
Příloha č. 1 – Důchodový věk ve státech Evropské unie a 

Švýcarsku 

 

Stát Muži Ženy 
Belgie 65 65 
Bulharsko 63 60 
Dánsko 65 65 
Estonsko 63 61 
Finsko 65 65 
Francie 60 60 
Chorvatsko 65 60-65 
Island 67 67 
Irsko 65-66 65-66 
Itálie 65 60 
Kypr 65 65 
Lichtenštejnsko 64 64 
Maďarsko 62 62 
Malta 61 60 
Litva 62,5 60 
Lotyšsko 62 62 
Lucembursko 65 65 
Německo 67 67 
Nizozemsko 65 65 
Norsko 62-67 62-67 
Polsko 65 60 
Portugalsko 65 65 
Rakousko 65 60 
Rumunsko 64 59 
Řecko 65 61 
Slovensko 62 62 
Slovinsko 63 61 
Španělsko 65 65 
Švédsko 61-67 61-67 
Švýcarsko 65 64 
Velká Británie 65 60 

 

 



Příloha č. 2 – Seznam obhájených diplomových, rigorózních a 

disertačních prací na příbuzná témata od roku 2008 do roku 

2014 
 

BELČEV, D. Důchodový systém v ČR - vývoj po roce 1989 a jeho reforma. Praha, 2013. 

Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických 

studií. Katedra veřejné a sociální politiky, 2013, 183 s. Vedoucí rigorózní práce Martin 

Potůček. 

 

BOČKOVÁ, Lenka. Zaměstnávání seniorů ve vztahu k jejich nároku na starobní důchod: 

Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Katedra sociální práce, 2011. 145 s. Vedoucí 

práce Igor Tomeš. 

 

DUŠKOV, I. Harmonizace pracovních a rodinných rolí jako problém sociální politiky: 

Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických 

studií, 2011. 136 s. Vedoucí rigorózní práce Martin Potůček.  

 

CHMELÍKOVÁ, K. Zabezpečení ve stáří a důchodová reforma v evropských zemích: 

Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a 

práva sociálního zabezpečení, 2009. 82 s. Vedoucí diplomové práce Jana Zemanová.  

 

KONÁROVÁ, R. Vývoj důchodové reformy v České republice a její realizace v právní 

úpravě: Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního 

práva a práva sociálního zabezpečení, 2011. 228 s. Vedoucí rigorózní práce Jana Zemanová. 

 

MIELNICZKOVÁ, Aneta. Vliv stárnutí populace na důchodový systém v České republice a 

Polsku: Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013. 105 s., 

Vedoucí diplomové práce Klára Hulíková. 

 

MIZEROVÁ, M. Vývoj důchodového pojištění a reformní záměry: Diplomová práce. Praha: 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení, 2011. 80 s. Vedoucí diplomové práce Kristina Koldinská  



 

NÝDRLE, Tomáš. Možnosti vývoje českého důchodového systému. Praha, 2013. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství. Vedoucí práce 

Jan Urban. 

 

PILÍKOVÁ, V. Starobní důchod: Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická 

fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, 2009. 127 s. Vedoucí 

rigorózní práce Kristina Koldinská.  

 

POHL, M. Důchodová reforma: Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická 

fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, 2008. 65 s. Vedoucí 

diplomové práce Jana Zemanová. 

 

RUDOLFOVÁ, V. Dlouhodobé důsledky politických rozhodnutí o reformách důchodových 

systémů v České republice a na Slovensku v kontextu retrenchmentu welfare state: Disertační 

práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2009. 

214 s. Vedoucí disertační práce František Petrášek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Tabulka stanovení důchodového věku v ČR 

Rok narození  Důchodový věk činí 
  muži ženy s počtem vychovaných dětí 
  0 1 2 3 až 4 5 a více 

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63+2mr 61r+8m 
1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m 
1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m 
1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m 
1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63r+8m 
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m 
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m 
1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m 



1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m 
1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m 
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 
1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r 

 

U ročníků narozených po roce 1977  se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let 

přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem 

narození pojištěnce a rokem 1977. Například tedy člověk narozený v roce 1979 bude mít 

důchodový věk v 67 letech a 4 měsících.  

Beze změny zůstává stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu 

pojištěnců, kteří odpracovali stanovenou dobu v zaměstnání zařazeném do I. pracovní 

kategorie a účastníků odboje. Pro tyto skupiny pojištěnců i nadále platí věkové hranice 

stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996.  

Pro občany narozené před rokem 1936 platí podmínky podle dříve platného zákona, 

tedy zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Důchodový věk byl stanoven 

následovně: důchodový věk u mužů činí 60 let, u žen je rozčleněn podle počtu vychovaných 

dětí:  

a) 53 let, pokud vychovaly pět a více dětí, 

b) 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 

c) 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 

d) 56 let, pokud vychovaly jedno dítě nebo 

e) 57 let, pokud nevychovaly žádné dítě.  

 

 

Zdroj: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Působnost a úkoly České správy sociálního 

zabezpečení 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) jako orgán státní správy vykonává 
působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) 
a lékařské posudkové služby. ČSSZ má jako organizační složka státu právo v rámci svojí 
působnosti nebo výkonu předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů jednat jménem 
státu. Kompetence ČSSZ jsou upraveny zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 
tohoto zákona plní ČSSZ tyto úkoly:  

• rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, pokud není v uvedeném zákoně 
stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty 
těchto dávek,  

• rozhoduje o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou 
neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,  

• rozhoduje o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce 
důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat,  

• rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa 
sociálního zabezpečení,  

• rozhoduje o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního 
zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno,  

• vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
podle zvláštního zákona,  

• jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního 
zabezpečení,  

• plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,  
• řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení,  
• dává souhlas ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do ciziny,  
• zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona.  

Kromě úkolů uložených v § 5 odst. 1 cit. zákona ČSSZ kontroluje plnění povinností 
subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro 
účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených 
případech provádí nemocenské pojištění. 

Podle koordinačních nařízení EU je ČSSZ styčným orgánem vůči zahraničním 
institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Kromě zákonem stanovených úkolů vykonává ČSSZ další důležité činnosti, které 
zajišťují jeho efektivní provoz:  

• odpovídá za účelné vynakládání rozpočtových prostředků na sociální zabezpečení,  
• sestavuje návrhy plánu a rozpočtu pro zajištění provozu ČSSZ,  
• odpovídá za vedení klasických a automatizovaných evidencí dat potřebných pro 

rozhodování ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské 
posudkové služby,  



• odpovídá za vytváření a rozvíjení automatizovaného informačního systému a provádí 
racionalizační opatření v oblasti sociálního zabezpečení,  

• odpovídá za správu svěřeného majetku (budov, zařízení, výpočetní techniky atd.). 

ČSSZ spolupracuje při zajišťování svých úkolů s ostatními orgány státní správy a 
organizacemi a dalšími subjekty, které se podílejí na provádění sociálního zabezpečení v 
České republice nebo vykonávají jiné činnosti s touto oblastí bezprostředně související. ČSSZ 
ve výše uvedených oblastech spolupracuje zejména s: 

• orgány sociálního zabezpečení ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva 
spravedlnosti, vzájemné předávání podkladových materiálů a výplat některých 
důchodů,  

• ministerstvem zdravotnictví (ve věcech lékařské posudkové služby), Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou (ve věcech lékařské posudkové služby, údaje o zániku nároku 
na některé druhy důchodů) a dalšími zdravotními pojišťovnami,  

• ministerstvem financí ve věcech rozpočtových prostředků, zřizování nových účtů,  
• peněžními ústavy (výplata důchodů na účty), především s Českou národní bankou, 

která vede účty ústředí ČSSZ a krajským správám sociálního zabezpečení,  
• státním podnikem Česká pošta, který zajišťuje většinu hotovostních výplat důchodů,  
• zdravotnickými zařízeními při posuzování zdravotního stavu a zajišťování výplat 

důchodů do těchto zařízení,  
• ústavy sociální péče při zajišťování výplat důchodů do těchto zařízení,  
• fyzickými a právnickými osobami při plnění úkolů v oblasti sociálního zabezpečení a 

lékařské posudkové služby.  

V rámci legislativního procesu a přípravy koncepce sociálního zabezpečení 
spolupracuje ČSSZ se členy příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 
ČR. Při mezirezortních připomínkových řízeních ČSSZ spolupracuje i s dalšími ústředními 
orgány státní správy ČR. 

 

 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení 

 



Příloha č. 5 – Působnost a úkoly Sociální pojišťovny 

Sociální pojišťovna byla zřízená 1.11.1994 zákonem č. 274/1994 Z.z., o Sociálnej 
poisťovni, jako veřejnoprávní instituce pověřená výkonem nemocenského pojištění a 
důchodového zabezpečení, které převzala od své předchůdkyně – Národní pojišťovny. Od 
Slovenské pojišťovny převzala 1.4.2002 také pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 
při pracovním úraze a při chorobě z povolání, tzv. úrazové pojištění.  

Od 1.1.2004 vykonává sociální pojištění na základě zákona č. 461/2003 Z.z., o 
sociálním pojištění, tj. nemocenské pojištění, důchodové pojištění – starobní a invalidní, dále 
úrazové pojištění, garanční pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Od 1.1.2005 Sociální 
pojišťovna vykonává také činnosti v rámci starobního důchodového spoření – především 
vybírá příspěvky, postupuje je důchodovým správcovským společnostem a registruje smlouvy 
o starobním důchodovém spoření.  

Statutárním orgánem Sociální pojišťovny je generální ředitel, kterého jmenuje a 
odvolává vláda Slovenské republiky. Dozorčím a kontrolním orgánem je Dozorčí rada, 
přičemž předsedou dozorčí rady je ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR.  

Sociální pojišťovna poskytuje za podmínek stanovených zákonem o sociálním 
pojištění z pěti druhů výše uvedených pojištění následující dávky: 

• nemocenské pojištění 

Ø nemocenské, 
Ø ošetřovné, 
Ø vyrovnávací dávka, 
Ø mateřská dávka. 

• důchodové pojištění 

Ø starobní pojištění:  
- starobní důchod, 
- předčasný starobní důchod, 
- pozůstalostní dávky (vdovský, vdovecký, sirotčí důchod) 

Ø invalidní pojištění:  
- invalidní důchod, 
- pozůstalostní důchod. 

• úrazové pojištění 

Ø úrazový příplatek, 
Ø úrazová renta, 
Ø jednorázové vyrovnání, 
Ø pozůstalostní úrazová renta, 
Ø jednorázové odškodnění, 
Ø pracovní rehabilitace a „rehabilitačné“, 
Ø rekvalifikace a „rekvalifikačné“, 
Ø náhrada za bolest a náhrada za ztížení společenského uplatnění, 
Ø náhrada nákladů spojených s léčením, 
Ø náhrada nákladů spojených s pohřbem. 

• garanční pojištění 

Ø dávka garančního pojištění (poskytuje se zaměstnanci v případě 
platební neschopnosti zaměstnavatele). 



• pojištění v nezaměstnanosti 

Ø dávka v nezaměstnanosti (poskytuje se v případě ztráty příjmu 
z činnosti zaměstnance v důsledku nezaměstnanosti). 

Základním zdrojem příjmů Sociální pojišťovny je pojistné na nemocenské, starobní, 
invalidní, úrazové a garanční pojištění, pojištění v nezaměstnanosti a do rezervního fondu 
solidarity, který je placen z příspěvků pojištěnců, zaměstnavatelů a státu. Zákon o sociálním 
pojištění definuje, kdo je pláce pojistného na jednotlivé druhy pojištění, určuje sazby 
pojistného, vyměřovací základ, odvod pojistného, pohledávky, pokuty a penále. Rozpočet a 
roční závěrku Sociální pojišťovny schvaluje Národní rada Slovenské republiky.  

Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálním pojištění, dává právo orgánům dozoru státu, 
kterými jsou Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR a Ministerstvo financí SR, aby 
dohlíželi na vykonávání nemocenského pojištění, důchodového pojištění úrazového pojištění, 
garančního pojištění a pojištění v nezaměstnanosti.  

Působnost Sociální pojišťovny spočívá v plnění následujících úkolů: 

• Rozhoduje v prvním stupni především o důchodových dávkách, o úrazové rentě a o 
pozůstalostní úrazové rentě. 

• Rozhoduje v druhém stupni ve věcech, o kterých rozhodování v prvním stupni patří do 
působnosti poboček Sociální pojišťovny (pobočky Sociální pojišťovny lze postavit na 
roveň s okresními správami sociálního zabezpečení v České republice). 

• Řídí a kontroluje činnost poboček. 
• Hospodaří s finančními prostředky a s majetkem Sociální pojišťovny. 
• Vyplácí důchodové dávky, úrazovou rentu a pozůstalostní úrazovou rentu. 
• Uplatňuje pohledávky na pojistném, pokutách, penále a na dávce garančního pojištění. 
• Vykonává lékařskou posudkovou činnost.  
• Vykonává kontrolní činnost, konzultační a poradenskou činnost ve věcech sociálního 

pojištění. 
• Vykonává další činnosti, které jsou jí svěřené zákonem o sociálním pojištění. 
• Vystupuje ve všech věcech patřících do její působnosti v jednání před soudy a před 

orgány veřejné moci.  

 

 

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, online 

 

 



Příloha č. 6 – Techniky financování důchodových systémů  

Veřejná sociální správa se financuje redistribucí. Povinná redistribuce, tj. vybírání 

daní a poplatků a jejich následné přerozdělování, může být státem organizována v sociálním 

prostoru nebo v sociálním čase:  

 

Redistribuce v sociálním prostoru 

V tomto případě finanční prostředky mění majitele, neboť jde o převod mezi soukromými 
osobami, a tento převod je organizovaný soukromou nebo veřejnou sférou. Transfer je mezi 
ekonomicky aktivními a neaktivními občany, mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, mezi 
zdravými a nemocnými atd. Nástrojem převodu peněz jsou zpravidla daně. 
Redistribuce v sociálním čase 

Systém je založen na tom, že peníze nemění majitele, ale vlastník peněz si je musí povinně 
uspořit, tj. ukládá je do spořitelen nebo fondů k tomuto účelu zřízených nebo do povinného 
pojištění. Rozdíl mezi těmito formami je v tom, že ve spořitelně nebo fondu si plátce 
pojistného zachovává na vlastním účtu ušetřené peníze a jsou i předmětem dědictví, zatímco 
v pojišťovně se pojistné sdružuje do společného fondu a vyplácí se z něj dávky jeho osobě a 
jeho pozůstalí nic nedědí. V tomto případě je občan nucen odložit svou spotřebu v čase.  
 

Typy penzijních systémů 

1) Dávkově definovaný systém (DB, tj. defined benefit) 

Tento systém garantuje určitou výši vyplácených dávek v závislosti na počtu let, 
během kterých pojištěnec přispívá do systému, a v závislosti na celkové výši 
příspěvků. Výše důchodu se poté stanoví výpočtem, kde se indexují příspěvky 
zaplacené v určitých letech v závislosti na vývoji cenové hladiny. 

2) Příspěvkově džinový systém (DC, tj. defined contribution) 

V tomto případě výše vyplácených příspěvků závisí na výši zaplacených příspěvků, 
ale také na míře výnosu prostředků, které fond, do něhož účastníci přispívají, 
investoval na kapitálovém trhu. 

3) Hypotetické příspěvkově definované systémy (NDC, tj. notial defined 

contribution) 

Tento systém je založen na tom, že každý účastník má svůj zdánlivý individuální účet, 
na který se mu připisují jím odvedené příspěvky včetně jejich zhodnocení. Zhodnocení 
závisí na hypotetické míře výnosnosti, která odpovídá míře růstu objemu mezd a platů. 
Důchody jsou v tomto systému financovány průběžně, účty jsou fiktivní. Výše 
vypláceného důchodu závisí na úsporách jednotlivce na jeho osobním účtu a 
očekávané délce života v době odchodu do penze té generace, který se stává 
poživatelem starobních důchodů.  

 

 



Techniky financování 

1) Průběžné financování 

Je založeno na myšlence, že vybrané peníze se okamžitě upotřebí. Problémem 
průběžného financování je, že příspěvky stanovené procentní sazbou ze mzdového 
(příjmového) objemu se zvyšují s růstem mezd (příjmů), nikoliv však s inflací, která 
zvyšuje náklady, protože zpočátku má jen málo účastníků systému nárok na výplatu 
dávek (zejména v důchodových systémech).  
S rostoucím počtem vznikajících nároků na dávky rostou i náklady na ně, a musí tedy 
nutně růst také příspěvky zaměstnavatele a ekonomicky aktivních účastníků systému. 
Tato metoda je pro plátce příspěvků nákladná a je citlivá na změny ve věkovém 
složení aktivních účastníků systému. Jejich vyšší věkový průměr a následný vyšší 
počet vznikajících nároků na dávky působí další růst příspěvků. 

2) Financování kapitalizační technikou 

Tento způsob financování je u nás typický pro III. důchodový pilíř. Financování 
kapitalizační technikou předpokládá existenci určité kapitálové rezervy schopné 
v kterémkoliv okamžiku krýt náklady na všechny dávky – nejen na ty, které se 
vyplácejí, ale i na ty, na něž by vznikl nárok, pokud by se oprávněné osoby rozhodly 
ukončit členství v systému. Kapitál lze investovat a výnosy z investic použít k úhradě 
části nákladů na vyplácené dávky, tedy ke snížení příspěvků nebo ke zvýšení úrovně 
dávek. Výhodou této metody je její nezávislost na stárnutí populace, nevýhodou 
naopak citlivost na ekonomický vývoj.  

3) Financování fondovou technikou 

Fondová technika je běžná v komerčním pojištění. Poprvé se uplatnila ve 
veřejnoprávním pojištění v Německu při Bismarckových reformách. Podle tohoto 
vzoru se financovaly v podstatě všechny sociální pojišťovny v Evropě do druhé 
světové války. Následná vysoká inflace donutila ale přejít správce sociálního pojištění 
k průběžnému financování.  
Zavedení fondu je nákladnější než zavedení průběžného financování – je spojeno 
s vyššími výdaji na získávání klientů, na investování fondu a péčí o něj. Naopak 
výhodou je, že zakladatelské organizaci umožní vytvořit dlouhodobě disponibilní 
kapitál použitelný pro rozvoj, dále rychlá tvorba počátečního kapitálu.   

4) Účetní rezerva (book reserve)  

Při použití této metody skutečný fond neexistuje. Organizace jen účetně zaznamenává 
budoucí nároky a vyplácí dávky na základě běžných finančních operací. Tato forma 
může být riziková z hlediska zachování dohodnutých dávkových nároků a vyžaduje 
vysokou ochranu proti insolventnosti. Evropská unie zakázala do budoucnosti rozvíjet 
metodu účetní rezervy a vyzvala státy, které ji mají, aby ji postupně nahradily jiným 
způsobem financování.  

 

 

 



Srovnání PAYG systému versus FF systému a DB vs DC systému: 

 
Zdroj: Závěrečná zpráva PES. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. Praha, 2010 [ct. 2015-05-04]. 

Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8896/2010_06_03_Zaverecna_zprava_final_cistopis.pdf 

 

Zdroje: 

TOMEŠ, Igor. 2009. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Vyd. 2. rozš. a přeprac. Praha: 

Portál, 304 s. ISBN 978-807-3674-830. 

NÝDRLE, Tomáš. Možnosti vývoje českého důchodového systému. Praha, 2013. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství. Vedoucí práce 

Jan Urban. 



Příloha č. 7 – Návrh Odborné komise pro důchodovou 

reformu na revizní systém nastavení hranice důchodového 

věku 
Výchozí situace: Současné nastavení automatického zvyšování hranice důchodového věku 

(HDV) bez uvedení konkrétní limitní hodnoty HDV vychází nejen z předpokladu trvalého 

dynamického růstu naděje dožití, ale také celé řady dalších implicitních předpokladů (dynamický 

růst naděje dožití v dobrém zdravotním stavu, uplatnění osob ve vyšším věku na trhu práce, 

apod.). Jedná se vesměs o předpoklady, pro něž ve velmi vzdálených časových horizontech 

neexistují dostatečně spolehlivé podklady. Současné nastavení navíc nepřipouští potenciální 

možnost jakýchkoliv negativních změn aktuálních tendencí. Lze proto konstatovat, že toto 

nastavení není v dostatečné míře založeno na praxi a výzkumu (evidence based). 

 
Charakteristika řešení: Zavést revizní systém nastavení HDV, který by odstranil nedostatky 

aktuálního nastavení a umožnil reagovat na změny vnějších podmínek reprezentovaných v 

počáteční fázi fungování tohoto systému očekávaným vývojem naděje dožití při dosažení HDV v 

jednotlivých generacích. Otevřený systém, který by bylo možné s postupujícím poznáním a 

schopností vytvářet další dostatečně spolehlivé prognózy, např. prognózy vývoje naděje dožití v 

dobrém zdravotním stavu, postupně zdokonalovat. Současně by se revize nastavení HDV mělo 

vždy týkat pouze omezeného okruhu generací, pro které je informace o HDV aktuální. Neměla by 

se týkat generací současných dětí a adolescentů, stejně tak, jako generací v předdůchodovém 

věku, u nichž by revize dříve stanovené HDV již neměla být ze zákona přípustná. 

 
Popis řešení:  
 
1. Pro generace narozené před rokem 1966 bude zachována hranice důchodového věku podle 
současné právní úpravy.  

2. Revizní systém nastavení HDV by ve své výchozí podobě byl založen na jediném v současnosti 
objektivně a do jisté míry i spolehlivě odhadnutelném parametru – naději dožití mužů a žen z 
příslušné generace při dosažení HDV.  

3. Spouštěcím mechanismem povinného projednání otázky revize by bylo očekávané 
(prognózované) překročení hodnoty povolené odchylky určujícího parametru od stanovené 
hodnoty u jedné nebo více generací odpovídajících referenční věkové kategorii.  

4. Jako referenční věkovou kategorii navrhuje zavést věkovou skupinu 25-54 let. U generací 
dříve narozených by se již dříve stanovená HDV neměnila.  

5. Jako kontrolní parametr navrhujeme zavést procentuální podíl očekávané doby prožité nad 
HDV z očekávané průměrné délky života osob, které se dožily HDV počítaný jako prostý 



aritmetický průměr z těchto průměrných délek pro muže a ženy se dvěma dětmi a stanovit jeho 
referenční hodnotu ve výši 25,0 % neboli jedné čtvrtiny průměrné délky jejich života.  

6. Za povolenou odchylku kontrolního parametru od referenční hodnoty kontrolního 
parametru se považuje odchylka menší než jeden procentní bod, což znamená, že pásmo tolerance 
tvoří oboustranně otevřený interval 24 % až 26 %.  
 
7. Pokud by hodnota kontrolního parametru u některé z generací referenční věkové kategorie 
vystoupila z pásma daného hodnotami 24-26 %, vláda by na základě zákonného pověření do 
určité doby uplynulé od publikace očekávaného překročení kritické hodnoty odchylky projednala 
a Poslanecké sněmovně (PS) PČR předložila k dalšímu projednání návrh novely zákona o 
důchodovém pojištění upravující HDV tak, aby se hodnota kontrolního parametru vrátila do 
pásma tolerance.  

8. Procentuální podíl očekávané doby prožité nad HDV z očekávané průměrné délky života osob, 
které se dožily HDV v jednotlivých generacích, a dále hodnoty důchodového věku pro jednotlivé 
generace, při nichž by hodnota kontrolního parametru nabývala 24 %, resp. 26 % spolu s další 
relevantní informací charakterizující demografické vývoj a perspektivy ČR stejně jako aktuální 
vývoj a výhledy národního hospodářství, veřejných financí a důchodového systému by byly 
publikovány ve Zprávě o očekávaném populačním vývoji ČR v širších souvislostech vývoje 
důchodového systému (dále Zpráva), která by byla vydávána pravidelně, s periodicitou 5 let.  

9. Zpráva vyznačující se standardizovaným obsahem i formátem by byla v uvedených letech 
zpracovaná MPSV na základě výsledků oficiální prognózy, jejímž zpracovatelem je ze zákona 
ČSÚ a která by povinně vznikla v rámci systému tvorby alternativních populačních prognóz.   

10. S ohledem na standardní načasování publikace dat ze sčítání a z běžné evidence navrhujeme 
zpracovávat všechny potřebné prognózy v průběhu druhého pololetí kalendářních roků končících 
na číslici 3 a 8. Výsledná Zpráva by pak byla prezentována na začátku roků končících na číslici 4 
a 9.  

11. První oficiální Zpráva bude prezentována v roce 2019, výpočet kontrolního parametru se bude 
provádět pro generace narozených 1966–1995.  

12. Za účelem zajištění co nejspolehlivějších prognostických odhadů vývoje navrhujeme zavést a 
dále zdokonalovat systém tvorby alternativních populačních prognóz (dále Prognóz) a 
odvozených prognóz pro potřeby důchodové reformy.  

13. Prognózy by zpracovávala pracoviště, zabývajících se dlouhodobě tvorbou populačních 
prognóz na úrovni ČR, což aktuálně jsou ČSÚ, VŠE a PřF UK. Prognózy by na těchto 
pracovištích vznikaly ve stejnou dobu a při použití stejných základních dat o minulém populačním 
vývoji. Vzniklé Prognózy by jako doposud zůstaly ve vzájemném konkurenčním (kompetitivním) 
vztahu. Jejich výsledky by však byly před zveřejněním porovnány a zjištěné rozdíly diskutovány 
na širším odborném fóru. Teprve po úpravách, jejichž provedení by bylo ponecháno na 
autonomním zvážení zpracovatelů konkrétní Prognózy, by se přistoupilo k oddělené publikaci 
výsledků jednotlivých Prognóz. Dohodnutá základní forma a obsah prezentace by zajistily 
možnost výsledky Prognóz snadno porovnat. Tímto postupem by byla zajištěna jak vyšší kvalita 
(spolehlivost) prognostických výstupů, tak také jejich časová a věcná komparabilita.  



14. Prognózy a Zprávy navrhujeme sestavovat na základě zákonného ustanovení nebo výzvy 
(zadání) a za finanční podpory Vlády ČR.  

15. Věcným garantem, zadavatelem a koordinátorem procesu revize nastavení HDV by bylo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).  

16. Zpráva by se předkládala Vládě ČR prostřednictvím MPSV jako jejího věcného garanta k 
mandatornímu projednání bez ohledu na to, zda kritické hodnoty uvedené pod bodem 5 byly 
překročeny nebo ne.  
 
17. Pokud by hodnota kontrolního parametru u některé z generací referenční věkové kategorie 
vystoupila z pásma daného hodnotami 24,0-26,0 %, Vláda ČR na základě zákonného pověření do 
určité doby uplynulé od předložení zprávy projedná a Poslanecké sněmovně (PS) PČR předloží 
návrh novely zákona o důchodovém pojištění upravující HDV pro všechny dotčené generace k 
dalšímu projednání.  

18. V případě, že by posun hranice důchodového věku měl mezi dvěma sousedními generacemi 
přesáhnout 4 měsíce, navrhujeme přistoupit k rozdělení takové hodnoty posunu v rámci jedné 
generace. To by znamenalo, že jedné části by vznikl nárok na plný starobní důchod v poněkud 
odlišném věku, než části druhé, případně částem dalším.  

19. Posun HDV u žen s jiným počtem dětí než dvě by probíhal o stejnou hodnotu jako u žen se 
dvěma dětmi, a to až do vyrovnání s HDV u mužů.  

20. PS PČR by na základě zákonného pověření do určité doby uplynulé od předložení návrhu 
novely zákona o důchodovém pojištění upravující změnu HDV tento návrh projednala a rozhodla, 
zda k navržené nebo jiné úpravě HDV přistoupí.  

21. Celý tento proces navrhujeme ukotvit v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. 
  
Zdůvodnění:  

Doba pobírání důchodu je významným parametrem každého důchodového systému, neboť má 

výrazný vliv na jeho saldo. Pro zajištění dlouhodobé stability systému musí být případné 

prodloužení doby pobírání důchodu kompenzováno nižšími náhradovými poměry, vyššími 

odvody, menší zásluhovostí nebo vyšší mírou příjmové chudoby mezi důchodci. V budoucnosti se 

s ohledem na růst naděje dožití při dosažení HDV i výrazný růst počtu osob v důchodovém věku 

neobejdeme bez dalšího posunu HDV. Na druhé straně by však tento posun měl mít určitý 

racionální základ a být vůči jednotlivým generacím v maximální možné míře spravedlivý.  

Připoutat růst hranice důchodového věku k určité očekávané konstantní době prožité nad hranicí 

důchodového věku není mezigeneračně spravedlivé, neboť je velmi pravděpodobné, že od 

generace ke generaci poroste podíl doby prožité ve špatném zdravotním stavu k celkové době 

prožité nad HDV. Jako spravedlivější se jeví zaručit těm, kteří dosáhnou HDV, že jejich relativní 

průměrná doba prožitá nad touto hranicí bude stejná jako u předcházejících či následujících 

generací, přičemž se nebude výrazně měnit ani relativní průměrná doba prožitá v důchodu v 

dobrém zdravotním stavu. 



Podle současných odhadů a hrubých propočtů by se mělo zachovat současné tempo prodlužování 

DHV až do roku 2044, tedy pro všechny generace narozených před rokem 1978. V té době by tak 

DHV pro muže a ženy bez ohledu na počet dětí činila 67 let. Po té by se posun HDV patrně 

zpomalil a u generace dětí narozených v roce 2010 by HDV neměla přesáhnout 69 let místo 72,5 

roku podle současné právní úpravy a aktuálních prognostických odhadů. 

 

Doplňující poznámka:  

Dlouhodobý empirický výzkum orientovaný na podporu veřejných politik spojených s 

problematikou demografického stárnutí: Otázka určení HDV je v rámci současné legislativy i 

předkládaného návrhu řešena jednodušeji, než odpovídá její komplexní povaze. Na vině je mimo 

jiné skutečnost, že v České republice dnes není k dispozici dostatečně silná znalostní báze v 

oblasti demografie, ekonomie, sociologie a psychologie, která by při rozhodování o HDV 

umožňovala kriticky zohledňovat i další důležitá kritéria. Konkrétně se jedná například o otázky 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, rozpočtové a  

další dopady parametrických změn systému, které dnes není možno v případě změn HDV uceleně 

prakticky vyhodnocovat. Z tohoto důvodu byl na úrovni Odborné komise iniciován vznik 

výzkumného konsorcia, jehož činnost by být zaměřena na hlavní odborné otázky spojené s 

reformou důchodového systému a rozhodování o ní. 

 

 
Zdroj: Odborná komise pro důchodovou reformu, online, 2014 

 


