751 2014 1 160 

2007 18 522 2015 2 560 

Graf č. 17: Průměrná roční daň z příjmů u OSVČ v ČR v letech 2000-2015 (v Kč) 

 

Uvedené hodnoty průměrné roční daně z příjmů u OSVČ jasně dokládají výše vyslovené 

závěry. V roce 2005 odváděli OSVČ v průměru téměř 30 000 Kč, tedy cca 2 500 Kč měsíčně, 

což samo o sobě nebylo daňové zatížení příliš vysoké. Jestliže však průměrná roční daň 

                                                      
123

 Podklady pro výpočet průměrné roční dani z příjmů byly čerpány ze stejných zdrojů jako v případě tabulky 

č. 10 a 11. 
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u OSVČ v roce 2014 klesla na částku jen těsně nad 1 000 Kč, tedy v průměru méně než 

100 Kč měsíčně, nelze tento stav neoznačit minimálně za absurdní. 

V důsledku toho, že OSVČ bez ohledu na svůj daňový základ, jsou povinny odvádět pojistné 

na sociální zabezpečení alespoň z tzv. minimálního vyměřovacího základu, jsou příjmy 

pojistného na důchodové pojištění zajištěny i u OSVČ alespoň v minimální míře. Na druhé 

straně jsou příjmy státu z daně z příjmů i ze sociálního zabezpečení součástí celkových 

veřejných příjmů, které jsou ve svém celku tímto stavem významně poznamenány a zároveň 

je tím podvázána i možnost případné realokace prostředků v rámci celkových veřejných 

výdajů. Rozbor situace v daňové oblasti tedy jednoznačně ukazuje, že penzijní systém má své 

značné rezervy i ve svých příjmech, aniž by se musela zvyšovat výše sazeb pojistného. 
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7. Řešení důchodového věku v ČR 

7.1. Současná úprava důchodového věku   

Podle platné právní úpravy má v ČR pojištěnec nárok na starobní důchod, jestliže získal 

potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky 

stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Za dvacet let účinnosti zákona se několikrát změnily dva ze základních parametrů 

důchodového systému, kterými jsou nutná doba pojištění pro přiznání důchodu a důchodový 

věk. Nutná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v současné době každým rokem 

narůstá o jeden rok - v roce 2010 činila nutná doba pojištění 25 let, v roce 2016 je to již 32 let 

a v roce 2018 má být dosaženo cílového stavu 35 let.
124

 

Zákon však připouští v některých specifických případech přiznání nároku na starobní důchod 

i při nesplnění podmínky uvedené v předcházejícím odstavci. Pojištěnec má v současné době 

nárok na starobní důchod například také tehdy, když získal dobu pojištění nejméně 20 let (bez 

náhradních dob 15 let) a dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

pro muže stejného data narození.
125

  

Pojištěnec má rovněž nárok na předčasný starobní důchod před dosažením důchodového 

věku, jestliže získal zákonem požadovanou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku 

mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho 

důchodový věk je nižší než 63 let, nebo 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let 

a dosáhl věku alespoň 60 let.
126

 Nutno dodat, že přiznání předčasného důchodu vylučuje 

nárok na řádný starobní důchod, a jedná se tedy o trvale krácený důchod. 

Situace, kdy zákon o důchodovém pojištění ve svém § 29 obsahuje ve dvou odstavcích 

de facto dva důchodové věky, je předmětem kritiky J. Vostatka, podle něhož je tento stav 

„výsledkem parametrických důchodových reforem, orientovaných na úspory ve veřejných 
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 Viz ust. § 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
125

 Viz ust. § 29 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
126

 Viz ust. § 31 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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výdajích, bez velkého porozumění pro penzijní teorii.“
127

  Podle J. Vostatka „by důchodový 

věk v univerzálním důchodovém pojištění měl být jeden a „předčasné“ a pozdější odchody 

do důchodu by měly být doprovázeny pojistně-matematickým snížením či zvýšením důchodu 

(optimálně by tyto odchylné odchody do důchodu neměly být vůbec tolerovány).“
128

 

Až do přijetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, u nás platil meze změny 

důchodový věk stanovený zákonem v roce 1964, tedy 60 let u mužů a 57 let u bezdětných žen 

(se snížením o jeden rok za každé vychovávané dítě až na 53 let v případě pěti nebo více dětí). 

Po přijetí nového zákona zůstal v platnosti již jen pro pojištěnce, kteří dosáhli tohoto 

důchodového věku do 31. prosince 1995. 

Důchodový věk upravuje ustanovení § 32 zákona o důchodovém pojištění, které bylo za dobu 

účinnosti zákona několikrát změněno. Počínaje rokem 1996 dochází ke každoročnímu 

navyšování důchodového věku. V původním znění zákon počítal s jeho navyšováním u mužů 

o dva měsíce a žen o čtyři měsíce pouze do roku 2006, kdy měl být „zastropován“ důchodový 

věk u mužů 62 let a u bezdětných žen 61 let (se snížením o jeden rok za každé vychovávané 

dítě až na 57 let v případě pěti nebo více dětí) - viz kapitola 1.4. této práce.  

Tato úprava platila však pouze do konce roku 2003, neboť byla zákonem č. 425/2003 Sb. 

prodloužena doba navyšování důchodového věku až do roku 2012, kdy mělo být dosaženo 

shodného cílového důchodového věku 63 let u mužů i bezdětných žen (se snížením o jeden 

rok za každé vychovávané dítě až na 59 let v případě pěti nebo více dětí). 

Podstatnou změnu přinesla další novela zákona o důchodovém pojištění provedená zákonem 

č. 306/2008 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Pro pojištěnce narozené v období let 

1936 až 1968 se důchodový věk stanovil podle přílohy k zákonu o důchodovém pojištění. 

U pojištěnců narozených po roce 1968 byl stanoven jednotný důchodový věk 65 let u mužů 

i bezdětných žen. Touto úpravou rovněž došlo poměrně k radikální redukci zvýhodnění žen 

s dětmi, neboť nejnižší hranice se zvedla o celé tři roky na 62 v případě čtyř nebo více dětí. 

Pokud jde o stanovení důchodového věku, další a prozatím poslední změnu představuje 

novela zákona o důchodovém pojištění provedená zákonem č. 220/2011 Sb., který nabyl 
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 Vostatek, J., Zvyšování důchodového věku, pracovní materiál pro Odbornou komisi pro důchodovou 

reformu, 15. 10. 2015, s. 3 [online] [citováno 29. 5. 2016], dostupné z www: http://www.duchodova-

komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/J.-Vostatek-Zvyšování-důchodového-věku-15.-října-2015.pdf. 
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 Tamtéž, s. 3. 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/J.-Vostatek-Zvyšování-důchodového-věku-15.-října-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/J.-Vostatek-Zvyšování-důchodového-věku-15.-října-2015.pdf


76 

 

účinnosti 30. září 2011. V nové příloze k zákonu o důchodovém pojištění je stanoven 

důchodový věk pro pojištěnce narozené v období let 1936 až 1977 s tím, že všem 

pojištěncům, tj. bez rozdílu v pohlaví a v počtu vychovaných dětí, kteří se narodili v roce 

1977, by vzniknul nárok na starobní důchod v jejich 67 letech. 

Radikální změnu doznalo novelou zákona o důchodovém pojištění, provedenou zákonem 

č. 220/2011 Sb., ustanovení § 32 odst. 3, které s účinností od 30. září 2011 zní: 

„(3) U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let 

přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem 

narození pojištěnce a rokem 1977…“
129

 Nové znění tohoto ustanovení tak zrušilo jakékoli 

„zastropování“ důchodového věku.  

Pro přehlednost je v tabulce č. 14 uveden vývoj legislativní úpravy důchodového věku u mužů 

a bezdětných žen za posledních 52 let, tedy od nabytí účinnosti zákona č. 101/1964 Sb., 

o sociálním zabezpečení, až do dnešních dnů. 

Tabulka č. 14: Vývoj legislativní úpravy důchodového věku v ČR od roku 1964 

zákon muži bezdětné ženy 

č. 101/1964 Sb. 60 57 

č. 155/1995 Sb. 62 61 

č. 425/2003 Sb. 63 63 

č. 306/2008 Sb. 65 65 

č. 220/2011 Sb. 67+ 67+ 

Dosud platná úprava důchodového věku pro pojištěnce mužského a ženského pohlaví podle 

data jejich narození a u žen dle počtu vychovaných dětí je uvedena v tabulce č. 15. Je-li 

důchodový věk stanoven s přičtením kalendářních měsíců, považuje se důchodový věk 

za dosažený ve dni v posledním přičteném kalendářním měsíci, který se číslem shoduje se 

dnem narození pojištěnce. 

 

 

                                                      
129

 Ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v aktuálním znění zákona. 
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Tabulka č. 15: Důchodový věk v ČR 

Rok Důchodový věk činí u 

Narození 

     

  

  

mužů žen s počtem vychovaných dětí 

  0 1 2 3 a 4 5 a více 

1936 60r+2m    57r    56r    55r    54r    53r 

1937 60r+4m    57r    56r    55r    54r    53r 

1938 60r+6m    57r    56r    55r    54r    53r 

1939 60r+8m 57r+4m    56r    55r    54r    53r 

1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m    55r    54r    53r 

1941    61r    58r 56r+8m 55r+4m    54r    53r 

1942 61r+2m 58r+4m    57r 55r+8m 54r+4m    53r 

1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m    56r 54r+8m 53r+4m 

1944 61r+6m    59r 57r+8m 56r+4m    55r 53r+8m 

1945 61r+8m 59r+4m    58r 56r+8m 55r+4m    54r 

1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m    57r 55r+8m 54r+4m 

1947    62r    60r 58r+8m 57r+4m    56r 54r+8m 

1948 62r+2m 60r+4m    59r 57r+8m 56r+4m    55r 

1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 

1950 62r+6m    61r 59r+8m 58r+4m    57r 55r+8m 

1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m    56r 

1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 

1953    63r    62r 60r+8m 59r+4m    58r 56r+8m 

1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 

1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 

1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m    59r 57r+8m 

1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 

1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 

1959    64r    64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 

1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 

1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 

1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 

1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 

1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 

1965    65r    65r    65r 64r+8m 63+2mr 61r+8m 

1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m 

1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m 

1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m 

1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63r+8m 

1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m 

1971    66r    66r    66r    66r    66r 64r+8m 

1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m 

1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m 

1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m 

1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 

1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 

1977    67r    67r    67r    67r    67r    67r 
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Z výše uvedené tabulky č. 15 vyplývá, že důchodový věk je identický pro všechny pojištěnce, 

tj. bez rozdílu v pohlaví a v počtu vychovaných dětí, kteří se narodili v roce 1975 a později. 

Pro všechny pojištěnce narozené později než v roce 1977 narůstá důchodový věk každým 

rokem o dva měsíce, aniž by byla stanovena jakákoli cílová hranice. 

7.2. Důchodová problematika v programu vlády a politických stran  

Potřeba důchodové reformy, zvláště pak problematika tzv. II. pilíře důchodového systému, 

byla poměrně intenzivně zmiňovaná v politických debatách před posledními parlamentními 

volbami. Pečlivé studium programových dokumentů všech politických stran, které se v roce 

2013 dostaly do Poslanecké sněmovny, přináší ale překvapivé poznání, že v programech stran 

je důchodová problematika zmíněna pouze okrajově a je téměř nemožné na jejich základě 

zhodnotit názorové spektrum politických stran na důchodovou reformu či její dílčí problém 

důchodového věku.
130

  

V programovém prohlášení koaliční vlády z února 2014 se důchodová problematika 

prioritami vlády rovněž neobjevila. Programové úkoly v důchodové oblasti jsou obsaženy až 

mezi rezortními prioritami v kapitole věnované Ministerstvu práce a sociálních věcí.  

„Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro 

zvyšování důchodů od roku 2015. Vláda ukončí platnost pravidla snížené valorizace důchodů 

a zajistí, že důchody budou od ledna 2015 opět zvyšovány o 100 % nárůstu spotřebitelských 

cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Ustaví odborné komise jak k ukončení II. pilíře a 

návrhům změn důchodového systému, tak k návrhu dlouhodobého a systémového řešení 

rodinné politiky v České republice. Vláda připraví detailní návrh na ukončení důchodového 

spoření při respektování vlastnických práv jeho účastníků a dále komplexní a vzájemně 

provázaný souhrn konkrétních návrhů na změny v důchodovém systému, které přinesou jeho 

dlouhodobě stabilní uspořádání a přiměřenost poskytovaných dávek.“
131

 

Konkrétnější podobu programu změn v důchodovém systému včetně „zastropování“ 

                                                      
130

 Viz programové dokumenty politických stran: ČSSD (http://www.cssd.cz/data/files/cssd-dlouhodoby-

program.pdf, https://www.cssd.cz/data/files/volebni_program.pdf), ANO (http://www.anobudelip.cz/cs/o-

nas/program/resortni-program/), KDU-ČSL (http://www.kdu.cz/getattachment/6089d21c-eba3-4e8e-b390-

1b922500af73/Volebni-program-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-2.aspx), ODS 

(http://www.ods.cz/programy), TOP 09 (http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-

2013/), KSČM (https://www.kscm.cz/nase-strana/program), Úsvit (http://www.usvitnarodnikoalice.cz/). 
131

 Programové prohlášení vlády České republiky, Praha, únor 2014, s. 6, [online] [citováno 

1.6. 2016],dostupné z www: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf. 

http://www.cssd.cz/data/files/cssd-dlouhodoby-program.pdf
http://www.cssd.cz/data/files/cssd-dlouhodoby-program.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/volebni_program.pdf
http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/resortni-program/
http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/resortni-program/
http://www.kdu.cz/getattachment/6089d21c-eba3-4e8e-b390-1b922500af73/Volebni-program-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-2.aspx
http://www.kdu.cz/getattachment/6089d21c-eba3-4e8e-b390-1b922500af73/Volebni-program-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-2.aspx
http://www.ods.cz/programy
http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2013/
http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2013/
https://www.kscm.cz/nase-strana/program
http://www.usvitnarodnikoalice.cz/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf
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důchodového věku nalezneme až v koaliční smlouvě, která je přílohou programového 

prohlášení vlády. 

„Budeme usilovat o vytváření důstojných životních podmínek pro seniory. Prosadíme návrat k 

pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.  

Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře. 

Dáme podnět k sestavení odborné komise v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a 

ministerstva financí složené z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců 

tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, která připraví úpravy zdanění 

práce a důchodového systému s účinností od roku 2017 tak, abychom zajistili výplaty 

důstojných penzí, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a 

společností a zastropování věku odchodu do důchodu. 

V první fázi podpoříme stávající produkty ve III. pilíři, kde stát poskytuje příspěvky a 

navrhneme vylepšení jejich parametrů s cílem větší motivace lidí spořit na stáří.“
132

 

V návaznosti na vládní programové prohlášení byla již v květnu 2014 ustavena Odborná 

komise pro důchodovou reformu, jejímiž stálými členy se stali zástupci všech parlamentních 

politických stran a dále odborníci, kteří byli těmito stranami nominováni a zástupci sociálních 

partnerů. Hlavním politickým zadáním pro tuto komisi bylo dle jejího předsedy M. Potůčka 

„vytvoření zázemí pro hledání širokého konsensu o dalším pokračování důchodové 

reformy.“
133

 Posláním komise bylo „zhodnotit stav a vývojové trendy českého důchodového 

systému z pohledu demografie, sociologie a ekonomie a připravit návrhy na takové 

pokračování důchodové reformy, které stabilizují důchodový systém v dlouhodobé 

perspektivě, budou přijatelné napříč politickým spektrem a přijmou je i občané.”
134

  

Nutno podotknout, že nalézat konsensus u zástupců politických stran nebylo a není 

jednoduché. Již bylo zmíněno, že základní programové dokumenty parlamentních politických 

stran poskytují jen kusé informace o jejich postoji k důchodové problematice a jsou 

                                                      
132

 Programové prohlášení vlády České republiky, Příloha Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a 

KDU-ČSL na volební období 2013-2017, Praha, únor 2014, s. 36, [online] [citováno 22. 11. 2016], dostupné 

z www: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf. 
133

 POTŮČEK, M. a kol., Veřejná politika, 1. vydání, nakladatelství C. H. Beck, Praha 2016, s. 223. 
134

 Poslání komise, [online] [citováno 22. 11. 2016], dostupné z www: http://www.duchodova-

komise.cz/?page_id=47. 
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nedostatečnou platformou pro uplatnění metod veřejné politiky, kterými jsou analýza diskursů 

a analýza rámců.  

Celistvější obraz o spektru názorů na jednotlivé problémy důchodového systému v České 

republice přinesly až odpovědi parlamentních politických stran a hnutí na sedm níže 

uvedených otázek. Jejich odpovědi byly shrnuty v dokumentu Přehled pozic politických stran 

a hnutí k Cestovní mapě české důchodové reformy k 30. 11. 2016, který je pracovním 

podkladem k jednání jejich představitelů k pokračování důchodové reformy.  

Z hlediska veřejné politiky jsou parlamentní politické strany a hnutí klíčovým aktérem 

každého veřejného politického procesu. V tomto případě jim byly Odbornou komisí 

pro důchodovou reformu položeny následující otázky: 

„1. Má první průběžný důchodový pilíř zohledňovat neplacenou péči o děti jako zásadní 

přínos pro jeho dlouhodobou udržitelnost?  

2. Jsme připraveni upravovat parametry důchodového systému? Pokud ano, kterých, proč 

a jak?  

3. Chceme kromě parametrických úprav důchodového systému připravovat i jeho zásadnější 

strukturální reformy?  

4. Jsme připraveni měnit postavení pojistných a nepojistných dávek v sociálním systému? 

Pokud ano, kterých, proč a jak?  

5. Chceme simultánně reformovat daňový a důchodový systém tak, abychom zajistili 

důchodovému systému dostatečný příjem a zároveň podpořili hospodářský růst?  

6. Jsme připraveni zvyšovat podíl výdajů na důchodový systém na HDP?  

7. Podpoříme zavedení veřejně spravované „prémiové penze“ s kapitalizací příspěvků na 

trhu?“
135

 

Na zadané otázky odpověděli v různé míře konkrétnosti všechny oslovené subjekty vyjma 

                                                      
135

 Viz Přehled pozic politických stran a hnutí k Cestovní mapě české důchodové reformy k 30. 11. 2016, 

pracovní podklad k jednání představitelů politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR 

k pokračování důchodové reformy 30. 11. 2016, s. 1, [online] [citováno 14. 12. 2016], dostupné z www: 

http://www.duchodova-komise.cz/?page_id=51. 
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strany Úsvit, která však zdůraznila, že se účastní práce Odborné komise pro důchodovou 

reformu a je připravena podporovat všechny návrhy, které budou ve prospěch občanů.
136

 

Odpovědi jednotlivých stran na sedm položených otázek byly shrnuty do níže uvedené 

tabulky. 

Tabulka č. 16: Odpovědi politických stran a hnutí na otázky Odborné komise pro 

důchodovou reformu
137

 

Otázka 1 2 3 4 5 6 7 

ANO k diskusi 
ano ano ano ano otázka 

nejasná 

diskutovat v 

kontextu 

ČSSD 

ano ano ne (v 

dohledné 

době)  

ano ano ano věnovat se 

celému III. 

pilíři  

KDU-ČSL ano ano ano ano ano ano ano 

KSČM 

ano ano ne ne ano (ale 

pečlivě, 

opatrně) 

ano otázce 

nerozumíme 

ODS 

nepovažujeme 

za zásadní 

ano ano ano ano (bez 

zvyšování 

daní a 

odvodů) 

jasně 

definovat 

převod ze 

státního 

rozpočtu 

chybí více 

informací 

TOP 09 

odpověď 

souvisí 

s odpovědí na 

otázku č. 5 

ano minulá vláda 

systémovou 

reformu 

prosadila, 

současná nic 

nepředložila 

k diskusi  

- 

zdroje je 

třeba 

najít vždy 
- 

V tabulce je vyjádřen obecný postoj k dané otázce, konkrétní odpovědi politických subjektů 

byly pochopitelně obsažnější. Z hlediska tématu naší práce je zajímavé, že všechny oslovené 

strany a hnutí jsou připraveny upravovat parametry důchodového systému (což ještě 

neznamená shodu na tom, které a jakým způsobem) a tři z nich (ČSSD, KDU-ČSL a KSČM) 

explicitně podpořily vládní návrh na „zastropování“ důchodového věku, který je již 

v legislativním procesu. 

7.3.  „Zastropování“ důchodového věku 

Právní úpravu důchodového věku, k níž došlo přijetím zákona č. 220/2011 Sb., který 

novelizoval zákon o důchodovém pojištění, lze právem považovat za raritní. V žádné jiné 
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 Viz tamtéž, s. 2. 
137

 Viz tamtéž, s. 1. 
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evropské zemi nezůstává důchodový věk „nezastropován“. I při jeho postupném navyšování 

je vždy stanoven cílový stav nebo alespoň způsob výpočtu na základě indexace upravené 

zákonem. V naší stávající úpravě „ je nastavení důchodového věku automatické a bez uvedení 

limitní hodnoty hranice důchodového věku jde až za reálné hranice jeho zvyšování 

(do nekonečna).“
138

  

Otázka stanovení důchodového věku se zcela oprávněně stala jednou z priorit Odborné 

komise pro důchodovou reformu, která předložila exekutivním orgánům k tomuto problému 

mnoho expertních podkladů i vlastních doporučení. Komise dospěla k závěru, že stát by se 

měl snažit, aby senioři strávili ve starobním důchodu průměrně okolo čtvrtiny svého života. 

Věk odchodu do důchodu by se měl pravidelně přepočítávat podle předpokládaného věku 

dožití při vstupu do důchodu. Demografickou prognózu by měla vláda vyhodnocovat každých 

pět let a v případě výraznější odchylky od zákonem stanoveného důchodového věku by se měl 

adekvátně tento věk upravit. 

Na jaře 2016 předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí do legislativního procesu návrh 

novely zákona o důchodovém pojištění, která navrhuje ukončení zvyšování důchodového 

věku ve dvou alternativách - v 65 letech nebo 67 letech. V praxi by to znamenalo, že 

při současném tempu narůstání důchodového věku by mužům, bezdětným ženám a matkám 

jednoho dítěte vznikal nárok na důchod v 65 letech v roce 2030. V druhé variantě by 

důchodového věku 66 let dosáhli muži, bezdětné ženy i matky až čtyř dětí s rokem narození 

1971 v roce 2037 a cílového důchodového věku 67 let by bylo dosaženo v roce 2044, kdy by 

vznikl nárok na důchod lidem narozeným v roce 1977.  

Vláda nakonec schválila alternativu, která ukončuje zvyšování důchodového věku v 65 letech, 

a návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zaslala v září 2016 

k projednání do Poslanecké sněmovny.
139

 Pokud bude novela schválena, měla by podle 

navrhovaného znění nabýt účinnosti 1. ledna 2018. 

Návrh novely zároveň předpokládá další možné úpravy důchodového věku na základě 

pravidelného sledování souladu důchodového věku a vývoje střední délky života. Vedle 

zákona o důchodovém pojištění má být totiž novelizován i zákon č. 582/1991 Sb., 
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o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Podle této 

novely má Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládat vládě do 30. června kalendářního 

roku, který končí číslicí 4 nebo 9, zprávu o stavu důchodového systému ČR a jeho 

předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci a na očekávaný populační a 

ekonomický vývoj. „Tato zpráva obsahuje zejména informaci o tom, jak by měl být 

důchodový věk stanoven, aby bylo dosaženo stavu, kdy by očekávaná střední délka života 

jednotlivých generací při jeho dosažení činila jednu čtvrtinu součtu tohoto věku a této 

očekávané střední délky života, a to pro všechny osoby, které dosáhly v roce předložení 

zprávy věku 25 až 54 let… V případě, kdy alespoň pro jednu generaci uvedenou v předchozí 

větě platí, že podíl očekávané střední délky života při dosažení důchodového věku podle 

zákona o důchodovém pojištění a součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života je 

menší než 24 % nebo větší než 26 %, obsahuje tato zpráva též informaci o úpravě 

důchodového věku podle předchozí věty.“
140

 

Zpráva MPSV má vycházet z údajů obsažených ve zprávě Českého statistického úřadu 

o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v  České republice, která musí být 

zveřejněna do 31. prosince kalendářního roku, který končí číslicí 3 nebo 8. Zpráva ČSÚ musí 

dle návrhu novely zákona obsahovat veškeré údaje pro stanovení důchodového věku dle 

předcházejícího odstavce, resp. pro stanovení důchodového věku tak, aby lidé trávili 

v důchodu cca jednu čtvrtinu svého života. Očekávaná střední délka života se přitom stanoví 

jako prostý aritmetický průměr střední délky života mužů a žen. 

Lidé v České republice, kteří nyní odcházejí do důchodu, stráví ve starobním důchodu cca 

23 let,
141

 avšak díky tempu zvyšování důchodového věku se tato doba bude v dalších letech 

zkracovat. Autor považuje legislativní „zastropování“ důchodového věku za správné a jeho 

snahou je analýzami dat a argumenty obsaženými v této práci oprávněnost a odůvodněnost 

tohoto kroku podpořit. Za velmi racionální považuje i kritérium, aby lidé trávili v důchodu 

čtvrtinu svého života. Zároveň však považuje za nutné učinit k předkládané novele několik 

poznámek a poukázat na některé souvislosti, které je třeba brát při zvoleném způsobu 

stanovení důchodového věku v úvahu.  
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Kladně je nutno hodnotit zejména dva obecné principy nového návrhu na způsob stanovení 

důchodového věku - předvídatelnost a flexibilitu. Lidé by dostávali od své rané dospělosti 

informaci o předpokládaném věku odchodu do důchodu, která by se navíc s časem 

upřesňovala. Z návrhu rovněž vyplývá, že revize důchodového věku by se již netýkala osob 

v předdůchodovém věku, což je pro lidi v této věkové skupině velmi významné pro jejich 

plánování konce profesní dráhy i celkovou přípravu na novou životní situaci. Navrhovaná 

úprava je i dostatečně flexibilní, neboť anticipuje změny ve střední délce života, případně vliv 

dalších faktorů, které jsou významné pro stanovení důchodového věku.  

Druhá poznámka se vrací k diskusi, zda mělo být navrženo „zastropování“ důchodového věku 

v 65 nebo v 67 letech. Považujeme-li za správnou premisu, že by lidé měli trávit čtvrtinu 

svého života v důchodu, pak je volba důchodového věku v 65 letech, a to hned z několika 

důvodů.  Na Odborné komisi pro důchodovou reformu Tomáš Kučera demonstroval 

na datech, „jak se při současném nastavení hranice důchodového věku doba prožitá 

v důchodu postupně snižuje, přičemž … muži jsou na tom hůře… Při současném nastavení 

důchodového věku tedy u žen průměrná doba prožitá v důchodu klesá, zatímco u mužů roste… 

Pro zajímavost dále uvedl, že na referenčních 25 % se dostaneme v okamžiku, kdy se srovná 

důchodový věk všech žen (bez rozdílu počtu vychovaných dětí) a mužů, tedy u ročníku 

1975.“
142

 

Třetí poznámka je také součástí argumentace ve prospěch „zastropování“ důchodového věku 

v 65 letech. Zvažování alternativní hranice 67 let bylo totiž z hlediska legislativní 

konstrukce velmi nelogické a nadbytečné. Připomeňme, že při pro většinu občanů bude 

platit důchodový věk 65 let až v roce 2030. Pokud by byla novela schválena a nabyla 

účinnosti v dohledné době, do roku 2030 by měly být třikrát zpracovány výše uvedené zprávy 

ČSÚ a na základě nich zprávy MPSV.  Podle výsledků těchto statistických zpráv by MPSV 

mělo předložit vládě návrh na úpravu důchodového věku, který by odpovídal skutečnému 

demografickému vývoji a respektoval zákonem deklarovaný cíl. Jinými slovy, má-li být brána 

premisa o čtvrtině života strávené v důchodu za závaznou, pak diskuse o tom, zda má být 

cílový důchodový věk stanoven v úrovni 67 let, pozbývá smysl. 
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Je namístě podotknout, že používání termínu „zastropování“ v souvislosti s navrženou právní 

úpravou může být poněkud matoucí, neboť navozuje představu neměnného řešení 

s uzavřeným koncem. Novela sice odstraňuje zcela neobvyklý stav, kdy důchodový věk může 

růst bez jakékoli limitace, zároveň však „strop“ důchodového věku vymezuje jako veličinu 

proměnlivou v závislosti na vývoji relevantních faktorů. Je velmi pravděpodobné, že 

k posunutí hranice důchodového věku dojde již v nepříliš vzdálené budoucnosti. T. Fiala a 

J. Langhamrová analyzovali předpokládaný vývoj poměru starobních důchodců 

a zaměstnaných osob při různých variantách zastavení dalšího růstu důchodového věku. 

Dospěli k závěru, že při trvalém růstu důchodového věku dle dosud platné právní úpravy by 

byl koncem 21. století poměr počtu důchodců k počtu zaměstnaných osob dokonce nižší než 

v současné době, naproti tomu při zafixování důchodového věku na hranici 65 let „by se ve 

druhé polovině tohoto století pohyboval počet starobních důchodců dlouhodobě na úrovni 

více než 80 % počtu zaměstnaných osob.“
143

 Je možné konstatovat, že novela eliminuje 

možnost vzniku obou uvedených situací.   

Další poznámka se dotýká relevantnosti a dostatečnosti podkladů, podle nichž má být 

v budoucnu upravován důchodový věk. Změny důchodového věku nad hranicí 65 let by měly 

být připravovány na základě výsledků zmíněných zpráv o demografickém vývoji a stavu 

a vývoji důchodového systému. Podle důvodové zprávy k návrhu novely zákona „by tak 

došlo k zavedení pravidelného posuzování nastavení důchodového věku, které může odstranit 

nedostatky aktuálního pouze mechanického nastavení a umožní reagovat na změny vnějších 

podmínek reprezentovaných očekávaným vývojem střední délky života při dosažení 

důchodového věku v jednotlivých generacích, a to v kontextu vývoje celého důchodového 

systému v rámci ekonomického vývoje ČR.“
144

 

Z výše citovaného textu plyne, že posuzování důchodového věku a jeho případné změny se 

mají v budoucnu opírat o hodnocení dosavadního demografického vývoje a demografické 

projekce do budoucna. Je namístě ocenit relativně krátkou, pětiletou periodicitu tohoto 

vyhodnocování, které umožňuje upřesňovat prognózy, jejichž přesnost klesá s narůstajícím 

časem od jejich vzniku, a vytváří prostor pro reflexi nepředvídaných událostí a faktorů, které 
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odchylují demografický vývoj od predikovaného trendu. Od roku 1950 bylo v České 

republice publikováno 15 demografických prognóz a vědecké práce zabývající se jejich 

přesností prokázaly, že se tyto prognózy vždy odchylují od skutečného vývoje. 
145

 Je 

zajímavé, že nepřesnost prognóz roste nejenom s časem, ale i stářím věkových skupin. Již 

u horizontu 20 let se u starších osob prognózy systematicky odchylují o více než 

10 procent.
146

 

7.4. Faktory nelineárního vývoje 

Dnešní svět se nevyznačuje stabilitou a jako problematické se ukazují veškeré dlouhodobé 

prognózy, které anticipují budoucnost v daleké budoucnosti, například až do roku 2060. Jejich 

největším problémem je, že budoucnost předvídají často víceméně extrapolací dosavadního 

vývoje. Budoucnost se pak jeví jako výsledek kontinuálního a lineárního vývoje 

vycházejícího z daností přítomnosti. Tento přístup však dostává v současné době závažné 

trhliny ve všech oblastech společenského života, neboť ve světě nabývají na významu faktory, 

které lineární vývoj silně narušují, a navíc nikdo nezná hloubku a trvalost jejich působení. 

Uveďme jen několik faktorů, o nich ještě před pár lety nikdo neuvažoval, a který mají velký 

dopad i na penzijní systémy. Jejich důležitou složkou jsou penzijní fondy, které mají svou 

strategii vybudovanou na dlouhodobém spoření jejich účastníků a zhodnocování jejich 

uložených částek. V souvislosti se zaváděním, dnes již zrušeného, tzv. II. pilíře důchodového 

systému byly prezentovány kalkulace, které měly přesvědčit o výhodnosti vstupu do tohoto 

pilíře a v dlouhodobém horizontu predikovaly vysoké zhodnocení úspor účastníků fondů.
147

  

I v dluhopisových fondech pro konzervativní střadatele se odhady průměrného zhodnocování 

pohybovaly kolem 3 %. Neuplynuly ani čtyři roky a takových prognóz by se při minimálních 

úrokových mírách a existenci i státních dluhopisů s tzv. zápornými úroky patrně nikdo 

nedopustil. Ve finančním světě dnes panuje absolutní nejistota a i odborní analytici tápou, 

pokud mají vyslovit svou predikci, byť jen na jeden rok dopředu. 

Veškeré demografické prognózy v celé Evropě již dnes ovlivňuje i probíhající tzv. migrační 
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krize, o níž nikdo neví, jak dlouhé bude mít trvání, ani jak se bude proměňovat ve své 

intenzitě. Nejistotu prohlubuje fakt, že o jejích příčinách i motivacích migrantů se spíše 

spekuluje, než že by byly exaktně odhalovány. Samotný fakt, že se dramaticky rozšiřuje 

okruh zdrojových zemí, signalizuje rozmanitost příčin této krize i motivací a sil, které se ji 

snaží eskalovat. V každém případě platí, že tato krize má a bude mít silný vliv 

na demografický vývoj v Evropě.       

Za klíčový faktor, který dramaticky ovlivní celou sféru sociální politiky ve všech zemích 

světa, je nástup tzv. 4. průmyslové revoluce (někdy označované též jako Průmysl 4.0 či 

Práce 4.0), o jejímž charakteru a reálných dopadech na různé sféry života společnosti se 

dosud v České republice málo hovoří.
148

 Pro 4. průmyslovou revoluci je charakteristický 

vznik „chytrých továren“, které využívají kyberneticko-fyzikální systémy, rozsáhlou 

digitalizaci a robotizaci. Výroba bude řízena i kontrolována prostřednictvím internetu 

a identifikace problémů bude probíhat automaticky. Technická zařízení převezmou činnosti, 

které dosud vykonávají lidé. 

V iniciování 4. průmyslové revoluce se mimořádně angažuje Německo, s jehož ekonomikou 

je české hospodářství silně propojeno. S postupem této revoluce je možné očekávat prudký 

růst produktivity práce a zvýšení konkurenceschopnosti, zároveň je však nutno vidět i velká 

rizika - „kdo se nepřizpůsobí, tomu hrozí zánik, což chápou i mnohé české firmy“.
149

 Čtvrtá 

průmyslová revoluce bude výrazně redukovat podíl nekvalifikované práce a je zřejmé, že 

bude mít tvrdé dopady na pracovní trh a návazně na sociální politiku států. 

Nabízí se otázka, jakým způsobem například výše uvedené tři faktory, které silně působí 

a proměňují společenské poměry, souvisejí s penzijními systémy a stanovením důchodového 

věku. Odpověď zní: velmi, neboť jejich vlivem se destabilizují finanční trhy a bankovnictví, 

které jsou mimo jiné místem, kam směřují prostředky lidí i penzijních fondů, mění se sociální 

a demografická struktura společnosti a vytváří se tlak na vytlačování lidské práce 
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z ekonomiky. Neracionální prodlužování důchodového věku může sice snížit výdaje 

vynakládané na starobní důchody, ale ve stejné či ještě větší míře zvýšit jiné sociální platby, 

které by udržely alespoň minimální životní úroveň ohromného počtu osob a elementární 

soudržnost společnosti.    

Vrátíme-li se k novele zákona o důchodovém pojištění, která navrhuje stanovit limit věkové 

hranice, kdy lidem vzniká nárok na důchod, je třeba zdůraznit právě širší globální souvislosti, 

které mají významné dopady do sociální sféry. Podle výše citované části důvodové zprávy 

k projednávané novele zákona o důchodovém pojištění, má zákon umožnit reakci na změny 

vnějších podmínek, které jsou reprezentované očekávaným vývojem střední délky života, a to 

v kontextu vývoje celého důchodového systému v rámci ekonomického vývoje ČR. Vše 

svědčí o tom, že volba střední délky života jako kriteriálního ukazatele a aktuální 

„zastropování“ limitního věku pro přiznání důchodu v 65 letech je potřebný krok učiněný 

správným směrem. Tento demografický ukazatel splňuje požadavek na interdisciplinární 

přístup při stanovování důchodového věku, neboť vypovídá o kvalitě života a promítají se 

v něm významné společenské faktory, často i vzájemně související, jako je například 

ekonomická úroveň, stav zdravotnictví či životní prostředí, ale například i politické faktory 

(válečné poměry), kriminalita a další činitelé.  

Za velmi diskutabilní je ale nutno považovat názor, že vnější podmínky mohou být 

reprezentovány pouze ukazatelem střední délky života. Autorovi, a pravděpodobně ani 

zpracovatelům návrhu novely zákona, ani zákonodárcům, není v této fázi jasné, v jaké 

obsahové struktuře budou zprávy, které mají být základním podkladem pro stanovení 

důchodového věku, a jaká data v nich budou předmětem analýzy. Explicitně je uveden pouze 

ukazatel délky středního věku, který zřejmé má být rozhodujícím kritériem pro stanovení 

důchodového věku. Přes správnost volby tohoto ukazatele se však lze oprávněně domnívat, že 

ke změnám v důchodovém věku by nemělo docházet mechanicky na základě vývoje jednoho 

ukazatele. Rovněž formulaci, že reakce na změny tohoto ukazatele mají probíhat v kontextu 

vývoje důchodového systému v rámci ekonomického vývoje, považuje autor za poněkud vágní. 

Nicméně návrh nové úpravy důchodového věku lze rozhodně hodnotit jako krok správným 

směrem, přestože je namístě si připustit, že i v případě jeho přijetí nelze vyloučit jeho další 

úpravu i v relativně blízké budoucnosti. 
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8. Závěr 

Právo na důchodové zabezpečení patří do skupiny sociálních práv garantovaných Ústavou 

ČR. Ze znění již citovaného článku 30 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mají 

občané právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, jednoznačně vyplývá povinnost státu 

a společnosti významně přispět k naplnění tohoto práva. Listina základních práv a svobod, 

která je součástí tzv. ústavního pořádku České republiky, upravuje lidská, politická, sociální 

a další základní práva všech občanů. I pro řešení důchodového věku tak představuje základní 

právní rámec, neboť definuje mimo jiné sociální záruky důstojné lidské existence. Obecným 

cílem důchodového zabezpečení je podle ústavních právníků „regulace odpovědnosti občana 

za svou budoucnost … a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany…“
150

 

Problémy spojené s důchodovým věkem musíme řešit právě v kontextu sociálních práv. 

K jejich rozmachu a zejména k jejich právní vynutitelnosti historicky došlo až po druhé 

světové válce. V úvodní kapitole jsme sice stručně popsali vývoj důchodového zabezpečení 

již od druhé poloviny 19. století, k ústavnímu zakotvení základních sociálních práv 

přistoupily jednotlivé země až o několik desetiletí později. Koncepce sociálních práv je 

spojena s hodnotou lidské důstojnosti i s pojmem sociálního státu (welfare state).  Tento 

pojem má své kořeny již v tzv. Beveridgově zprávě Sociální pojištění a související služby 

(Social Insurance and Allied Services), kterou tento liberální politik předložil britské vládě již 

v roce 1942.  

Jednotlivá základní občanská práva mají odlišnou povahu a předpokládají i rozdílnou úlohu 

státu při jejich uplatňování. „Zatímco u základních lidských a politických práv převažuje 

povinnost státu zdržet se jistého konání…, u sociálních práv je výrazně v popředí povinnost 

státu konat…, především zajistit v případě potřeby nositeli základního práva určitá plnění či 

služby... právo na sociální zabezpečení je primárně právem na plnění ze strany státu“
151

 

Konkrétní rozsah plnění sociálních práv pochopitelně ústavní zákon nevymezuje, neboť ten je 

dle čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod předmětem prováděcích zákonů, které však 

musejí být v souladu s ústavními principy. 

 

                                                      
150

 KLÍMA K. a kol., Komentář k Ústavě a Listině, 2. rozšířené vydání, Praha 2009, vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s. 1234, ISBN 978-80-7380-140-3. 
151

 WINTR, J., Komentář k čl. 30 Listiny základních práv a svobod, Systém ASPI (Automatizovaný systém 

právních informací), nakladatelství Wolters Kluwer, stav k 9. 10. 2016 [poslední stav textu]. 
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V souvislosti s Listinou základních práv a svobod je třeba zmínit ještě její článek 26, 

odstavec 3: „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří 

toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; 

podmínky stanoví zákon.“
152

 Podobně jako v již citovaném článku 30, který se týká hmotného 

zabezpečení ve stáří, se mohou občané v určité sociální situaci (v tomto případě při 

nezpůsobilosti k práci) domáhat na státu přiměřeného hmotného zabezpečení. V souvislosti 

s řešením problematiky důchodového věku a s názory, které odůvodňují prodlužování 

důchodového věku zejména schopností seniorů setrvat déle v pracovní aktivitě, je nutno 

zdůraznit odlišný smysl a význam těchto dvou článků. Velmi přesně to vyjádřil Jan Wintr 

v již citovaném komentáři: „Ve vztahu ke zvyšujícímu se zákonnému důchodovému věku je 

třeba už na úrovni jazykového výkladu vidět, že stáří a nezpůsobilost k práci stojí v Listině 

vedle sebe, a proto nemohou mít tentýž význam. Proto je nesprávný výklad, který by plošně 

přiznával právo na přiměřené hmotné zabezpečení starým lidem až v okamžiku, kdy už jsou 

nezpůsobilí k práci.“
153

 

Exkurs do oblasti ústavního práva není samoúčelný, ale naopak zcela patřičný a potřebný. 

Vrací nás totiž v úvahách o důchodovém věku k nejzákladnějším principům a východiskům, 

z nichž by měly vycházet. V praxi totiž bývá postup zcela opačný - za apriorní východisko se 

berou vybraná ekonomická a demografická fakta, jež se často interpretují staticky a bez 

kontextu, a kterým se má mechanicky přizpůsobit stanovení důchodového věku, případně 

další parametry důchodového systému. Tento přístup, kterým vynikají zvláště mnozí vlivní 

ekonomové, je charakteristický pro nebývalé množství různých studií, odborných statí 

i mediálních příspěvků. Za signifikatní příklad uveďme například vyjádření Aleše Michla, 

který část odůvodnění návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí na „zastropování“ 

důchodového věku, které zní: „ účelem předloženého zákona je ukončit neomezené zvyšování 

důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální pevné věkové hranici“, s despektem 

komentuje, že marně hledá jakékoli ekonomické odůvodnění, dle jeho slov „ono totiž 

ekonomicky pro obhajobu návrhu nic najít nelze.“
154

    

Uvažování stoupenců výše uvedeného přístupu je zatíženo převráceným vztahem účelu 

                                                      
152

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České 

republiky, v platném znění. 
153

 WINTR, J., cit. op. 
154

 MICHL, A., Zvolte nás, máme pro vás dárek za tři a půl bilionu, iDNES, 2. 9. 2016 [online] [citováno 

11.10.2016], dostupné z www: http://ekonomika.idnes.cz/komentar-penze-darek-pro-volice-za-tri-a-pul-bilionu-

fh6-/ekonomika.aspx?c=A160901_2270185_ekonomika_kris. 
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a prostředku a lze se právem domnívat, že se sami diskvalifikují z kompetentní debaty 

o důchodové problematice. Rozsah důchodového zabezpečení, ať se jedná o výši 

důchodových dávek, či dobu, po kterou jsou dávky vypláceny, je pochopitelně objektivně 

limitován ekonomickými možnostmi daného státu. To však neznamená, že v případě obtíží 

s financováním důchodového systému je jediným řešením redukce či stagnace rozsahu 

důchodového zabezpečení, aniž by byly podrobeny kritické analýze i potenciální zdroje 

financování (transfer prostředků prostřednictvím daňové a pojistné soustavy). 

Za klíčové při posuzování optimální výše důchodového věku lze právem považovat 

ekonomické a demografické faktory. Samy o sobě však tvoří pouze podmínky pro zajištění 

důstojného života seniorů, a to nejen co do výše jejich zabezpečení, ale i délky života, kterou 

mohou po ukončení pracovní aktivity strávit ve starobním důchodu. Úlohu státu v péči 

o seniory lze v mnohém přirovnat s jeho rolí ve zdravotní péči a zajištění základní vzdělanosti 

občanů. Ani v těchto oblastech nemůže civilizovaný stát na naší ekonomické úrovni 

„vyhrožovat“ občanům neudržitelností stávajícího systému a při všech reformních krocích 

musí se stejným úsilím zvažovat a aktivovat i skryté potenciální zdroje v ekonomice, které 

často leží zejména v revizi společenských priorit i redistribuci bohatství společnosti. 

Ekonomické i demografické podmínky jsou přitom často dramaticky proměnlivé 

a z dlouhodobého hlediska i obtížně predikovatelné. V práci je poukázáno na podmíněnost 

demografického vývoje historickými událostmi i na jeho cyklický generační charakter. 

V posledních letech k tomu přistupují závažné problémy spojené s globální migrací masy lidí, 

která v jednotlivých zemích může ovlivnit počet i věkovou strukturu obyvatel. Hlavní znakem 

hospodářského vývoje v posledních letech se ukázala právě jeho nepředvídatelnost. Jako 

moudré se ukazuje ponechat akcent na průběžném financování důchodového systému, neboť 

v době záporných úrokových sazeb a v situaci, kdy penzijní společnosti mají problém udržet 

vklady střadatelů v jejich nominální výši, je patrně obtížné, aby lidé svěřovali svůj osud 

primárně těmto společnostem.  

Lze považovat za úspěch, že alespoň část členů Odborné komise pro důchodovou reformu, 

vedená prof. Martinem Potůčkem, která se intenzivně věnovala důchodové problematice 

v posledních letech, vnímá důchodovou reformu jako velké společenské téma, v němž se 

prolíná bohaté předivo sociálních, demografických, ekonomických i etických aspektů 

a vztahů. Svým přístupem tak překonává mnohé své předchůdce, kteří k důchodové reformě 

přistupovali často z redukované platformy ekonomických potřeb a někdy i skupinových 
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zájmů, které v odborných komisích zastávali například někteří zástupci penzijních 

společností.   

Závěry této práce lze na základě studia odborné literatury a poznatků získaných analýzou 

statistických ekonomických i demografických dat i na základě vlastních propočtů a korelací 

shrnout do následujících tezí. 

 Stanovení důchodového věku musí být v souladu s ústavními principy a se základními 

hodnotami společnosti. 

 

 Jakýmkoli reformním krokům v oblasti důchodového systému a při stanovování 

důchodového věku musí předcházet hluboká analýza všech relevantních faktorů. 

 

 Při řešení důchodového věku nelze považovat za relevantní pouze demografické 

a ekonomické faktory a je nutné reflektovat i sociální a kulturní poměry a plně 

respektovat etické hodnoty společnosti.   

 

 Všechny výše zmíněné faktory je nutné analyzovat a posuzovat v jejich dlouhodobém 

vývoji, vzájemných souvislostech a historické podmíněnosti. 

 

 Při stanovení důchodového věku nelze vycházet z dlouhodobých demografických, 

ekonomických i jiných predikcí založených na pouhé extrapolaci dosavadního  
vývoje jednotlivých ukazatelů. 

 

 Střízlivá analýza ekonomických i demografických faktorů ukazuje, že není důvod ke 

katastrofickým scénářům budoucnosti důchodového systému v České republice 

a k radikálnímu navyšování důchodového věku, což neznamená rezignaci 

na systematickou a trvalou analýzu rizik a potřebné úpravy tohoto systému včetně 

důchodového věku. 

 

 V souvislosti s řešením ekonomických otázek spojených s důchodovým věkem je nutné se 

v ekonomické rovině zabývat nejen nákladovou stranou státního rozpočtu, ale i skrytými 

rezervami příjmové strany bilance státního rozpočtu.   

 

 Zvyšování důchodového věku nemusí vždy účinně snižovat náklady na veřejné 

rozpočty, neboť může zvyšovat nároky na tlak na jiné formy sociálního zabezpečení 

(podpory v nezaměstnanosti, sociální dávky a jiné sociální transfery). 

 

 Navyšování zákonem stanoveného důchodového věku nepřinese očekávané efekty, pokud 

současně neporoste skutečný věk, kdy lidé odcházejí do penze.
155

  

                                                      
155

 Pouhé navyšování zákonem stanoveného důchodového věku se může výrazně odlišovat od skutečného věku 

odchodu do důchodu. V ĆR již několik let trvá trend nárůstu předčasných důchodů. Například v roce 2015 

předčasné důchody tvořily cca 30 % ze všech starobních důchodů přiznaných v tomto roce. Viz Loni se každý 

třetí důchodce rozhodl pro předčasný starobní důchod, tisková zpráva MPSV z 22. 6. 2016 [online] [citováno 

29. 8. 2016], dostupné z www: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-

2016/2016-06-23-loni-se-kazdy-treti-starobni-duchodce-rozhodl-pro-predcasny-starobni-duchod.htm. 
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 K řešení problémů důchodových systémů vyvolaných demografickým vývojem může více 

než navyšování důchodového věku napomoci účinná politika zaměstnanosti, která 

zajistí pracovní aktivitu lidí ve věku 55 až 65 let. 

 

 Větším rizikovým faktorem, než je nízko stanovený důchodový věk, může být pro systém 

sociálního zabezpečení již v blízké budoucnosti skutečnost, že mnoho seniorů nebude 

mít při dovršení požadovaného věku splněnu podmínku nutné doby důchodového 

pojištění.  

 

 Průběžný systém financování důchodového systému by měl i do budoucna zůstat 

základním pilířem důchodového zabezpečení. 

 

  „Zastropování“ důchodového věku v 65 letech je v současné době oprávněné 

a adekvátní řešení. 

 

 Revize důchodového věku by v budoucnu neměla probíhat pouze mechanicky v závislosti 

na vývoji ukazatele naděje na dožití, ale měla by být doplněna komplexním expertním 

pohledem na stav a předpokládaný vývoj všech relevantních faktorů.  

Základním požadavkem na penzijní systémy je oprávněně jejich stabilita a předvídatelnost. 

Splnění těchto požadavků je ale spíše cíl, o jehož dosažení má společnost trvale usilovat, 

nikdy ho však nemůže zcela dosáhnout, neboť důchodové systémy nejsou imunní vůči často 

i nepředvídatelným a prudkým změnám sociálních, hospodářských i politických poměrů. 

„Charakteristickým znakem důchodových systémů je proto určité trvalé napětí mezi snahou 

o statickou neměnnost a dlouhodobost pravidel na jedné straně a nutností dynamicky 

a flexibilně reagovat na vnější okolnosti ovlivňující vstupní parametry.“
156

 V tomto smyslu 

musejí být důchodový systém i stanovení důchodového věku otevřeny změnám, a to 

i z důvodů, které dnes ještě ani nejsme schopni predikovat. 

Kvalitní odborná koncepce důchodového systému (včetně stanovení důchodového věku), 

která je založená na interdisciplinárním přístupu, je jediným možným základem 

pro kompetentní polické rozhodování. Stanovení důchodového věku je totiž vždy nakonec 

politické rozhodnutí. Nelze předvídat, jaké konkrétní změny náš důchodový systém dozná 

v nejbližších letech. Za hlavní problém pokusů o důchodovou reformu od roku 1989 považuje 

Martin Potůček fakt, že s „výjimkou ustanovení 3. pilíře v polovině 90. let nebylo nikdy 

dosaženo celospolečenského konsensu na zásadnějších a trvalejších reformách českého 
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důchodového systému.“
157

  I při úspěchu některých reformních snah je však iluzorní se 

domnívat, že může být přijata reforma, která založí na desetiletí zcela neměnný důchodový 

systém, neboť taková představa by byla sama o sobě popřením proměnlivosti lidské 

společnosti, jejíž historický vývoj je plný předvídatelných, ale i zcela nečekaných 

dramatických změn.   
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