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Abstrakt
Penzijní systém v České republice čekají v následujících desetiletích značné změny.
Demografické vlivy by při zachování současných parametrů systému vedly k jeho finanční
neudržitelnosti. Finanční udržitelnosti důchodového systému lze dosáhnout snížením výdajů
systému spolu s určitým nárůstem jeho příjmů. V nadcházejících desetiletích lze očekávat
reálný pokles průměrně vyplácených důchodů o desítky procent. Volba mezi fondovým
a průběžným systémem přímo nesouvisí s demografickým vývojem. Jako vhodná strategie
zabezpečení ve stáří pro jednotlivce se jeví kombinace snížení nákladů a zabezpečení
dodatečného zdroje příjmu vedle povinných kolektivních důchodových systémů. Určitou míru
zabezpečení ve stáří může zajistit solidarita v rámci rodiny. Žádný důchodový systém není
schopen fungovat bez udržení minimální reprodukce populace.

Abstract
The Czech pension system will change substantially in the coming decades. Demographic
changes will cause its financial instability while keeping its current parameters. Financial
stability of the pension system can be reached through expenditure reduction and increase in
revenues of the pension system. We can expect a real decline of the average pensions paid on
the level of dozens of percentages in the coming decades. The decision between pay as you go
and fund pension scheme is not affected by the demographic situation. The individuals should
decrease their expenditures and ensure additional revenue in retirement to secure their
standard of living. The family solidary can provide certain social security in retirement. The
preservation of minimal level of population reproduction is vital for both pay as you go and
fund pension schemes.
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Úvod
Cílem práce je zhodnotit možný budoucí vývoj důchodového systému v České
republice. Práce zkoumá nutnost reformy systému a naznačuje směry případné reformy.
V práci je zohledněno makroekonomické i mikroekonomické hledisko. Penzijní systémy jsou
zkoumány z teoretického a empirického pohledu. První část práce nastiňuje teoretické
koncepty sociálního zabezpečení ve stáří a podává základní charakteristiku penzijních
systémů. Následující část srovnává různé aspekty průběžně financovaných a fondových
systémů. Třetí část popisuje současný stav penzijního systému z hlediska demografického,
ekonomického a právního. Na modelovém příkladu je ukázán možný vývoj reálných důchodů
při dosažení finanční udržitelnosti systému. Ve čtvrté části práce je pojednáno o reformě
důchodového systému, která vstoupí v účinnost v lednu roku 2013. Následně jsou představeny
některé zahraniční systémy důchodového zabezpečení jako možný vzor dalšího vývoje.
V práci je stručně zhodnocen dopad finanční krize na fondové a průběžné důchodové
systémy. Závěrečná část podává celkové zhodnocení a zhodnocuje pravděpodobný vývoj
českého penzijního systému.
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1 Penzijní systémy jako součást sociálního zabezpečení
1.1 Proč vzniká potřeba důchodového zabezpečení1
Odpověď na danou otázku souvisí se sociální událostí, kterou je stáří. Stáří je poslední
období lidského života, během něhož se postupně omezují funkce organismu. Ve stáří dochází
k snižování schopnosti pracovat a aktivně reagovat na vnější svět. Zhruba v období mezi 65.
a 80. rokem dochází jen k pozvolným změnám, kdy je nutné přizpůsobovat pracovní výkon,
nicméně teprve ve věku nad 80 let je shledáván zánik schopnosti systematické práce. Je
třeba si uvědomit, že jde o proces velmi individuální. Stáří je doprovázeno nemocemi
a únavou. Po 45. roce stoupá riziko nemocí spojených s pracovní neschopností. Stáří přináší
také únavu, kdy je pro člověka těžší se přizpůsobovat novým okolnostem, zvyšovat svoji
kvalifikaci, hledat si práci atp. Pracovní schopnosti se vlivem stáří mění, starší člověk
nahrazuje činnosti, při kterých je nutné vykonávat fyzicky náročnou činnost, činnostmi, kde
využívá svoje zkušenosti2. Z výše uvedených důvodů vzniká potřeba člověka ve stáří
zabezpečit.

1.2 Možnosti zabezpečení člověka ve stáří
Existuje mnoho variant, jak zajistit důstojnou existenci jedince ve stáří. Nejstarší
formou je sociální zabezpečení v rámci rodiny jako základní sociální jednotky. Ekonomicky
činní členové rodiny zabezpečují svým příjmem děti a staré členy domácnosti. Sounáležitost
může existovat i v širším společenství osob jako je farnost, obec atd. Tyto formy pomoci
lidem ve stáří jsou většinou zákonem nevynutitelné, jsou dobrovolným přijetím odpovědnosti
člověka ke svému bližnímu. Existují rovněž zaměstnanecká schémata zabezpečení, ve kterých
hraje aktivní roli zaměstnavatel.
Další možností zabezpečení ve stáří je pomoc státu. Státy organizují různé druhy
sociálních pojištění, zákonem nařizují účast v soukromých pojistných schématech, podporují
zaměstnanecké penzijní pojištění a další. Třetí možnost ekonomického zajištění na stáří,
kterou člověk má, je spoléhat se sám na sebe. V moderní společnosti se mu nabízí velké
množství finančních produktů, jeho investice mohou směřovat do nemovitostí či jiných aktiv.
1

Úvodní část práce vychází ze seminární práce: NÝDRLE, Tomáš. Modely důchodových systémů – švédský

příklad: seminární práce, Praha: FSV UK, 2011, 19 s.
2

TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 439 s. str. 227.
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Další formou zabezpečení ve stáří je snížení nákladů vynakládaných v postproduktivním věku
například snížení nákladů na bydlení, předchozí péče o vlastní zdraví atd.
Vyspělé státy vyvinuly systém sociálního zabezpečení, kdy úkolem tohoto systému
je předcházet, eliminovat či zmírňovat nepříznivé důsledky sociálních událostí tedy například
ekonomické důsledky stárnutí člověka. Sociální zabezpečení je součást sociální politiky3.
Sociální

zabezpečení

definuje

Potůček

jako:

„soubor

právních,

finančních

a organizačních nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční
a sociální důsledky různých životních okolností a událostí, ohrožujících uznaná sociální
práva, nebo takovým životním okolnostem předcházet.4“
V systému sociálního zabezpečení působí jednotlivec, rodina, stát a další subjekty
sociální politiky. Účast jednotlivce v systému sociálního zabezpečení je různá a liší se dle
celkového zaměření sociální politiky. Jednotlivci je buď ponechána svoboda a prostor,
aby se sám zabezpečil pro případ negativní sociální události, k dispozici jsou mu tržní
mechanismy pojištění různého druhu, spoření atd. Role státu je minimální. Jako příklad země
s malou ingerencí státu do sociálního zabezpečení lze uvést USA, ale i v této zemi význam
role státu v sociálním zabezpečení roste. Další možný přístup je systém sociálního pojištění
tzv. Bismarckovský přístup, kdy systém je financován z povinného sociálního pojištění.
Naopak v Beveridgovském systému je jednotlivci garantováno zachování životního minima,
systém je financován z daní, je zde eliminována zásluhovost. Jednou oblastí sociálního
zabezpečení je zabezpečení ve stáří, sem spadají důchodové systémy. Sociální událostí je stáří
a s ním spojená snížená schopnost zabezpečovat svoje příjmy vlastní prací.

1.3 Klasifikace penzijních systémů
Penzijní

systém

jako

součást

sociálního

zabezpečení

lze

klasifikovat

dle

několika způsobů. Klasifikace penzijních systémů dle Bezděka5 je následující:
a) Dělení dle provozovatelů penzijního systému: soukromý, veřejný;
b) Dle způsobu financování penzí: průběžný, částečně fondový, plně fondový,
zdánlivě fondový (notionalfuding).
3

Více k tématu například BĚLINA, Miroslav aj. Československé právo sociálního zabezpečení: skripta pro posl.

právnické fak. Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 200 s.
4

POTŮČEK, Martin. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. Studijní texty; sv.

7. str. 69.
5

BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: (současný stav a potřeba reforem).

I. díl. Praha: Česká národní banka, Sekce měnová, 2000. 62 s. VP; č. 25. str. 11.
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Příspěvky mohou být dávkově definované nebo příspěvkově definované. Penzijní
systémy fungují většinou jako kombinace systému soukromého a veřejného, rozdílná je jejich
váha. Veřejný systém nejčastěji provozuje stát, následná dávka může být paušální tzv. flatrate
(například v Beveridgovském systému) nebo spjatá s výší předchozích výdělků tzv.
earningsrelated (uplatněn je pojistný princip).
Soukromé systémy jsou často organizovány zaměstnavateli nebo si občané sami spoří
během své ekonomické aktivity na individuálních účtech v penzijních fondech a naspořené
prostředky ve stáří využijí.

1.4 Penzijní systémy dle druhu financování:
1.4.1 Možnosti financování důchodového zabezpečení6
Zdroje, ze kterých jsou důchody vypláceny lze vymezit následovně:
1. Důchody jsou financovány ze státního rozpočtu. Zdroji pro jejich vyplácení jsou daně,
které stát vybírá. Systém potlačuje zásluhovost, avšak dosahuje velké solidarity. Lidé
s vyššími příjmy přispívají na důchody více, ale vyplácené dávky se většinou jen málo
nebo vůbec odvíjejí od zaplacených daní.
2. Financování ze státního rozpočtu, kdy zdrojem na vyplácení důchodů jsou příspěvky
na důchodové zabezpečení.
3. Důchody jsou vypláceny z fondu odděleného od státního rozpočtu, kam plynou
příspěvky na důchodové zabezpečení, v systému se nevytváří kapitálová rezerva. Jde
o systém průběžného financování důchodů, systém se nazývá také pay-as-you-go
(PAYG). V systému platí výdělečně činná část populace důchody generaci
postproduktivní.
4. Důchody jsou financovány z fondu, kde se vytváří rezerva na úrovni dlouhodobě
investovaného kapitálu. Kapitálová rezerva vzniká pouze v případě, že výše příjmů
do fondu přesahuje výši běžných výdajů. Na druhou stranu příliš vysoké odvody
do systému kvůli tvorbě kapitálové rezervy mohou brzdit ekonomický rozvoj skrze
odčerpávání zdrojů pracující generaci.
5. Financování založené na fondovém systému
Účastníci systému si sami spoří na svůj budoucí důchod, dochází ke vzniku kapitálu.
Účastníci spoří svoje prostředky do fondu, který je investuje.
6

KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 542 s.

str. 197.
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1.4.2 Typy penzijních plánů7
Penzijní plány, které určují výši vyplácené dávky, se dělí na:
a) Dávkově definovaný systém – defined benefit. Garantuje určitou výši vyplácených
dávek v závislosti na počtu let, kdy pojištěnec přispíval do systému, a celkové výši
příspěvků. Výše důchodů se stanoví výpočtem, kde se indexují příspěvky zaplacené
v určitých letech v závislosti na vývoji cenové hladiny.
b) Příspěvkově definovaný systém – definedcontribution – výše vyplacených příspěvků
závisí na výši zaplacených příspěvků, ale také na míře výnosu prostředků, které fond,
do

něhož

účastnící

přispívají,

investoval

na kapitálovém

trhu.

Výpočet:

.
c) Hypotetické příspěvkově definované systémy – notionaldefinedcontribution – NDC.
Každý účastník má svůj zdánlivý individuální účet, na který se mu připisují jím
odvedené příspěvky včetně zhodnocení. Zhodnocení závisí na tzv. hypotetické míře
výnosnosti. Hypotetická míra výnosnosti odpovídá míře růstu objemu mezd a platů.
Důchody jsou financovány průběžně, účty jsou fiktivní. Výše vyplaceného důchodu
závisí na úsporách jednotlivce na jeho osobním účtu a očekávané délce života v době
odchodu do penze generace, která se stává poživatelem starobních důchodu.

1.4.3 Formy financování starobních důchodů8
Prostředky pro výplatu penzí jsou získávány skrze následující penzijními systémy:
1. PAYG (průběžně financovaný systém)
Systém je založen na mezigenerační solidaritě. Ekonomicky aktivní část populace platí
sociální pojištění (forma jakési daně), ze kterého se vyplácejí důchody současným
starobním důchodcům. Penze současných pracující mají být hrazeny z příspěvků jejich
pracujících dětí.
2. PAYG s nárazníkovým fondem
Jedná se o klasický systém PAYG s tím, že pokud systém dosahuje přebytku, jsou
přebytky investovány na kapitálovém trhu a následné výnosy jsou převáděny opět
do systému a pomáhají ho financovat.
7

KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 5. přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 542 s.

str. 199.
8

BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: (současný stav a potřeba reforem).

I. díl. Praha: Česká národní banka, Sekce měnová, 2000. 62 s. VP; č. 25. str. 12-13.

5

3. Plně fondový systém
Výše důchodu jednotlivce je závislá na množství prostředků, které si jednotlivec
naspořil a na dlouhodobé míře výnosnosti aktiv jeho kapitálového fondu.
4. Částečně fondový systém
Jedná se o kombinaci systému PAYG a systému plně fondového.
5. Notionalfunding
Jedná se o systém PAYG co se týče skutečného toku peněz. Nicméně při určení výše
důchodu jednotlivce se systém blíží plně fondovému systému. Každý účastník systému
má svůj zdánlivý individuální účet, kam mu plynou jím odvedené příspěvky
do systému a jsou mu zhodnocovány tzv. hypotetickou mírou výnosnosti.
Existují dvě hlavní konstrukce základního důchodového systému pojistný systém
a systém rovných důchodů, tyto systémy se pak mohou kombinovat například ve formě
dvousložkového důchodu, kdy je dána pevná část a část závislá na výši odvedených
příspěvků.

1.5 Stanovení důchodového věku
Důchodový věk lze definovat jako „právními předpisy stanovený věk, jehož dosažení
je jednou z podmínek vzniku nároku na starobní důchod9“, kde věk odchodu do důchodu
je věk, v němž jedinec skutečně zanechává své výdělečně činnosti a stává se ekonomicky
neaktivním poživatelem starobního důchodu.
Jak již bylo popsáno výše, je proces stárnutí individuální, tudíž při stanovení
důchodového věku by bylo ideální, stanovit individuální věk odchodu do důchodu vzhledem
k míře stáří jednotlivce. Objevuje se tendence, aby důchodový věk byl stanoven různě
pro různé druhy profesí, například dle fyzické námahy dané profese atd.
Stanovit důchodový věk lze buď principem výsluhy, kdy jedinec musí splnit určitá
kritéria, aby se mohl stát poživatelem starobního důchodu. Věk je zde pouze jedním z kritérií,
další jsou například doba pojištění. Druhou možností stanovení důchodového věku
je stanovení věku bez ohledu na další podmínky. Tento postup je založen na principu
invalidity, kdy se předpokládá nemožnost práce po dosažení určitého věku.

9
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1.6 Další vlastnosti penzijních systémů
U dávkově definované výplaty penzí závisí výše penze například na počtu let, během
kterých je jedinec účastníkem systému, výši příjmů jednotlivce a dalších parametrech. Jedinec
je schopen si spočítat jakou penzi po odchodu do starobního důchodu obdrží. Systém
se vyznačuje tím, že standardně garantuje určitou výši starobního důchodu, kterou si je
účastník schopen vypočítat. Příspěvkově definované plány negarantují určitou výši penze,
neboť ta je závislá na výnosu aktiv penzijního fondu, který investuje naspořené prostředky
jednotlivce.
Ve veřejných průběžných systémech platí standardně princip povinné účasti. Naproti
tomu soukromé systémy mohou být dobrovolné, ale stále častěji jsou povinné.
Vyplácené penze mohou být, či nemusí být předmětem zdanění, proto rozlišujeme
dva typy daňového postižení penzí:


EET – odváděné příspěvky a investiční výnosy nepodléhají dani z příjmu;
vyplácené penze jsou předmětem zdanění.



TEE – penzijní příspěvky se platí ze mzdy po zdanění (nejsou daňově
odečitatelné) a investiční výnosy a vyplácené penze nepodléhají dani z příjmu.

2 Srovnání PAYG versus fondový systém
2.1 Rizika fondových a PAYG systémů10
Ekonomická debata o reformě penzijního systému se nejčastěji redukuje na volbu
mezi PAYG systémem a systémem fondovým. Tato redukce debaty je zavádějící, jak
si ukážeme v práci později. Fondové a průběžně definované systémy lze porovnat například
skrze porovnání jejich rizik.

2.1.1 Demografické riziko
Pro průběžně financovaný systém představuje demografické riziko nižší počet plátců
a vyšší počet příjemců. Demografické riziko je politiky a lobbisty proklamováno jako jeden
z hlavních důvodů pro přechod od průběžného systému k systému fondovému.

10

Výčet některých rizik je uvádí např.: BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české

ekonomiky: (současný stav a potřeba reforem). I. díl. Praha: Česká národní banka, Sekce měnová, 2000. 62 s.
VP; č. 25. str. 30 a násl.
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U fondového systému může dojít k tomu, že vlivem poklesu počtu pracující populace
může dojít k relativnímu poklesu ceny kapitálu ve vztahu k práci, kapitál se ve vztahu k práci
stane relativně nadbytečným. To může způsobit pokles míry výnosnosti kapitálu.
K zajímavým výsledkům dochází ve své práci Barr11. Tvrdí, že z ekonomického
hlediska nejsou demografické změny silným argumentem pro přechod k fondovému způsobu
financování důchodů, jako důkaz rozvinul následující úvahu:
Vyrovnaný systém PAYG vypadá následovně:

Kde:
s – míra příspěvku do penzijního systému (sazba pojistného)
W – průměrná nominální mzda
L – pracovní síla
P – průměrná starobní penze
N – počet důchodců.
Za dané rovnosti jsou příspěvky do průběžného systému rovny vyplaceným
důchodům. Základním12principem starobních důchodů je zajistit postproduktivní generaci
podíl na produkci. Jiným slovy staří lidé chtějí mít podíl na spotřebě zboží a služeb i v období,
kdy nemohou výrazněji ekonomicky přispívat do systému. To jim zajistí slib vlády, že jim
zajistí podíl na produkci za podmínky předchozího přispívání do systému (PAYG),
nebo v případě fondového systému jim nárok zajistí vlastnictví aktiv. To na čem tedy záleží,
je výše produkce a podíl na ní a nikoli počet nashromážděných bankovek či akcií.
Model stárnoucí populace je vystaven na jednoduchém předpokladu: Mějme početnou
generaci, která pracuje v období 1 a v období 2 je poživatelem starobního důchodu,
a označme ji X. V období 2 je produktivní generace Y (osoby, které pracují) méně početná,
než generace X. Dochází tak k situaci, kdy se zvyšuje index závislosti. Mohou nastat
následující situace:
1. Případ konstantního outputu ekonomiky:

11
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V průběžném systému můžeme zajistit rovnováhu buď snížením průměrné penze P,
nebo zvýšením odvodů na důchodové pojištění s, dále můžeme přesunout část jedinců z N
do L, zvýšením věku pro odchod do starobního důchodu. Všechna řešení jsou problémová,
nicméně bez nich se systém dostane do nerovnováhy a tvoří deficity. U fondového systému
financování nicméně vyvolají demografické změny dopady také. Jedinec si skrze fondový
systém mohl nashromáždit dostatečné množství aktiv. Ve stáří začne starší generace prodávat
nashromážděná aktiva, což v případě méně početné mladší generace vede k tomu, že
nabídka prodávaných aktiv překroční poptávku po úsporách na stáří. Pokud nedojde k nárůstu
produktu, výsledky mohou být dvojí13:
a) Pokud občané investovali pro zabezpečení na stáří do finančních aktiv, jako jsou
vládní obligace, či zůstatky na bankovních účtech, pak zvýšená poptávka po zboží
a službách starší generace převýší poptávku po penzijních úsporách mladší generace.
Tím dojde k růstu cen zboží a služeb. To znamená, že v důsledku demografického
vývoje dojde k poklesu reálné hodnoty anuit vyplácených důchodcům.
b) V případě investic do reálných aktiv jako jsou domy a pozemky, dojde v případě
demografické stagnace k převisu nabídky těchto reálných aktiv nad poptávkou.
Zaměstnanci, tak poptávají méně reálných aktiv, než nabízejí penzisté. Dochází tak
k poklesu cen reálných aktiv a tím i poklesu anuit vyplácených důchodcům.
2. Případ rostoucího produktu
Rostoucí produkt má příznivé dopady na fondový systém i na systém PAYG. Růst
ekonomiky je spojen s růstem mezd a tím i odvodů do penzijního systému. Dále dojde k růstu
agregátní poptávky, lidé sice spoří méně, ale pokud je růst agregátní poptávky dostatečně
velký, nedostaví se inflace. Lidé tak dostanou reálné penze ve výši, kterou očekávali, i když
poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě klesne (klesne tzv. náhradový poměr).
Obdobně pozitivní vliv má růst ekonomiky na rovnováhu na trhu reálných aktiv, kde nedojde
k deflaci.

2.1.2 Politické riziko a ztráta výnosu
Politickým rizikem trpí oba systémy. U průběžně financovaného systému může dojít
k prodlužování věku odchodu do důchodu, snížení valorizace dávek, v extrémním případě
i k absolutnímu snižování důchodů. Tyto faktory způsobují pokles výnosu průběžných
13

BARR, Nicholas. Reforming Pensions, Myths, Truths and Policy Choices. Londýn: London school of

economics

research

online

[online].

2005,

[cit.

http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000286, str. 6.

9

13.

srpna 2011].

Dostupný

na www:

penzijních systémů. Politické riziko tak představuje u veřejných penzijních fondů riziko ztráty
výnosu. V případě posunu věkové hranice odchodu do důchodu, snížení podílu důchodu
na reálné mzdě, nebo nižší indexaci důchodů vůči inflaci představují tyto parametrické změny
systému pro klienta ztráty řádově v jednotkách několika procent a rovnají se tak výrazné
ztrátě na finančním trhu.
I u fondových systémů existuje politické riziko. Fondy mohou být zestátněny, povinná
účast ve fondech zrušena a otevřena možnost přechodu do průběžně financovaného systému,
jako se stalo na Slovensku.
Kapitálové riziko způsobuje možnost ztráty hodnoty aktiv investovaných v penzijních
fondech vlivem ztráty hodnoty finančních aktiv, do kterých fondy investují. Rovněž souvisí
se snížením výnosové míry z akumulovaných aktiv. Pokud dojde k poklesu výnosové míry
z aktiv penzijních fondů, může dojít k tomu, že výnosy nepokryjí ani inflaci a reálný výnos
se tak rovná nule, či je dokonce záporný. Nicméně může dojít i k absolutní ztrátě investic.
Pokud penzijní fondy investují do státních aktiv a stát není schopen dostát svým závazkům,
pak hodnota naspořených penzijních aktiv investora v penzijním fondu velmi sníží, případně
se stane nulovou. Fond také může investovat do soukromých aktiv, která se ukážou
jako ztrátová, příkladem jsou hypotéční zástavní listy při hypotéční krizi. Existuje riziko
špatné správy fondů, kdy jsou vložené prostředky investovány špatně a klienti fondů ztrácí.
V některých zemích mají penzijní fondy povinnost zajistit účastníkům nezáporný výnos14.

2.1.3 Riziko špatné regulace penzijních fondů
Dané riziko se může projevit dvěma extrémy. Jednak mohou být penzijní systémy
regulovány nedostatečně a může docházet k defraudacím, příliš rizikovému investování
a následným ztrátám. Objevuje se zde klasický problém pána a správce, kdy zájmy klientů
penzijních fondů jsou jiné než zájmy managementu. Management hospodaří s cizími penězi
a případné riziko ztráty padá na klienty fondu. Riziko je snižováno například povinností
penzijního fondu hospodařit skrze depozitáře, který odpovídá za zákonnost operací
se svěřenými prostředky. Důležitým prvkem je oddělení majetku klientů od majetku
společnosti, která majetek spravuje.
Opačný extrém představuje přílišnou regulaci, která brání fondům investovat
efektivněa výnosnost aktiv penzijního fondu je nízká. V České republice připisují obhájci
soukromých penzijních fondů nízkou výnosnost penzijního připojištění právě příliš tvrdé

14
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regulaci, kde výnosy z aktiv s nízkou mírou rizika pokrývají stěží inflaci. Kritizována je také
povinnost připsání alespoň nezáporného výnosu. Kritici tomuto ustanovení vyčítají následnou
averzi správců fondu investovat do mírně rizikových aktiv s vyšším výnosem.

2.2 Redistribuce systému
V penzijním systému standardně dochází k redistribuci od lidí s kratší očekávanou
délkou dožití v době odchodu do důchodu k lidem s vyšší očekávanou délkou dožití. Každý
jedinec vstupující do penzijního systému má jinou očekávanou délku dožití v době počátku
pobírání penze. Penzijní fond může při výpočtech výše vyplácené anuity kalkulovat buď
s individuální, nebo s průměrnou délkou dožití člověka. Stanovení individuální délky dožití
pro každého klienta penzijního fondu je velmi drahé, proto se standardně stanovuje očekávaná
délka dožití pro danou generaci. V rámci generace jsou tak jedinci, kteří zemřou dříve, než je
průměr a jedinci s nadprůměrnou délkou života. Vzniká tak otázka, jak penzijní fond naloží
s nárokem klienta, který zemřel tzv. „předčasně“, tedy zda se nárok na vyplácenou anuitu
dědí, nebo zda propadá ve prospěch fondu. V případě, že se nárok na vyplacení
nashromážděné částky úspor ve fondu nedědí, pak je pro jedince s nižší než průměrnou
délkou života spoření do penzijního fondu příliš drahé, neboť nestačí vyčerpat celou částku,
kterou nashromáždil. Pro jedince s vyšší než průměrnou délkou života platí tento fakt naopak.
Fond není standardně schopen spočítat individuální délku dožití klienta. Je nucen hledat
střední délku vyplácení penze a z ní odvodit výši penze. Ta je pro dlouho žijící výhodná
a pro klienty s kratší očekávanou dobou požívání penze je nevýhodná.
V průběžném systému je redistribuce zapříčiněna faktem, že státní PAYG systémy
nerozlišují výši vyplácené dávky v závislosti na očekávané délce dožití poživatele starobního
důchodu. Riziko předčasného úmrtí existuje i u průběžně definovaných fondů, kde se nároky
standardně nedědí. Ztráta při předčasném úmrtí tak dosahuje u průběžných systémů značných
částek.
Další redistribucí je redistribuce od pracovníků s vyššími příjmy k pracovníkům
s nižšími příjmy. Dochází k situaci, kdy jsou státní důchodové systémy často konstruovány
tak, aby zajistily dostatečný příjem ve stáří i pro nízko příjmové skupiny obyvatel, což s sebou
nese nutnost redistribuce. V českém penzijním systému plnily jistou redistribuční funkci
tzv. redukční hranice, které způsobují, že pro výpočet výše důchodu se započítává jen část
příjmu, ze kterého jsou odváděny příspěvky do systému. Redukční hranice byly omezeny
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rozhodnutím Ústavního soudu ČR15a následně došlo k novelizaci § 15 zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění. Systém se tak stal méně příjmově redistributivní.
Redistribuce v rámci jedné generace v průběžném systému může být vyvážena faktem,
že lidé s vyššími příjmy žijí standardně déle. Někteří autoři upozorňují na fakt, že redistribuce
v rámci jedné generace v průběžně financovaném systému může být jen zdánlivá,
neboť existuje například korelace mezi očekávanou délkou dožití a výší příjmu16. Řečeno
jinými slovy lidé s vyššími výdělky žijí déle a jsou tak déle poživateli státem vypláceného
důchodu.
Redistribuci lze vnímat jako negativní faktor, který podlamuje snahu lidí účastnit
se penzijního spoření v průběžném systému. Lidé s vyššími příjmy mají často snahu snížit
svoje příspěvky do systému, protože vysoké příspěvky do systému a následně nízká penze
jsou pro ně nevýhodné. Je však třeba si uvědomit, že redistribuce obsahuje jistý sociální
prvek. Otázkou zůstává, kdo zaplatí penzi lidem, kteří si na ni nenašetří. V případě snížení
redistribuce v průběžném systému musí při nárůstu penzí vysokopříjmových skupin obyvatel
dojít ke snížení penzí obyvatel se středními, nebo nízkými příjmy případně u obou těchto
skupin. Tento fakt je třeba si uvědomit.
V případě fondového financování se výše důchodu odvíjí od výše naspořené částky,
proto je otázkou, co se stane s občany, kteří nebudou schopni se finančně zabezpečit na stáří
soukromým spořením. Stát je bude muset finančně zabezpečit formou sociálních dávek
nebo hrozí, že se mnozí z nich propadnou pod hranici chudoby.

2.3 Výnosová míra PAYG a fondových systémů
Placení sociálního pojištění do důchodového systému lze brát jako investici do stáří.
Investor, tedy budoucí důchodce, očekává, že se mu jeho investice vyplatí a bude z této
investice mít výnos. U systému PAYG závisí implicitní reálná míra výnosnosti tohoto
systému na reálném tempu růstu mezd a míře růstu populace. V případě, že rostou reálné
mzdy a roste počet plátců do systému, roste i výnosnost systému. U fondového systému
je reálná míra výnosnosti penzijních fondů determinována reálnými výnosy z investovaných
prostředků spravovaných penzijními fondy. Za předpokladu stacionární populace (nulový

15
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populační růst a v čase stabilní věková struktura) představuje tempo růstu reálných mezd
dobrý odhad implicitní reálné míry výnosu PAYG systému 17. Porovnání růstu reálných mezd
a reálné úrokové sazby provedl ve své práci Thomson18. Výsledky jeho práce ukazují, že
od padesátých let do sedmdesátých let dvacátého století rostly reálné mzdy rychleji než reálná
úroková míra ze státních obligací. V sedmdesátých letech se trend začíná obracet
a v osmdesátých letech je vyšší výnos státních dluhopisů oproti růstu reálných mezd. Tento
fakt platí pro Německo, Japonsko a Velkou Británii. V USA převyšoval výnos desetiletých
státních obligací růst reálných mezd již v sedmdesátých letech. Nicméně je třeba si uvědomit,
že průměrné tempo růstu reálných mezd je ve všech čtyřech státech za období let 1953
až 1995 vyšší než tempo růstu úrokových měr. Od osmdesátých let dvacátého století rostly
úroky rychleji než mzdy, nicméně není zaručeno, že tento vývoj bude pokračovat. Například
v době finanční krize od roku 2008 můžeme sledovat pokles míry výnosnosti některých aktiv.
Úroky ze státních obligací sice mohou v některých zemích růst, nicméně to vypovídá spíše
o nedůvěře investorů ke schopnosti některých vlád splatit své dluhy. Nárůst výnosnosti
státních dluhopisů značí, že výnosnost investice do státních obligací může být v případě
státního bankrotu zadlužených zemí záporná či nulová a nikoli stále rostoucí. Klesají také
míry výnosnosti na hypotéčním trhu, dochází k fluktuacím na akciových trzích. Dochází
i k poklesu tempa růstu reálných mezd. Nicméně nelze tvrdit, že od určitého roku je
výhodnější financovat důchody formou penzijních fondů. Vývoj, který platil v určité dekádě,
nemusí platit v dekádách budoucích.
Barr19 k porovnání výnosnosti finančních aktiv a systému PAYG říká, že pouhým
porovnáním měr výnosu porovnáváme srovnatelné s nesrovnatelným. K úplné analýze
bychom měli zakomponovat tranzitivní náklady přechodu z PAYG na fondový systém,
rizikovost obou systémů a administrativní náklady. Existují také státy s nízkými výnosy

17

BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: (současný stav a potřeba reforem).

I. díl. Praha: Česká národní banka, Sekce měnová, 2000. 62 s. VP; č. 25. str. 40.
18

THOMPSON, Lawrence. H. Predictability of Individual Pensions. Working Paper AWP 3.5 (Aging Working

Papers).

OECD

[online].

1997,

20.srpna 2012].

[cit.

Dostupný

na http://www.oecd.org/els/pensionsystems/2428823.pdf.str. 23, tabulka 1.
19

BARR, Nicholas. Reforming Pensions, Myths, Truths and Policy Choices. Londýn: London school of

economics

research

online

[online].

2005,

[cit.

http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000286, str. 14.

13

13.

srpna 2011].

Dostupný

na www:

na kapitálových trzích například Singapur, Malajsie20. Jak podotýká ve své práci Kubíček,21
nemá smysl přecházet na fondový systém financování důchodů, pokud by při stejné
příspěvkové míře generoval nižší důchody než systém průběžný. Souhrnně řečeno musíme
srovnat výnosnost průběžného a fondového systému se zohledněním rizik obou systémů, dále
musíme očistit výnos o administrativní náklady daného systému financování. Navíc
při hodnocení obou systémů je nutné zohlednit tzv. tranzitivní náklady. O administrativních
a tranzitivních nákladech bude pojednáno v práci později.

2.3.1 Případová studie – odsunutí důchodového věku o 1 rok
Účastník státního důchodového pojištění je ohrožen poklesem výnosu důchodového
pojištění obdobně jako klient penzijního fondu. Jedním z možných rizik státního systému je
zvýšení minimální hranice pro odchod do starobního důchodu či minimální doby pojištění.
V takovýchto případech je účastník nucen platit o jeden kalendářní rok navíc příspěvky
do důchodového systému a doba požívání starobního důchodu je standardně o jeden rok
kratší. Dochází tak k dvojímu propadu příjmů účastníka. Za určitých okolností může být
účastník alespoň částečně kompenzován zvýšením procentní výměry starobního důchodu.
Vezměme si modelový případ, kdy účastník dosahuje každý rok příjmu rovnajícího
se průměrné mzdě v národním hospodářství. Zvýšení minimálního věku odchodu do důchodu
o jeden rok nemá pro účastníka za následek zvýšení procentní částky starobního důchodu
(např. již v minulosti dosáhl potřebné doby pojištění a jeho roční vyměřovací základy jsou
po přepočítání koeficientem růstu všeobecného vyměřovacího základu každý rok stejné). Pak
má pro takového účastníka zvýšení minimální hranice pro odchod do důchodu pouze
negativní dopad na příjem z důchodového systému.
V modelu počítáme s nastavením parametrů důchodového systému roku 2012.
Při průměrném důchodu k 31. 3. 2012 ve výši 10 740 Kč měsíčně přijde účastník
na vyplacených důchodech odložením odchodu do důchodu o jeden rok o částku 128 880 Kč.
Do systému odvede za rok zaměstnanec 19 212 Kč a zaměstnavatel 63 540 Kč. Celkem je
tedy odvedeno do systému 82 752 Kč. Důchodový účet získá na jednom účastníkovi
při daných parametrech průměrně 211 632 Kč za rok odložení jeho odchodu do důchodu.
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Nutnou podmínkou je zaměstnanost účastníka, neboť zaměstnaný účastník odvádí pojistné,
nedostává starobní důchod a nedostává podporu v nezaměstnanosti.
Při výpočtu reálného poklesu příjmů pro uživatele započítáme do poklesu jím
odvedené příspěvky do systému (19 212 Kč) a neobdržený důchod (128 880 Kč). Účastníkovi
tak poklesne příjem celkem o 148 092 Kč. Pro zjednodušení počítejme s průměrnou délkou
požívání starobního důchodu 20 let. Pak by účastník před zvýšením věkové hranice
pro odchod do důchodu obdržel 2 577 600 Kč. Při zvýšení věkové hranice pro odchod
do důchodu o 1 rok obdrží 2 448 720 Kč. Reálný pokles o 128 880 Kč značí, že jeho příjmy
poklesly celkem o 5%.
Pokud účastník odejde do důchodu o 1 rok později a starobní důchod bude ve stejné
měsíční výši pobírat o 1 rok méně, dojde k poklesu jeho celkových příjmů z důchodového
systému o 5%. Při porovnání s kapitálovým systémem se dá říci, že hodnota aktiv vlastněných
účastníkem poklesla o 5%.

2.4 Implicitní dluh systémů PAYG a tranzitivní náklady
2.4.1 Tvorba implicitního dluhu u PAYG systémů22
Většina PAYG systémů je nastavena tak, že budoucímu poživateli starobního důchodu
jsou slíbeny vyšší dávky, než je systém schopen financovat. Což je dáno dvěma faktory:
prodlužující se očekávanou délkou dožití v době odchodu do důchodu a malou mírou
porodnosti/plodnosti. Systémy PAYG často tvoří implicitní dluh, který se rovná hodnotě
budoucích příjmů systému (příspěvky do systému + potenciální výnosy z nárazníkového
fondu)

mínus

budoucí

závazky

systému

–

tedy

vyplácené

dávky.

Podrobná

23

analýza implicitního dluhu pro dvacet zemí OECD vznikla v roce 1996 . V práci je
analyzováno několik možných scénářů vývoje ekonomiky a penzijních systémů vybraných
zemí. Jedním ze zajímavých výsledků je výpočet čisté současné hodnoty penzijních systému
jako procenta HDP roku 1994. V modelu jsou započítány příjmy penzijního systému a výdaje
penzijního systému do roku 2070 při parametrech platných k době tvorby modelu. Model byl
vypracován ve třech variantách diskontní míry a produktivity práce. V tabulce č. 1 je uveden

22
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výběr výsledků variant: 1,5% růst produktivity a 5% diskontní míra (střední varianta); 2% růst
produktivity práce a 5% diskontní míra; 1,5% růst produktivity a 7% diskontní míra.
Z výsledků analýzy vyplývá, že nižší diskontní sazba vede ke zvýšení dluhu, neboli s růstem
diskontní sazby klesá zadluženost systému. Překvapivá je pozitivní závislost růstu
produktivity práce na zadluženosti systému. Vyšší produktivita práce vede k vyšším
příspěvkům do systému, neboť vyšší produktivita práce znamená standardně vyšší mzdy.
Na druhou stranu je pozitivní vliv rostoucí produktivity práce převážen těmito faktory: rychlé
stárnutí populace znamená rychlý růst indexu závislosti; dále značná část penzijních systémů
stanoví výší penzijních dávek na vývoji reálných mezd, tedy růst produktivity práce vede
k růstu mezd, což má za následek zvýšení objemu vyplácených dávek.

16

Tabulka 1Čistá současná hodnota penzijních systémů vybraných zemí OECD 24

Z výše uvedeného vyplývá, že při zachování parametrů penzijních systému ve většině
zemí OECD se budou penzijní systémy propadat do stále větší nerovnováhy, respektive
do stále většího deficitu.
Pro český důchodový systém vypočítal implicitní dluh Bezděk 25 na 308% HDP v roce
2071.

24

ROSEVEARE, Deborah. LEIBFRITZ, Willi. FORE, Douglas. And WURZEL Eckhard. Ageing Populations,

Pension Systems and Government Budgets: Simulations for 20 OECD Countries, OECD, 1996, Economics
Department, Working paper No. 168, str. 14.
25

BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: (současný stav a potřeba reforem).

II. díl. Praha: Česká národní banka, Sekce měnová, 2000. 125 s. VP; č. 25. str. 77.

17

K roku 2008 stanovil ve své práci implicitní dluh pro český penzijní systém
Schneider26jako rozdíl mezi kladnou hodnotou budoucích plateb na důchody a zápornou
hodnotou příspěvků do penzijního systému. Dluh tak existuje v případě kladných hodnot.
Dluh je diskontován 2%, takže je uveden v cenách roku 2008.
Tabulka 2 Skrytý penzijní dluh v roce 2008, % HDP roku 200827

Tabulka ukazuje, že Česká republika si stojí relativně dobře oproti vybraným
středoevropským a východoevropským zemím. Schneider dále spočítal, jaký vliv by měly
parametrické změny systému, a to konkrétně oddálení odchodu do důchodu o jeden rok.
Toto oddálení odchodu do důchodu všech pracujících by snížilo implicitní dluh o 25-34%
HDP v daných zemích28. Autor ovšem realisticky podotýká, že prodlužování věku odchodu
do důchodu může narazit na strnulost trhu práce a lidé před odchodem do důchodu nebudou
schopni nalézt práci, z toho důvodu se žádné náklady neušetří.
Je důležité si uvědomit, že jak Schneider, tak Bezděk počítali ve své práci implicitní
dluh při zachování parametrů v době tvorby jejich modelu. Při úpravě parametrů systému
se dostáváme k jiným výsledkům. Navýšením pracovní síly, odvodů ze mzdy na důchodové
pojištění, nebo nárůstem mezd dojde ke zvýšení příjmů systému. Pracovní sílu lze změnit
demograficky tj. nárůstem porodnosti, nicméně lze ji navýšit i zvýšením minimálního věku
odchodu do důchodu. Druhou možností je snížit výdaje systému, a to buď zvýšením hranice
pro odchod do důchodu (dojde tak ke snížení počtu příjemců starobního důchodu a zároveň

26
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ke zvýšení počtu plátců do systému) nebo snížení podílu starobního důchodu na mzdě.
Zajímavý je vliv růstu mzdy na vyrovnanost systému. Pokud dojde k růstu reálných mezd,
dojde ke zvýšení příjmu do systému. Nicméně na výdajové stránce záleží, zda jsou důchodu
indexovány k reálné mzdě či k jiné veličině. Pokud je výše důchodů počítána jako podíl
na reálné mzdě v ekonomice, pak ani ekonomický růst nezabrání deficitům systému, protože
vyšší příjmy jsou převáženy vyššími výdaji. Pokud ani růst ekonomiky nezabrání deficitům
systému, pak lze uvažovat o tom, že je systém špatně nastaven a hledat možnosti jeho změny.
Mnozí autoři vidí řešení v migraci, nicméně vliv migrace může být pozitivní
z krátkodobého hlediska, ale z dlouhodobého hlediska může dokonce zhoršit finanční situaci
systému. Pokud totiž imigranti budou vykazovat obdobnou míru porodnosti jako domácí
populace, tedy nízkou porodnost, tak jejich příchod a následné příspěvky do systému dočasně
sníží deficit systému, ale v okamžiku jejich odchodu do důchodu dojde ke zhoršení deficitu
systému29. Velmi důležité jsou zde parametry systému, jako je výše penzijních dávek a věk
odchodu do důchodu. Další otázkou jsou ostatní náklady imigrace o otázky, zda budou
imigranti pracovat a jakou práci si najdou. Při nízko placené práci a vysokých náhradových
poměrech, odvede daný pracovník nižší příspěvky do systému, než je následná
částka vyplacená mu jako starobní důchod.
Z jiné pozice se k implicitnímu dluhu staví Barr30. Podle něho nemá dřívější splacení
dluhu smysl, pokud tím nedojde k růstu produktu, neboť pouhým splacením dluhu
se bohatství nezmění. Dále je nutné si uvědomit, že implicitní dluh se nesníží pouhou změnou
způsobu financování. Pokud zůstanou nastaveny parametry důchodového systému tj. věk
odchodu do důchodu, náhradový poměr mezi odvedenými příspěvky a budoucí anuitou,
redistribuce atd., tak dluh zde bude stále, nicméně díky přechodu z PAYG na fondový systém
se stane z implicitního dluhu dluhem explicitním. Více o tom v kapitole o tranzitivních
nákladech.

2.4.2 Tranzitivní náklady
Náklady přechodu od průběžně financovaného systému k systému fondovému jsou
dvojího druhu. Osoby, které se rozhodnou nebo jsou povinny odejít z průběžného systému,
29
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přestávají platit příspěvky do PAYG systému. Nicméně PAYG systém je financován právě
z příspěvků pracujících, systém se tak dostává do deficitu. Další otázkou je kompenzace
tzv. přechodových generacích, tj. osob, které platily příspěvky do průběžného systému a nyní
přejdou do systému fondového. Otázkou zůstává, zda budou tyto osoby nějak kompenzovány
a případně, jak.
Problémem nákladů transformace je, že implicitní dluh PAYG systému se stane
explicitním. Finanční trhy příliš nekalkulují s implicitním dluhem, nicméně v okamžiku
transformace implicitního dluhu do deficitu vládních financí lze očekávat prodražení vládních
úvěrů, při současných rozpočtových problémech mnoha zemí je velmi obtížně představitelné
další navyšování dluhu. Z těchto důvodů je možné financovat transformaci penzijního
systému konsolidací veřejných financí a nikoli navyšováním dluhu.
Rozložení tranzitivních nákladů v čase lze ovlivnit rychlostí reformy. Pokud je
přechod povinný pro všechny a ihned jsou náklady okamžité, je zde ale varianta postupného
přechodu, přechodu jen pro některé pracovníky a možnost dobrovolnosti.
V souvislosti s privatizací penzijního systému tedy musíme započítat i závazky
veřejného sektoru vůči minulým i současným plátcům do veřejného důchodového systému.
V okamžiku, kdy jsou vyvedeny prostředky z PAYG systému jsou zastaveny příjmy
do systému, ale výdaje na současné důchody dále probíhají. Rovněž lidé, kteří část svojí
kariéry přispívali do PAYG mají nárok na určité platby v budoucnu. Veřejný sektor musí dané
výdaje nějak hradit, a tudíž si pro ně musí zajistit odpovídající příjmy.
Kubíček31 demonstruje daný problém s pomocí modelu. Tento model je velmi důležitý
pro uchopení problému, proto je model v práci krátkosti nastíněn.
Nechť:
Máme dvě stejně velké věkové kohorty mladé a staré. Mladí L odvádějí ze svých mezd
w určitý podíl pPAYG do průběžného důchodového systému. Prostředky dostávají staří, kterých
je také L. Důchod je roven určitému podílu z mzdy w. Takže výše důchodu se rovná zw.
Systém je v rovnováze pokud:
LpPAYGw=Lzw.
Tedy pPAYG=z.
Pokud je v zemi zaveden fondový systém financování, odvádějí zaměstnanci
do fondového systému část svojí mzdy pFF. Systém je tak v rovnováze pokud:

31
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(1+R)pFFwL=zwL. Kde R je úroková míra > 0. Tím docházíme k závěru, že zaměstnanci
mohou do systému přispívat méně, aby dostali stejný důchodu jako v průběžném systému,
což je dáno faktem, že fondový systém generuje výnosy z investovaných aktiv. Tento fakt je
dán i předpokladem modelu, tedy konstantním stavem populace a nulovým růstem mezd.
V případě, že přispěvatelé platí již plně do fondového systému, vzniká otázka jak financovat
důchody stejně velké generaci důchodců L, kteří dříve platili do již neexistujícího PAYG
systému. Předpokládejme, že deficit rušeného PAYG systému bude plně financován dluhem
ve výši zwL. Dluh bude úročen úrokovou mírou R. Dluh musí být uhrazen alespoň částečně,
neboť za předpokladu stacionární populace a HDP by exponenciální růst dluhu byl
neudržitelný. Aby dluh byl udržitelný, musí být ročně hrazeno alespoň RzwL. Veřejný sektor
tak musí na poplatníky uvalit daň, která zajistí příjmy ve výši

. Tato daň bude

uvalena trvale, neboť bude nutné trvale hradit alespoň úrok z dluhu. Daň je často
nazývána daní solidarity, je jí výše je

. Pracovníci musejí hradit daň solidarity a dále

příspěvek do penzijních fondů ve výši pFF, který se rovná
Lw+

= Lw

. Což celkem dává:

.

Výsledný příspěvek do fondů a na daň solidarity je roven příspěvku do vyrovnaného
průběžného systému. Kubíček32shrnuje argument nákladů přechodu: „Dodatečný veřejný dluh
vzniklý v důsledku přechodu na fondový systém je tak velký, že i když z něho budou hrazeny
pouze úroky (a nikdy dluh sám), bude nutné zvýšit daně právě o tolik, že to zcela vymaže
úsporu pracovníků, kterou jim přinese nižší příspěvková sazba do fondového systému.“
Z daného modelu vyvozuje tento závěr: „Jestliže ale privatizace systému nevede ke snížení
rovnovážné příspěvkové míry (vysoké například díky demografické situaci), potom z toho
ale plyne, že argumentace demografickým vývojem ve prospěch privatizace systému je
mylná. Jsou to věci, které spolu nesouvisí a jedná se vlastně o speciální případ chyby
„záměna části za celek“(pars pro toto), protože příspěvková míra do penzijních fondů je
pouze neúplnou částí nákladů, které musí být v souvislosti s penzijním systémem hrazeny.33“
Mnohými ekonomy je navrhován postupný přechod od systému PAYG k fondovému
financování. Na základě simulace tvrdí, že existuje substituční vztah mezi krátkodobým
32

KUBÍČEK, Jan. Proč přechod průběžného penzijního systému na fondový nijak nesouvisí s demografickým

vývojem? Politická ekonomie, 2008, č. 1, s. 102-122. str. 105.
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a dlouhodobým vývojem dluhu průběžně financované části důchodového systému. Dochází
k tomuto závěru: „Při nižším rozsahu přesměrování příjmů důchodového systému z PAYG
do FF jsou nižší transformační náklady penzijní reformy, ale vyšší schodky a dluh PAYG
později. Naopak, čím vyššího podílu na příjmech se dostává FF, tím méně se stává
financování důchodů citlivé na demografické změny.34“ Řešení vidí v postupné změně
přerozdělování mezi systémem PAYG a fondovým systémem. Navrhuje tedy postupné
snižování procentní sazby odvodu do průběžného systému na úkor zvyšování sazby odvodu
do fondů.
Jiné závěry vyvozuje Kubíček35, ten došel ve svém modelu za předpokladu shodné
míry výnosu z penzijních úspor a úroku z penzijního dluhu, daně solidarity uvalené na práci,
nikoli na kapitál a při absenci administrativních nákladů k následujícím výsledkům. Bez
ohledu na to, zda došlo, nebo nedošlo k privatizaci důchodového systému, pracovníci budou
muset platit celkově takovou příspěvkovou míru, při které je v rovnováze průběžný systém
financování důchodů. Tato celková příspěvková míra (včetně daně solidarity) je stále stejná
a to bez ohledu na to, kdy došlo k penzijní reformě. Celkově dochází Kubíček36 k závěru,
že díky nákladům přechodu nemůže privatizace důchodového systému sama o sobě nic
uspořit. Výsledná daň uvalená na účastníky je stejná bez ohledu na fakt, zda je, či není systém
privatizován a v jakém rozsahu. Výsledné příspěvky od účastníků jsou vždy stejné jako
ve vyrovnaném průběžném systému. Tvrdí, že demografické faktory nehrají v rozhodování
mezi průběžným a fondovým systémem roli. Důležité jsou nedemografické faktory jako
možnost kombinace rizika a výnosu pro individuální domácnosti, regulace a regulovatelnost
finančních trhů a především srovnání politických rizik a administrativních nákladů
průběžného a fondového systému.
Přechod od průběžného systému k systému fondovému sám o sobě nic neuspoří.
Fondový systém dosahuje nižší míry redistribuce oproti systému průběžnému. Přechod
k fondovému systému tak z dlouhodobého hlediska může znamenat cestu k zajištění finanční
stability důchodového systému. Této stability však bude dosaženo snížením důchodů

34

MAREK, David. Penzijní reforma v ČR: konverze ke kombinovanému systému s ohledem na limity fiskální

politiky. Politická ekonomie, 2008, č. 1, s. 80-101. str. 99.
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účastníků s nízkými a případně středními příjmy. Tohoto stavu může být dosaženo obdobně
úpravou parametrů průběžného systému.

2.5 Náklady provozu důchodového systému (operating costs)
Dle metodiky OECD37patří do administrativních nákladů náklady na provoz fondu
a náklady na řízení investic. Dále sem patří náklady na marketing, výběr příspěvků do fondu,
investování příspěvků, vedení účetnictví, zasílání pravidelných zpráv klientům, vyplácení
anuit a další.
V následující tabulce uvádím výši administrativních nákladů soukromých penzijních
fondů dle OECD.

37

OECD. Pension Markets in Focus, July 2011, Issue 8. [online] 2011, [cit. 2. října 2012]. Dostupný na www:
http://www.oecd.org/daf/financialmarketsinsuranceandpensions/privatepensions/48438405.pdf. str. 11.
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Tabulka 3 Provozní náklady soukromých penzijních fondů ve vybraných zemích OECD, za roky
2009-201038

Typ penzijního
plánu
Druh dávky

Dávkově i příspvěkové definované

Druh kontraktu
Proměnná
Ukazatel
Rok
Země
Austrálie
Rakousko
Belgie
Kanada
Česká republika
Dánsko
Finsko
Německo
Řecko
Maďarsko
Island
Lucembursko
Nizozemí
Nový Zéland
Norsko
Polsko
Portugalsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švýcarsko

Všechny penziní plány

Autonomní penzijní fondy
Provozní náklady
Provozní náklady jako procento
celkových aktiv
2008
0,951
0,96
0,259
0,379
3,131
0,156
0,46
0,558
0,251
0,951
0,609
0,172
0,156
0,686
0,639
0,47
0,512
0,736
0,982
1,326
0,928

2009
0,601
1,032
0,244
0,333
3,113
0,263
0,41
0,531
0,163
0,723
0,439
0,105
0,168
0,785
0,58
0,407
0,323
0,605
1,581
1,125
0,805

2010
0,6
X
0,2
X
1,4
0,1
0,4
X
0,5
1,0
0,2
0,1
0,3
X
0,6
0,4
X
X
0,9
1,4
0,3

Pro srovnání uvádím provozní náklady (jako procento celkových aktiv fondu)
soukromých penzijních fondů ve vybraných zemích mimo OECD za rok 201039: Bulharsko
1,2%, Makedonie 1,9%, Nigérie 1,3%, Ukrajina 5,9%.

38

Zdroj dat pro tabulku: OECD, OECD Global Pension Statistics, [online databáze] [cit. dne 22.března 2012]

dostupné na www: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryName=14477&QueryType=View#.
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Zdroj dat: OECD, OECD Global Pension Statistics, [online databáze] [cit. dne 22.března 2012] dostupné

na www: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryName=14477&QueryType=View#.
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Z tabulky č. 3 je patrné, že Česká republika patří spolu se Španělskem k zemím
OECD, kde soukromé penzijní fondy mají nejvyšší provozní náklady. Vysoké náklady jsou
mimo jiné způsobeny nevhodným nastavením systému, kdy se penzijní fondy přetahují o své
klienty s pomocí finančních zprostředkovatelů, marketingu, reklamy. Penzijní fondy sdružené
v Asociaci penzijních fondů ČR spravovaly k 31. 12. 2010 majetek v celkové hodnotě
232 426 milionů Kč, a ten je rozdělen do deseti fondů40. Největší fond je fond České
pojišťovny, který spravuje majetek za více než 55 miliard Kč. Majetek shromážděný
ve fondech by nepokryl roční výdaje státního průběžného systému na výplatu důchodů.
V systému penzijních fondů panuje rozdrobenost a těžko se uplatňují úspory z rozsahu.
Celkově lze říci, že vysoké náklady na provoz systému jsou dány vysokými náklady
na získání klientů, malými úsporami z rozsahu a celkovou rozdrobeností systému.
Průběžný důchodový systém zabezpečuje v České republice Česká správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ), která je organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR. Do její působnosti patří41výběr pojistného na sociální zabezpečení
a státní politiku zaměstnanosti, dále rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a zajišťuje
výplatu těchto dávek.
Za rok 2010 čili příjmy ČSSZ na pojistném na důchodové pojištění převedené
na důchodový účet 308 407 milionů Kč, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti činil 37 016 milionů Kč42. Celkem tedy daňové příjmy ČSSZ
za rok 2010 čily 345 423 milionů Kč. Nedaňové příjmy ČSSZ činily 884 milionů Kč.
Na důchody bylo v roce 2010 vynaloženo 337 799 milionů Kč a na dávky nemocenského
pojištění 22 789 milionů Kč. Celkem bylo vyplaceno 360 588 milionů Kč. Provozní výdaje
ČSSZ za rok 2010 činily 6 191 milionů Kč. Příjmy ani výdaje ČSSZ se netýkají pouze
starobních důchodů, ale i důchodů invalidních, sirotčích, nemocenské atd. U provozních
výdajů lze obtížně identifikovat, jaká část z nich připadá na dávky důchodového pojištění.

40

ASOCIACE PENZIJNÍCH FONDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ekonomické ukazatele penzijních fondů APF ČR

za rok 2010. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2010 - aktiva, pasiva a výsledovka. [online]. 2011, [cit. dne 23.
března 2012]. Dostupný na www: http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatelepenzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2010.html.
41
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Celkově systémem projde na vstupu a na výstupu 706 011 milionů Kč. Náklady na výběr
a vyplacení jedné Kč tak jsou 0,0088 Kč. V případě, že budeme započítávat příjem a výdej
peněz pouze jednou, přiřadíme celkové provozní náklady buď vybranému pojistnému,
nebo vypláceným důchodům, pak náklady na vybrání a vyplacení 1 Kč jsou 0,0170Kč,
tedy 1,79%.
Srovnat náklady na zabezpečení průběžného systému a systému penzijního připojištění
v ČR přímo nelze, neboť oba systémy fungují na jiném principu a především fondový systém
nezabezpečuje výplatu relevantních starobních penzí. Nemůžeme přímo porovnat, kolik stojí
vybrat a vyplatit jednu Kč ve fondovém a v průběžném systému.
Podle Libora Duška jsou náklady na provoz důchodového systému jedním z klíčových
faktorů rozhodujících o jeho efektivnosti. Není podstatné, zda budeme mít fondový
nebo průběžný systém financování důchodů, ale je podstatné, zda budeme mít dobrý fondový
či průběžný systém, nebo naopak systémy špatné.43 Je tedy velmi důležité, jaké parametry
systému nastavíme.

2.6 PAYG nebo fondový systém
Z ekonomického modelu, který vypracoval Kubíček, vyplývá, že demografické
faktory nehrají při volbě důchodového systému roli. Model dokládá, že náklady na penzijní
systém budou stejné bez ohledu na privatizaci důchodového systému. Jeho závěr platí,
pokud budou v obou systémech stejně nastaveny parametry – věk odchodu do důchodu, výše
penze atd. Logikou je, že v případě zachování stejné výše nároků na důchod, je vcelku jedno,
který systém dávku vyplatí. Tyto náklady budou neseny buď plně systémem PAYG nebo
v případě privatizace důchodového systému budou neseny státem (daňovými poplatníky)
v podobě tranzitivních nákladů a později budou zabezpečovány výplaty penzí z penzijních
fondů. Pouhý přechod od průběžného systému k fondovému systému nás nákladů nezbaví.
Pokud mnozí ekonomové vyzývají k přechodu na fondový systém, aby se zabránilo
nekontrolovaným deficitům, pak se mýlí. Náklady na výplatu penzí lidem, kteří jsou již
ve starobním důchodu, budou totiž stejné, ať následující generaci převedeme do systému
fondového nebo průběžného. Přestupem na fondový systém se zabezpečí, aby budoucí
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generace nevstupovala do systému, který je špatně nastaven, tedy do systému, který slibuje
něco, co není schopen zaplatit.
Mějme generaci L, která pobírá určitý důchod x plynoucí z průběžného systému.
Pak je jedno, zda tento důchod platíme průběžnou metodou financování, nebo - po privatizaci
penzijního systému - formou tranzitivních nákladů (tedy skrze daně, či půjčku). Zdálo by se,
že je levnější platit tyto starobní důchody jako tranzitivní náklady, protože zároveň
by budoucí penzisté vydělávali díky úrokové míře R, která plyne z jejich úspor na penzi.
Nicméně

tato

výhoda financování

je

kompenzována náklady

na financování

dluhu,

který vznikne díky tranzitivním nákladům, tento dluh je úročen úrokovou mírou Rd.
Zkrátka dluh penzijního systému, někdo zaplatit musí a je jedno, jakou formou. Výhodou
přechodu na fondový penzijní systém tedy není odolnost vůči nashromážděným
demografickým změnám. Přechod na fondový systém je výhodný v tom, že nové generaci
penzistů slibuje penze, které je schopen zaplatit. Jinými slovy, pokud budeme mít ideální
fondový systém, pak lze pojistnou matematikou a demografickými údaji vypočítat, kolik si
daný člověk naspoří a na jaký důchod má nárok. Pokud se člověk rozhodne odejít do
starobního důchodu dříve, pak nashromáždí méně financí na svém kontě a dostane nižší
důchod.
Z uvedeného vyplývá, že problémem současného důchodového systému není jeho
financování průběžnou metodou, ale problémové je špatné parametrické nastavení tohoto
systému. Vyrovnat systém lze zvýšením odvodů, snížením penzí nebo zvýšením počtu
přispěvatelů do systému (například prodloužením věku odchodu do důchodu). Průběžný
systém lze zachovat, pokud se budou vhodně upravovat jeho parametry. Úprava parametrů
systému s sebou nese bolestivá politická rozhodnutí, protože žádná z úprav systému, která ho
přivede do rovnováhy, není mezi veřejností populární. Úpravy parametrů systému však mají
své limity. Soutěž v globální ekonomice a horšící se konkurenceschopnost evropských
ekonomik nedovoluje dále navyšovat výdaje na práci, a proto je výrazné zvyšování odvodů
ekonomicky nesmyslné. Výše příspěvků může také narůst díky růstu reálných mezd.
Vyrovnanosti systému se také dosáhne snižováním důchodů, respektive snižováním poměru
důchodů k reálné mzdě či jejich nižší provázanost s vývojem inflace. Navýšení počtu
přispěvatelů do systému může způsobit zvýšení porodnosti a následný vstup populačně
silných generací na trh práce, nebo prodlužování věku odchodu do důchodu.
Souhrnně řečeno přechod na fondový systém může zvýšit výnosy budoucím penzistům
díky úročení investovaných aktiv, nicméně při přechodu na fondový systém bude nutné platit
náklady na financování tranzitivních nákladů. V důsledku přechod na fondový systém nic
27

neušetří. Tranzitivní náklady jsou v podstatě vyjádřením nákladů na další fungování systému
a nerozhoduje forma, jakou budou tyto náklady hrazeny.

3 Současný penzijní systém ČR
3.1 Demografická situace
Populační vývoj obyvatelstva České republiky do roku 2065 je popsán jednak studií
demografů z Přírodovědecké fakulty UK44 z roku 2004. Dále existuje prognóza ČSÚ z roku
200945. Nověji byla vydána prognóza v roce 2011 autory z Přírodovědecké fakulty UK46.
V následující části jsem vycházel ze studie ČSÚ z roku 2009. V grafu č. 1 je
zobrazena věková pyramida populace ČR k 31. 12. 2010 dle reálných dat ČSÚ.
Při pohledu na věkovou pyramidu ji lze označit za tzv. regresivní typ, který označuje
vymírající populaci. Pyramida má úzkou základnu, což znamená, že se rodí méně dětí než
v předchozích obdobích. Populační základna se snižuje, což značí stárnutí populace,
ve vyšších tj. starších patrech pyramidy je více obyvatel oproti patrům nižším tj. mladším.
Z reálných dat ČSÚ jsem vypočítal index závislosti a index stáří, oba jsou uvedeny
v tabulce číslo 4.
Tabulka 4Index ekonomického zatížení a index stáří v ČR47

44

Index ekonomického
zatížení 31.12.2010

Index stáří k
31.12.2010

55

108

BURCIN, Boris. KUČERA, Tomáš. Perspektivy populačního vývoje české republiky na období 2003 – 2065.

Praha: Katedra demografie a geodemografiePřF UK. 2004.
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2012 ]. Dostupný na www: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09
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Graf 1 Věkové složení obyvatel ČR k 31. 12. 201048
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Index ekonomického zatížení značí počet osob v předproduktivním věku (zde 0-19 let)
plus počet osob v postproduktivním věku (zde 65 let a více) připadající na 100 osob
v produktivním věku (zde 20-64 let). Z uvedeného vyplývá, že na 100 osob v produktivním
věku připadá 55 osob ve věku neproduktivním. Nutno podotknout, že ne všechny osoby
v produktivním věku se účastní ekonomické aktivity, musíme zde počítat nezaměstnané,
invalidy a další. Existují i osoby pracující před dosažením 20 let věku.
Úhrnná plodnost v ČR v roce 2009 dle ČSÚ49 činí 1,492.
ČSÚ ve své projekci obyvatel z roku 2009 pracoval se třemi variantami, vysokou,
nízkou, střední. Střední varianta je považována jako nejpravděpodobnější, z toho důvodu jsem
pracoval s prognostickými daty této varianty. Předpoklady střední varianty jsou uvedeny
v následující tabulce.

48

Zdroj: vlastní tvorba dle dat ČSÚ: ČSÚ, Věkové složení obyvatelstva v roce 2010. [online]. 2011, [cit. dne 2.

listopadu 2011], dostupné na www: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4003-11. Tvorba grafu vlastní.
49

Zdroj dat: ČSÚ, Demografická ročenka ČR 2009, část: I.10 Míry plodnosti podle jednotek věku, věkových

skupin žen, typu urbanizace a krajů [online] [cit. dne 2. listopadu 2011], dostupné
http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4019-10.
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Tabulka 5 Vstupní parametry Populační projekce obyvatelstva ČR v letech 2009-206550

Úhrnná plodnost

Naděje dožití při narození
Muži
Ženy

Zahraniční migrace

2008

1,5

74

80,1

25000

2009

1,5

74,2

80,3

25000

2010

1,5

74,5

80,6

25000

2020

1,6

77

82,8

25000

2030

1,66

79,5

85,1

25000

2040

1,69

81,5

86,8

25000

2050

1,72

83,5

88,4

27500

2065

1,72

86,5

91

25000

Na předpokládaných

hodnotách

uvedených

v tabulce

č.

5

je

založena analýza populačního vývoje, kterou zpracoval ČSÚ v roce 2009. Já jsem použil takto
vypočtená data a připravil následující zhodnocení populačního vývoje.
Následující graf ukazuje nárůst podílu osob starších 65 let na celkové populaci, dále je
vidět pokles podílu ekonomicky aktivní části populace. Dochází zároveň k mírnému poklesu
podílu osob v předproduktivním věku tedy ve věku 0-19 let.

50

Zdroj: Vlastní tvorba dle dat ČSÚ, ČSÚ: Projekce obyvatelstva České republiky. [online]. 2009 [cit. dne23.

března 2012 ]. Dostupný na www: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09.
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Graf 2 Podíly jednotlivých věkových skupina na celkové populaci, tzv. střední varianta Projekce
obyvatel ČR ČSÚ 200951
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Nárůst ekonomické zátěže připadající na část populace v produktivním věku je patrný
z vývoje indexu ekonomického zatížení. Jeho vývoj ukazuje graf číslo 3.

51

Zdroj: Vlastní tvorba dle dat ČSÚ, ČSÚ: Projekce obyvatelstva České republiky. [online]. 2009 [cit. dne 23.

března 2012 ]. Dostupný na www: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09.
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Graf 3 Vývoj indexu ekonomického zatížení dle tzv. střední varianty Projekce obyvatel ČR ČSÚ
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Index ekonomického zatížení se pohybuje na úrovni 55 v roce 2010, v roce 2020 by
měl dosáhnout úrovně 67, v roce 2030 dosáhne hodnoty 73, v roce 2040 připadá na 100
obyvatel v produktivním věku 80 obyvatel ve věku neproduktivním, v roce 2050 má být index
již 97 a v roce 2065 má dosahovat výše 101.

52

Zdroj: Vlastní tvorba dle dat ČSÚ, ČSÚ: Projekce obyvatelstva České republiky. [online]. 2009 [cit. dne 23.

března 2012 ]. Dostupný na www: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09. pozn.: pro výpočet
byly generace rozděleny následovně: předproduktivní: 0-19 let, produktivní: 20-64 let, postproduktivní: 64 let
a více.
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Graf 5 Vývoj indexu ekonomického zatížení, 1989-2008 reálná data ČSÚ; 2009-2066 Populační
projekce ČSÚ53
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Tabulka 6 Vývoj indexu ekonomického zatížení v ČR 1989 až 206554
Rok

1989

1990

2004

2007

2013

2021

2034

2046

2060

2066

52

51

41

40

46

56

60

77

87

82

Index ekonomického
zatížení

Interpretace dat: Je patrno, že k roku 2011 je index ekonomického zatížení nižší než
na počátku devadesátých let minulého stolení. To je z části způsobeno klesající porodností.
Pracující tedy v současné době pracují na méně starších lidí a na méně mladých
v předproduktivním věku. Tato situace v podstatě značí, že současné produktivní generace
nemusí živit tolik mladých lidí, což je ekonomicky výhodné, ale jen krátkodobě.
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Zdroj: Vlastní tvorba dle dat ČSÚ, data 189-2008: ČSÚ: Česká republika od roku 1989 v číslech, Tab. 01.01,
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na www:
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Zdroj: Vlastní tvorba dle dat ČSÚ, data 189-2008: ČSÚ: Česká republika od roku 1989 v číslech, Tab. 01.01,
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na www:

3.2 Současná podoba průběžného důchodového pilíře ČR
Důchodový systém České republiky je upraven především zákonem č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění. Rozsah působnosti důchodového pojištění je upraven v § 1
citovaného zákona, kdy pojištění kryje stáří, invaliditu a úmrtí uživatele. Z pojištění jsou dle
§ 4 zákona vypláceny tyto důchody: starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí. Kdo je
účastníkem důchodového pojištění stanoví § 5 zákona. Pojištění je koncipováno široce, kdy je
na něm založena účast téměř všech ekonomicky aktivních osob55. Dalším rysem systému je
jeho jednotnost, protože systém je stejný pro různé skupiny zaměstnanců i pro osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ). Účast na pojištění je buď povinná (při splnění daných
kritérií) nebo dobrovolná. Pro výpočet důchodu a stanovení nároku na důchod je důležitá
doba pojištění, zjednodušeně řečeno jde o dobu, za kterou bylo za poplatníka placeno
pojistné. V systému existují tzv. náhradní doby pojištění, kdy osoby jsou účastny systému
pojištění, doba se jim započítává do nároku na důchod, ale za tyto osoby se neplatí pojistné.
Stanovení výše starobního důchodu je univerzální, důchod je dvousložkový,
při výpočtu je užita dynamičnost, uplatňuje se mezigenerační solidarita56. Výměra starobního
důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry57. Základní výměra je pro všechny
pojištěnce stejná ke dni 1. 1. 2012 činila 2 270 Kč měsíčně. Procentní výměra starobního
důchodu se stanoví pomocí doby pojištění, procentní sazby a výpočtového základu. Pojištěnec
musí získat dobu pojištění minimálně 28 let, pokud jde do důchodu v roce 201258 minimální
doba pojištění je v zákoně stanovena různě dle roku odchodu do starobního důchodu. V roce
2018 nabývá minimální doba pojištění nejvyšší hodnoty, a to 35 let. Pokud účastník tuto dobu
nesplní, je zde náhradní podmínka věku a kratší doby pojištění. Pojištěnec může odejít do
důchodu po dosažení důchodového věku, nicméně pokud splní potřebnou dobu pojištění,
může do důchodu odejít i před dosažením důchodového věku za podmínek stanovených § 31
odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., jeho důchod je však krácen, viz předčasný důchod.
V současné době je důchodový věk stanoven různě v závislosti na datu narození pojištěnce.
Pro pojištěnce narozené po roce 1968 činí pro muže důchodový věk 65 let, pro ženy 62 let

55

TRÖSTER, Petr. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 379 s. str. 202.

56

TRÖSTER, Petr. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 379 s. str. 211.

57

§ 33 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

58

§29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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(pokud vychovaly alespoň 4 děti); 63 let, pokud vychovaly 3 děti, 64 let, pokud vychovaly 2
děti; 65 let, pokud nevychovaly žádné dítě59.

3.2.1 Výpočet procentní části důchodu
Ke stanovení procentní části důchodu musíme vypočítat tzv. výpočtový základ. Ten
získáme pomocí následujících parametrů:
1. Určíme rozhodné období, které činí 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem
přiznání starobního důchodu60, v realitě je ve výpočtu starobního důchodu užíváno
méně než 30 let, zohlednění 30 let jako rozhodné doby bude naplněno v roce 201661.
2. Zjistíme vyměřovací základy v rozhodném období, což jsou v podstatě „hrubé
příjmy“, vyměřovací základy zjistíme za jednotlivé roky. Jinými slovy zjistíme hrubé
příjmy za jednotlivé roky rozhodného období.
3. Takto zjištěné vyměřovací základy vynásobíme koeficientem nárůstu všeobecného
vyměřovacího základu. Všeobecný vyměřovací základ stanoví vláda svým nařízením
a ten je roven průměrné měsíční mzdě za daný kalendářní rok zjištěné Českým
statistickým

úřadem.

Koeficient

nárůstu

vyměřovacího

základu

nesmí

být

ze zákona nižší než 162. Vynásobením dostaneme tzv. roční vyměřovací základy.
Což jsou roční příjmy v jednotlivých letech rozhodného období, vyjádřené v reálné
hodnotě v čase odchodu do důchodu.
4. Následně vypočítáme měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce
za rozhodné období63. Tím jsme dostali osobní vyměřovací základ.
5. Pomocí redukčních hranic upravíme osobní vyměřovací základ, tj. zohledníme v něm
pouze část příjmů. Tím dostaneme výpočtový základ.
Výše procentní sazby činí 1,5% výpočtového základu za každý rok doby pojištění
nebo náhradní doby pojištění64, ovšem některé náhradní doby pojištění se započítávají pouze
ve výši 80% délky jejich trvání. Pokud pojištěnec pracuje a platí důchodové pojištění i po
získání nároku na starobní důchod, je stanovena výhodnější sazba 1,5% výpočtového základu

59

§ 32, odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

60

§18 odst. 1 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

61

TRÖSTER, Petr. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5.vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 379 s. str. 213.

62

§17 odst. 1 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

63

§16 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

64

§ 34 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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za každých 90 dnů této výdělečné činnosti65, pokud pojištěnec nepobírá starobní ani invalidní
důchod. Dále jsou upraveny situaci, kdy pojištěnec pobírá část starobního důchodu, nebo plný
důchod.
Výši procentní výměry důchodu získáme vynásobením vypočtené procentní sazby
a výpočtového základu. Celkový starobní důchod se rovná součtu základní výměry (pevná
částka) a procentní výměry.

3.3 Výhodnost předčasných důchodů
Předčasný důchod umožňuje získat nárok na starobní důchod před dosažením
zákonného věku pro odchod do důchodu. V současné době jsou nově poskytovány pouze
trvale krácené předčasné důchody, jinými slovy důchod je krácen po celou dobu vyplácení.
Přesto je o předčasné důchody zájem, důvody mohou být různé od nepříznivého zdravotního
stavu, vzniku nezaměstnanosti v pokročilém věku, neochoty dále pracovat či možné finanční
výhodnosti předčasného důchodu.
Před zavedením tzv. malé důchodové reformy se projevil zvýšený zájem veřejnosti
o předčasné důchody. Pro ilustraci předkládám modelový příklad výhodnosti předčasného
důchodu přiznaného před 30. zářím 2011 oproti standardnímu starobnímu důchodu.
Parametry modelu jsou následující:
Rok přiznání starobního důchodu 2011, důchod přiznán před 30. zářím 2011
(plánována tzv. malá důchodová reforma – zmírnění tzv. redukčních hranic), počet let
pojištění 35 let, přesluhování není, vyloučené doby nejsou. Pro výpočet starobního důchodu
se započítávají mzdy za předchozích 25 let, tedy od roku 1986 do roku 2010. Vyměřovací
základ: v modelu je počítáno v roce 1986 s dvanáctinásobkem všeobecného vyměřovacího
základu. Jinými slovy je počítáno, že jedinec v roce 1986 pobíral měsíčně průměrnou mzdu.
V roce 2010 se kalkuluje rovněž s hrubým příjmem jednotlivce o výši průměrné měsíční
mzdy roku 2010. Dále jsem spočítal průměrné tempo růstu mezi lety 1986 a 2010, tedy jaké
bylo průměrné tempo růstu hrubé mzdy za období 1986 do roku 2010, v roce 1986
činila průměrná hrubá mzda dle mzdové kalkulačky MPSV66 2 964 Kčs (Kč), v roce 2010 to
bylo 24 739,05 Kč. Průměrné tempo růstu za dané období (počítáno jako 24 let) bylo
1,092436. Výpočtový základ v letech 1987 až 2009:výpočtový základ v roce n+1získáme tak,

65

§ 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

66

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Důchodová kalkulačka. [online], 2011 [cit. dne 23.

srpna 2011]. Dostupný dostupná na: http://www.mpsv.cz/cs/2435.
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že průměrnou mzdu v roce n (n = 1986 – průměrná mzda v roce 1986 je 2 964 Kč)
vynásobíme průměrným tempem růstu, stejně postupujeme až do n+24 (rok 2010), vypočtené
měsíční mzdy převedeme na vyměřovací základy vynásobením číslem 12 (počet kalendářních
měsíců).

Vynásobením

koeficienty

nárůstu

všeobecného

vyměřovacího

základu

v jednotlivých letech získáme roční vyměřovací základy. Úhrn ročních vyměřovacích základů
pak činí 6 802 396 Kč. Počet dní v rozhodném období je 9 131, což je 300,197 měsíců.
Osobní vyměřovací základ je tak 22 600 Kč. Po započtení redukčních hranic (§15 zák.
155/1995 Sb.) vyjde výpočtový základ 14 498 Kč. Výsledný důchod pak činí 9 842 Kč, z toho
je 2 230 Kč základní výměra a 7 612 Kč procentní výměra (14 498 Kč*35let*0,015procentí
sazba).
Nyní do modelu zaneseme předčasný důchod.
Varianta 1: Výdělky osoby jsou stejné v každém roce, rozhodné období je stejné,
doba pojištění je taktéž 35 let. Jediné co se liší, je odchod do důchodu dle § 31
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 12 čtvrtletí (čtvrtletí rozuměno dle zákona =
90 dní) před rokem dosažení důchodového věku. Pak je jeho měsíční důchod roven 7 929 Kč.
Tabulka 7 Modelové porovnání řádného a předčasného důchodu67

Odchod do důchodu v
59 letech (3 roky dříve než řádně)
62 letech
Celkem: předčasný-řádný důchod

Přiznaný měsíční Počet let
důchod od roku pobírání
2011
důchodu
7 929 Kč
9 842 Kč

Celkem
obdrženo na
důchodech
19 1 807 812 Kč
16 1 889 664 Kč
-81 852 Kč

V modelu je nastaven věk dožití 78 let pro oba typy důchodu. Na otázku, zda je
předčasný důchod někdy výhodnější, zní odpověď, že při splnění určitých předpokladů ano.
Záleží na mnoha faktorech, jako je naděje dožití člověka ve věku odchodu do důchodu, výši
vyměřovacího základu.
Nastavme si model takto: Výpočtový základ je stejný jako v předešlých příkladech
14 498 Kč. Doba pojištění 35 let. Řádný odchod do důchodu v 62 letech, předčasný v 60
letech.
Kdy je tento důchod výhodný?
Výhodnost předčasného důchodu je splněna v případě, že je splněna následující
rovnice:

67

Zdroj: Vlastní výpočet dle popsaného modelu.
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Kde:
Z – základní výměra důchodu
P1 – procentní výměra důchodu v případě řádného důchodu
P2 – procentní výměra důchodu v případě předčasného důchodu před snížením
Y – počet let pobírání důchodu
S – snížení předčasné výměry vlivem předčasného odchodu do důchodu
n – počet let do řádného důchodového věku při pobírání předčasného důchodu
C – celková částka vyplacená na důchodech za Y let.
Za předpokladu, že P1=P2, dostaneme:
(Z+P)Y=(Z+P-s)Y+(Z+p-s)n
YxS<n(Z+P-S)

Neboli
.

Jinými slovy je předčasný důchod pro pojištěnce finančně výhodný za předpokladu,
že vyplacené důchody během období od odchodu do předčasného důchodu do období řádného
důchodového věku, jsou větší než snížení procentní výměry důchodu násobené délkou
pobírání předčasného důchodu (ohraničeno smrtí jednotlivce).
Pro výpočet toho, kdy se předčasný důchod vyplatí jednotlivci, je třeba znát jeho
procentní výměru důchodu, počet čtvrtletí zbývajících do řádného odchodu do důchodu.
Pokud by jedinec znal svoji očekávanou délku dožití, mohl by si spočítat, zda se mu
předčasný důchod vyplatí. V realitě je standardně procentní výměra řádně přiznaného
starobního důchodu vyšší než procentní výměra předčasného důchodu, neboť pojištěnec
dosáhne v případně odchodu do předčasného důchodu kratší doby pojištění.
Výhodnost nebo nevýhodnost předčasného důchodu pro konkrétního jednotlivce závisí
na mnoha parametrech, jako je doba dožití po odchodu do předčasného důchodu, počet
čtvrtletí mezi odchodem do předčasného důchodu a teoretickým odchodem do řádného
důchodu. Pro jednotlivce často není důchod nejvýhodnější po finanční stránce, nicméně řeší
tím problém s nezaměstnaností, špatným zdravotním stavem a či ho k předčasnému ukončení
pracovní aktivity vedou jiné důvody. Problém předčasných důchodů tkví v tom, že jeho
poživatel neplatí po dobu mezi odchodem do předčasného důchodu a řádným důchodovým
věkem důchodové pojištění, jinými slovy nepřispívá do systému.
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Bezděk68 se ve své zprávě zabýval vlivem zrušení předčasných důchodů na implicitní
dluh průběžného důchodového systému. Vypočítal, že zrušení předčasných důchodů by
přineslo snížení implicitního dluhu důchodového systému z 308% HDP v roce 2071 na méně
než 229% HDP v roce 2071. Nicméně počítal se zrušením tehdy užívaných dočasně
krácených předčasných důchodů, které jsou dnes zrušeny, takže úspory zrušení nyní
používaných předčasných důchodů by byly nižší. Dále jsou úspory se zrušením předčasných
důchodů sníženy navýšením výdajů na politiky zaměstnanosti tedy zvýšením podpor
v nezaměstnanosti a zvýšením dalších výdajů na sociální zabezpečení například dávky
v hmotné nouzi.
Od 1. 9. 2011 došlo ke změně redukčních hranic uplatňovaných při výpočtu procentní
části důchodu. Od 1. 1. 2012 je stanoveno snížení za každých započatých 90 kalendářních dnů
z doby ode dne, od kterého se důchod přiznává, do dne dosažení důchodového věku
v následující výši:


0,9% výpočtového základu za dobu prvních 360 dnů,



1,2% výpočtového základu za dobu od 361. dne do 720. dne,



1,5% výpočtového základu za období od 721. dne.
Tímto opatřením došlo ke snížení atraktivnosti předčasných důchodů.

3.4 Udržitelnost financování důchodů – modelový příklad
Ve druhém čtvrtletí

roku 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální

mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství 24 626 Kč69. Superhrubá
mzda odpovídající této částce je 33 000 Kč. Ze superhrubé mzdy odvedl zaměstnavatel
na důchodové pojištění 5 295 Kč a zaměstnanec 1 601 Kč. Celkem tedy bylo odvedeno
na důchodové pojištění 6 896 Kč. Koncem roku 2011 činil počet poživatelů důchodů2 873,0
tis., z toho 2 340,1 tis. představovali poživatelé starobních důchodů70. Starobní důchody tak
představovali 81,5% počtu vyplácených důchodů. V modelu tedy pro zjednodušení budeme
počítat, že 81,5% částky vybrané na důchodové pojištění směřuje na starobní důchody.
Průměrně tedy odvedl ve druhém čtvrtletí roku 2012 poplatník na starobní důchody 5 620 Kč.
68

BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky: (současný stav a potřeba reforem).

II. díl. Praha: Česká národní banka, Sekce měnová, 2000. 125 s. VP; č. 25. str. 92.
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2011. [online]
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Podle výše zmíněné populační projekce Českého statistického úřadu bude počet obyvatel ČR
ve věku 20-64 let v roce 2066 činit 5 337 378 osob a ve věku 65 a více let bude v daném roce
žít3 411 569 osob. Na jednu osobu v postproduktivním věku bude v roce 2066 připadat 1,56
osoby v produktivním věku. Ne všichni jedinci v produktivním věku jsou poplatníky systému
důchodového zabezpečení. Pro zjednodušení počítejme s mírou zaměstnanosti 70%, dále
budeme předpokládat, že všichni zaměstnaní platí do systému. Počet poplatníků důchodového
pojištění by se tak měl v roce 2066 pohybovat kolem 3 736 165 osob. V roce 2066 by tak měl
připadat 1,1 poplatník na jednoho příjemce důchodového pojištění.
Předpokládejme, že v letech 2012 (2. čtvrtletí) až 2066 nedojde k žádnému růstu ani
poklesu reálných mezd. Pak průměrná reálná mzda v roce 2066 činí 24 626 Kč v cenách roku
2012. Při konstantních sazbách pojistného a podílu starobních důchodů na celkovém počtu
důchodů z ní bude odvedeno zaměstnancem a zaměstnavatelem 5620 Kč. V rovnovážném
systému by měl průměrný důchod v roce 2066 činit 6 182 Kč v cenách roku 2012. V realitě
průměrná výše důchodu k 31. 3. 2012 činila 10 740 Kč71, v praxi tedy může dojít v daném
období k poklesu reálných důchodů o 42%. Důchodový účet byl v roce 2011 ve ztrátě, výdaje
převyšují příjmy i v roce 2012. Je možné, že důchodový účet bude dotován i z jiných zdrojů
než je pojistné na důchodové zabezpečení, např. z daňových příjmů. V případě „dotování“
důchodového účtu z jiných zdrojů než je pojistné, bude pokles důchodů nižší než
vypočítaných 42%. Předpoklad nulového hospodářského růstu je velmi zjednodušený. Vývoj
reálných mezd může dosahovat i záporných, k čemuž došlo ve 2. čtvrtletíroku2012,
kdy vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců)
v národním hospodářství o 2,3%, reálně poklesla o 1,1% (oba ukazatele měřeny proti
stejnému

období

předchozího

roku)72.

Vzhledem

k současné

hospodářské

situaci

v evropských zemích lze zjednodušený předpoklad nulového růstu reálných mezd považovat
za možný.

71
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3.5 Třetí důchodový pilíř
Třetí důchodový pilíř je upraven zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zákon
upravuje penzijní připojištění u penzijních fondů a činnost penzijních fondů. Za penzijní
připojištění se v tomto zákoně považuje „shromažďování peněžních prostředků od účastníků
penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito
prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění“73. Takto definované penzijní
připojištění nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy. Účast ve třetím důchodovém
pilíři je dobrovolná a účastnit se mohou osoby od 18 let věku.
Penzijní fond musí mít formu akciové společnosti se sídlem na území České republiky
a základní kapitál této akciové společnosti musí činit minimálně 50 milionů Kč74. Pro vznik
a výkon činnosti potřebuje penzijní fond povolení České národní banky. V žádosti o povolení
je povinnost uvést depozitáře penzijního fondu. Fond musí mít zřízeny u depozitáře běžné
účty nebo podúčty běžného účtu pro přijímání a vracení příspěvků účastníků a státních
příspěvků, financování činnosti fondu a pro umisťování a ukládání prostředků fondu75.
Pro svoji činnost musí mít fond definován statut a penzijní plán, které definují zaměření a cíle
investiční politiky fondu, podmínky nároku na dávky atd.
Z penzijního připojištění se poskytují následující dávky:


penze, kterou se rozumí:
o doživotní pravidelná výplata peněžní částky,
o v případě pozůstalostní penze výplata peněžní částky po dobu stanovenou
penzijním plánem,

73



jednorázové vyrovnání,



odbytné.

§ 1 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
74

§ 4 odst. 4 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
75

§ 8 odst. 4 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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Z penzijního připojištění lze poskytnout následující druhy penzí76:


starobní penze - podmínkou je dosažení věku stanoveného penzijním plánem,



invalidní penze – podmínkou je přiznání invalidního důchodu z důchodového
pojištění pro invaliditu třetího stupně,



výsluhové penze – podmínkou je dosažení doby penzijního připojištění stanovené
penzijním plánem,



pozůstalostní penze – podmínkou je úmrtní účastníka.
Jednorázové vyrovnání náleží účastníku místo penze a podmínky pro jeho získání

stanoví penzijní plán. Odbytné nahrazuje výplatu penze, pokud penzijní připojištění
zaniklo výpovědí nebo dohodou. Výše odbytného je stanovena jako úhrn příspěvků
zaplacených účastníkem a podíl na výnosech penzijního fondu. Státní příspěvek fond
účastníkovi nevyplatí a je povinen vrátit jej vrátit Ministerstvu financí. Pokud účastníkovi
není vyplaceno jednorázové vyrovnání ani mu nevznikne nárok na penzi, má účastník
nárok na převedení jeho příspěvků včetně státního příspěvku do jiného penzijního fondu,
pokud s tím tento fond souhlasí77. Pokud v případě úmrtí účastníka nevznikne nárok
na starobní penzi nebo na odbytné, stává se úhrn příspěvků zaplacených účastníkem
a podíl na výnosech fondu předmětem dědictví.
Příspěvky účastníka jsou stanoveny na kalendářní měsíc. Výše příspěvku
účastníka nesmí být nižší, než částka, která zakládá nárok na státní příspěvek78. Účastník
může změnit výši svých měsíčních příspěvků, avšak nemůže platit příspěvek na penzijní
připojištění u více penzijních fondů. Výši státních příspěvků v závislosti na výši příspěvku
účastníka ukazuje tabulka číslo 8.

76

§ 21 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením.
77

§ 24 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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§ 27 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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Tabulka 4 Výše státního příspěvku ve třetím důchodovém pilíři 79

Výše příspěvku účastníka
100 až 199 Kč
200 až 299 Kč
300 až 399 Kč
400 až 499 Kč
500 Kč a více

Výše státního příspěvku
50 Kč + 40 % z částky
90 Kč + 30 % z částky
120 Kč + 20 % z částky
140 Kč + 10 % z částky
150 Kč.

nad
nad
nad
nad

100
200
300
400

Kč
Kč
Kč
Kč

Zákon dále stanoví pravidla hospodaření s prostředky nashromážděnými penzijním
fondem a uvádí demonstrativní výčet aktiv, do kterých může fond investovat.
Konkrétně mohou penzijní fondy investovat zejména do:


dluhopisů členských států OECD,



dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou,



podílových listů otevřených podílových fondů,



cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu,



movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků,



nemovitostí, které poskytují záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků
a sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo bydlení80.
Nashromážděné peněžní prostředky může penzijní fond uložit na vkladovém účtu

banky, která má sídlo v některém z členských států OECD. Zákon dále stanoví maximální
podíl cenných papírů vydaných jedním emitentem v majetku penzijního fondu a je určen
maximální podíl hodnoty movitých a nemovitých věcí v majetku fondu. Penzijní fond nesmí
vydávat dluhopisy a nakupovat akcie jiného penzijního fondu. Pokud hospodaření fondu
skončí ve ztrátě, na její krytí se použije nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a další
fondy tvořené ze zisku. V případě, že tyto fondy nepokryjí vzniklou ztrátu, musí být
ztráta hrazena snížením základního kapitálu. Nicméně základní kapitál nesmí poklesnout pod
zákonem stanovenou hranici81. Tím má být v praxi dosaženo nezáporného nominálního
zhodnocení prostředků penzijního fondu.

79

§ 29 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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§ 33 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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§ 35 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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Zrušení a likvidace penzijního fondu se řídí ustanoveními obchodního zákoníku
s určitými odchylkami, které stanoví zákon o důchodovém připojištění82. Neexistuje garance
státu za závazky penzijních fondů. Investor tak podstupuje investiční riziko ztráty peněžních
prostředků vložených do správy penzijního fondu. Nad penzijními fondy a nad jejich
depozitáři vykonává dohled Česká národní banka. Dohled České národní banky nad
dodržováním pravidel pro správu peněžních prostředků penzijními fondy by měl být jistou
garancí pro investory. Další formou záruky je hospodaření fondu prostřednictvím depozitáře.
Nicméně v případě likvidace penzijního fondu neexistuje žádný obdobný institut, jako je fond
pojištění vkladů u bank a spořitelních a úvěrních družstev. Dozor nad poskytováním
a vracením státního příspěvku vykonává Ministerstvo financí.
K 31. 12. 2011 držely penzijní fondy aktiva v úhrnné výši 248 miliard Kč83. Pro
srovnání činily v roce 2011státní výdaje na starobní důchody 292 mld. Kč84. Penzijní fondy
držely k 31. 12. 2011 v aktivech dluhové cenné papíry státních institucí v hodnotě 175 mld.
Kč85, což představuje 71% celkové výše jejich aktiv. V pasivech představovaly největší část
prostředky účastníků, a to 232 mld. Kč. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku činily 2 mld.
Kč a nerozdělený zisk minulých let činil 1 mld. Kč. Celkově tak mají penzijní fondy
nashromážděny 3 mld. Kč ke krytí ztrát, při vyšších ztrátách by musely snížit základní kapitál,
při tom se však nesmějí dostat pod zákonem stanovenou výši.

82

§ 39a následující zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých

zákonů souvisejících s jeho zavedením.
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4 Důchodová reforma od roku 2013
Počátkem roku 2013 vstupuje v účinnost několik zákonů, které reformují důchodový
systém ČR. Nově je zaveden druhý důchodový pilíř, změny se dotknou i prvního a třetího
pilíře.

Konkrétně

byla důchodová

reforma provedena zákonem

č.

426/2011

Sb.,

o důchodovém spoření, zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
a zákonem č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Příjmová
stránka důchodového spoření ve druhém pilíři byla provedena zákonem č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů. Právní úprava počítala se zřízením jednotného inkasního místa k 1. lednu
2013.

Jednotná

inkasní

místa však

k tomuto

datu

nevzniknou.

Přijatá

právní

úprava neumožňovala individualizaci příspěvků do systému. Čímž se druhý důchodový pilíř
stal v podstatě nepoužitelný. Dále bylo třeba upravit příspěvky osob samostatně výdělečně
činných. Nápravu měl přinést zákon o pojistném na důchodové spoření. Změnovým zákonem
k tomuto zákonu byl také rozšířen okruh osob, které mohou nabízet důchodové spoření,
upravily se podmínky registrace smluv o doplňkovém penzijním spoření Centrálním
depozitářem smluv a další ustanovení nutná ke správnému provedení zákonů86. Ministerstvo
financí vypracovalo zákon o pojistném na důchodové spoření a zákon o změně zákonů
v souvislosti

s

přijetím

zákona o

pojistném

na důchodové

spoření,

které

vláda předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 23. 5. 2012, sněmovní tisk 693.
Návrhy zákonů byly Poslaneckou sněmovnou schváleny ve třetím čtení dne 18. 7. 2012. Senát
následně návrhy zamítl, nicméně Poslanecká sněmovna setrvala na původních návrzích
zákonů. Prezident republiky zákony nepodepsal a 24. 9. 2012 vrátil zákony zpět Poslanecké
sněmovně. Dne 7. 11. 2012 proběhlo hlasování o zákonech vrácených prezidentem
a Poslanecká sněmovna setrvala na původních návrzích zákonů87. Důchodová reforma tak
byla v listopadu 2012 připravena k plnému spuštění od ledna roku 2013.
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4.1 Navrhovaná reforma třetího důchodového pilíře
4.1.1 Účastnické fondy
Třetí důchodový pilíř upravuje zákon číslo 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním
spoření. Doplňkové penzijní spoření je realizováno prostřednictvím penzijních společností.
Majetek účastníků je oddělen od majetku penzijní společnosti a je alokován v účastnických
fondech. Účastnický fond je souborem majetku všech účastníků a osob, na které přešlo právo
na vyplacení prostředků účastníka. Majetek v účastnickém fondu je obhospodařován penzijní
společností jejím jménem a na účet účastníků. Povolení k založení účastnického fondu může
získat pouze penzijní společnost.
Penzijní společnost musí založit tzv. povinný konzervativní fond jako účastnický fond,
který investuje jen do nejbonitnějších dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Každý účastník má
veden u penzijní společnosti osobní penzijní účet, na kterém jsou evidovány příspěvky
účastníka, příspěvky zaměstnavatele atd.
Investiční společnosti budou spravovat majetek účastníků umístěný v účastnických
fondech a budou za to čerpat úplatu z prostředků v účastnickém fondu. Úplatu mohou čerpat
za obhospodařování majetku v účastnických fondech a za zhodnocení majetku v účastnických
fondech. Zákon limituje maximální možnou výši úplaty pro penzijní společnost. Kromě
úplaty může penzijní společnost získávat peněžní prostředky od účastníka za taxativně
vymezené poplatky, jsou to například poplatky za změnu strategie spoření, převod prostředků
k jiné penzijní společnosti atd.
Zákon limituje odměnu osobám nabízejícím nebo zprostředkovávajícím doplňkové
penzijní spoření, pokud jsou tyto osoby odlišné od penzijní společnosti. Odměna za uzavření
jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nesmí překročit 3,5% průměrné mzdy
v národním hospodářství88. Doplňkové penzijní spoření mohou nabízet a uzavírat jménem
a na účet penzijní společnosti pouze investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního
zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti.
Zákon stanoví minimální výši měsíčního spoření na 100 Kč. Jako ve stávajícím
systému je možné, aby zaměstnavatel přispíval svému zaměstnanci do třetího pilíře. Nárok
na státní příspěvek mají účastníci, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky nebo
bydliště na území členského státu. Pro vznik nároku na státní příspěvek musí být účastník
účasten důchodového pojištění, pobírat důchod z důchodového pojištění nebo být účasten
88
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veřejného zdravotního pojištění v České republice. Účastník může přerušit placení příspěvků
na důchodové spoření.
Nově jsou stanoveny podmínky pro státní příspěvek. Minimální spořená částka pro
vnik nároku na státní příspěvek činí 300 Kč měsíčně. Pokud účastník přispívá 300 Kč až
999 Kč měsíčně, činí výše státního příspěvku 90 Kč a 20% z částky přesahující 300 Kč89.
Ze systému lze vyplácet následující dávky90:


starobní penze na určenou dobu,



invalidní penze na určenou dobu,



jednorázové vyrovnání,



odbytné,



úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo



úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší důchodu.
Nově jsou upraveny dávky starobní penze na určenou dobu a invalidní penze

na určenou dobu. Tyto dávky se vyplácí ve splátkách v určené výši, nebo v určeném počtu
splátek, dokud nejsou vyčerpány prostředky účastníka. Dávky jsou vypláceny pravidelně,
a to alespoň čtyřikrát za kalendářní rok.
Účastník si může sjednat doživotní penzi, která je mu vyplácena v pravidelných
peněžitých splátkách v neklesající výši. Dávka je vyplácena doživotně alespoň čtyřikrát
za kalendářní rok. Účastník si dále může sjednat přesně stanovenou výši důchodu, který bude
pobírat po přesně stanovenou dobu. U těchto dávek podá účastník žádost penzijní společnosti,
která zašle úhradu jednorázového pojistného na účet pojišťovny, se kterou účastník sjednal
smlouvu a která mu bude následně vyplácet dávku.
Účastník má možnost zvolit si místo vyjmenovaných dávek tzv. jednorázové
vyrovnání. Případně si může nechat vyplatit část naspořených prostředků formou
jednorázového vyrovnání a část prostředků si nechat vyplácet penzijní společností nebo, po
jednorázové úhradě pojistného pojišťovně, si nechat část prostředků vyplácet pojišťovnou91.
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Jednorázovým vyrovnáním se také vyplatí zbylé prostředky účastníka, pokud účastník zemřel
v průběhu vyplácení penze na dobu určitou.
Převést prostředky účastníka mezi jednotlivými penzijními společnostmi lze pouze
v případě zániku doplňkového penzijního spoření (dohodou nebo uplynutím výpovědní lhůty).
Převádí se i státní příspěvky.
Majetek v účastnickém fondu je spravován depozitářem. Depozitář kontroluje,
zda penzijní společnost nakládá s majetkem účastnického fondu v souladu se zákonem, se
smlouvami s účastníky, statutem a s depozitářskou smlouvou. Depozitářem může být pouze
banka nebo pobočka zahraniční banky působící v České republice na základě jednotné
licence. Penzijní společnost má vůči depozitáři řadu povinností: například ukládat u něj
na účet získané peněžní prostředky, svěřuje mu majetek v účastnických fondech do úschovy
atd.92. Nároky z doplňkového penzijního spoření se dědí.

4.1.2 Transformované fondy
Penzijní fondy vzniklé dle zákona č. 42/1994 Sb. musejí od 1. 1. 2013 získat povolení
k činnosti důchodové společnosti. Společnost vytvoří transformovaný fond, do něhož vyčlení
aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním. Náklady příštích období přejdou
povinně na penzijní společnost a nikoli do penzijního fondu. Tím se má zabránit přesunu
nákladů na zprostředkování důchodového pojištění zcela na účet klientů. Otázkou ovšem je,
zda nedojde k uhrazení podstatné části nákladů příštích období v roce 2012. Penzijní
společnosti mohou být financovány pouze z výnosů spravovaných penzijních fondů. I
v budoucnu tedy budou náklady na zprostředkování hradit klienti, ale jejich výše bude
limitována podílem výnosu penzijního fondu odváděného penzijní společností. Vyčlenění
majetku do transformovaného fondu, strategie činnosti transformovaného fondu jsou určeny
transformačním projektem. Penzijní společnost plní své závazky z penzijního připojištění
z majetku v transformovaném fondu. Zákon stanoví, že nelze být účastníkem doplňkového
penzijního spoření a současně účastníkem transformovaného fondu, s výjimkou případů, kdy
je účastníkovi transformovaného fondu vyplácena dávka a účastník již neplatí příspěvky
do transformovaného fondu93. Penzijní společnost má nárok na úplatu za provozování
transformovaného penzijního fondu. Na transformovaný fond se vztahují ustanovení
zákona obdobně jako na účastnický fond.
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Transformovaný penzijní fond zachovává povinnost penzijní společnosti zajistit
nezáporný výnos transformovaného fondu. Účastníci spořící v transformovaném fondu
mohou přejít do nových účastnických fondů, ale pouze do fondů vedených u téže penzijní
společnosti. Nově tak budou spořit dle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci
doplňkového důchodového spoření mohou následně své prostředky převést mezi
účastnickými fondy různých penzijních společností.
Noví účastníci nemohou do transformovaných fondů vstupovat s výjimkou převodu
prostředků ze zrušeného penzijního fondu atd. Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění
se státním příspěvkem dle zákona č. 42/1994 Sb. zákon umožňuje nejpozději do 30. listopadu
201294. Zákon stanoví, že práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce
dávky penzijního připojištění z tohoto fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění,
smlouvou o penzijním připojištění a penzijním plánem. Nároky účastníků v transformovaném
fondu zůstávají zachovány s výjimkou nároku na převod prostředků k jinému fondu95.

4.2 Druhý důchodový pilíř
Druhý důchodový pilíř byl do systému zaveden zákonem č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření. Důchodovým spořením se rozumí shromažďování a umisťování
prostředků účastníka důchodového spoření do důchodových fondů, které obhospodařuje
penzijní společnost96. Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
pokud uzavře smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do konce kalendářního roku,
ve kterém dosáhla věku 35 let. Osoby starší 35 let, které uzavřou smlouvu o důchodovém
spoření s penzijní společností do 30. 6. 2013 se také mohou stát účastníky druhého pilíře.
Účast ve druhém důchodovém pilíři je dobrovolná. Účastník, který vstoupí do druhého pilíře,
bude do státního průběžného systému odvádět 25% hrubé mzdy místo 28% platných v roce
2012.

Takto

vyvázaná

procenta a dodatečná

2%

z hrubé

mzdy

budou

odváděna do důchodového fondu spravovaného penzijní společností. Sazba pojistného
na důchodové spoření tak činí 5% základu pojistného97. Správu pojistného vykonávají orgány
Finanční správy České republiky.
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Zákon zřizuje Centrální registr smluv, ve kterém se evidují údaje o účasti fyzických
osob, penzijních společností a pojišťoven na důchodovém spoření98. Účast fyzické osoby
na penzijním spoření vzniká registrací smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru
smluv. Penzijní společnost nesmí odmítnout uzavřít smlouvu s fyzickou osobou, která splňuje
požadavky zákona. Tímto opatřením se má zabránit tzv. negativnímu výběru, kdy by určitým
osobám hrozilo, že pro jejich vlastnosti nebude žádná společnost ochotna s nimi uzavřít
důchodové

spoření.

Příklad

negativního

výběru

je

jedinec,

který

má

vysokou

pravděpodobnost nadprůměrné délky dožití. Takový klient může být pro penzijní společnost
ztrátový, protože v případě požívání doživotní penze, která je konstruována na průměrnou
délku dožití, přesáhne částka vyplacená tomuto klientovi příspěvky, které odvede
do důchodového fondu.
Příspěvky účastníka mohou být použity na úhradu jednorázového pojistného
na pojištění důchodu, nebo pokud o to požádá poživatel starobního důchodu pro invaliditu
třetího stupně, může být převedeno 60% prostředků účastníka do státního rozpočtu. Uzavřít
smlouvu o pojištění důchodu může uzavřít pouze pojišťovna, která je oprávněna provozovat
životní pojištění. Od této smlouvy nemůže účastník ani pojišťovna odstoupit, zprostředkování
této smlouvy je zakázáno. Z pojistné smlouvy o pojištění důchodu může být vyplácen
doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního
důchodu po dobu 3 let, starobní důchod na dobu 20 let, nebo sirotčí důchod na dobu 5 let99.
Doživotní starobní důchod je vyplácen doživotně nebo po stanovenou dobu.
Provozovat penzijní fondy může pouze penzijní společnost, která k tomu
získala povolení od České národní banky. Penzijní společnost, jejíž činnost zahrnuje také
provozování důchodového spoření, musí mít počáteční základní kapitál ve výši
300 milionů Kč100. Zákon stanoví povinnost, aby počet účastníků v důchodových fondech
obhospodařovaných penzijní společností dosáhl po 24 měsících ode dne udělení povolení
k vytvoření penzijních fondů počtu alespoň 50 tisíc101. Stanovení minimálního počtu
účastníků v důchodových fondech jedné penzijní společnosti má své jasné opodstatnění.
Pokud počet klientů nedosáhne určitého počtu, pak se stanou administrativní náklady penzijní
společnosti pro takto malý počet účastníků neufinancovatelné, neboť zde nejsou realizovány
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úspory z rozsahu a činnost penzijní společnosti musí být financována jen ze zákonem
stanovených úplat a poplatků. Druhou stranou mince je poměrně špatná reklama, které se
důchodová reforma, a tedy i důchodové spoření, těší. Zajistit 50 tisíc klientů během prvního
roku působení nemusí být pro některé penzijní společnosti jednoduchý úkol. Převod
prostředků účastníka mezi penzijními společnostmi je možný.
Zákon

reguluje

náklady

na reklamu

a propagaci

stejně

tak

i

náklady

na zprostředkování důchodového pojištění. Penzijní společnost opět nakládá s peněžními
prostředky prostřednictvím depozitáře.
Penzijní společnost shromažďuje nashromážděné prostředky do důchodového fondu. Penzijní
společnost vytvoří čtyři důchodové fondy, a to:


důchodový fond státních dluhopisů,



konzervativní důchodový fond,



vyvážený důchodový fond,



dynamický důchodový fond.

Důchodový fond státních dluhopisů může investovat pouze do:
1. dluhopisů emitovaných Českou republikou nebo Českou národní bankou,
2. dluhopisů nebo obdobných cenných papírů emitovaných jiným členským státem nebo
členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální
banka takového státu, jejichž rating patří mezi 5 nejlepších ratingových kategorií
dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury,
3. dluhopisů nebo obdobných cenných papírů emitovaných Evropským fondem finanční
stability, Evropskou centrální bankou, Evropskou investiční bankou, Světovou
bankou, Mezinárodním měnovým fondem,
4. nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou nebo Českou národní
bankou, nebo
5. termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky nebo vkladů, s nimiž lze
volně nakládat, u regulované banky102.
Důchodový fond státních dluhopisů může do investičních nástrojů uvedených v bodě
5) investovat nejvýše 10% hodnoty svého majetku, do investičních nástrojů uvedených
v bodech 2) a 3) nejvýše 30% svého majetku. Fond je tedy v praxi povinen investovat
nejméně 60% hodnoty svého majetku do investičních nástrojů emitovaných Českou
republikou nebo Českou národní bankou. Pro stát tak důchodové fondy státních dluhopisů
102

§ 46 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
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představují zajímavou možnost jak zajistit financování státního dluhu, neboť důchodové
fondy jsou v podstatě entitou, která je povinna „nakupovat“ státní dluh, pokud chce fond
existovat.
Konzervativní fond je oprávněn investovat do dluhopisů a obdobných cenných papírů
a nástrojů peněžního trhu emitovaných členským státem nebo členským státem OECD.
Za zákonem stanovených podmínek může investovat do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů
a cenných papírů vydaných soukromými investory, přičemž zákonné požadavky jsou většinou
kladeny na stupeň ratingu.
Vyvážený důchodový fond je oprávněn investovat do stejných aktiv jako je
konzervativní fond, dále může investovat do akcií a obdobných cenných papírů
obchodovaných na evropském regulovaném trhu. Dynamický důchodový fond může
investovat do stejných aktiv jako vyvážený důchodový fond a dále do cenných papírů
vydávaných fondy kolektivního investování.
Majetek a závazky plynoucí z činnosti důchodového fondu jsou oceňovány reálnou
hodnotou. Zákon upravuje institut důchodového doporučení jako objektivní informace
o výhodnosti účasti na důchodovém spoření nebo konkrétní strategie důchodového spoření103.
Nabízet a zprostředkovat důchodové spoření mohou pouze investiční zprostředkovatel,
vázaný zástupce investičního zprostředkovatele a vázaný zástupce penzijní společnosti.
Dohled dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření vykonává Česká národní banka.
V případě úmrtní účastníka za doby trvání smlouvy o důchodovém spoření se stávají
naspořené prostředky předmětem dědictví. Naspořené prostředky účastníka mohou být
použity následujícími způsoby104:


úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu,



úhrada 60% prostředků účastníka do státního rozpočtu (případy invalidity),



úhrada v souvislosti s převodem důchodových práv účastníka do důchodového
systému Evropských společenství.

Jednorázové pojistné na pojištění důchodu je uhrazeno na účet pojišťovny na základě
registrace pojistné smlouvy Centrálním registrem smluv. Pojistnou smlouvu může uzavřít
pojišťovna, která je oprávněna poskytovat životní pojištění.
Z pojistné smlouvy lze vyplatit následující druhy dávek105:

103

§ 87 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

104

§ 13 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

105

§ 18 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

52

1. doživotní starobní důchod,
2. doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po
dobu 3 let,
3. starobní důchod na dobu 20 let, nebo
4. sirotčí důchod na dobu 5 let.
V případě sjednání důchodu podle bodu 2) je v případě úmrtní účastníka v době pobírání
důchodu důchod po dobu 3 let vyplácen ve stejné výši oprávněné osobě, kterou účastník určí.
Nárok na výplatu podle bodu 3) má účastník po dobu 20 let. V případě úmrtí účastníka se
stává kapitálová hodnota pojištění předmětem dědictví. Nárok na výplatu důchodu podle bodu
4) má dědic prostředků účastníka, jestli v době nabytí dědictví nedosáhl věku 18 let.
Prostředky účastníka a důchodové jednotky účastníka jsou evidovány penzijní
společností na osobním důchodovém účtu. Tento účet se skládá z peněžního a majetkového
podúčtu. Na peněžním podúčtu jsou evidovány platby pojistného na důchodové pojištění
podle

zákona o

pojistném

na sociální

zabezpečení

a příspěvku

na státní

politiku

zaměstnanosti, které přijala penzijní společnost, dále převedené prostředky jako dědictví nebo
od jiné penzijní společnosti a prostředky, za které dosud nebyly připsány důchodové
jednotky106. Na majetkovém podúčtu jsou evidovány důchodové jednotky dle jednotlivých
důchodových fondů. Důchodová jednotka představuje nejmenší podíl na majetku fondu,
hodnota jednotky se vyjadřuje v Kč107.

4.3 Výnosnost penzijních fondů
4.3.1 Výhodnost vstupu do druhého pilíře
Analýzu výhodnosti vstupu do druhého pilíře důchodového systému zpracovali
v rámci Národohospodářského ústavu AVČR pánové Ondřej Schneider a Jiří Šatava108.
Z jejich modelu vyplynulo, že vstup do druhého pilíře je výhodný pro nejvyšší příjmové
skupiny jak u mužů, tak u žen. Tento výsledek není překvapivý, neboť státní průběžně
financovaný důchodový systém je systém redistributivní a dochází v něm k přechodu části
příjmů od vyšších příjmových skupin ke skupinám s nižšími příjmy. Jedinec s vysokým

106

§ 71 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

107

§ 72 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
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SCHNEIDER, Ondřej; ŠATAVA, Jiří. Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do

druhého pilíře?. Praha: IDEA, Národohospodářský ústav AVČR, v. v. i. 2012, 24 s. [online]. 2012, [cit. dne 20.
listopadu 2012]. Dostupný na www: http://idea.cerge-ei.cz/documents/studie_2012_04.pdf.
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příjmem vyloučí vyvázáním části příjmu z průběžného systému do druhého pilíře tento příjem
z uplatnění redistribuce. Ze studie dále vyplývá, že přechod do druhého pilíře je výhodnější
pro muže, než pro ženy. Ani toto zjištění není překvapivé, neboť ženy po dobu mateřské
a rodičovské dovolené standardně nepřispívají do druhého pilíře a za čas strávený péčí
a výchovou potomků nejsou druhým pilířem nijak odměněny. Naproti tomu čas strávený péčí
o dítě je v průběžném systému počítán jako tzv. náhradní doba, tedy doba, která se započítává
pro výpočet starobního důchodu. Přechod do druhého pilíře je dále výhodný pro mladší
občany. Starší generace by ve druhém pilíři spořila poměrně krátkou dobu a zároveň by se
připravila o jistou část příjmů z průběžného systému.
Potenciální vstup do druhého pilíře je pro část občanů také nevýhodný. Rozdělíme-li
ženskou populaci dle příjmu na decily, pak pro ženy s příjmem do decilu 5 není vstup do
druhého pilíře nikdy výhodný. Rovněž pro muže v nejnižším příjmovém decilu je druhý
důchodový pilíř vždy nevýhodný.
Výsledek studie není v zásadě překvapivý. Pro určité skupiny obyvatel se vstup do
systému vyplatí a pro určité skupiny obyvatel se vstup nevyplatí. Druhý důchodový pilíř je
dobrovolný a lze tedy očekávat, že do něj vstoupí pouze ty skupiny obyvatel, kterým účast
v tomto systému zvýší jejich příjem ve starobním důchodu. Pokud se na věc podíváme
z makroekonomického hlediska, pak jediným finančním přínosem druhého pilíře je výnos
z investovaných aktiv. Jak bylo zmíněno výše, pokud výnos z investovaných aktiv ve druhém
pilíři převýší náklady na provoz tohoto pilíře (obecně fondového systému), pak je při stejné
míře rizika druhý důchodový pilíř pro společnost výhodný. Porovnává se tedy výnos
z investovaných aktiv a náklady na provoz tohoto systému. Systém nezvýší bohatství
společnosti tím, že některým skupinám obyvatel příjem zvýší a některým příjem sníží. Vstup
do druhého pilíře se vyplatí občanům s vysokými příjmy, nicméně část zdrojů, které investují
ve druhém pilíři, zmizí v průběžném systému (první pilíř). Průběžný systém tak bude muset
být dotován z jiných zdrojů nebo musí dojít ke snížení důchodů v rámci tohoto pilíře.
Zkrátka pouhým přesunutím zdrojů z jednoho pilíře do druhého bohatství nevznikne.
Podrobněji o těchto otázkách pojednává např. Kubíček109.
Druhý pilíř snižuje redistribuci v rámci důchodového systému. Rozsah druhého pilíře
je v rámci důchodového systému spíše marginální a nepředstavuje celkové řešení problémů
důchodové politiky. Odklon části prostředků z průběžného systému do systému fondového

109

KUBÍČEK, Jan. Proč přechod průběžného penzijního systému na fondový nijak nesouvisí s demografickým

vývojem? Politická ekonomie, 2008, č. 1, s. 102-122.
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dává jasnou informaci o postupném odklonu od státního paternalismu v oblasti důchodové
politiky a většímu příklonu k individuální odpovědnosti za zabezpečení na stáří. Je evidentní,
že druhý pilíř není schopen zcela zabezpečit účastníky v období požívání starobního důchodu.
Nicméně účastníci důchodového systému dostávají signál o neschopnosti státu financovat
důchodový systém v současných parametrech. Stručně řečeno pokud druhý důchodový pilíř
povede účastníky k většímu převzetí odpovědnosti za své zabezpečení na stáří, pak je jeho
role pozitivní.

4.3.2 Modelový příklad spoření ve třetím pilíři
Mějme účastníka třetího pilíře po 1. lednu 2013, který měsíčně spoří částku 500 Kč.
Státní příspěvek pro tuto částku činí 130 Kč. Celkem je tedy měsíčně spořeno 630 Kč, což
ročně činí 7 560 Kč. Předpokládejme, že účastník spoří 35 let. Předpokládejme průměrné
roční zhodnocení 3% (jedná se o nominální zhodnocení) po celou dobu spoření. Výslednou
naspořenou částku po 35 letech získáme pomocí střadatele.
Naspořenou částku získáme z následující rovnice:

Kde je
K - výsledná naspořená částka,
S - roční spořená částka,
i – úroková míra (míra výnosnosti),
n – počet let spoření.
Při zadání parametrů modelového příkladu tedy:

K = 457 093 Kč.
V modelovém příkladu si tak účastník naspoří během 35 let částku 457 093 Kč.
Naspořená částka je nominální částka. Pokud do modelu započteme inflaci, kterou
nastavíme na 2,5% ročně. Pak se reálná úroková míra při nominální úrokové míře 3% rovná
0,5%. V tomto případě se naspořená částka za 35 let rovná:

K = 288 379 Kč.
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V reálných číslech tak byly investované peněžní prostředky zhodnoceny za 35 let
o 23 779 Kč.
Dále se zaměříme na požívání starobního důchodu. Dobu požívání předpokládejme 15
let při naspořené částce 457 093 Kč a nominální úrokové míře 3%. Účastník čerpá prostředky
jedenkrát ročně. Zbývající naspořené prostředky se mu dále zhodnocují.
Pak částka, kterou za každý rok dostane se rovná:

Při dosazení do tohoto vzorce dostáváme:

A = K *0,08377=457 093*0,08377=38 290 Kč.
Z naspořené částky tak může být po dobu 15 let účastníkovi vyplácena ročně
částka 38 290 Kč. Příklad ukazuje, že spoření ve třetím důchodovém pilíři v malých částkách
může účastníkovi ve stáří „přilepšit“, ale na celkové pokrytí nákladů v penzi nestačí.

4.3.2.1 Analýza citlivosti
Z předchozích výpočtů bylo patrné, že výsledná hodnota naspořené částky je citlivá
na vývoj zhodnocení naspořených prostředků v jednotlivých letech.
Při poklesu roční míry výnosu z 0,03 na 0,005, tedy poklesu ročního výnosu o 83,3%
( ) dojde k poklesu naspořené částky o cca 167 000 Kč, tedy o 37%.

5 Zahraniční reformy důchodových systémů
5.1 Švédsko NDC systém110
Základ švédské důchodové reformy byl položen v 90. letech 20. století. Na tvorbě
důchodové reformy se v letech 1992 až 1994 podíleli zástupci všech parlamentních stran.
Většina zákonů

byla přijata v roce

1998

a reforma začala být

postupně

implementována v roce 1999111.
110

Tato část práce volně vychází z práce: NÝDRLE, Tomáš. Modely důchodových systémů – švédský příklad:
seminární práce, Praha: FSV UK, 2011, 19 s.
111

POLLNEROVÁ, Štěpánka. Analýza nově zaváděných systémů NDC, Praha: VÚPSV, 2002. 62 s. str. 9.
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Reforma důchodového systému je zaváděna postupně a zcela by měla platit od roku
2015. Dle švédského důchodového systému se důchod skládá ze tří částí112:


Důchod

odvozený z příjmu,

který je

dávkově

definovaný,

financován

je

zaměstnavateli, je stanoven fixní odvod ve výši 16% mzdy. Tento důchod je průběžně
financován.


Plně fondový rezervní systém (premiereservsystem) – odvody na něj jsou ve výši
2,5%. Příjmy plynou na individuální účty kapitálového spoření.



Garantovaný důchod (garantipension) je jakousi minimální pojistkou pro zabezpečení
ve stáří. Je určen všem, kteří žijí ve Švédsku a nemají žádný nebo minimální důchod
odvozený od příjmu.

5.1.1 Důvody zavedení NDC systému
Manipulace s parametry důchodového systému či jeho reformy jsou zdrojem
nestability důchodového systému. Pro politiky je často velmi lákavé upravit výši důchodů či
odvody do systému v závislosti na poptávce ze strany potenciálních voličů. Důsledkem tohoto
faktu je nestabilita systému, možná tvorba deficitů či v extrémním případě kolaps systému
vyplácení důchodů. Z těchto důvodů někteří autoři113 tvrdí, že jednou z motivací zavedení
systému pomyslných individuálních účtů je právě snaha zabránit manipulaci politiků
s parametry důchodového systému.
Švédsko se jako mnoho evropských států potýká s prodlužováním průměrné délky
života a poklesu porodnosti. Financování důchodového systému by se časem stalo
neudržitelným. Někteří ekonomové varovali, že odchodem silnějších populačních ročníků do
starobního důchodu dojde ke spotřebování důchodové kapitálové rezervy, což bude mít
za následek pokles švédských národních úspor a v konečném důsledku může tento fakt vést
k nižšímu ekonomickému výkonu země114.

112

MUNKOVÁ, Gabriela. et al. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: UK, 2004. 189 s. str. 112.
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SAMEK, Vít. Mýty a skutečné problémy české důchodové reformy. Praha: Českomoravská konfederace
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5.1.2 Co je systém NDC115
Systém pomyslných individuálních účtů (NDC) je v zásadě průběžným důchodovým
systémem. Vyplácené důchody jsou průběžně financovány z příspěvků, které do systému platí
současní plátci, tedy pracující. Každý účastník systému má svůj pomyslný (notional)
individuální účet, na který se mu zaznamenávají jeho příspěvky do systému. Stav jeho účtu se
rovná sumě jím zaplacených příspěvků.
Měsíční důchod je vypočítán vydělením naakumulované částky na individuálním účtu
faktorem anuity. Tím získáme roční výši důchodu – anuitu. Faktor anuity je odvozen od
očekávané délky dožití (ideálně jsou použity generační úmrtnostní tabulky), diskontní sazbě
a koeficientu indexování, což je jakási fiktivní míra výnosu prostředků na individuálním účtu.

5.1.3 Rovnováha systému a redistribuce
Vyplácené důchody se počítají z příspěvků odvedených v minulosti a jsou
financovány z příspěvků placených v současnosti. Při zavádění systému tedy nemusí dojít
k finanční rovnováze systému. Z dlouhodobého hlediska by systém měl konvergovat
k rovnováze, pokud indexace důchodů a výnosová míra odpovídají nárůstu příspěvků
placených do systému, dále musí být správně nastavena očekávaná míra dožití.
Systém individuálních účtů neobsahuje přímou redistribuci příjmů. Jako minimální
zajištění ve stáří pro sociálně slabé slouží garance minimálního důchodu. Systém dále počítá
s tzv. náhradními dobami, kdy účastník neplatí pojistné, ale tato doba je mu pro výpočet
důchodu započítána. Náhradní doby se uplatní například u matek na mateřské dovolené.

5.1.4 Důchodový systém před reformou
Původně se starobní důchod skládal ze dvou dávek: pevného garantovaného důchodu
vypláceného všem ve stejné výši (výše důchodu se odlišovala v závislosti na tom,
zda účastník žije v manželství, či nikoli) bez ohledu na výši předchozích příjmů a dávky
odvozené do příjmů. Pohyblivá část důchodu závisela na počtu odpracovaných let a výši
předchozích mezd. Nárok na starobní důchod vznikl v 65 letech po odpracování minimálně 30
let. Pokud účastník odpracoval méně než 30 let, důchod mu byl poměrně krácen. Odchod do
důchodu bylo možno uspíšit v 61 letech nebo oddálit do 70 let.
Osoby, které měly nízkou pohyblivou část důchodu, obdržely jistou finanční
kompenzaci formou sociálních dávek.

115

POLLNEROVÁ, Štěpánka. Analýza nově zaváděných systémů NDC, Praha: VÚPSV, 2002. 62 s. str. 9.
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5.1.5 Výsledná podoba reformy
Odvedené příspěvky na důchodový systém plynou nově do dvou schémat:


14% odvedených příspěvků je určeno na fondové financování, a tedy odvedeno
na individuální finanční účty (systém FDC – financialdefinedcontribution)



86% odvedených příspěvků plyne do průběžně financovaného systému NDC.
Výsledný důchodový systém se skládá ze tří pilířů:

1. Průběžné financovaný příspěvkově definovaný systém (NDC)
Do tohoto PAYG systému odvádějí účastníci 16% svých příjmů.
2. Povinný fondový příspěvkově definovaný pilíř FDC
Odvody ve výši 2,5% příjmů. Od roku 2000 si každý účastník může vybrat, který fond
bude spravovat jeho odvody. Riziko poklesu investice nesou jednotlivci, v zemi
existují soukromé i státní fondy. Je zřízeno veřejné clearingové středisko, které
spravuje

finanční

toky

mezi

fondy.

Výše

vypláceného

důchodu

je

stanovena standardním pojistně matematickým způsobem.
3. Dobrovolný

pilíř

připojištění:

skládá

se

z individuálních

penzijních

plánů

a zaměstnaneckého důchodového připojištění. Správa těchto fondů je plně soukromá.
Dále systém zaručuje osobě od věku 65 let, která ve Švédsku pobývala alespoň 40 let
tzv. zaručený důchod, o kterém bylo pojednáno výše.

5.1.6 Fungování systému NDC
Na individuální účet účastníka se každoročně připisuje 16% jeho započitatelných
příjmů, tedy součtu jeho výdělků. Nezapočítávají se všechny jeho příjmy, ale je
stanovena redukční hranice ve výši 7,5 násobku základní částky (základní částka je
částka definovaná vládou, částka se valorizuje, její výše je důležitá pro výpočet sociálních
dávek ve Švédsku).
Pro nárok na důchod se započítávají i náhradní doby, kdy účastník neplatí příspěvek
do systému. Administrativní náklady systému jsou odčítány z individuálních účtů.
Postup pro výpočet kapitálu na individuálním účtu je následující116:
Vyměřovací základ = Příjmy + Započitatelné částky (za náhradní doby) –
částka přesahující limit (redukční hranice 7,5x základní částka).
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Dále se postupuje následovně:
Vyměřovací základ X 0,16 (16% příjmů) + kapitál na individuálním účtu z minulých
let (zhodnocený dle vývoje průměrných příjmů)+ pozůstalostní bonus (přerozdělené zůstatky
na účtech osob téže generace, které zemřou před dosažením důchodového věku) -

část

administrativních nákladů = Zůstatek na kapitálovém individuálním účtu (pomyslný).
Výše důchodu v systému NDC se stanoví vydělením naakumulovaných aktiv (zůstatek
na účtu NDC) faktorem anuity. Faktor anuity zahrnuje naději dožití dané generace (je stejný
pro obě pohlaví) a výnosovou míru 1,6%. Výnosová míra 1,6% je stanovena zákonem
a odráží předpokládanou míru růstu reálných příjmů. V podstatě tato výnosnost odráží
očekávaný růst příjmů systému. Pro každou generaci jsou konstruovány zvlášť úmrtnostní
tabulky, jakmile daná generace dosáhne věku 65 let. Výše důchodů je stanovena flexibilně
a závisí na vývoji spotřebitelských cen a na odchylce reálného růstu příjmů od normy 1,6%.
Zahrnutí výnosové míry vede k nárůstu vyplácených důchodů.

5.1.7 Indexace důchodů a zdanění
Výše starobních důchodů se vyvíjí dle míry inflace a odchylky vývoje reálných příjmů
od normy 1,6%. Může dojít i k poklesu reálné hodnoty vyplácených důchodů, pokud je růst
příjmů nižší než 1,6%. V případě nízké inflace a nízkého nebo záporného růstu mezd může
dojít i k absolutnímu poklesu důchodu. Výše důchodu je také ovlivněna při spuštění tzv.
automatického vyrovnávacího mechanismu. Na rozdíl od České republiky podléhají důchody
ve Švédsku dani z příjmu.

5.1.8 Finanční rovnováha systému NDC
Pozitivem systému, je že v případě nepříznivého hospodářského vývoje se díky
indexaci na růst příjmů zpomalí růst výdajů na důchody.
Vyrovnanost systému narušuje fakt, že pomyslný kapitál na individuálních účtech
i důchody jsou indexovány na jednoho přispěvatele a tedy ne na příspěvkovou bázi117.
Pokud dojde k poklesu počtu přispěvatelů, může dojít ke snížení příspěvkové báze. Dále
očekávaná délka dožití generace odcházející do důchodu je konstruována ze statistiky
úmrtnosti starších věkových skupin. V případě prodlužování délky dožití spěje systém
k deficitu. Nastolit finanční rovnováhu se systém snaží pomocí nárazníkového fondu
a automatického vyrovnávacího systému. Nárazníkový fond funguje již od roku 1960,
aby financoval případné deficity v průběžném systému financování penzí, existuje několik
117
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nárazníkových fondů, které svá aktiva investují dle určitých pravidel118. Nárazníkové fondy
byly převedeny i do reformovaného systému, tak aby kryly případné deficity systému NDC.
Část aktiv fondu byla převedena do státního rozpočtu, aby pokryla náklady přechodu na nový
systém.

5.1.9 Automatický vyrovnávací mechanismus119
Automatický vyrovnávací mechanismus má zajistit eliminaci rizik systému NDC,
které mohou způsobit jeho finanční nerovnováhu. Faktory, které mohou přivést systém do
nerovnováhy, jsou změny v úmrtnosti (zvýšení očekávané délky dožití), pokles velikosti
pracovní síly (pokles počtu přispěvatelů do systému), nižší míra výnosnosti nárazníkového
fondu.
Princip automatického vyrovnávacího mechanismu je následující. Každoročně se
počítá tzv. automatický vyrovnávací poměr.

V případě, že vyrovnávací poměr je nižší než 1, dojde ke spuštění automatického
vyrovnávacího mechanismu. Následně jsou důchody a důchodový kapitál indexovány
vyrovnávacím indexem. Vyrovnávací index se rovná součinu indexu průměrných příjmů
a vyrovnávacího poměru. V případě, že je vyrovnávací poměr nižší než 1, pak rostou důchody
a důchodový kapitál pomaleji, než průměrné příjmy. Vyrovnávací mechanismus přestává
působit, jakmile vyrovnávací poměr dosáhne hodnoty 1, poté probíhá indexace dle vývoje
průměrných příjmů.

5.1.10 Hodnocení dosavadního průběhu švédské reformy
Švédský důchodový systém je konstruován tak, aby v dlouhodobém horizontu
(zhruba v polovině 21. století) dosáhl finanční rovnováhy. Jak však uvádějí mnozí autoři,
systém je schopen dosáhnout rovnováhy za podmínek příznivého demografického vývoje,
pozitivního růstu ekonomiky a absence významnějšího prodlužování očekávané délky
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dožití120. Otázkou zůstává, jak se budou vyvíjet důchody po roce 2050. Výzvou pro systém
bude ochota veřejnosti přistoupit na případné snižování důchodů. Nastavení parametrů
systému v podstatě zajišťuje solidní příjem ve stáří stávajícím generacím, ale do
budoucna dává prostor pro znatelné snížení důchodů. V případě výraznějších demografických
či ekonomických problémů může dojít k nárůstu počtu osob, které pobírají pevný minimální
důchod od státu, neboť jejich systém generovaný fondy či systémem NDC nebude dosahovat
částky životního minima.
Švédský systém je se svými parametry do značné míry schopen udržet svoji finanční
vyrovnanost. Problémem systému je, že jeho nastavení začne snižovat důchody případně
snižovat jejich nárůst až v situaci, kdy se systém začne dostávat do finančních obtíží. Což lze
vyhodnotit jako příliš pozdní reakci. Systém by mohl detekovat blížící se problémy (např.
demografické) s určitým předstihem a úsporná opatření by se mohla rozložit mezi více
generací. Současné nastavení systému odsouvá úspory do budoucna. V budoucnu může dojít
k situaci, kdy penzijní fondy a průběžně financovaný NDC systém budou generovat nízké
důchody a jediným reálným zabezpečením na stáří se stane státní pevný minimální důchod.
Za této situace bude obtížné hledat rezervy v systému, či dále snižovat důchody pod hranici
pevného minimálního důchodu. NDC systém lze hodnotit jako správnou cestu, jak nastavit
pravidla pro vyrovnaný systém. V systému by se dal automatický vyrovnávací mechanismus
transformovat tak, aby začal snižovat výdaje systému dříve, než nastane kritická situace.
V takovém případě byl schopen lépe odolávat ekonomickým i politickým změnám. Jako velké
pozitivum systému lze hodnotit konsensus politické reprezentace i širší veřejnosti.
Zabudování pravidel pro stanovení výše důchodů včetně jejich valorizace umožnilo zmírnit
rizika poškození finanční vyrovnanosti důchodového systému vlivem populistických kroků
politické reprezentace.
Jako nepříliš úspěšná se jeví struktura švédského trhu penzijních fondů. Fondů existují
ve Švédsku stovky, což znemožňuje realizovat úspory z rozsahu a velmi zvyšuje průměrné
administrativní náklady. Penzijní fondy také utrpěly v důsledku finanční krize nastartované
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v roce 2008. Cesta ke snížení průměrných provozních nákladů by mohla vést cestou slučování
penzijních fondů.

5.2 Holandský penzijní systém
Holandský penzijní systém se skládá ze tří pilířů:


státního průběžně financovaného systému,



doplňkového kolektivního penzijního pojištění,



dobrovolného fondového pilíře.
Starobní penze v průběžném systému je definována pomocí minimální mzdy. Osoby

žijící ve společné domácnosti dostávají každá měsíčně z tohoto schématu 50% minimální
mzdy. Pro samostatně žijící jedince činí tento důchod 70% minimální mzdy. V roce 2007
pobíralo tento důchod 2,7 milionu lidí. Nárok na tuto penzi mají i cizí statní občané, kteří
pracovali v Nizozemí121.
Druhý pilíř je založen na kolektivním penzijním pojištění, které administrují penzijní
fondy nebo pojišťovny. Druhý pilíř je fondový. Důchody jsou financovány z majetku, který si
účastníci ve fondech naspořili a z výnosů z tohoto majetku. Majetek fondů je striktně oddělen
od majetku společností, které fond spravují.
Existují tři typy penzijních fondů ve druhém pilíři:


Odvětvové penzijní fondy – fondy jsou ustaveny pro určitá odvětví ekonomiky,
existuje například fond pro zaměstnance v maloobchodě, strojním průmyslu atd.



Firemní penzijní fondy – firma nebo korporace má možnost založit si penzijní fond.



Penzijní fondy pro nezávislá povolání – tyto fondy jsou určeny pro vykonavatele
nezávislých povolání, jako jsou advokáti, zubaři atd.
Penzijní fondy jsou ustaveny jako nadace na neziskové bázi a netvoří součást

společnosti. Penzijní fondy by se tak neměly dostat do finančních obtíží, pokud se zřizující
firma dostane do finančních problémů.
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Do druhého pilíře je skrze svého zaměstnavatele zapojeno na 90% pracujících
v Holandsku122. V případě, že se dané odvětví ekonomiky zapojí do druhého pilíře, což je
rozhodnuto zástupci tohoto odvětví, je zapojení firem v tomto odvětví povinné. Dané odvětví
vytvoří jeden společný fond. Určitá společnost se může z tohoto fondu vyvázat založením
vlastního fondu nebo svěřením svého penzijního schématu pojišťovně. Důvod vzniku
penzijních fondů pro celá odvětví je snaha zajistit úspory z rozsahu a určitou solidaritu mezi
pracovníky v jednotlivých firmách v rámci odvětví.
Penzijní fondy mohou svůj majetek spravovat samy, nebo ho mohou svěřit
soukromému správci jako je například pojišťovna. V roce 2008 existovalo v Holandsku
na 800 penzijních fondů123. Průměrné administrativní náklady penzijních fondů v roce 2004
byly 3,5% vkládaných prostředků. Naprostá většina prostředků, které jsou vkládány na účet,
tak jde na vrub navýšení vkladu účastníka v penzijním fondu. Nízké administrativní náklady
jsou dány nulovou možností výběru fondu pro účastníka. Penzijní fondy tak neinvestují velké
částky na marketing za účelem získat klienty. Penzijní fondy jsou dále založeny
na neziskovém účelu, takže nejsou nuceny tvořit zisk, který je vyplácen majitelům společnosti
spravující fond. V rámci druhého pilíře existuje solidarita mezi příjemci důchodu, společností,
která do fondu přispívá, i zaměstnanci. Pokud dojde k poklesu ukazatele krytí, tak může dojít
k navýšení příspěvků do systému, vyplácené důchody nebudou po určitou dobu indexovány
atd. V extrémním případě může dojít k poklesu nároku na výplatu z penzijního fondu.
Příspěvky zaměstnavatele do penzijního fondu nejsou zdaněny, což může být jedním
z důvodů širokého zapojení zaměstnavatelů do druhého pilíře.
Třetí pilíř je tvořen fondy, do kterých účastníci dobrovolně vkládají prostředky, které
mají být dále zhodnoceny. Tento pilíř je například využíván zaměstnanci, kteří nespadají do
kolektivního schématu druhého pilíře.
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6 Dopad finanční krize na penzijní systémy
Finanční krize, která propukla na finančních trzích v roce 2008, měla negativní dopady
na finanční situaci průběžných i fondových důchodových systémů. V této části jsou krátce
popsány dopady na fondové i průběžně financované penzijní systémy.
V důsledku propuknutí finanční krize v roce 2008 došlo k poklesu ceny aktiv
na finančních a realitních trzích. V předchozích letech docházelo k růstu ceny některých aktiv,
který nebyl podložen reálnou situací na trzích. Došlo tak ke vzniku několika investičních
„bublin“. Vlivem vývoje na finančním trhu došlo k poklesu hodnoty realit a tento pokles se
odrazil

v prudkém

poklesu

ceny

cenných

papírů

krytých

nemovitostmi

(mortgagebasedsecurities – MBS). K obdobnému poklesu došlo i na jiných segmentech
finančního trhu. Vlivem „stádovitého chování“ se pokles ceny aktiv šířil a došlo
k několika „runům“ na finanční instituce jako byly například fondy peněžního trhu.
Významným mezníkem krize byl pád investiční banky Lehman Brothers v září roku 2008.

6.1 Fondové systémy
V důsledku poklesu ceny aktiv na finančních trzích utrpěla většina penzijních fondů
v roce 2008 záporný reálný výnos. Reálné zhodnocení penzijních fondů v roce 2008 dokládá
následující graf.

65

Graf 2 Reálné zhodnocení aktiv penzijních fondů v roce 2008124

Podle údajů IMF poklesla hodnota aktiv v penzijních fondech během prvních deseti
měsíců roku 2008 o 4 000 miliard USD125. Po odeznění první vlny krize se penzijním fondům
podařilo zvyšovat hodnotu aktiv. Ke konci roku 2010 navýšily penzijní fondy hodnotu svých
aktiv o 3 000 miliard USD oproti stavu ke konci roku 2008126. S postupem let se penzijním
fondům dařilo umazat ztrátu, kterou utrpěly v prvních letech krize. Prudký pokles hodnoty
aktiv fondů ukázal, že fondy nejsou zajištěny proti cyklickému poklesu. Další výzvou pro
penzijní fondy je postup stanovení výše penze osob, které odcházejí do penze v době,
kdy hodnota aktiv dosahuje dna. V mnoha zemích došlo k poklesu prostředků, které si občané
spoří na svůj důchod. Jak upozorňovala například britská média127, došlo vlivem inflace,
zmražení mezd a růstu cen energií k tomu, že lidé vynakládají prostředky na běžné výdaje
a nevyčlení si dostatečné prostředky pro spoření na důchod. Někteří lidé ve Velké Británii
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přestávají platit příspěvky na spoření v důchodových fondech. Souhrnně lze říci, že penzijní
fondy byly zasaženy krizí poměrně silně. Během několika let se však dokázaly s poklesem
hodnoty aktiv na finančních trzích částečně vyrovnat a hodnota aktiv, které spravují,
se vracela na předkrizovou úroveň.

6.2 Dopad krize na průběžné penzijní systémy
Finanční a následná ekonomická krize zasáhla i průběžné penzijní systémy. Pokles
ekonomické aktivity se promítl do poklesu zaměstnanosti, a tím i do poklesu příspěvků
vybraných na pojistném na důchodovém pojištění. Státy evropských zemí s průběžným
důchodovým systémem, které byly krizí postiženy, musely dorovnávat schodky důchodových
účtů z jiných zdrojů příjmu nebo zvýšit zadlužení státu. Výjimkou je Německo, kde průběžný
důchodový systém funguje bez závažnějších problémů a dosahuje dobrých výsledků.
Nicméně i německá aktiva firem drží během krize svoji hodnotu, a tak i dobře nastavený
fondový systém, který investoval v Německu, mohl projít krizí bez větší újmy. V roce 2011
dosáhl podle vyjádření ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka důchodový schodek
cca. 30 miliard korun128. Nelze tedy říci, že finanční a následná ekonomická krize
zasáhla pouze fondové systémy. Fondové i průběžné systémy trpí poklesem příjmu v dobách
ekonomických problémů.

7 Alternativní způsoby zabezpečení na stáří
Ve veřejné debatě bývají často představovány státní průběžné systémy a soukromé
fondové systémy jako jediné možnosti zabezpečení člověka na stáří. S tímto tvrzením nelze
souhlasit. Člověk může volit i další varianty, jak se na důchod zabezpečit. Určitou možností je
zabezpečit si příjem jinak než skrze kolektivní penzijní systémy ať již státní nebo soukromé.
Řečeno jinými slovy, jedinec může během svého produktivního života investovat peněžní
prostředky do jiných aktiv, než mu nabízejí penzijní fondy či účast ve státním průběžném
systému. Jako příklad lze uvést investici do nemovitosti a její následný pronájem, pracovní
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aktivitu v důchodovém věku (může se jednat o drobný přivýdělek formou živnostenského
či jiného podnikání atd.) nebo individuální investici do finančních aktiv atd.
Druhou možností důchodového zabezpečení je snížit výdaje vynakládané v období
stáří. Tento způsob může být realizován například snížením nákladů na bydlení
přestěhováním se do menšího bytu, odstěhováním se z města na venkov, kde lze očekávat
nižší provozní náklady na bydlení. Existují také významné rozdíly na bydlení v jednotlivých
krajích. Náklady lze také snížit předchozí koupí obývané nemovitosti do osobního vlastnictví.
Do určité míry lze ovlivnit i náklady na zdravotní péči kupříkladu dobrou životosprávou
během aktivního života atd.
Tradičně osvědčeným způsobem je sociální zabezpečení v rámci rodiny. Touto
optikou se lze dívat i na pořízení dětí, jejich výchovu, zajištění jejich vzdělávání atd. jako
na druh investice. Jedinec má jistou naději a oprávněné očekávání, že při dobré výchově může
očekávat od svých potomků pomoc ve svém stáří. Na tomto principu fungovalo zabezpečení
na stáří v dobách před zavedením kolektivních důchodových systémů v Evropě a do jisté míry
funguje stále v mnoha rozvojových zemích. Jedinec v rozvojové zemi, který náleží do nižší
nebo střední sociální třídy, čelí v důchodovém věku nutnosti uskromnit se a nutnosti
spolehnout se na sociální pomoc svého okolí. Celkově lze říci, že jedinec může ve stáří
minimalizovat své výdaje, či se snažit zabezpečit alespoň minimální příjem z jiných zdrojů
než z kolektivních penzijních schémat. Dále je možné vybudovat určitou sociální
sounáležitost v rámci rodiny.
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8 Závěr
Vývoj demografické situace v Evropě a dalších zemích klade zvýšené nároky
na výdaje penzijního systému. Výdaje na důchody představují podstatnou část státních výdajů
a jejich výše se bude zvyšovat. Průběžné systémy generují tzv. implicitní náklady,
tedy v podstatě „slibují“ účastníkům systému výši dávek, kterou v budoucnu nejsou schopny
bez dodatečného financování nebo znatelných úprav parametrů systému dosáhnout.
Přechod z průběžného systému do fondového systému vytvoří tzv. tranzitivní náklady.
Jde o náklady na výplatu penzí účastníkům průběžného systému, které bude muset systém
vyplácet i v době, kdy jeho příjmy budou sníženy odklonem příspěvků účastníků do
fondových systémů. Nutnost hradit tranzitivní náklady vede k závěru, že přechod
k fondovému systému nebo udržení stávajícího průběžného systému je spojeno se stejnými
náklady. Výslednou finanční rovnováhu důchodových systémů přinese zvýšení příjmů nebo
snížení výdajů. Pouhý přechod od průběžného do fondového modelu sám o sobě finanční
rovnováhu nezabezpečí. Výhodou fondového systému je generování výnosů z investovaných
aktiv, nicméně pokud jsou výnosy stejné nebo nižší než úrokové náklady na financování
nákladů přechodu, pak je přechod k fondovému systému nevýhodný. Demografický vývoj tak
přímo nesouvisí s otázkou, zda zachovat průběžný nebo přejít k fondovému způsobu
financování

penzí.

Přechod

k fondovému

způsobu

zabezpečení

souvisí

například

s diverzifikací rizika. Při volbě mezi důchodovými modely je třeba zvažovat také výši
administrativních nákladů obou systémů.
Je nutné říci, že ani průběžný ani fondový kolektivní důchodový systém není schopen
fungovat, pokud nebude zabezpečena určitá minimální reprodukce populace. Průběžný systém
při malém počtu osob v aktivním produktivním věku nebude mít dostatečné příjmy pro
zabezpečení penzí pro populaci v důchodovém věku. Nízký počet osob v produktivním věku
je schopen podvázat ekonomický růst a snížit hodnotu aktiv, což bude mít za následek pokles
hodnoty aktiv penzijních fondů.
Při zachování současných parametrů průběžného systému dojde v následujících
desetiletích k reálnému poklesu jím vyplácených starobních penzí o desítky procent, má-li být
zajištěna finanční rovnováha systému. Účastnící penzijního systému by tento vývoj měli
zahrnout do svých oprávněných očekávání do budoucna a hledat další způsoby zabezpečení
na stáří. Z tohoto hlediska je nastartování penzijní reformy v České republice, konkrétně
reforma třetího a start druhého penzijního pilíře, pozitivní.
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Penzijní reformy byly započaty v mnoha evropských i mimoevropských zemích
a těmito reformami je dobré se inspirovat. Příklad Švédska ukazuje možnost širokého
politického konsensu na reformě a způsob, jak důchodový systém částečně ochránit před
nahodilými politickými zásahy. Nizozemský penzijní systém může být vzorem pro snížení
administrativních nákladů penzijních fondů a nákladů na získání nových klientů fondu.
Z makroekonomického hlediska lze očekávat, že v budoucnu dojde k reálnému
poklesu průměrně vyplácených důchodů v České republice, má-li být systém udržitelný.
Náklady pro stát budou podobné, bez ohledu na to, zda dojde k přechodu od průběžného
k fondovému systému. Cesta, jak zajistit udržitelnost průběžného systému, je snižování jeho
výdajů a navyšování jeho příjmů například skrze navyšování věku odchodu do důchodu,
snižování poměru důchodů k reálným mzdám či snížením počtu předčasných důchodů.
Přechod k fondovému systému by v podstatě uskutečnil dané parametrické změny nepřímo.
Z mikroekonomického hlediska by jedinci měli zahrnout budoucí pokles státem
vyplácených důchodů do svých očekávání a těmto očekáváním se začít přizpůsobovat.
Investování do penzijních fondů je jedním ze způsobů zabezpečení na stáří, ale není to způsob
jediný. Jedinec může investovat jinou formou než skrze penzijní fondy nebo snižovat výdaje
v důchodovém věku. Relevantní je také mezigenerační solidarita v rámci rodiny.
Celkově lze říci, že penzijní systém v České republice čekají v nadcházejících
desetiletích podstatné změny. Systém by měl být nastaven tak, aby byl z dlouhodobého
hlediska finančně udržitelný, byť bude generovat nižší důchody. Při dostatečné přípravě
účastníků systému a jeho dobrém nastavení je český penzijní systém schopen fungovat.
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