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Abstrakt 

Bakalářská práce „Komparace důchodového systému a jeho reformy v České republice 

a na Slovensku“ se zabývá situací ohledně systému důchodového zabezpečení v České 

republice a na Slovensku. V práci se autorka věnuje stručnému seznámení 

s důchodovým systémem v obou zemích, jeho vývojem po roce 1989 a charakteristikou 

současného systému důchodového zabezpečení. Hlavním zaměřením této práce je 

provedení reformy tohoto systému, s orientací konkrétně na zavedení II. pilíře – 

důchodového spoření, do dané struktury. Cílem práce je vyhodnotit a popsat změny 

které nastaly v souvislosti se spuštěním důchodové reformy v obou zmíněných zemích. 

V rámci tohoto vyhodnocení a popisu byly charakterizovány podobnosti a rozdílnosti v 

současném nastavení II. pilíře v důchodových systémech v obou zemích. Také zde jsou 

navrženy a hodnoceny možné důvody rozdílností v obou systémech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

Bachelor thesis „The comparison of the pension system and pension reform in the 

Czech Republic and Slovak Republic“ deals with the situation regarding the pension 

system in the Czech Republic and in the Slovak Republic. Author in this work describes 

a brief introduction to the pension system in the both countries, its development after 

the 1989 and the characteristics of the current retirement system. The main goal of this 

work is the reform of the system, with a focus especially on the implementation of the 

second pillar - pension savings. The aim is to evaluate and describe the changes that 

have occurred during the execution of the pension reform in both countries. As a part of 

this evaluation have been characterized similarities and differences in a contemporary 

setting of the second pillar pension system in both countries. The author also discusses 

possible reasons for differences in the systems in selected countries.  
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Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu: 

Proces stárnutí populace je přirozenou součástí civilizačního vývoje. V poslední 

době však počet starších lidí vzrůstá a problematika stáří tak přestává být převážně 

individuální a rodinnou záležitostí a stává se významným celospolečenským jevem. 

V této spojitosti roste i význam důchodového pojištění, jehož hlavním cílem je 

poskytnout občanům finanční zabezpečení ve stáří, při invaliditě a úmrtí živitele, které 

bude alespoň přiměřeně odpovídat jejich životní úrovni před danou sociální událostí. 

 

Důchodový systém a celý systém sociálního zabezpečení v České republice a na 

Slovensku byl na svém počátku formován v obou zemích podobně, což je dáno společně 

sdílenou historií a podobnými geopolitickými determinanty obou těchto zemí. Ve 

spojitosti se změnami ve společnosti, které nastaly po roce 1989, vznikla potřeba 

přizpůsobení systému sociálního zabezpečení těmto změněným podmínkám. A tak se 

začala vytvářet nová koncepce důchodového systému. Tento systém a ani jeho 

implementace však neprobíhala v obou těchto zemích stejně, „ …zejména po rozdělení 

ČSFR se v obou nástupnických státech změnila orientace zákonodárné a výkonné moci 

a jejich referenční rámce.“ (Sociální politika v Čechách…, 1998). Jednotlivá opatření 

v obou zemích však nejprve do roku 1993 probíhaly obdobně, až od roku 1993 se od 

sebe obě země začaly ve svých systémech důchodového zabezpečení odlišovat. Prvním 

opatřením v obou zemích po roce 1989 byla náprava starého systému sociálního 

zabezpečení, „… tj. zejména odstranění neodůvodněných výhod minulého období…“ 

(Sociální politika v Čechách…, 1998). Druhou částí změn bylo vytvoření nových 
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systémů a opatření, ty se však už v každé zemi ubíraly trochu jiným směrem. „Jako 

příklad je možno uvést zavedení důchodového připojištění (1. 8. 1991) či oddělení 

financování důchodového zabezpečení od státního rozpočtu v SR v roce 1993.“ (Sociální 

politika v Čechách…, 1998). V České republice však k tomuto oddělení financování 

důchodového zabezpečení od státního rozpočtu nedošlo.  

 

Důchodový systém v České republice je zatím garantován především 

prostřednictvím mezigenerační a příjmové solidarity průběžně financovaného systému. 

Toto zajištění je poskytnuto každému, kdo je účastníkem tohoto systému a kdo splní 

vyžadované podmínky pro výplatu důchodových dávek. Těmito podmínkami jsou: 

dosažení důchodového věku a dostatečná délka doby pojištění. Výše důchodových 

dávek je dána výpočtovou formulí, která vychází ze zákona o důchodovém pojištění. 

Doplňkové penzijní systémy nejsou v této době významnou složkou českého 

důchodového systému, nejsou povinné. Od roku 2013 se do běhu uvede důchodová 

reforma, jejímž obsahem je zavedení třetího pilíře, to je mimo jiné možnost 

dobrovolného fondového penzijního spoření, které spočívá v tom, že se 3% ze 

sociálního pojištění vyvedou na soukromé individuální účty občanů, které budou 

vedeny u penzijních společností, za podmínky dodatečné vlastní platby ve výši 2 % ze 

základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. Rozhodnutí o vstupu do tohoto typu 

pojištění je však nevratné.  

 

Důchodový systém na Slovensku se skládá ze tří pilířů. První pilíř je základní a 

povinný, zajišťuje určitou jistotu minimálního příjmu ve stáří. Druhý pilíř je povinný 

pro nově vstupující na trh práce. Jedná se o soukromě spravovaný fondový systém. Třetí 

pilíř je dobrovolný, je opět spravován soukromně a je považován za doplněk 

k předchozím dvěma pilířům. Především první pilíř garantuje jistotu příjmu každému, 

kdo splňuje požadované podmínky pro výplatu důchodových dávek, což je stejně jako 

v ČR dosažení důchodového věku a dostatečná délka doby pojištění.  

 

Teoretickým východiskem práce je teorie path dependency, která vyjadřuje 

zásadní podmíněnost jakékoliv současné institucionální základny či existující soustavy 

institucí na tom, jakou cestou tato základna nebo tato soustava institucí prošla 

v minulosti. Tato teorie je postavena na myšlence, že je lepší se nevydávat po nové 

cestě a hledat nové způsoby, ale zůstat na té cestě, která je historicky ověřená, která 

doteď funguje, ikdyž inovace by mohla přinést zlepšení. Tato teorie je zde využita pro 

porovnání její platnosti, když se Slovensko vydalo jiným směrem, než kterým vedlo 

svůj systém důchodového zabezpečení do doby, než na Slovensku proběhla reforma 

systému důchodového zabezpečení.  

 

 

 

 

 

 



   

Cíle bakalářské práce: 

Práce bude teoretické povahy a jejím cílem je zjistit podobnosti a rozdíly mezi 

důchodovým systémem v České republice a na Slovensku a možnosti a dopady 

důchodové reformy. Pokusím se zjistit, jak jsou v České republice a na Slovensku 

nastaveny pilíře důchodového systému a jaké změny přinese diskutovaná důchodová 

reforma. Do práce bych chtěla zapojit i funkce mezinárodních institucí a jejich role při 

tvoření důchodové reformy. Cílem práce bude také zjistit, zdali v tomto případě souhlasí 

teorie path dependency, když se Slovensko vydalo jinou/novou cestou.  

 

 

 

Metody sběru dat a analýzy dat: 

Práce bude řešena zpracováním a analýzou dostupných dokumentů týkajících se 

důchodového systému a jeho reformy v České republice a na Slovensku. Jedná se o 

odborné publikace, statistická data a výzkumy.  
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1. Úvod 

V této své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na popsání důchodového systému a 

jeho reformy v České republice a na Slovensku, se zaměřením na II. pilíř. Systém 

důchodového zabezpečení a jeho změny je i v této době velice aktuální a často řešené 

téma. Naléhavé je to především pro občany České republiky, jelikož zde v současnosti 

probíhá realizace penzijní reformy (zavedení II. pilíře). Na Slovensku je důležité 

především díky problémům, se kterými se jejich II. pilíř potýká. Navíc se tento systém 

týká každého člověka, nejenom těch občanů, kteří jsou již v poproduktivním věku a 

pobírají důchodové dávky, ale také těch ekonomicky aktivních občanů, kteří svými 

odvody financují dnešní příjemce těchto dávek, a zároveň nově vstupujících občanů na 

trh práce. Výsledky právě uskutečňované reformy se sice promítnou až za několik let, 

ale v této době vzbuzuje mezi občany horlivé diskuze, zdali do nově zavedeného pilíře 

vstoupit či ne. 

 

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat a vysvětlit systém důchodového 

zabezpečení a hlavně jeho změny, ke kterým během penzijní reformy došlo či dochází, 

v obou výše zmíněných zemích. Chtěla bych poukázat na rozdíly v penzijních 

systémech ve dvou zemích, které ještě relativně donedávna patřily dohromady. Česká 

republika a Slovensko mají dlouhou společně sdílenou historii, k jejich rozdělení došlo 

před 20 lety. Považuji za vhodné upozornit na rozdílný vývoj v oblasti důchodového 

zabezpečení, protože původní systém se vyvíjel v obou zemích obdobně a ke změnám 

došlo až později po jejich rozdělení. Mým plánem je také ukázat na hlavní problémy, se 

kterými se nyní potýkají na Slovensku, kde se reforma nesetkává s podporou nové 

vlády.  

 

Práce bude vycházet z výzkumu dostupných dokumentů (výzkumné zprávy, 

odborné texty, statistická data, vybrané monografie). Zdrojem těchto dokumentů pro 

mne budou převážně zainteresovaná ministerstva (MPSV ČR, MPSVR SR, MF ČR, MF 

SR, aj.) a také mezinárodní organizace (EU, OECD, WB, IMF, aj.). Český statistický 

úřad a Slovenský statistický úřad mi poskytnou aktuální demografické údaje.  
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2. Uvedení do problematiky  

Proces stárnutí populace je přirozenou součástí civilizačního vývoje. V důsledku změn 

v demografické struktuře obyvatelstva, které byly způsobeny zejména poklesem 

porodnosti a vzrůstající průměrnou délkou života, vznikají problémy se zabezpečením 

životní úrovně obyvatelstva v poproduktivním věku, při zachování dosavadního 

způsobu finančního zajištění založeného na průběžném financování důchodového 

systému. „Za posledních 15 let se střední délka života prodloužila o 4 roky a 

předpokládá se, že za každých dalších šest let se bude prodlužovat o 1 rok. V současné 

době činí podíl osob starších 60 let 20 % celkové české populace a v roce 2020 se 

očekává, že každý čtvrtý občan bude starší 60 let. Pokud jde o podíl osob starších 65 let 

k osobám ve věku 15 až 64 let, činil 20 % v roce 2005 a předpokládá se, že v roce 2050 

bude činit 55 %.“ 
1
 Čím dál tím víc lidí se dožije vysokého věku a prožije delší období 

života ve stáří. Již od roku 1994 dochází k postupnému zvyšování naděje na dožití při 

narození. V roce 2011 byla tato naděje stanovena na 74,7 let pro muže a 80,7 let pro 

ženy.
2
 Zároveň dochází k pomalému zvyšování průměrného věku obyvatelstva. V roce 

2007 tento průměr byl stanoven na 38,7 let pro muže a 41,8 let pro ženy.
3
  Dle ČSÚ se 

průměrný věk k 31. 12. 2010 pro muže zvýšil na 39,3 let a pro ženy na 42,3 let.
4
 

Následkem těchto změn dochází pomalu k poklesu počtu obyvatel v mladších věkových 

skupinách a starší věkové skupiny se budou i nadále početně zvětšovat. V této spojitosti 

roste i význam důchodového pojištění. „Stárnutí populace a zdravotní problémy spojené 

se stářím vedly k většímu pochopení nutnosti zaručit práva seniorům a umožnit jim tak 

zůstat co nejdéle plnoprávnými členy společnosti, kteří mohou svobodně činit vlastní 

rozhodnutí a důstojně žít.“ 
5
 Počet občanů v poproduktivním věku se stále zvyšuje, a tak 

problematika stáří přestává být převážně individuální a rodinnou záležitostí a stává se 

významným celospolečenským jevem. 

 

Stárnutí populace a zvyšování počtu starších osob je jev, který se dotýká více 

oblastí společenského života. Tyto trendy mají vážný ekonomický a sociální dopad na 

společnost. „Jde o členitý fenomén, který se týká více oblastí společenského života – 

                                                 
1
 MPSV: Tisková zpráva: důchodová reforma 2007, s1 

2
 ČSÚ: Statistická ročenka České republiky 2012. Kap. 4-18. Naděje dožití. Dostupná online. 

3
 PF UK. Sborníky 46: Vývojové trendy důchodových reforem v Evropě, s37 

4
 ČSÚ: Naděje dožití a průměrný věk – Metodika. Dostupné online.  

5
 MPSV, Sociální ochrana v rámci Evropské sociální charty 2001, s23 
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z hlediska řízení společnosti je tedy meziresortní.“
6
 Těmto problémům samozřejmě 

nečelí jen Česká republika a Slovensko, ale i většina dalších států, které jsou součástí 

Evropské Unie. „Celkové náklady na vyplácené důchody přesahují ve většině zemí 

západní Evropy úroveň 10% HDP, na úhrnu veřejných výdajů se důchody podílejí více 

než 25%. Systémy se tak dostávají do obrovských deficitů díky nedostatku prostředků na 

krytí vzrůstajících požadavků důchodců a dalších sociálních skupin.“ 
7
 Vlády těchto 

zemí již několik let diskutují o nutnosti změn v důchodovém systému, a snaží se najít 

dlouhodobá a zároveň přijatelná řešení. 

 

S ohledem na stávající situaci a okolnosti roste význam důchodového pojištění, 

jakožto součásti sociálního systému. Hlavním cílem důchodového 

systému/důchodového pojištění je poskytnutí zabezpečení občanům ve stáří, při 

invaliditě, úmrtí živitele, které bude alespoň přiměřeně odpovídat jejich životní úrovni 

před vznikem dané sociální události. Je důležité umožnit seniorům zůstat co nejdéle 

právoplatnými členy společnosti, kteří mohou činit svá vlastní rozhodnutí a žít důstojně 

na určité životní úrovni, na kterou byli zvyklí, než začali pobírat důchodové dávky.  

 

„Vzhledem k tomu, že hovoříme o systému pojištění, měla by úroveň důchodů 

odrážet množství finančních prostředků vložených do systému tím, že bylo placeno 

pojistné na důchodové pojištění.“ 
8
 Musí ovšem existovat určitý dohodnutý rozměr 

přerozdělení mezi chudými a bohatými. Nastavení těchto kritérií a parametrů 

v důchodovém systému, ale musí respektovat řadu faktorů. Jako příklad můžeme uvést 

historický vývoj dané země, její národní tradice, zkušenosti, postoje a stanoviska 

žijících generací, zájmy budoucích generací, stadium ekonomického vývoje a 

v neposlední řadě také mezinárodní spojitosti, jako ratifikované mezinárodní ujednání či 

smlouvy a také proces integrace do Evropské Unie. Proto není možné důchodové 

pojištění chápat jako izolovaný systém, neboť se jedná o nedílnou součást ekonomické a 

sociální soustavy. Vzhledem k těmto závislostem a meziresortním souvislostem je nutné 

uvědomit si, že jakákoliv reforma důchodového systému ovlivní prakticky všechny 

                                                 
6
 Čabanová B., a kol., Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. V. Analýza 

veřejné a sociální politiky – případové studie studentů, s 96 
7
 Konsorcium VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. William M. Mercer. Analýza 

důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy, s4. Dostupné online.  
8
 Čabanová B., a kol., Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. V. Analýza 

veřejné a sociální politiky – případové studie studentů, s 96 
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občany, proto by měla být navrhovaná v souladu s výsledkem širokého společenského 

konsensu. 
9
 

 

Po roce 1989 procházelo bývalé Československo ve spojitosti se změnami ve 

společnosti mnoha ekonomickými a sociálními přeměnami a obraty, které měly 

postupně zajišťovat vytvoření moderního demokratického státu. Ve spojitosti s těmito 

změnami však také vznikla potřeba přizpůsobení systému sociálního zabezpečení těmto 

novým podmínkám. Obě země byly nuceny se v důsledku demografického vývoje a 

změn v ekonomických a sociálních oblastech zabývat úvahami o penzijní reformě.  A 

tak se začala vytvářet nová koncepce důchodového systému. Tento systém a ani jeho 

implementace však neprobíhala v obou těchto zemích stejně.  

 

Původní systém sociálního zabezpečení a penzijní systém byl v obou zemích 

formován podobně, což je dáno společně sdílenou historií a podobnými geopolitickými 

determinanty obou těchto zemí. Sociální pojištění má na území České republiky a 

Slovenska již více než 100 letou tradici. Počáteční systém sociálního zabezpečení byl 

spuštěn v letech 1888 – 1889 tzv. Taafovou reformou.
10

 „První zákony zakotvující 

sociální pojištění vznikly na konci 19. století a první moderní zákon institucionálně i 

věcně upravující veřejné důchodové pojištění vznikl již před více než osmdesáti lety (v 

roce 1924).“ 
11

 Již z této doby pochází silně zakotvený princip solidarity a důležitá role 

státu při redistribuci.
12

 

 

Nicméně i přes podobné výchozí pozice obou zemí, se důchodové politiky po 

rozdělení ČSR rozešly různými směry. Jednotlivé systémové změny v obou zemích 

však nejprve do roku 1993 probíhaly obdobně, k rozdílnosti ve změnách došlo až po 

roce 1993. Prvním opatřením (systémovou změnou), která probíhala obdobně v obou 

zemích po roce 1989, byla náprava starého systému sociálního zabezpečení, tj. zejména 

odstranění neodůvodněných výhod minulého období. „V obou nástupnických státech 

platil v době rozdělení stejný zákon o důchodech (č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení – tento zákon platil v ČR do konce roku 1995, v SR až do konce roku 2003). 

                                                 
9
 Čabanová, B., a kol., Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. V. Analýza 

veřejné a sociální politiky – případové studie studentů, s 96. 
10

 Volně převzato z ČSSZ: 80 let sociálního pojištění, s13 
11

 MPSV ČR: Národní strategická zpráva o přiměřených a udržitelných důchodech, s1. 
12

 Munková, G., a kol. Sociální politika v evropských zemích. s153-158.  
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V obou státech platila stejná měna, lidé pracovali za přibližně stejné mzdy a důchodci 

pobírali přibližně stejné důchody.“ 
13

  Rozdělení Československa s sebou přineslo také 

rozdělení měny a odlišný vývoj v sociální oblasti a v ekonomické oblasti obou zemí. 

Předpisy spravující důchodový systém v České republice a na Slovensku se od sebe 

začaly stále více odlišovat (lišily se podmínky nároku na důchodové dávky, způsoby 

výpočtu a také i druhy důchodů).  Druhou částí změn bylo vytvoření nových systémů a 

opatření, ty se však už v každé zemi ubíraly trochu jiným směrem. Jako příklad je 

možno uvést zavedení důchodového připojištění v ČR či oddělení financování 

důchodového zabezpečení od státního rozpočtu na Slovensku. V ČR k přímému 

oddělení financování důchodového zabezpečení od státního rozpočtu nedošlo, dospělo 

se pouze k vytvoření odděleného účtu v rámci státního rozpočtu. 

 

Důchodový systém v České republice je prozatím stále garantován především 

prostřednictvím mezigenerační a příjmové solidarity průběžně financovaného systému. 

Toto zajištění je poskytnuto každému, kdo je účastníkem tohoto systému a kdo splní 

požadované podmínky pro výplatu důchodových dávek. Od roku 1994 podle zákona 

č.42/1994 Sb. však funguje možnost využití penzijního připojištění. 
14

 Jedná se o státem 

regulovaný produkt dlouhodobého ukládání peněz pro občany České republiky. 

„Penzijní připojištění si může zřídit kterákoli osoba starší 18 let, která je občanem ČR 

či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účastnící se veřejného zdravotního 

nebo důchodového pojištění v rámci České republiky.“ 
15

 V roce 2012 podle informací 

MF ČR a MPSV ČR tuto možnost připojištění využívá více než 4,7 milionu lidí.
16

 

V letošním roce 2013 byla do běhu uvedena důchodová reforma, která jako hlavní 

změnu přináší možnost spoření v nově vzniklém II. pilíři. I. pilíř tedy stále zajišťuje stát 

prostřednictvím dávkově definovaného systému, II. pilíř se stal doplňkovou možností 

spoření a do III. pilíře spadá penzijní připojištění se státním příspěvkem (které prošlo 

určitými změnami souvisejícími s reformou – např. snížení státních příspěvků). Tyto 

reformní kroky mají vést k posílení vyšší odpovědnosti osob za svůj důchod a k zlepšení 

                                                 
13

 MPSV ČR: Tisková zpráva: Smlouva ČR - SR v oblasti důchodů. Dostupné online. 
14

 Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Dostupný online. Munková, G., a 

kol., Sociální politika v evropských zemích. s182. 
15

 Wikipedia: Penzijní připojištění v Česku. Dostupné online. 
16

 Informace převzaty ze stránek MF ČR: Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České 

republice- k 30. 6. 2012. Dostupné online. A ze stránek MPSV ČR: Základní ukazatele z oblasti práce a 

sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. Dostupné online. MPSV ČR: 

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008-2010 ČR. s36. 
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možnosti udržitelnosti finančního vývoje dávkového systému bez budoucího přílišného 

zatížení občanů. 

 

Velká důchodová reforma na Slovensku probíhala od roku 2004. Hlavním cílem 

této reformy bylo vytvořit finančně udržitelný systém a zvýšení odpovědnosti osob za 

své zajištění ve stáří. Byl zaveden II. pilíř důchodového spoření. Znamená to, že osoba 

neodvádí své pojistné pouze do I. pilíře, ale část pojistného je odvedena na osobní 

důchodový účet, do soukromého systému. Důchodový systém na Slovensku se nyní 

skládá ze tří pilířů. I. pilíř je základní a povinný, zajišťuje určitou jistotu minimálního 

příjmu ve stáří. Nárok na zajištění vyplývající z I. pilíře má každý, kdo je účastníkem 

tohoto sytému a kdo splní požadované podmínky pro výplatu důchodových dávek. II. 

pilíř je povinný pro nově vstupující na trh práce. Jedná se o soukromě spravovaný 

fondový systém. III. pilíř je dobrovolný, je také spravován soukromně a je považován za 

doplněk k předchozím dvěma pilířům.  

 

V obou zemích dochází již delší dobu k postupnému zvyšování hranice věku pro 

odchod do důchodu. V ČR dle platného zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, je hranice věku odchodu do důchodu stanovena na 67 let a potřebná doba 

pojištění je minimálně 25 let.
17

 V SR se důchodový věk zvyšuje od roku 2004, a od té 

doby je pro obě pohlaví stanoven na 62 let. V posledních letech se výpočet věku 

odchodu do důchodu pro ženy a pro muže již nerozděluje (není tedy ani brán zřetel na 

počet vychovaných dětí, jako tomu bývalo dříve). 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Převzato ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Dostupný online. 
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3. Výzkumné cíle práce a výzkumné otázky 

3.1. Výzkumné cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je identifikovat podobností a odlišností v II. pilíři 

důchodového systému v České republice a na Slovensku. Zajímají mne vstupní 

parametry II. pilíře důchodového systému v obou zemích, jako příklad vstupních 

parametrů můžu uvést nastavení, financování, cílová skupina, role jednotlivých aktérů 

atd, a dále také demografická situace v obou zemích při zavádění II. pilíře důchodového 

systému. Na tyto parametry bych se chtěla podívat z hlediska přístupu teorie path 

dependency a z této výchozí teorie bych chtěla identifikovat podobnosti a odlišnosti ve 

zvolené podobě II. pilíře a v průběhu jeho zavádění během důchodové reformy v obou 

mnou zvolených zemích.  

 

Výzkumným problémem jsou rozdíly (či respektive podobnosti) v nastavení 

vstupních parametrů II. pilíře v ČR a na Slovensku. 

 

Výběr zemí považuji za opodstatněný, neboť Česká a Slovenská republika mají 

společnou historii (vzhledem k tomu, že tvořily až do roku 1993 jeden společný stát) a 

podobně geopolitické determinanty. Navíc zpočátku se důchodový systém vyvíjel v 

obou zemích podobně a ke změnám došlo až později po jejich rozdělení.  

 

3.2. Výzkumné otázky  

1. Jak je v České republice plánováno zavedení II. pilíře a jaká bude jeho podoba 

(vstupní parametry II. pilíře, nastavení, financování, cílová skupina, role 

aktérů)? 

2. Jaká je podoba II. pilíře důchodového systému na Slovensku, jaký byl průběh 

jeho zavedení (vstupní parametry II. pilíře, nastavení, financování, cílová 

skupina, role aktérů)?  

3. Jaké lze nalézt podobnosti a naopak rozdíly mezi penzijními systémy (konkrétně 

mezi jejich II. pilířem) mezi Českou republikou a Slovenskem?  
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4. Metodologie- způsoby sběru a analýzy dat 

Hlavní metodou při zpracování tématu mé bakalářské práce bude analýza dokumentů a 

dat. Používala jsem hlavně data sekundárního typu, která byla vydána v souvislosti 

s tématem zavedení II. pilíře do penzijního systému v rámci penzijní reformy v České 

republice, a s jeho zavedením na Slovensku. 

 

4.1. Výběr dokumentů a způsoby sběru dat 

Ke sběru vhodných informací a dat použiji vydané publikace, odborné články, veřejně-

politické dokumenty, závěrečné zprávy z již provedených výzkumů, statistiky, analýzy, 

aj.  Zdrojem pro získání těchto dat bylo převážně Ministerstvo financí (MF), 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo zdravotnictví (MZ) České 

republiky, Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny (MPSVR), Ministerstvo financií 

(MF) a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenské republiky, a dále také Evropská 

Unie (EU), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní 

měnový fond (IMF), Světová banka (WB), Mezinárodní organizace práce (ILO) a 

samozřejmě také Český Statistický Úřad (ČSÚ) a Slovenský Statistický Úřad. Další 

zdroje dat byly dokumenty vydané českými a slovenskými odborníky na vybrané téma. 

 

Tyto dokumenty jsou přístupné buď fyzicky v knihovnách, či archivech, nebo 

jsou dostupné na webových stránkách vybraných ministerstev v obou zemích, či dalších 

organizací (EU, OECD, IMF, WB, ILO), které vydávají nějakou dostupnou literaturu a 

dokumentaci k tématu II. pilíře v důchodovém systému. K získání statistik využijí 

stránky Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu. K získání 

základních informací pro uvedení do tématu použiji i již napsané bakalářské a 

diplomové práce na podobná témata, které jsou dostupné buď fyzicky v knihovnách, 

nebo jsou přístupné online na internetu. 

 

Mezi dokumenty jsem chtěla mít zastoupení z různých organizací (ministerstva 

obou zemí, EU, OECD, aj…), které se určitým způsobem zajímají o oblast II. pilíře 

v důchodovém systému jak v České republice, tak i na Slovensku. Tyto dokumenty by 

mi měly pomoci s vysvětlením, popsáním a vyhodnocením vstupních parametrů II. 

pilíře, nastavení důchodových systémů a demografickou situací v obou mnou vybraných 

zemích. Zaměřila jsem se tedy na dokumenty vydané Ministerstvem Práce a sociálních 
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věcí ČR, Ministerstvem Financí ČR, Ministerstvem Zdravotnictví ČR, Výzkumný Ústav 

Práce a Sociálních Věcí ČR, Ministerstvem Práce, Sociálních vecí a rodiny SR, 

Ministerstvem Financií SR a Ministerstvem Zdravotníctva SR, OECD, Evropské Unie, 

Českým Statistickým Úřadem a Slovenským Statistickým Úřadem. 

 

Další dokumenty jsem získávala také procházením prvních získaných 

dokumentů, na které zde bylo odkazováno. Pro přečtení vybraného dokumentu jsem dle 

vybraných kritérií posoudila, zda ten daný dokument použiji do srovnávací analýzy, či 

bude použit ke studiu dokumentů. 

 

4.2. Průběh analýzy dokumentů 

Rozsah kritérií, skrze která je možné nahlížet na rozdílnost či podobnost důchodové 

politiky (či přímo důchodové reformy a zavedení II. pilíře), je jistě velké množství a 

není tedy možné se všem v této práci věnovat. Vzhledem k tomu že systémy spadající 

do II. pilíře důchodového systému nelze moc srovnávat, neboť v ČR teprve dochází 

k jejich zavádění, bylo tedy nutné se zaměřit spíše na vstupní parametry. Jako hlavní 

kritéria analýzy vybraných dokumentů jsem si stanovila plánované nastavení systému 

(hranice věku odchodu do důchodu, výpočet důchodové dávky, formy důchodu, správa 

II. pilíře, penzijní společnosti a penzijní fondy), finanční stránka II. pilíře (výše 

odvodu), cílová skupina (účastníci), demografická situace a demografické prognózy, 

zákony upravující systém důchodového zabezpečení a problémy vedoucí k nutnosti 

reformy. 

 

4.3. Zpracování a analýza dat 

Nejprve jsem se seznámila s vybranými dokumenty jejich postupným pročítáním. Jako 

další fáze následovala operacionalizace témat, založená na klíčových pojmech/slovních 

spojení. Z této operacionalizace mi vzešly otevřené kódy, ze kterých jsem, jejich 

sloučením, vytvořila obecná témata. Poté bylo nutné provést revizi těchto témat, která 

vedla ke sloučení některých témat, nebo k jejich konečnému opuštění. Vybraná kritéria 

jsou podstatou vytvořených témat.  
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Klíčové pojmy 

Důchodový systém, reforma důchodového systému, II. pilíř, zaměření II. pilíře, 

metody financování, důchodové pojištění, důchodové připojištění, míra solidarity, účast 

na důchodovém pojištění, cílová skupina II. pilíře. 
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5. Teoretická východiska 

Teorie Path Dependency 

Zpracování tématu mé bakalářské práce bude vycházet z teorie path dependency. 

 

Path znamená cesta a dependency závislost, jedná se tedy o určitou cestu 

závislosti. Tato teorie vyjadřuje zásadní podmíněnost jakékoliv současné institucionální 

základny či existující soustavy institucí na tom, jakou cestou tato základna nebo tato 

soustava institucí prošla v minulosti. „Cesta závislosti vysvětluje, jak je řada rozhodnutí 

za určitých okolností omezena rozhodnutími, které někdo učinil v minulosti, ikdyž nyní 

tyto minulé okolnosti nemusejí být pro nás relevantní.“ 
18

 Path dependency je 

výsledkem prosazování modelů, které jsou vytvořeny na základě kulturních specifik, 

zkušeností a procesem učení. „Path-dependency- zdůrazňující institucionální návaznost 

uskutečňovaných přeměn na historicky vzniklé struktury.“ 
19

 Tato teorie je postavena na 

myšlence, že je lepší se nevydávat po nové cestě a hledat nové způsoby, ale zůstat na té 

cestě, která je historicky ověřená, která doteď funguje, i když inovace by mohla přinést 

zlepšení. Znamená to, že přítomný stav věcí je určen také cestou, jakou se k němu 

dospělo. Teorie poukazuje na to, že zdánlivě málo významné volby, které byly učiněny 

v určitém období, mohou mít velký vliv v pozdějším období. Pro systém, který se vydal 

po určité cestě, která je silně ovlivněna minulostí, není možné jednoduše nějak 

dramaticky změnit směr vývoje. Každá změna, ke které dojde, vychází z minulých dějů, 

je tedy závislá na cestě, kterou daná společnost prošla v minulosti před uskutečněním 

dané změny. 

 

Podle p. Piersona se můžeme domnívat, že politika penzijního systému je 

klasickým místem, kde lze pozorovat cestu závislosti, protože rozhodnutí učiněná 

v tomto systému v minulosti omezují možnost voleb v budoucnosti. V tomto smyslu p. 

Pierson tvrdí, že důchodová politika je klasickým případem pro studium cesty 

závislosti, neboť rozhodnutí učiněná v minulosti systematicky omezují možnosti voleb 

v budoucnosti.
20

 Pokud tuto teorii tedy aplikuji přímo na politický systém, či na 

důchodový systém a jeho reformy, je nutné zdůraznit, že předchozí politický rozvoj 

                                                 
18

 Wikipedia článek: Path dependence. Dostupné online.  
19

 Machonin, Pavel. SOCIÁLNÍ TRANSFORMACE A MODERNIZACE: K výstavbě teorie společenských 

změn v evropských postkomunistických zemích. 
20

 Pierson, Paul. The new politics of the welfare state. s306. 
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v jednotlivých zemích, má velké důsledky pro současnou politickou situaci. Tato cesta 

závislosti dle p. Piersona posunuje preference hlavních politických aktérů a omezuje 

rozsah reformních iniciativ, které jsou v určitém prostředí politicky akceptovatelné. 

Vzhledem k existenci mnoha zemí se zcela odlišnými systémy stávajících závazků a 

z nich vyplývajících možností řešení, existuje tak spousta možných variant reforem, jde 

však o to, že tyto možnosti jsou dostupné právě pro vybranou společnost, která prošla 

daným historickým vývojem (jednotlivé možnosti řešení jsou k dispozici pouze za 

zvláštních podmínek zděděných z minulosti). 

 

Chtěla bych tuto teorii použít ke srovnání se Slovenskem, kde již II. pilíř 

penzijního systému mají zaveden. 
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6. Důchodový systém 

6.1. Důchodový systém po roce 1989 

Systém důchodového zabezpečení má na území České republiky a Slovenska již 

více než 100 letou tradici. Systém sociálního zabezpečení byl spuštěn v letech 1888 – 

1889 tzv. Taafovou reformou.
 21

  První zákony zakotvující sociální pojištění vznikly na 

konci 19. století a první moderní zákon institucionálně i věcně upravující veřejné 

důchodové pojištění vznikl již před více než osmdesáti lety (v roce 1924).“ 
22

 Již z této 

doby pochází silně zakotvený princip solidarity a důležitá role státu při redistribuci.
23

 

 

V roce 1989 došlo k významným politickým změnám, dospělo se k ukončení 

vlády jedné strany a dosáhlo se politické plurality jako základní podmínky 

demokratického státu. Prvotním cílem v sociální oblasti se stala reforma sociálního 

systému.
24

 Právní rámec změn představoval zákon ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v 

působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o další byla změna 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
25

 Mimo jiné od 1. 1. 1989 začal platit v ČSR 

zákon č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Na Slovensku byl přijat zákon č. 

274/1994 Z. z., o Sociální pojišťovně jako veřejnoprávní instituci, který dal vzniknout 

Sociální pojišťovně, která zajišťovala správu důchodového a nemocenského pojištění. 

 

Obecně se dá říct, že změny v důchodovém systému, které probíhaly v 90. 

letech, byly směřovány především k odstranění preferencí určitých skupin, vzniklých za 

minulého systému, a s tím spojené diskriminace. Podstatou reformy mělo být 

přebudování zděděných institucí na nový typ, který je schopen fungovat v nových 

podmínkách trhové ekonomiky. Byla vytvořena záchranná síť pro ty občany, kteří by 

mohli mít problémy při přechodu k systému trhového hospodářství (starší osoby, 

invalidé, aj.). V letech 1990 – 1992 došlo k organizačnímu sjednocení správy 

důchodového a nemocenského pojištění, byla zavedena nová pravidla pro valorizaci 

důchodů a v rámci odstraňování diskriminace byly zrušeny preference v důchodovém 

                                                 
21

 ČSSZ: 80 let sociálního pojištění, s13. Dostupné online. 
22

 MPSV ČR: Národní strategická zpráva o přiměřených a udržitelných důchodech, s1. Dostupné online. 
23

 Munková, G., a kol. Sociální politika v evropských zemích. s153-158.  
24

 Potůček M., Radičová I., Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989,s9-16. 
25

 ČSSZ: 80 let sociálního pojištění, s24-28. Dostupné online. 
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systému (tzn., že všichni ekonomicky aktivní občané získávali nároky na důchod podle 

stejných podmínek).
26

 

 

Systém dobrovolného připojištění (III. pilíř) vznikl v ČR v roce 1994 na základě 

zákona č. 42/1994 SB., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 
27

 Na Slovensku 

byl tento pilíř vytvořen na základě zákona č. 123/1996 Z.z., o doplňkovém důchodovém 

pojištění zaměstnanců.
28

 Záměrem bylo vytvořit právní rámec pro vznik nové formy 

získání vyšších důchodových nároků zaměstnanců, prostřednictvím doplňkového 

důchodového pojištění. Prostřednictvím shromažďování příspěvků zaměstnanců a 

zaměstnavatelů a hospodaření s těmito příspěvky bylo umožněno pojištěncům získat v 

určených sociálních situacích (staroba, invalidita) doplňkový důchodový příjem, jehož 

úkolem bylo pomáhat se zabezpečením a udržením určité hodnoty a kvality života ve 

stáří, kterou nebyl v plné míře schopen zabezpečit průběžný systém I. pilíře. 

 

Se zavedením II. pilíře do důchodového systému, se počítalo víceméně již od 

samého začátku. Vedly se ovšem diskuse ohledně jeho podoby, nastavení a průběhu 

zavedení. S tehdejšími demografickými okolnostmi a jejími prognózami, a se zhoršující 

se finanční situací státního rozpočtu, se potřeba vytvoření II. pilíře stávala stále 

akutnější. Podle informací MPSV ČR a dat z ČSÚ se díky hospodářské recesi, problém 

financování důchodového systému stále prohluboval. Narůstal rozdíl mezi výší 

vybraných důchodových příspěvků a výší vyplacených důchodů v daném období.
29

 

S těmito problémy se potýkaly obě země. Na Slovensku se k vytvoření II. pilíře dostali 

o 8 let dříve, než v ČR. Návrh koncepce důchodové reformy byl představen tehdejším 

ministrem práce, sociálních věcí a rodiny Ľudovítem Kaníkem. Návrh byl vládou 

schválen 2. 4. 2003. Důchodová reforma SR byla založena na třech navazujících 

krocích. Od 1. 1. 2004 se změnil současný průběžný systém (I. pilíř), od 1. 1. 2005 se 

zavedlo spoření na důchod (II. pilíř) a přibližně od poloviny roku 2004 se 

zmodernizoval stávající systém dobrovolného důchodového pojištění v doplňkových 

důchodových pojišťovnách (III. pilíř).
30 

V ČR však k zavedení II. pilíře došlo až letos.  

                                                 
26

 ČSSZ: 80 let sociálního pojištění, s24-28. Dostupné online. 
27

 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Dostupný online. 
28

 Zákon č. 123/1996 Z.z., o doplňkovém důchodovém pojištění zaměstnanců. Dostupný online. 
29

 Dané informace jsou převzaty z více zdrojů: MPSV: Hlavní principy pokračování důchodové reformy. 

Dostupné online. MPSV: Manuál k důchodové reformě. Dostupný online. 
30

 Zpráva MPSVR SR: Legislatívne zmeny v dôchodkovom poistení. Dostupný online. II. pilier - starobné 

dôchodkové sporenie. Dostupný online. 
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V roce 2004 byla vytvořena tzv., Bezděkova komise, která měla zhodnotit 

demografickou prognózu v ČR v souvislosti s možnostmi státu zabezpečit dostatečné 

financování důchodů v budoucnu. Tato komise vypracovala závěrečnou zprávu 

s určitými doporučeními pro tuto situaci. 
31

 Tato zpráva měla být výchozím návrhem 

pro důchodovou reformu, nicméně vláda se až do roku 2010 neměla k jejímu dalšímu 

projednávání. Ze závěrečné zprávy je mimo jiné jasné, že je nutné pokračovat ve 

zvyšování věku odchodu do důchodu a v souvislosti s II. pilířem se zpráva zmiňovala o 

penzijních společnostech, které budou mít na starosti správu fondového systému, či 

vyplácení naspořených prostředků prostřednictvím doživotních plateb, nebo 

dobrovolnost vstupu do důchodového spoření. Ve spojitosti s III. pilířem bylo komisí 

navrženo zachování státní podpory u daných produktů tohoto pilíře. Se závěry 

Bezděkovy komise souhlasila většina analytiků, kteří však poukazovali na nevyřešenou 

záležitost se zdroji důchodové reformy. 
32

 Politické strany se ve svých názorech 

rozcházely, s návrhem souhlasila ODS či TOP 09, oproti tomu KSČM či ČSSD 

s reformou smířeny nebyly.  

 

Důvodů pro odklad zavedení II. pilíře do systému českého důchodového 

zabezpečení bylo hned několik, nicméně nejpodstatnějším důvodem byla 

pravděpodobně politická situace. Již po rozdělení ČSR se tehdejší vláda neměla příliš 

k vytváření legislativy nutné pro reformu regionální správy a samosprávy, což poté 

vedlo k účinnému pozastavení dalších reforem v sociální politice.
33

 Problémy 

způsobovaly také neshody mezi politickými stranami ve vládě ČR. Strany levicového 

zaměření kladly velký důraz na mezigenerační solidaritu, tudíž na I. pilíř. Strany 

pravicově orientované jsou oproti tomu spíše pro kombinovanou variantu (tudíž I. pilíř i 

zavedení nového II. pilíře). 
34

 Dalším problémem byla také demografická situace, v ČR 

se na rozdíl od Slovenska zvyšoval tlak na systém důchodového zabezpečení díky stále 

se zvyšujícímu počtu osob v poproduktivním věku, a proto bylo nutné nejprve upravit 

hmotně právní podobu důchodového systému (upravení podmínek nároku na dávku, 

dávkovou formuli, apod.). Graf vztahující se k zvyšujícímu se počtu obyvatel 

v poproduktivním věku je uveden jako Příloha 1. a Příloha 2. Vzhledem k tomu, že na 

                                                 
31

 Informace použity ze závěrečné zprávy Bezděkovy komise. Dostupné online. 
32

 Použit článek Bezděkova komise: vše podstatné o důchodové reformě. Dostupný online. A informace ze 

závěrečné zprávy Bezděkovy komise. Dostupné online.  
33

 Potůček M., Radičová I., Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989, s17-19. 
34

 Volně inspirováno plány a návrhy jednotlivých politických stran, zveřejněných na internetových 

stránkách jednotlivých stran. 
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Slovensku tento tlak nebyl tak rapidní, mohla se slovenská vláda soustředit na hledání 

nové institucionální podoby systému. 

 

6.2. Současný systém důchodového zabezpečení 

6.2.1. Česká republika 

Důchodový systém v tomto roce prochází zásadními změnami díky právě probíhající 

důchodové reformě. Původní systém důchodového zabezpečení byl postaven na dvou 

pilířích, letos dochází ke změně na kombinovaný systém postavený na třech pilířích. 

Hlavním plánem reformy je přeměna systému do udržitelné a stabilní formy. 

 

Zákony upravující důchodové zabezpečení 

Primárním hmotně právním předpisem, který upravuje důchodové pojištění je zákon č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.  Zákon o důchodovém pojištění nahradil do té 

doby platnou právní úpravu důchodového zabezpečení obsaženou v zákoně č. 100/1988 

Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Na zákon o důchodovém 

pojištění navazují prováděcí předpisy, které obsahují podrobnější úpravu. 

 

„Systém sociálního pojištění je financován průběžným způsobem.  To znamená, že 

výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů z pojistného vybraného v tomto 

období.“ 
35

  Právní úpravu těchto vztahů financování upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Spuštěná důchodová reforma v ČR je po legislativní stránce upravena zejména:
36

 

a) I. pilíř – Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 

b) II. pilíř – Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

c) III. pilíř – Zákon č.  428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním 

spoření 

                                                 
35

 PF UK, Sborníky 46: Vývojové trendy důchodových reforem v Evropě, s38  
36

 Převzato z článku Sociální pojišťovny: Česká republika  

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ, Dostupné online. 
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Uvedené právní předpisy byly ještě před svou plnou účinností na poslední chvíli 

měněny a doplňovány o další právní předpisy (ve sbírce zákonů vyhlášeny 27. 11. 

2012), jde o: 
37

 

a) Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 

b) Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o 

pojistném na důchodové spoření 

c) Zákon č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon číslo 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření, a další související zákony 

 

I. pilíř důchodového systému – povinné základní pojištění 

Toto pojištění je jediným povinným pilířem. Účastníkem základního pojištění I. pilíře 

jsou všechny výdělečně činné osoby. Pokud osoba nevstoupí do II. pilíře, zůstane výše 

odvodu na hranici 28% z hrubé mzdy. Zaměstnanec odvádí 6,5% ze své mzdy a 

zaměstnavatel doplácí zbylých 21,5%.   Tyto odvody jsou odváděny do speciálního 

důchodového účtu, který je stále součástí státního rozpočtu, ze kterého jsou opět 

redistribuovány mezi příjemce důchodů. Výše odvodu do I. pilíře se změní pouze v 

případě, že pojištěná osoba vstoupí do II, pilíře. To se celkové odvody sníží na 25% z 

hrubé mzdy. 

 

Tento pilíř je založen na mezigenerační solidaritě. Tato část důchodu poskytuje 

občanům jistotu zabezpečení na stáří, již nyní je však jasné, že tento příjem bude jen 

základní položkou, nepokrývající veškeré výdaje. I. pilíř vyplácí tři formy důchodu: 

starobní důchod, invalidní důchod a pozůstalostní důchod. Nárok na důchod vzniká po 

splnění zákonem stanovených podmínek: důchodový věk a minimální pojištěná doba. 

Věková hranice odchodu do důchodu je stanovena pro ročník 1977 na 67 letech, a pro 

každý mladší ročník o 2 měsíce později. 

 

II. pilíř důchodového systému – důchodové spoření 

Tento pilíř je postaven na dobrovolné účasti občanů. Možnost vstoupit do II. pilíře má 

každá osoba starší 18 let, s výjimkou těch osob, kterým byl již přiznán starobní důchod. 

                                                 
37

 Převzato z článku Sociální pojišťovny: Česká republika  

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ, Dostupné online. 
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Rozhodnout se o vstupu může každá osoba do 35 let věku. Osoby starší 35 let mají 

možnost učinit rozhodnutí o vstupu během prvního pololetí roku 2013. 

 

V tomto pilíři jsou finanční prostředky vložené občany spravovány penzijními 

společnostmi. Každá z penzijních společností nabízí ze 4 důchodových fondů, které se 

liší investičními limity, strukturou spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem. 

Jedná se o fond vyvážený, dynamický, konzervativní a fond státních dluhopisů. Byl 

vytvořen centrální registr smluv, jehož cílem je správa a uchovávání informací o 

smlouvách v rámci II. pilíře a jejich účastnících. Účastník ve své smlouvě o 

důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou lze kdykoliv ve spořící době změnit. 

Nárok na čerpání naspořených prostředků vzniká účastníkovi dnem, od kterého je mu 

zákonně přiznán nárok na starobní důchod ze základního důchodového pojištění v I. 

pilíři. Z II. důchodového pilíře budou vypláceny čtyři různé druhy dávek: doživotní 

starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního 

důchodu po dobu 3 let ve stejné výši, starobní důchod na dobu 20 let a sirotčí důchod na 

dobu 5 let. V případě úmrtí účastníka spoření ve spořící fázi, stávají se jím naspořené 

prostředky předmětem dědictví. 

 

Účastník se zavazuje, že po zbytek své výdělečné činnosti až do doby přiznání 

starobního důchodu z I. pilíře, bude část jeho pojistného odváděna na jeho individuální 

účet. Tato část představuje 3 % z celkové sazby pojistného, která je 28%. Současně se 

účastník zavazuje, že bude platit zvýšenou sazbu pojistného o dodatečné 2%, které 

budou rovněž převáděny na účastníkův individuální účet u penzijní společnosti. 

Celkový odvod na důchodové pojištění tak bude 30 % vyměřovacího základu pro 

pojistné. Účastník má povinnost platit odvody do II. pilíře pouze tehdy, bude-li povinen 

platit pojistné do I. pilíře. 

 

 

III. pilíř důchodového systému – doplňkové penzijní spoření 

Tento pilíř je rovněž dobrovolný. III. pilířem se stalo bývalé penzijní připojištění, které 

se od letošního roku nazývá doplňkovým penzijním spořením. Možnost založit staré 

penzijní připojištění trvala do 30. 11. 2012. Spoření ve III. pilíři se odlišuje od jiných 

spořicích produktů existencí státních příspěvků a daňových úlev. 
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Od 1. 1. 2013 se z penzijních fondů staly transformované, a dále vznikly nové 

fondy – tzv. účastnické. Účastníci bývalých penzijních fondů si mohou vybrat, zda 

zůstanou v transformovaném fondu, nebo přejdou do nových účastnických fondů. U 

transformovaných fondů zůstanou zachovány aktuální podmínky: garance nezáporného 

zhodnocení, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele, výsluhová penze a jednorázové 

vyrovnání. Mezi transformovanými fondy nebude možné přecházet. U nových 

účastnických fondů zůstávají zachovány státní příspěvky, daňové úlevy i možnost 

příspěvku zaměstnavatele. Účastnické fondy ovšem nemají garanci nezáporného 

zhodnocení prostředků. V účastnickém fondu nejsou poskytovány výsluhové ani 

pozůstalostní penze. Povinně bude existovat konzervativní fond, penzijní společnosti 

mohou zakládat další účastnické fondy. Podstatnou změnou je i to, že majetek fondu a 

majetek penzijní společnosti bude oddělen. Mezi novými účastnickými fondy bude 

možné přestupovat. Klíčovou roli hraje volba investiční strategie. 
38

 

 

6.2.2. Slovenská republika 

Nynější důchodový systém funguje od roku 2004, kdy zde proběhla důchodová 

reforma. Původní systém důchodového zabezpečení byl postaven na dvou pilířích, poté 

došlo ke změně na kombinovaný systém postavený na třech pilířích. Záměrem koncepce 

reformy byla přeměna systému do udržitelné a stabilní formy. Základní principy, které 

zabezpečují důchodový systém před úpadkem, jsou zvýšení zapojení kapitalizačního 

systému, vyšší hranice odchodu do důchodu a zvýšení motivace participovat na 

pracovním procesu a tím přispívat do systému důchodového zabezpečení. 

 

Zákony upravující důchodové zabezpečení 

V současnosti tvoří legislativní základ důchodového systému Slovenské republiky tři 

zákony, které upravují jednotlivé důchodové pilíře: 
39

 

a) I. pilíř: Zákon č. 461/2003 Z.z. , o sociálnom poistení 

b) II. pilíř: Zákon č. 43/2004 Z.z., o starobnom dôchodkovom sporení 

c) III. pilíř: Zákon č. 650/2004 Z.z., o doplnkovom dôchodkovom sporení 

 

                                                 
38

 Volně parafrázováno z článku Sociální pojišťovny: Česká republika  

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ, Dostupné online. 
39

 Převzato z článku MPSVR SR: Legislatívne zmeny v dôchodkovom poistení. Dostupné online.  
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I. pilíř důchodového systému je zajišťován sociální pojišťovnou, která vznikla 1. 

11. 1994, jako veřejnoprávní instituce. Jejím úkolem je zabezpečení nemocenského a 

důchodového pojištění. Do roku 2004 bylo důchodové pojištění součástí sociálního 

zabezpečení. Od 1. 1. 2004 je však díky zákonu č.461/2003 o sociálním pojištění, 

důchodové pojištění jedním z pěti typů sociálního pojištění.  

 

I. pilíř důchodového systému – povinné základní pojištění 

V prvním pilíři je zahrnuto základní povinné pojištění, které funguje na základě 

průběžného systému financování. Tento pilíř je postaven na principu mezigenerační 

solidarity a zásluhovosti. I. pilíř je zajišťován Sociální pojišťovnou.
40

 Tento pilíř je 

rozdělen na dva samostatné oddíly – starobní a invalidní pojištění. Ze systému 

starobního pojištění se poskytuje starobní důchod, předčasný starobní důchod, vdovský 

důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchod. Ze systému invalidního pojištění je 

poskytován invalidní důchod, vdovský důchod, vdovecký důchod a sirotčí důchod.
41

 

 

Lidé, kteří jsou součástí tohoto povinného důchodového systému, do něj 

odvádějí 18% z vyměřovacího základu. Zaměstnanci odvádějí 4% a zbylých 14% 

doplácí jejich zaměstnavatel. Stát platí odvody za rodiče, který se stará o dítě do 6 let 

věku dítěte, nebo do 7 let věku dítěte, pokud jde o dítě s dlouhodobým nepříznivým 

zdravotním stavem a pokud tento rodič nepracuje. Občanovi vzniká nárok na starobní 

důchod, pokud minimálně 15 let přispíval do systému důchodového zabezpečení a 

zároveň dovršil věk odchodu do důchodu. Ten je pro určen pro muže na 62 let (narození 

od roku 1946) a pro ženy také na 62 let (narozeny od roku 1962).
42

 

 

II. pilíř důchodového systému – důchodové spoření 

V tomto pilíři jsou finanční prostředky vložené občany spravovány důchodovými 

správcovskými společnostmi. Účelem spoření v tomto pilíři je zabezpečení příjmu ve 

stáří, či případné zajištění pro pozůstalé v případě úmrtí spořitele. Naspořené peníze 

jsou dědičné, v případě úmrtí střadatele se stávají předmětem dědictví. 

 

                                                 
40

 Převzato z článku MPSVR SR: I. pilier - povinné dôchodkové poistenie. Dostupný online. 
41

 Sociálna Poisťovňa: Základná charakteristika. Dostupná online.  
42

 Převzato ze Sociální Pojišťovny: Zákon č. 461/2003 Z. z, o sociálnom poistení. Dostupný online.  
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Suma příspěvků se určuje procentuální sazbou z vyměřovacího základu, která je 

9%, a platí se na účet Sociální pojišťovny. Sociální pojišťovna tuto částku převede na 

účet důchodového fondu, který si účastník zvolil při uzavření smlouvy. Zbylých 9% 

zůstane v I. pilíři. Tudíž se celková výše odvodů nezmění, dojde jen k jejímu 

přerozdělení. 
43

 

 

Účastníkem systému se stal každý občan do 35 let věku, který po otevření II. 

pilíře uzavřel smlouvu o důchodovém spoření s vybranou DSS. Občané nad tuto 

věkovou hranici mohli také uzavřít smlouvu o vstupu, nicméně pouze během prvního 

pololetí roku 2005. Do 30. 6. 2006 nebyl vstup do II. pilíře pro občany nově vstupující 

na trh práce povinný, od tohoto data již je a všichni nově vstupující na trh práce jsou 

automaticky zařazeni do II. pilíře a v případě, že si nevyberou konkrétní fond, budou 

přiděleni k tomu fondu, který v minulosti zhodnocoval peníze nejlépe ze všech fondů. 

Účastníci mají právo změnit důchodový fond či důchodovou správcovskou společnost.
44

 

 

Starobní důchod se občanovi vyplácí, splní-li podmínku dovršení důchodového 

věku a spoření minimálně 10 let v II. pilíři. Vyplácený důchod má formu buď 

programového výběru s doživotním důchodem, nebo doživotního důchodu. 

 

Důchodová správcovská společnost vytváří důchodové fondy. Důchodové fondy 

se odlišují v možnostech investování majetku v důchodovém fondu podle druhu 

finančních nástrojů, existují 3 typy fondů: růstový, vyvážený a konzervativní. Účastník 

spoření může být pouze v jednom z důchodových fondů, a při jeho určení je třeba 

zohlednit jeho věk, předpokládanou délku spoření, výšku příspěvku a rizikový profil. 
45

 

 

Od zavedení II. pilíře došlo již třikrát k otevření tohoto systému, které umožnilo 

účastníkům z tohoto pilíře vystoupit, anebo také dodatečně vstoupit. První otevření 

proběhlo v období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008. V tomto období odstoupilo z II. pilíře 

okolo 104,5 tisíce účastníků. Druhé otevření bylo umožněno v období od 15. 11. 2008 

do 30. 6. 2009. Ke třetímu otevření došlo v období od 1. 9. 2012 do 31. 1. 2013. 

MPSVR SR tento krok odůvodňuje jako záchranu spořitelů před důsledky světové 

                                                 
43

 Převzato z článku MPSVR SR: II. pilier - starobné dôchodkové sporenie. Dostupný online.  
44

 Zpráva MPSVR SR: II. pilier - starobné dôchodkové sporenie. Dostupný online. 
45

 Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobním důchodovém spoření. Dostupný online. 
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finanční krize. Neoficiálním důvodem však je pravděpodobně nedůvěra vlády v tento 

systém spoření (viz., část Problémy důchodového systému). 

 

III. pilíř důchodového systému – doplňkové penzijní spoření 

Jedná se o dobrovolný pilíř, ve kterém je umožněno účastníkovi, který již dosáhl věku 

18 let, získat doplňkový příjem ve stáří. Finanční prostředky účastníka spravují 

soukromé společnosti na základě uzavřené smlouvy. Tento systém byl na Slovensku 

zaveden již v roce 1996 jako důchodový pilíř na principu definovaných dávek. V roce 

2004 však došlo ke změně a doplňkové důchodové pojištění bylo transformováno na 

příspěvkově definované doplňkové důchodové spoření. 
46

 

  

Doplňkové důchodové společnosti a doplňkové důchodové fondy jsou 

spravovány zákonem č, 650/2004 Z. z., o doplňkovém spoření. Dohled nad 

doplňkovými důchodovými společnostmi vykonává Národní Banka Slovenska. Podle 

§43 zákona č. 650/2004 Z. z., o doplňkovém důchodovém spoření, doplňková 

důchodová společnost vytváří a spravuje:
47

 

a) Příspěvkový doplňkový důchodový fond – jehož majetek je nabytý z příspěvků, 

převedený z jiného doplňkového důchodového fondu a z výnosů investování 

tohoto majetku. 

b) Výplatní doplňkový důchodový fond – jestliže účastník spoření splní podmínky a 

požádá a vyplácení dočasného starobního důchodu anebo dočasného 

doplňkového výluhového důchodu, převede doplňková důchodová společnost do 

tohoto fondu majetek v aktuální hodnotě na osobním účtu.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Zákon č. 650/2004 Z.z., o doplnkovom dôchodkovom sporení. Dostupný online. 
47

 Zákon č. 650/2004 Z.z., o doplnkovom dôchodkovom sporení. Článek: Důchodová reforma na 

Slovensku - inspirace pro ČR? Dostupný online. 
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Seznam doplňkových důchodových společností 
48

 

 

Z doplňkového důchodového spoření se vyplácejí 4 druhy dávek: doplňkový starobní 

důchod, doplňkový výsluhový důchod, jednorázové vyrovnání a odstupné. 

 

Problémy důchodového systému 

Problémy, ve kterých se nyní slovenský důchodový systém nachází, se ve velké míře 

připisují vítězství slovenské strany SMER ve volbách v roce 2006. 
49

 SMER je sociálně-

demokratická strana, oproti tomu strana SDK, za které došlo k penzijní reformě, byla 

orientována spíše pravicovým směrem. Vláda strany SMER již třikrát otevřela II. pilíř a 

vyzvala slovenské občany k vystoupení. Dalším problémem, je omezení investování 

DSS, které díky tomuto nemohou poskytnout občanům slušné zajištění na stáří. Na 

politické scéně se objevují informace a obvinění směřována k Sociální pojišťovně, že i 

ona se snaží donutit k odchodu z II. pilíře co nejvíce občanů. Dle vlády Roberta Fica 

finance vyhrazené na zavedení reformy nestačily, a proto vyzýval občany k vystoupení 

z II. pilíře. Během tří otevření II. pilíře, odtud vystoupilo něco přes 230 tisíc občanů. 
50

 

                                                 
48

 Pramen: Národní Banka Slovenska. Dostupné online. 
49

 Informace převzaty z článků: Penzijní reforma na kolenou. Slováci si na důchod už sami nenaspoří. 

Dostupný online. Ficův Směr drtivě vyhrál. Poprvé od roku 1989 bude mít jedna strana většinu 

v parlamentu. Dostupný online.  
50

 Volně převzato z článku: Penzijní spoření na Slovensku opustilo 60 tisíc lidí, dohromady už přes 230 

tisíc. Dostupný online.  
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7. Reforma důchodového systému, zavedení II. 

důchodového pilíře 

7.1. Česká republika 

Česká republika přistoupila k reformě důchodového systému až v letošním roce. 

K tomuto kroku se vláda zavázala v Programovém prohlášení Investice pro evropskou 

konkurenceschopnost. 
51

 „V červenci 2010 se Vláda České republiky v Programovém 

prohlášení zavázala provést důchodovou reformu. Současně na základě nálezu 

Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. musela provést úpravu důchodového systému (změnou 

zákona č. 155/1995 Sb) za účelem zmírnění relativního znevýhodnění vysoko příjmových 

skupin při výpočtu výše nároku na starobní důchod.“ 
52

 Důchodová reforma je dle 

Národního programu ČR pouze jedním z kroků pro zkvalitnění podmínek pro podnikání 

a rozvoj (dalšími kroky je reforma zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění, 

reforma daní, boj proti korupci, aj.).
53

 

 

7.1.1. Důvody pro reformu důchodového zabezpečení a její cíle 

Hlavním důvodem nutnosti reformy důchodového systému je tíživá demografická 

situace a nepříznivé prognózy do budoucnosti. Podle informací MPSV ČR a dat z ČSÚ 

se díky hospodářské recesi, problém financování důchodového systému prohlubuje. 

Narůstá rozdíl mezi výší vybraných důchodových příspěvků a výší vyplacených 

důchodů v daném období. 
54

 Za velký problém je považována závislost občanů ve stáří 

pouze na financích z jednoho pilíře. 

 

Stěžejním cílem je udržitelnost vývoje dávkového systému tak, aby v budoucnu, 

nebylo nutné příliš zvyšovat daňovou zátěž ekonomicky aktivních obyvatel. Dalšími cíli 

je v dlouhodobé perspektivě snižování výdajů na důchodový systém ve státním rozpočtu 

a zjednodušení a zkompletování administrativní stránky. Důležitým bodem je také 

                                                 
51

 Převzato z Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii 

Evropa 2020: Národní program reforem České republiky 2011 a z Investice pro evropskou 

konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020: Národní program reforem 

České republiky 2012. 
52

 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020: 

Národní program reforem České republiky 2011, s19 
53

 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020: 

Národní program reforem České republiky 2011, s19-21 
54

 Dané informace jsou převzaty z více zdrojů: MPSV: Hlavní principy pokračování důchodové reformy. 

Dostupné online. MPSV: Manuál k důchodové reformě. Dostupný online. 
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snížení rizik závislosti na jednom pilíři, prostřednictvím rozložení financí mezi tři pilíře. 

Mezi další významné cíle reformy patří zvyšování zásluhovosti a individuální 

odpovědnosti. 

 

7.1.2. Návrhy reformy 

Všechny návrhy reformy, které byly předloženy k projednání, počítaly s tím, že 

základem systému zůstane dávkově definovaný systém. Rozdíl v navrhovaných 

projektech spočíval v tom, zda li bude důchodový systém rozšířen o možnost fondového 

financování zavedením dalšího pilíře, nebo ne. Příspěvkově definovaný i fondově 

financovaný pilíř mají své klady a zápory, jejichž hodnocení se různí v závislosti na 

tom, jakou má kdo představu o budoucím vývoji důchodového zabezpečení. Strany 

levicového zaměření kladly velký důraz na mezigenerační solidaritu, tudíž na I. pilíř. 

Strany pravicově orientované jsou oproti tomu spíše pro kombinovanou variantu (tudíž 

I. pilíř i zavedení nového II. pilíře). 
55

 

 

Nakonec tímto třípilířovým systémem, pro který se nakonec vládní představitelé 

ČR rozhodli, je možné rizika obou typů pilířů vykompenzovat. I nadále zůstává 

zachována mezigenerační příjmová solidarita v rámci I. pilíře. Zapojením II. pilíře je 

umožněn vznik modelu zásluhovosti. 

 

7.1.3. Provádění reformy důchodového systému, zavádění II. 

důchodového pilíře 

Reforma důchodového systému probíhá již od roku 2011, kdy bylo provedeno několik 

legislativních změn, známých pod pojmem malá důchodová reforma.  

 

„Opatření tzv. malé důchodové penzijní reformy současně naplňují doporučení 

č. 7 integrovaných hlavních směrů, a to prostřednictvím postupného sjednocení věku 

odchodu do důchodu u mužů a žen a jeho dalším zvyšováním.“ 
56

 Toto nastavení 

částečně omezilo možnost opuštění trhu práce ve věku výrazně nižším než je 60 let. 

Plánem malé důchodové reformy bylo také omezení chudoby žen, prostřednictvím 
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 Volně inspirováno plány a návrhy jednotlivých politických stran, zveřejněných na internetových 

stránkách jednotlivých stran. 
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 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020: 

Národní program reforem České republiky 2011, s20-21 
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zrychlení tempa odchodu do důchodu u žen. „Reformní kroky jsou dále v plném souladu 

se stěžejní iniciativou Evropské komise - Evropská platforma boje proti chudobě.  Tím, 

že zohledňují národní demografický vývoj a limitují možnost předčasného odchodu do 

důchodu, jsou tato opatření rovněž plně konzistentní s doporučeními Paktu euro plus v 

oblasti udržitelnosti veřejných financí.“ 
57

 

 

Tzv., velká důchodová reforma probíhá od 1. 1. 2013, kdy k původnímu I. pilíři a III. 

pilíři přibyl nově zavedený II. pilíř. Od tohoto data nabyly účinnosti legislativní normy 

upravující správu a zajištění II. pilíře důchodového systému. Základní legislativní 

normou je předpis č. 426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření, a předpis č. 397/2012 

Sb. Zákon o pojistném na důchodové spoření. 

 

7.1.4. II. pilíř – důchodové spoření 

Postatou této novinky je možnost důchodového spoření, které posiluje odpovědnost 

jednotlivce za své zajištění ve stáří, na které by důchodové dávky z I. pilíře již nestačí.  

 

Vznik účasti spoření v II. pilíři a jeho účastníci 

Tento pilíř je postaven na dobrovolném vstupu občanů. Možnost vstoupit do II. pilíře 

má každá osoba starší 18 let, s výjimkou těch osob, kterým byl již přiznán starobní 

důchod. 
58

Rozhodnout se o vstupu může každá osoba do 35 let věku. Osoby starší 35 let 

mají možnost učinit rozhodnutí o vstupu do 30. 6. 2013. Tyto osoby vstupující do II. 

pilíře musí být aktivní na trhu práce, tudíž musí platit pojistné na důchodové pojištění 

v I. pilíři.  

 

Účast v II. pilíři je právoplatná po uzavření písemné smlouvy občana o 

důchodovém spoření s některou z vybraných penzijních společností a registrem této 

smlouvy v Centrálním registru smluv. Občanem vybraná penzijní společnost předá 

jedno vyhotovení smlouvy Centrálnímu registru smluv, který ověří, zdali zájemce 

splňuje podmínky stanovené pro uzavření smlouvy. Pokud budou podmínky splněny, 
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 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020: 

Národní program reforem České republiky 2011, s21 
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 ČR: Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2012. s16. Dostupné online. 
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Centrální registr smlouvu zaregistruje. Účastník má povinnost oznámit svému 

zaměstnavateli datum vzniku účasti na důchodovém spoření.
59

 

 

Penzijní společnosti a penzijní fondy 

Správu hromadění finančních příspěvků budou mít na starost penzijní společnosti. 

Reformou došlo povětšinou k transformaci předešlých penzijních fondů. V této době je 

celkem 11 penzijních společností.  Je však umožněn i vstup pro nové penzijní 

společnosti. Povinné pro tuto činnost je získání licence, kterou uděluje Česká Národní 

Banka.
60

  

  

Seznam penzijních společností 
61

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá z penzijních společností bude klientům dle zákona č.  427/2011 Sb., o 

doplňkovém penzijním spoření nabízet ze 4 možných důchodových fondů, které se liší 

investičními limity, strukturou spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem. 
62

 

a) Vyvážený důchodový fond – podíl akciové složky v tomto fondu nesmí 

přesáhnout hodnotu 40%. 

                                                 
59

 Volně převzato z článků: Finanční Správa: Specializovaný finanční úřad a Centrální registr smluv. 

Dostupný online. MPSV: Popis změny. Dostupný online. MPSV: Hlavní principy pokračování důchodové 

reformy. Dostupné online.  
60

 MPSV ČR: Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2012. s16. Dostupné online. 
61

 Seznam penzijních společností pořízen z http://www.penize.cz/penzijni-spolecnosti a 

http://www.finance.cz/duchody-a-davky/seznamy-a-adresare/penzijni-fondy/.  
62

 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Dostupný online. 
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b) Dynamický důchodový fond – tento fond má možnost dosáhnout největšího 

zhodnocení v dlouhodobém horizontu, akciová složka může tvořit až 80% 

hodnoty portfolia. 

c) Konzervativní důchodový fond - do dluhopisů může konzervativní fond 

investovat maximálně 70 % svého majetku a zbylých 30 % tak musí investovat 

do likvidních aktiv. 

d) Fond státních dluhopisů – tento fond by měl poskytovat nejmenší míru rizika, 

oproti předchozím třem možnostem tento fond investuje pouze do státních 

dluhopisů ČR. 

 

Strategie spoření a placení pojistného  

Strategie spoření spočívá v tom, že se určí rozložení prostředků účastníka v závislosti na 

jeho věku, předpokládané délce spoření a výšce příspěvku podle předem určených 

plánů. Zákon o důchodovém spoření výslovně stanoví, kdy a do jakého fondu bude 

penzijní společnost povinna prostředky účastníka převést v závislosti na jeho věku. Tuto 

možnost však může účastník odmítnout, s tím že prostředky prozatím zůstanou tam, kde 

jsou, nebo dojde k jejich přesunutí jinam, ale ne dle navrhované strategie. Tomuto 

požadavku účastníka musí penzijní společnost vyhovět. 

 

Podpisem smlouvy o důchodovém spoření a její registraci v Centrálním registru 

smluv, se účastník zavazuje, že po zbytek své výdělečné činnosti až do doby přiznání 

starobního důchodu z I. pilíře, bude část jeho pojistného odváděna na jeho individuální 

účet, který bude spravován účastníkem vybranou penzijní společností. Tato část 

představuje 3 procentní body z celkové sazby pojistného, která je 28%. 
63

 Současně se 

účastník zavazuje, že bude platit zvýšenou sazbu pojistného o dodatečné 2 procentní 

body, které budou rovněž převáděny na účastníkův individuální účet u penzijní 

společnosti. Celkový odvod na důchodové pojištění tak bude 30 % vyměřovacího 

základu pro pojistné, z toho 25 % půjde na státní důchodové pojištění a 5 % na 

soukromé důchodové spoření. Účastník má povinnost platit odvody do II. pilíře pouze 

tehdy, bude-li povinen platit pojistné do I. pilíře.
64
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 Převzato ze stránek MPSV ČR: MPSV: Hlavní principy pokračování důchodové reformy. Dostupné 

online. MPSV: Manuál k důchodové reformě. Dostupný online. 
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 ČR: Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2012. s17. Dostupné online. 



   

 

30 

  

Schéma – spořící fáze II. pilíř 
65

 

 

 

Dávky z důchodového spoření v II. pilíři 

Nárok na čerpání naspořených prostředků vzniká účastníkovi dnem, od kterého je mu 

zákonně přiznán nárok na starobní důchod ze základního důchodového pojištění v I. 

pilíři. 
66

Po jeho přiznání účastník dojde k uzavření smlouvy o pojištění důchodu 

s životní pojišťovnou. Zákon tuto životní pojišťovnu chápe jako pojišťovnu, která je 

podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 
67

, oprávněna na území ČR provozovat 

životní pojištění, které je upraveno danými právními předpisy. 
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 Pramen: MPSV ČR, dostupné online.  
66

 ČR: Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2012. s19. Dostupné online. 
67

 Zákon č. 277/2009 SB., o pojišťovnictví. Dostupný online.  
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Schéma – výplatní fáze II. pilíř 
68

 

 

Z II. důchodového pilíře budou vypláceny čtyři různé druhy dávek: 
69

 

a) Doživotní starobní důchod – jeho výplata končí úmrtím účastníka. 

b) Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po 

dobu 3 let ve stejné výši – v tomto případě pokračuje vyplácení dávek ve stejné 

výši osobě, kterou účastník určil ve své smlouvě o pojištění důchodu. Vyplácené 

dávky budou nižší než dávky vyplácené ze starobního doživotního důchodu. 

c) Starobní důchod na dobu 20 let – výplata dávek končí uplynutím doby 20 let od 

započetí jejich vyplácení. Při úmrtí účastníka před uplynutím 20 let výplaty 

dávek, se tyto nevyčerpané prostředky stávají předmětem dědictví. 

d) Sirotčí důchod na dobu 5 let – výplata tohoto typu dávky končí uplynutím 5 let 

od započetí jejího vyplácení. Tato dávka je určena dědicům, kteří v době úmrtí 

účastníka ještě nedosáhli zletilosti. 
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 Pramen: MPSV ČR, dostupné online. 
69

 Volně zpracováno podle článků MPSV: Hlavní principy pokračování důchodové reformy. Dostupné 

online. MPSV: Popis změny. Dostupný online. MPSV: Manuál k důchodové reformě. Dostupný online. 
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Zánik účasti v II. důchodovém pilíři 

K zániku účasti v II. důchodovém pilíři muže dojít dvěmi způsoby: 
70

 

1. Dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi 

účastníkem a pojišťovnou v Centrálním registru smluv. 

2. Dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 

účastníka za mrtvého. 

 

V případě úmrtí účastníka spoření ve spořící fázi, stávají se jím naspořené 

prostředky předmětem dědictví.  

 

7.1.5. Názor odborníků na návrh důchodové reformy   

Vláda ČR má na svém webu zveřejněn harmonogram tzv., kulatých stolů k důchodové 

reformě 
71

 Tato setkání měla pomoci poskytnout občanům relevantní informace a 

možnost diskutovat na toto téma s odborníky. Tito znalci měli zastupovat MPSV, MF, 

Finanční správy, okresní správy sociálního zabezpečení, penzijní fondy, aj. organizace. 

Odborníci, kteří zde vystupovali, měli občanům přiblížit reformu a výhodnost vstupu do 

II. pilíře. Narazíme ovšem také na experty, kteří nevěří, že navrhovaná reforma povede 

k očekávaným důsledkům. Například dle rozhovorů, které uskutečnil internetový portál 

peníze.cz s několika jimi vybranými odborníky v roce 2011, se dá usoudit, že ani jeden 

z těchto vybraných znalců nevěří v příznivé výsledky této reformy a většina se obává, 

že spolu s plánovanou reformou daňového systému, to povede k zhoršení situace rodin 

v ČR.
72

 

 

V rámci projektu Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové 

reformy, vypracované Konsorciem VÚPSV, bylo osloveno několik expertů, působících 

v oblasti zabezpečení na stáří. Podle vyjádření většiny expertů neexistuje ideální přístup 

k důchodové reformě, a je nutná důkladná analýza místních podmínek (ekonomické, 

demografické, politické + zkušenosti ze zahraničí). Názory vybraných expertů se na 

různá témata samozřejmě liší. Jako příklad můžeme uvést, že někteří podporují návrhy 

Světové banky na zavádění vícepilířových systémů, kdy na I. pilíři neleží celá 
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 ČR: Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2012. s18-19. Dostupné online. 
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 Vláda ČR: Kulaté stoly s odborníky vysvětlí penzijní reformu. Dostupné online. 
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 Peníze.cz: Očima expertů: Navrhovaná důchodová reforma nic nevyřeší! Dostupné online. 
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zodpovědnost za nahrazení příjmu ve stáří, oproti tomu další odborníci upozorňují na 

možnost zavedení příspěvkové definovaných plánů, o čemž tvrdí, že by jejich zavedení 

bylo jednodušší, a výsledky by mohly být obdobné jako při provedení velké reformy.
73

 

Není tedy možné jednoznačně říci, zdali je tato právě probíhající reforma tím nejlepším 

řešením, nicméně všichni odborníci se shodují, že je/bylo zapotřebí provést v systému 

změny, které prospějí jak občanům, tak i samotnému systému. 

 

7.2. Slovenská republika 

Návrh koncepce důchodové reformy byl představen tehdejším ministrem práce, 

sociálních věcí a rodiny Ľudovítem Kaníkem. Návrh upravený dle navrhovaných 

připomínek byl vládou schválen 2. 4. 2003.  

 

7.2.1. Důvody pro reformu důchodového zabezpečení a její cíle 

Nutnost důchodové reformy byla způsobena problémy v demografické struktuře 

obyvatelstva a v nepříznivých prognózách do budoucnosti. Velmi důležitou roli zde 

hraje i růst nezaměstnanosti. Rovněž zde byla potřeba reagovat na finanční udržitelnost 

systému, zvlášť proto, že se měnil poměr přispěvatelů a odběratelů důchodů. Záměrem 

koncepce reformy byla přeměna systému do udržitelné a stabilní formy. 

 

Cíle reformy byly podobné jako v ČR. Tudíž mezi ně patří udržitelnost 

financování dávkového systému, snížení výdajů na důchodový systém a především 

zvyšování osobní odpovědnosti za finanční zabezpečení ve stáří a tudíž snižování role 

státu v tomto mechanismu. Od zavedení fondového systému si slovenská vláda 

slibovala i podporu růstu ekonomiky. 

 

7.2.2. Návrhy reformy 

Značnou roli při přípravě i implementaci reformy sehrála Světová banka. Ta dokonce 

poskytla Slovensku půjčku, to ovšem muselo splnit stanovená kritéria. Jak je uvedeno 

v dokumentu Aktualizace strategie pomoci Světové banky pro Slovensko v roce 2004: 

Informace předkládaná Operačnímu výboru Světové banky, tak mezi kritéria patřila 
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 Konsorcium VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. William M. Mercer. Analýza 
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rychlá implementace strukturálních reforem a fiskální konsolidace. Požadavky Světové 

banky jsou zakotveny i ve slovenské legislativě (Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení).
 74

 Reforma na Slovensku šla tedy cestou, kterou doporučují světové instituce 

(WB, ILO i OECD) – tří pilířový systém se zapojením jak státního, tak i soukromého 

sektoru. V Národním programu reforem SR 2011 se vláda zavazuje tato opatření 

provést.
75

 

 

Podstatou reformy bylo zachování systému mezigenerační solidarity v rámci I. 

pilíře, a vytvoření principu zásluhovosti a finanční adekvátnosti v rámci II. pilíře. 

Změny systému důchodového zabezpečení se týkaly také základního systému, který byl 

spravován Sociální pojišťovnou (do roku 1993 bylo financování důchodového 

zabezpečení součástí státního rozpočtu, od roku 1995 byla vytvořena Sociální 

pojišťovna). 

 

7.2.3. Provádění reformy důchodového systému, zavádění II. 

důchodového pilíře 

Důchodová reforma je založena na třech navazujících krocích: 
76

 

o Od 1. 1. 2004 se změnil současný, tzv. průběžný systém (I. pilíř). 

o Od 1. 1. 2005 se zavedlo spoření na důchod (II. pilíř). 

o Přibližně od poloviny roku 2004 se zmodernizoval stávající systém 

dobrovolného důchodového pojištění v doplňkových důchodových pojišťovnách 

(III. pilíř). 

 

V systému důchodového pojištění došlo od roku 2004 ke zvýšení důchodového 

věku, změně ve výpočtu důchodových dávek a rozšíření rozhodného období pro výpočet 

dávek. Bylo vytvořeno také opatření pro zpřísnění pravidel pro přiznání invalidních 
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 Centrum pre podporu miestneho aktivizmu / CEE Bankwatch Network. Dokument: Aktualizace 
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důchodů, které mělo snížit odchod do důchodu před dovršením hranice odchodu do 

důchodu.  

 

Hlavní změnou však bylo zavedení fondového pilíře, který by měl následovat 

princip zásluhovosti. Byly vytvořeny důchodové správcovské společnosti, které jsou 

pod správou Úřadu pro finanční trh, bankou, vlastní vnitřní kontrolou DSS a nezávislým 

auditorem. 

 

Cílem změn bylo i zavedení motivačních mechanismů k placení odvodů na pojistné v 

podobě změny výpočtu dávek, vytvoření možnosti přechodu na fondový systém s 

garancí státu a posilování vlastní odpovědnosti za zabezpečení na stáří. Od zavedení 

fondového systému lze očekávat i podporu růstu ekonomiky. Jaké dopady však 

Slovenská reforma bude skutečně mít, to ukáže až čas. 

 

7.2.4. II. pilíř – důchodové spoření 

II. pilíř bývá nazýván soukromým, spořivým nebo také kapitalizačním pilířem. Účelem 

spoření v tomto pilíři je zabezpečení dalšího příjmu ve stáří, či případné zajištění pro 

pozůstalé v případě úmrtí spořitele. 

 

Vznik účasti spoření v II. pilíři a jeho účastníci 

Účastníkem systému se stal každý občan do 35 let věku, který po otevření II. pilíře 

uzavřel smlouvu o důchodovém spoření s vybranou DSS. Občané nad tuto věkovou 

hranici mohli také uzavřít smlouvu o vstupu, nicméně pouze během prvního pololetí 

roku 2005. Do 30. 6. 2006 nebyl vstup do II. pilíře pro občany nově vstupující na trh 

práce povinný, od tohoto data již je a všichni nově vstupující na trh práce jsou 

automaticky zařazeni do II. pilíře. 
77

 Jednou z podmínek možnosti dobrovolného 

důchodového pojištění však je od 1. 1. 2011 nepřiznaný předčasný starobní důchod.
78

 

 

Důchodové správcovské společnosti a důchodové fondy 

Podle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobním důchodovém spoření: „Dôchodková 

správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, 
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ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie 

starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na 

vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou 

Slovenska.“ 
79

 

 

Seznam důchodových správcovských společností: 
80

 

 

Důchodové fondy jsou spravovány DSS a odlišují se v možnostech investování majetku 

v důchodovém fondu podle druhu finančních nástrojů. Dle zákona č. 43/2004 Z.z., §86- 

88, každá DSS vytvoří a poté spravuje: 
81

 

a) Růstový důchodový fond – hodnota akciových investicí může spolutvořit 

nejvíce 80% čisté hodnoty majetku ve fondu. 

b) Vyvážený důchodový fond – hodnota akciových investicí může spolutvořit 

nejvíce 50% čisté hodnoty majetku v tomto fondu a hodnota dluhopisových a 

peněžních investicí nejméně 50%.  
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c) Konzervativní důchodový fond – jeho majetek mohou tvořit jen dluhopisové 

a peněžní investice a obchody určené na omezení devizového rizika. Na 

rozdíl od růstového a vyváženého typu fondu, majetek nesmí být vystaven 

devizovému riziku. 

 

Strategie spoření a placení pojistného  

Strategie spoření je určena s ohledem na věk účastníka, předpokládanou délku spoření a 

výšku příspěvku, a také rizikový profil. Dle této strategie je poté účastníkovi navrženo 

případné převedení majetku do jiného typu fondu, ten tuto nabídku může ale i nemusí 

využít. 

 

Dle zákona č, 43/2004 Z. z., o starobním důchodovém spoření, se suma 

příspěvků určuje procentuální sazbou z vyměřovacího základu, která je 9%, a platí se na 

účet Sociální pojišťovny. Sociální pojišťovna tuto částku převede na účet důchodového 

fondu, který si účastník zvolil při uzavření smlouvy. Zbylých 9% zůstane v I. pilíři. 

(Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobním důchodovém spoření, §21-28). Tudíž se celková 

výše odvodů nezmění, dojde jen k jejímu přerozdělení. 
82

 

 

Dávky z důchodového spoření v II. pilíři 

Starobní důchod se občanovi vyplácí, splní-li podmínku dovršení důchodového věku a 

spoření minimálně 10 let v II. pilíři. Existují dvě formy vyplácení důchodu:  

 

Programový výběr s doživotním důchodem je forma vyplácení důchodu, při které 

důchodová správcovská společnost vyplácí důchod jako disponibilní přebytek během 

období programového výběru a příslušná pojišťovna vyplácí doživotní důchod. 

Důchodová správcovská společnost převede aktiva nezbytná pro vyplácení doživotního 

důchodu příslušné pojišťovně, se kterou účastník uzavřel smlouvu. Tento doživotní 

důchod musí být v minimální výšce 0,6 násobku životního minima. Disponibilní 

přebytek je možné buď jednorázově vybrat, nebo si je ponechat na osobním 

důchodovém účtu, kde je bude důchodcovská správcovská společnost postupně 

vyplácet. 
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 Doživotní důchod je forma vyplácení, při které příslušná pojišťovna vyplácí 

doživotní důchod. Všechny finance z osobního důchodového účtu u důchodové 

správcovské pojišťovny budou převedeny na účet u pojišťovny a tato pojišťovna se 

zavazuje občanovi, že mu bude do konce jeho života vyplácet důchod v dohodnuté výši.   

 

Zánik účasti v II. důchodovém pilíři, otevření II. pilíře 

K zániku účasti v II. důchodovém pilíři muže dojít buď dnem úmrtí účastníka, nebo ke 

dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení účastníka za mrtvého (v případě úmrtí 

účastníka spoření ve spořící fázi, stávají se jím naspořené prostředky předmětem 

dědictví), nebo při opuštění II. pilíře při jeho otevření. K otevření tohoto pilíře došlo od 

jeho zavedení již 3x. První otevření proběhlo v období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2003. 

V tomto období odstoupilo z II. pilíře okolo 104,5 tisíce účastníků. Druhé otevření bylo 

umožněno v období od 15. 11. 2008 do 30. 6. 2009. Dle Slovenského Ministerstva 

práce, sociálních věcí a rodiny byl tento výstup umožněn účastníkům jako záchrana 

spořitelů před důsledky světové finanční krize.
 83

 Ke třetímu otevření došlo v období od 

1. 9. 2012 do 31. 1. 2013. 

 

7.2.5. Problémy v reformovaném důchodovém systému 

Problémy II. pilíře začaly po volbách v roce 2006, které vyhrála sociálně demokratická 

strana SMER Roberta Fica. Tato strana reformu příliš nepodporuje, a místo snahy o 

rozšíření účastníků II. pilíře, se snaží o to, aby toto spoření co nejvíce lidí opustilo. 

K tomuto jim měly napomoci již tři otevření II. pilíře (viz. výše). Nicméně občané se 

dle médií, navzdory doporučení vlády, z II. pilíře hromadně odcházet nehodlají.
84

  

 

7.3. Shrnutí 

Systémy důchodového ubezpečení v obou zemích prošly transformací z dvoupilířových 

systémů založených na principu mezigenerační solidarity, na třípilířové systémy, které 

mají za úkol posílit odpovědnost jednotlivce za své zabezpečení ve stáří. Na Slovensku 

tato reforma probíhala od roku 2004 do roku 2005. V České republice dochází 
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k zavádění II. pilíře do důchodového systému teprve od 1. 1. 2013. Zatím tedy nelze 

posuzovat rozdíly mezi funkčností obou systémů, neboť ten český je teprve v začátcích 

svého fungování, můžeme se ale zaměřit na parametry, které lze porovnávat (vstupní 

nastavení, výše odvodů, cílová skupina, aj.).  

 

Cílová skupina je v obou zemích stejná, důležitým rozdílem však je, že na 

Slovensku oproti ČR je vstup do II. pilíře pro nově vstupující na trh práce povinný. Ani 

z jednoho systému není primárně dovoleno vystoupit, avšak na Slovensku díky zásahu 

vlády došlo již třikrát k otevření II. pilíře, kdy účastníci měli možnost spoření v II. pilíři 

opustit a zůstat pojištěni pouze v I. a případně ve III. pilíři. Správu nad II. pilířem mají 

na starost penzijní společnosti, nebo důchodové správcovské společnosti. Obě tyto 

společnosti musí ze zákona nabízet účastníkům možnost spoření v různých fondech, a 

obě tyto instituce se zodpovídají národní bance (české, slovenské). Hlavní důvody, které 

stojí za vznikem nutnosti reformy, jsou v obou zemích podobné (demografické 

okolnosti, ekonomická situace). Obě země se k provedení reformy zavázaly ve svých 

programových prohlášeních či národních programech, a více či méně spolupracovaly 

také s mezinárodními organizacemi (OECD, WB, EU, …). 
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8. Závěr / Komparace 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo identifikovat důchodové systémy a jeho 

reformy v České a Slovenské republice, se zaměřením na II. pilíř – důchodové spoření, 

a identifikace podobností a odlišností v tomto systému. Zajímaly mne vstupní parametry 

II. pilíře důchodového systému, mezi které jsem zařadila cílovou skupinu, financování, 

správu či celkové nastavení II. pilíře. Tato kritéria lze srovnávat, a poukazovat na 

odlišnosti v systému jednotlivých zemích.  

 

Českou republiku a Slovensko jsem si vybrala, protože dlouhou dobu tvořily 

jeden celek (původně součást Rakouska-Uherska, poté samostatný stát ČSR). Začátek 

tradice systému důchodového zabezpečení se datuje od konce 19. století, kdy byl 

představen jako součást tzv., Taafových reforem. Po významných politických změnách 

v roce 1989 a po rozdělení ČSR v roce 1993 se začaly sociální systémy v obou zemích 

vyvíjet trochu odlišnými směry. Systém důchodového zabezpečení však hraje velice 

důležitou roli v celé společnosti. Populace v produktivním věku odvádí příspěvky, ze 

kterých jsou financovány důchodové dávky pro občany, kteří již nejsou ekonomicky 

aktivní. Reforma tedy přinesla citelný zásah do tohoto systému. Původní systém byl 

postaven na hlavním I. pilíři, který byl průběžně financován a fungoval na principu 

mezigenerační solidarity, doplňkem k tomuto byl III. pilíř penzijního připojištění se 

státním příspěvkem, nebo doplňkové důchodové pojištění. Reformou došlo 

k transformaci tohoto dvojpilířového systému na systém založený na třech pilířích. 

Nový II. pilíř je spravován soukromými společnostmi (penzijní společnosti, důchodové 

správcovské společnosti). Ty vytváří a řídí důchodové fondy, do kterých člověk 

pravidelně odvádí určitou výši příspěvků, která se dle vybrané spořící strategie 

zhodnocuje, z tohoto spoření jsou pak vypláceny různé druhy dávek (starobní důchod, 

sirotčí důchod). Úkolem spoření v II. pilíři je přimět občany k většímu podílení se na 

zajištění si prostředků na vlastní stáří. Tato aktivita občanů bude stále hrát stále 

důležitější roli, neboť důchodové dávky vyplácené z I. pilíře nebudou stačit na pokrytí 

všech výdajů. V ČR je tento systém zatím postaven na dobrovolném vstupu, tudíž je to 

pořád jen jakýsi nepovinný doplněk k pojištění plynoucímu z I. pilíře. Oproti tomu na 

Slovensku je vstup do tohoto spoření povinný pro všechny nově vstupující na trh práce. 

To způsobuje, že na Slovensku jsou I. a II. pilíř spolu více provázány, než je tomu v ČR. 
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Původním záměrem bylo nastavení II. pilíře jako povinného, jako je tomu na Slovensku, 

nicméně vlivem politických debat došlo ke změně na dobrovolný.  

 

V této části závěru bych se ráda věnovala komparaci zjištěných informací a tento 

úsek bych rozdělila do dvou bodů. Prvním bodem budou podobnosti v systémech 

důchodového zabezpečení v ČR a na Slovensku. Druhým bodem budou naopak 

odlišnosti v těchto systémech. 

 

Původní systém důchodového zabezpečení se vyvíjel v obou zemích podobně, 

což je dáno společně sdílenou historií a podobnými geopolitickými determinanty. Tento 

společný vývoj trval až do rozdělení ČSR na dvě samostatné republiky. Slovensko co se 

týká reformy důchodového systému, bylo oproti ČR napřed, nyní ale i v ČR dochází 

k zavádění II. pilíře do důchodového systému. Důvody proč bylo nutné reformu provést, 

byly v obou zemích podobné. Jednalo se nejen o demografickou situaci a její prognózy 

(postupné zvyšování počtu osob v poproduktivním věku, klesání porodnosti, 

prodlužování délky života, aj.), ale šlo také o ekonomickou udržitelnost a stabilitu 

systému zejména pro další generace. II. pilíř má v obou zemích shodně nastavenou 

cílovou skupinu, což jsou osoby do 35 let věku (ovšem také osoby nad 35 let mohou 

vstoupit do systému důchodového spoření, ale primárně je nový systém určen pro 

mladší generaci, která na trh práce teprve nastupuje, nebo se na něm nepohybuje 

dlouho). O finanční prostředky tohoto spoření se starají penzijní společnosti a 

důchodové správcovské společnosti, které ze zákona vytvářejí důchodové fondy, ve 

kterých si občané spoří dle předem stanovené spořící strategie. Dalším společným 

bodem je to, že ani v ČR ani na Slovensku není možné z II. pilíře vystoupit (pokud 

nedojde k jeho otevření, což je ovšem způsobeno zásahem zvenčí). Při úmrtí v době 

spoření se naspořená částka stává předmětem dědictví. 

 

Prvním rozdílem mezi reformami je časový úsek jejich provedení. Na Slovensku 

se na politické scéně byli schopni domluvit a reformu provést o celých 8 let dříve než 

v ČR, kde se sice o reformě dlouhodobě hovořilo, ale k jejímu provedení došlo až letos. 

I před provedením reformy na Slovensku byly mezi těmito zeměmi v důchodových 

systémech odlišnosti. Jako jeden z podstatných rozdílů se dá považovat financování 

tohoto zabezpečení. Na Slovensku došlo k oddělení účtu důchodového zabezpečení od 

státního rozpočtu. V ČR byl vytvořen později pouze samostatný účet důchodového 
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systému, ale stále v rámci státního rozpočtu. Nyní když v obou zemích proběhla 

reforma důchodového systému, je zásadním rozdílem mezi oběma zeměmi otázka 

vstupu do II. pilíře. Zatímco v ČR je tento vstup dobrovolný, na Slovensku je povinný 

pro všechny nově vstupující na trh práce. Další odlišností jsou odvody do systému 

důchodového zabezpečení. Zatímco na Slovensku se celková výše odvodu na pojištění 

nezmění, dojde pouze k jejímu přerozdělení mezi I. a II. pilíř, v ČR dojde při vstupu do 

II. pilíře k navýšení celkového odvodu o 2% (z 28% na 30%). Také výše těchto odvodů 

je různá, v ČR je tato výše stanovena na 3% z původního odvodu + navýšení o další 2%, 

tudíž celkem na 5%, na Slovensku přerozdělením původních odvodů, dochází 

k odvádění stejné výše financí do I. do II. pilíře (9%). 
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9. Summary 
The main goal of my thesis was to identify the pension system and its reforms in the 

Czech Republic and in the Slovak republic. I focused on the second pillar – retirement 

savings, to identify similarities and differences in this system. I wondered the input 

parameters in the second pillar of the pension system, in which I have included a target 

group, financing, management and overall setup. These criteria can be compared, and 

the differences in the individual countries highlighted.  

 

I chose the Czech Republic and the Slovakia republic, because in the past they 

formed a single unit for a long time (previously part of Austria-Hungary, then separate 

Czechoslovakia). The tradition of the pension system is dated from the late 19th 

century, when they were introduced as part of the so-called Taaf´s reforms.  After major 

political changes in 1989 and the division of Czechoslovakia in 1993, social systems in 

both countries started to develop slightly different directions. Pension system represents 

a very important role in the society. Working-age population makes contributions, 

which are reused as a pension benefits for citizens who are no longer economically 

active. The reform has brought noticeable interference into this system. The original 

system was built mainly on the main first pillar, which had been continuously financed 

and which operated on the principle of intergenerational solidarity. Into the third pillar 

we included pension insurance with state contribution or supplementary pension 

insurance. This pillar was counted as additional to the main pillar. The reform caused 

the transformation of the system into a system based on three pillars. New second pillar 

is managed by private companies (the pension companies in Czech Republic and the 

pension management company in Slovakia). These companies create and manage 

pension funds. The participant pays regular contributions to this fund of his choice. The 

contributions are evaluated according to selected strategy of saving. Various types of 

benefits are paid to citizens who are no longer economically active (pension, orphan 

´pension). The task of transferring money to the second pillar is to encourage citizens to 

greater efforts to improve their financial arrangements in an old age. This activity of 

citizens will play an increasingly important role, because pension benefits paid from the 

first pillar will not be high enough to cover all expenses. In the Czech Republic the 

system is built on voluntary input, so it´s still kind of optional add-on insurance arising 

from the first pillar. In contrast, the Slovak Republic has mandatory input for all new 

entrants to the labor market. This causes that in the Slovak Republic are pillars more 
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intertwined than they are in the Czech Republic. The original intention was to set 

second pillar as mandatory (as it is in Slovak), but due to political debates, it was 

changed to voluntary.  

 

In another part of the work, I would like to dedicate a comparison of the 

collected information, and this section would be divided into two points. The first point 

would be the similarities in pension schemes in the Czech Republic and the Slovak 

Republic. The second point would contrast the differences in these systems.  

 

The reasons why it was necessary to introduce a reform were similar in both 

countries. It was not only the demographic situation and its prognosis (increasing 

number of people in the retirement age, falling birth rates, longer life expectancy, etc.), 

but it was also about economic sustainability and stability of the system, particularly for 

future generations. The target group is identical for both countries. Pension companies 

and pension management companies take care of pension funds. Another common point 

is that there is no way to get out of second pillar (unless his opening). If participant dies 

while saving, the funds become subject to inheritance.  

 

The first difference between reforms is the time, when they were implemented. 

Slovakia introduced a pension reform in 2004, in the Czech Republic is this reform 

introduced this year. Even before the reform there were differences between pension 

system in the Czech Republic and Slovakia. As one of the major differences we may 

consider the way, which was the system financed by. Slovakia had separated a pension 

account from the state budget. In the Czech Republic we created a separated pension 

account, but still within the state budget. Now when both systems were reformed, 

fundamental difference is in the entering into the second pillar. Other differences are the 

contributions to the pension scheme. In the Slovak Republic the total amount of levy on 

insurance is still as high as it was before the reform. There was only redistribution 

between pillars (9%- 9%). In the Czech Republic the total amount of levy on insurance 

increase (if you entrance into a second pillar) by 2% (from 28% to 30%).  
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