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Abstrakt 

 Má diplomová práce se zabývá změnou důchodové politiky v rámci severského státu 

blahobytu. Zaměřuji se na období mezi lety 1990 až 2014, během kterého musely 

severské státy Finsko, Norsko, Švédsko a Dánsko zareagovat zejména na demografické 

problémy, jako je stárnutí populace, úbytek ekonomicky aktivních obyvatel, nárůst 

závislosti starých osob a další problémy. Ve své práci se zaměřuji především na 

uskutečněné reformy a na nová opatření, která v rámci důchodové politiky jednotlivé 

státy přijaly. Hlavním cílem mé práce je zjistit, jestli je možné sledovat výrazně 

odlišnou reakci a přijetí rozdílných změn a opatření ve zvoleném období 1990 – 2014 

v rámci důchodové politiky těchto zemí, nebo jestli země zareagovaly obdobně. 

Druhým cílem mé práce je provedení komparace důchodové politiky v rámci 

jednotlivých zemí, a to z hlediska finanční udržitelnosti důchodových systémů (budoucí 

očekávané výdaje na penze v % HDP), přiměřenosti penzí (dle náhradového poměru) a 

možnosti čerpání důchodů (řádného, předčasného) a odkladu čerpání důchodů. Ve své 

práci využívám metodu sekundární analýzy dat (zejména statistik vydaných OECD a 

Eurostatem, legislativních dokumentů a odborných textů). Dále využívám komparativní 

metodu pro srovnání situace v jednotlivých zemích dle zvolených kritérií a metodu 

analýzy událostí. 

 

 

 



   

Abstract 

My thesis deals with the change of retirement policy in the Nordic welfare state. It focus 

on the period between years 1990 – 2014, during which the Nordic countries Finland, 

Norway, Sweden and Denmark were forced to respond to demographic challenges, such 

as population aging, decrease of economically active population, the increase of old – 

age dependency ratio and other problems. The main aim of my thesis is to find out if it 

is possible to observe a markedly different response and acceptance of different changes 

in the period 1990 – 2014 in the context of pension policy in these countries, or whether 

the countries responded similarly. The second objective of my work is to undertake a 

comparison of pension policy within the Nordic countries. As an aspect of comparison, 

I chose the financial sustainability of pension systems (expected future pension 

expenditure as % of GDP), the adequacy of pensions (according to the replacement 

ratio) and the possibility of drawing pensions (ordinary, early) and delay drawing 

pensions. In my work, I use the method of secondary analysis (especially statistics 

issued by the OECD and the Eurostat, legal documents and publications). Furthermore, 

I use comparative method for comparing the situation in different countries according to 

selected criteria and method of analysis of affairs. 
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Úvod 
Předmětem zkoumání mé diplomové práce je proměna důchodové politiky 

v severských zemích Finsku, Norsku, Švédsku a Dánsku se zaměřením na období od 

roku 1990 do roku 2014. Tyto země patří mezi sociální státy s poměrně štědrými 

dávkami, a to i v oblasti důchodů. Mezi hlavní problémy důchodové politiky v těchto 

zemích tak patří stále rostoucí výdaje na důchodové zabezpečení obyvatel a narůstání 

rizika dlouhodobé finanční neudržitelnosti důchodových systémů. 

Mezi faktory, které v současnosti evropskou důchodovou politiku výrazně 

ovlivňují, patří zejména demografické změny ve společnosti, kdy vlivem nízké míry 

plodnosti, prodlužující se délky života a narůstání počtu starších osob v populaci 

dochází k tomu, že populace celkově stárne a mění se tak její věkové složení. Nárůst 

starší populace je navíc umocněn tím, jak zvolna stárnou a odcházejí do důchodu 

početně silné poválečné generace. S tím, jak obyvatelstvo stárne, ubývá i pracovní síla 

a narůstá riziko ekonomické zátěže pro jednotlivé země. Mnoho oblastí politik, včetně 

důchodové politiky, je tak nuceno na demografické a další změny reagovat, zejména 

v podobě reforem a opatření zaměřujících se na aktivní stárnutí a úpravu času odchodu 

do důchodu. Dle zprávy „The Ageing Report 2012“ odhady ukazují, že mezi lety 2010 

až 2060 vzrostou výdaje na důchody v rámci EU – 27 až o 1,5 procentního bodu na 

12,9 % HDP. Dle projekcí je patrné, že stárnutí populace bude jednou z největších 

příčin narůstání výdajů na vyplácení důchodových dávek. Důchodové systémy se tak 

musí přizpůsobit, aby dokázaly dlouhodobě demografickým a jiným změnám čelit. 

Ačkoliv projekce vývoje velikosti evropské populace vykazují jen malé rozdíly v počtu 

obyvatel, existuje posun ve věkovém složení, kdy se zvyšuje zastoupení starších 

generací a naopak se zmenšuje populace v produktivním věku. K těmto změnám 

dochází v rámci všech evropských zemí, ale přesto existují značné rozdíly v případě 

tempa těchto změn. Dle očekávání do roku 2060 poklesne podíl osob ve věku mezi 15 

až 64 lety na 56,2 % z 67 % v roce 2010 a zároveň by mohly osoby nad 65 let tvořit 

v roce 2060 29,5 % z celkového počtu obyvatel v zemích EU – 27, z původních 17,4 % 

v roce 2010.
1
Dle statistik poměr závislých starých osob neustále roste i v severských 

státech a výhled do budoucna není příliš příznivý. 

                                                 
1
 Population ageing in Europe: Facts, implications and policies [online]. 2014 [cit. 2015-04-24]. ISBN 

978-92-79-35063-4. Dostupné z: http://ec.europa.eu/research/social-

sciences/pdf/policy_reviews/kina26426enc.pdf 
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Udržení výdajů sociálního státu na přijatelné úrovni je velice problematické, 

zejména proto, že jsou výdaje financovány prostřednictvím vysoké míry zdanění. 

Zmenšující se podíl ekonomicky aktivní části obyvatel tak musí financovat výdaje na 

rozrůstající se větší podíl ekonomicky neaktivní části obyvatel. Navíc se v současnosti 

severské země potýkají s přílivem imigrantů, zejména neevropských, mezi kterými je 

rozšířena vyšší nezaměstnanost nebo vykonávají hůře placené pozice. Tím je 

prohloubena rozpočtová zátěž i pokles veřejné podpory výdajů, založené na konceptu 

folkhemmet – domova pro všechny. Právě navyšující se heterogenita společnosti, 

zapříčiněná přílivem imigrantů, udržení konceptu výrazně omezuje. Zároveň se nadále 

snižuje ochota občanů financovat výdaje za pomoci vysokých daní.
2
 Jednotlivé země 

tak budou nuceny přijmout nová opatření, aby dokázaly těmto negativním faktorům 

čelit, a zároveň bude nutné hledat také nové zdroje financování navyšujících se výdajů 

na zabezpečení starších osob, a to jak po stránce vyplácení důchodových dávek, tak i po 

stránce zajištění dostupnosti služeb péče o osoby v důchodovém věku, které se o sebe 

nemohou postarat samy. 

Ve své diplomové práci budu vycházet zejména z teoretického konceptu sociálně 

– demokratického modelu welfare state. Dle typologie Esping – Andersen „The Three 

Worlds of Welfare Capitalism“, kde je welfare state rozdělen podle míry 

dekomodifikace, je pro sociálně – demokratický model typický univerzální systém 

s odstupňovanými dávkami podle výše výdělků jednotlivých osob. Sociálně – 

demokratický model zároveň přebírá odpovědnost za péči o své vlastní občany, zejména 

o ohrožené skupiny (např. staré osoby), a také svým občanům poskytuje plnohodnotné 

sociální služby, které jsou financovány zejména prostřednictvím vysokých daní. Pro 

tento model je také typická snaha o plnou zaměstnanost, podporovaná aktivní politikou 

zaměstnanosti.
3
  

Ve své práci budu využívat zejména metodu sekundární analýzy dat, a dále 

metodu komparativní analýzy při porovnávání situace v jednotlivých zemích dle 

zvolených kritérií. Využita bude také metoda analýzy událostí.  

 

  

                                                 
2
 BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie: [proměny politiky v 

severských zemích]. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 43-45. ISBN 

9788073577032. 
3
 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, c1990, xi, 248 p. ISBN 06-910-2857-5. 
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1. Cíle, výzkumné otázky, metody a data  

1. 1. Cíle práce  

Hlavním cílem mé diplomové práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem se 

změnila důchodová politika v rámci Finska, Norska, Švédska a Dánska v období od 

roku 1990 do roku 2014 a jestli je možné sledovat v rámci jednotlivých zemí přijetí 

rozdílných změn a opatření nebo jestli země reagovaly obdobně, i když například 

s časovou prodlevou. 

Dalším cílem mé práce je provedení komparace důchodové politiky v rámci 

jednotlivých zemí, a to z hlediska finanční udržitelnosti důchodových systémů (budoucí 

očekávané výdaje na penze v % HDP), přiměřenosti penzí (dle náhradového poměru) 

a možnosti čerpání důchodů (řádného, předčasného) a odkladu čerpání důchodů.  

Oproti původním tezím mé diplomové práce došlo k zúžení cílů práce 

a výzkumných otázek tak, abych se mohla více zaměřit na konkrétní změny v čase 

v rámci důchodové politiky v severských zemích a zároveň abych mohla provést 

komparaci podle stanovených kritérií a byl přitom zachován rozsah diplomové práce. 

1. 2. Výzkumné otázky 

Na základě stanovených cílů práce a výzkumného problému byly stanoveny 

následující výzkumné otázky: 

 Je možné sledovat výrazně odlišnou reakci a přijetí rozdílných 

změn a opatření ve sledovaném období 1990 – 2014 v rámci důchodové politiky 

těchto zemí, nebo země zareagovaly obdobně? (sekundární analýza dat, analýza 

událostí) 

 Jaké jsou rozdíly v rámci jednotlivých zemí z hlediska finanční 

udržitelnosti důchodových systémů (budoucí očekávané výdaje na penze v % 

HDP), přiměřenosti penzí (dle náhradového poměru) a možnostmi čerpání 

důchodů a jejich odkladu? (sekundární analýza dat, komparativní analýza) 

1. 3. Výzkumné metody a data 

Pro zodpovězení výzkumných otázek ve své diplomové práci využívám metodu 

sekundární analýzy dat, a to jak v empirické, tak i v analytické části práce. Využity 

byly především odborné publikace, strategické a koncepční dokumenty zacílené na 

důchodovou politiku, studie a články zabývající se problematikou sociálního státu 

a důchodové politiky, a to jak vydané přímo v jednotlivých zemích, tak i v zahraničí. Ve 



   

 

6 

  

své diplomové práci využívám dále statistické údaje, zejména oficiální statistiky OECD 

a Eurostat. Tyto statistické údaje slouží zejména ke sledování vývoje jednotlivých 

ukazatelů v čase (například změna počtu starších osob v populaci nebo změna výše 

výdajů na vyplácení dávek), a zároveň umožňují lepší srovnání jednotlivých zemí mezi 

sebou. 

Další metodou, kterou ve své diplomové práci využívám, je metoda 

komparativní analýzy pro srovnání situace v jednotlivých zemích a určení hlavních 

podobností a odlišností ve vývoji důchodové politiky v uplynulých letech. Pro 

komparativní analýzu jsou stanovena hodnotící kritéria, na základě kterých budu země 

vzájemně srovnávat. Pro komparaci budou využity teoretické i statistické údaje získané 

ze sekundární analýzy dat. 

V práci je dále využita metoda analýzy událostí, skládající se z několika kroků, 

a to výběru událostí, analýzy cílů veřejných politik, analýzy tvorby politik, skutečné 

realizace politik a analýzy ekvifinality realizace veřejně politických programů.
4
 Analýza 

událostí je využita pro sledování hlavních změn v oblasti důchodové politiky, ke kterým 

v rámci jednotlivých zemí došlo ve sledovaném období od roku 1990 do roku 2014. 

Vzhledem k tomu, že některá reformní opatření vejdou v platnost až v delším časovém 

horizontu, je naznačen i tento budoucí vývoj. 

2. Teoretické poznatky 

2. 1. Teoretický koncept sociálního státu (welfare state) 

 

Vymezení teoretického konceptu sociálního státu (welfare state) je velice 

obtížné, neboť se jeho podoba různí v jednotlivých zemích, protože byla ovlivněna 

jinými podmínkami – historickými, politickými, ekonomickými i dalšími. Zároveň je 

pojetí sociálního státu chápáno jednotlivými autory rozdílně. 

Například Asa Briggs definuje sociální stát jako stát, pro který je typické, že je 

moc demokraticky organizována za účelem modifikace hry tržních sil. Tato moc je užita 

zejména k tomu, že je každému jednotlivci a rodině zajištěn základní příjem, bez ohledu 

na tržní hodnotu jejich majetku nebo práce. Dále jsou zmírněna sociální rizika 

jednotlivce i rodiny v sociálních situacích, které nelze dopředu předpokládat, a které 

                                                 
4
 POTŮČEK, Martin, Miroslav PURKRÁBEK a Petr HÁVA. Analýza událostí veřejné politiky v České 

republice. 1. vyd. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1994, 

159 s. Veřejná a sociální politika, Sv. 2. ISBN 80-859-7701-X. 
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mohou způsobit krizi rodiny a jednotlivce. Cílem je také zajistit adekvátní sociální 

standard občanům bez ohledu na to, jakého dosahují sociálního statusu.
5
 

Zjednodušeně lze říct, že mezi rysy sociálního státu patří zejména jeho 

návaznost na kontext tržního hospodářství a jeho hlavním cílem je zmírnění dopadů 

tržních principů na jedince, zároveň však nemá tento trh suplovat nebo nahradit. 

Sociální stát zajišťuje všem občanům pokrytí jejich základních sociálních potřeb a je 

prosazována myšlenka, že sociální podmínky, ve kterých lidé žijí, jsou věcí veřejnou, ne 

pouze věcí jedinců a rodin. Sociální stát je garantem základního příjmu každého jedince 

a rodiny na úrovni životního minima. Sociální státy mají také vymezeny programově 

sledované cíle, jako je například sociální jistota a bezpečí, sociální suverenita 

a důstojnost jedince, nebo blahobyt občanů. Dále snížení sociální nerovnosti a vyšší 

sociální spravedlnost, standardní úroveň veřejných sociálních služeb, zlepšení kvality 

osobního a společenského života a legitimace společenského nebo politického systému. 

Sociální stát vytváří konkrétní sociálněpolitický, právní a ekonomický rámec sociální 

politiky a jeho teorie tak vychází ze širšího pojetí sociální politiky.
6
 

2. 1. 1. Esping-Andersenova typologie welfare state 

V 80. letech 20. století Esping – Andersen navrhl rozdělení welfare state na tři 

základní typy: liberální, konzervativní a sociálně – demokratický sociální stát. 

Liberální (reziduální) model welfare state klade důraz zejména na 

individuální odpovědnost jednotlivce. Typické je pro něj nízké přerozdělování 

a skromné sociální pojištění. Základním východiskem je přesvědčení o uspokojování 

lidských potřeb skrze rodinu a trh. Až poté, co rodina a trh selžou, přichází sociální 

pomoc. Mezi tento model patří například USA nebo Austrálie.
7
 

Konzervativní (pracovně výkonový) model vychází zejména z přesvědčení, že 

potřeby jednotlivců by měly být uspokojovány v závislosti na jejich pracovním výkonu 

a produktivity jejich práce. Hlavním cílem je zachování společenského statutu. Mezi 

tento model patří například Německo a Rakousko.
8
 

                                                 
5
 ALCOCK, Peter a Martin A POWELL. Welfare theory and development: PART 1: Welfare Theory 

[online]. 2011, 4 volumes [cit. 2015-04-23]. ISBN 18478738554. Dostupné z: 

http://www.sagepub.com/upm-data/36570_Alcock_&_Powell~Vol_1_Ch_01.pdf 
6
 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a p ístupy. 2., upravené vyd. Praha: Sociologické nakl., 

2001, s. 25-29. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 4. ISBN 8085850168. 
7
 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, c1990, xi, 248 p. ISBN 06-910-2857-5. 
8
 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, c1990, xi, 248 p. ISBN 06-910-2857-5. 
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Sociálně demokratický model (institucionální) zdůrazňuje potřebnost 

sociálního bezpečí. Sociální pomoc slouží pro uspokojení potřeb lidí, aktivity státu se 

pak soustředí na všechny podstatné oblasti. Mezi tento model patří zejména 

skandinávské státy.
9
 V rámci jednotlivých severských států se podoba sociálního státu 

odlišuje, ale přesto jsou si velice blízké a mají mnoho společných znaků a principů. 

Nejvíce typickými zástupci sociálního státu sociálně demokratického typu jsou Švédsko 

a Norsko.
10

 

V rámci své diplomové práce chci mimo jiné ověřit, jestli jsou si stále jednotlivé 

severské země v rámci sociálně demokratického modelu welfare state blízké, a jestli i 

v otázce úprav důchodové politiky jsou patrné společné znaky. 

2. 1. 2. Krize welfare state 

Období od 70. let 20. století je označováno jako období krize sociálního státu, 

jejíž příčiny je možné hledat v několika oblastech. První zásadní oblastí je neúměrný 

nárůst nákladů, ovlivněný zejména dvěma ropnými krizemi, které znamenaly 

hospodářskou recesi, jež výrazně omezila roční přírůstky HNP u většiny vyspělých 

států. Veřejné výdaje však naopak rostou, jejich redukce je velice obtížná a mnohdy tak 

mohou sociální výdaje tvořit až bariéru ekonomického růstu.
11

 Narůstající náklady je 

možné sledovat zejména v oblasti přímých finančních nebo rozpočtových nákladů na 

poskytování služeb, což vede k narůstání daňového zatížení.
12

  

Druhou oblastí je ztráta efektivnosti sociálního státu, kdy podle kritiků může 

pouze trh zaručit efektivnost a transparentnost, a vysoké výdaje na sociální stát jsou 

neefektivní. Navíc sociálnímu státu vytýkají složitý systém redistribucí a považují jej za 

neprůhledný. Kritiky je také vytýkáno, že sociální stát potřebuje na zajištění chodu příliš 

velký počet úředníků, a tento byrokratický aparát potřebuje navíc velké prostředky. 

Kritici tak sociálnímu státu vytýkají, že se spíše zaměřuje na vytváření pracovních míst 

pro střední třídu, která jej také nejvíce využívá, protože má dostatek informací, než na 

ty, kteří jej skutečně potřebují. Problematické je také pokrývání poptávky sociálních 

                                                 
9
 ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, c1990, xi, 248 p. ISBN 06-910-2857-5. 
10

 BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie: [proměny politiky v 

severských zemích]. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 40-42. ISBN 

9788073577032. 
11

 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a p ístupy. 2., upravené vyd. Praha: Sociologické nakl., 

2001, s. 62-63. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 4. ISBN 8085850168. 
12

 Worldwide Crisis in the Welfare State: What next in the Context of Globalization?. In: International 

Monetary Fund [online]. 1998 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/np/speeches/1998/101598.htm. 
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služeb, která navíc narůstá s tím, jak jsou některé služby bezúplatné, dochází tak ke 

krizi efektivity sociálního státu.
13

Je poukazováno na to, že v některých zemích dochází 

k sociální segmentaci, kdy na jedné straně jsou občané, kteří jsou zaměstnáni a mají tak 

nárok na získání velkorysých výhod pokud přijdou o zaměstnání, a na druhé straně jsou 

osoby vyloučené z pracovní síly, které nemají příliš možností k zapojení se do většinové 

společnosti a výhody sociálního státu čerpají v menší míře.
14

 

Třetí oblastí je ztráta sociálního konsenzu spočívajícího v akceptování sociálního 

občanství postaveného na pravidle úplné rovnosti mezi občany při uspokojování jejich 

sociálních práv a na sociální solidaritě. Rovné dávky jsou stále častěji nahrazovány 

dávkami spočívajícími na předchozím výdělku, protože zachování rovných dávek při 

vysokém životním minimu je stále nákladnější a nastává problém s financováním. 

Kritici tak sociální stát viní z toho, že nadřazuje určité vrstvy společnosti, zejména ty, 

které se umí v této problematice zorientovat.
15

 

Čtvrtou oblastí jsou demografické změny, zejména stárnutí populace, které 

umocňuje narůstající napětí mezi skupinami sociální solidarity, zejména mezi mladými 

a starými osobami, protože jedna skupina jedinců musí nést tíhu zvyšování úrovně 

sociálního zabezpečení druhé skupiny jedinců bez toho, aby jim byla garantována její 

kompenzace v budoucnosti. Tím je narušen intergenerační kontrakt zejména v oblasti 

sociálního pojištění, využívajícího systém „pay as you go“.
16

 

V současné době čelí evropské sociální státy zejména problémům 

s financováním po finanční krizi, kdy mnohdy dochází ke zpomalování produktivity a 

růstu, a je nutné hledat nová fiskální úsporná opatření. Druhým problémem je udržení 

stávajících režimů sociální ochrany i přes nová sociální rizika a potřeby, jako jsou 

strukturální změny v oblasti pracovních trhů, demografie nebo rodiny. Globální 

ekonomika navíc zeslabuje polarizaci na trzích práce a v oblasti reálných mezd, které 

tradiční sociální státy řešily jen zřídka. Sociální investice jsou tak často vztaženy 

zejména k politickým strategiím reagujícím na demografické výzvy, jako je stárnutí 

                                                 
13

 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a p ístupy. 2., upravené vyd. Praha: Sociologické nakl., 

2001, s. 62-63. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 4. ISBN 8085850168. 
14

 Worldwide Crisis in the Welfare State: What next in the Context of Globalization?. In: International 

Monetary Fund [online]. 1998 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/np/speeches/1998/101598.htm. 
15

 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a p ístupy. 2., upravené vyd. Praha: Sociologické nakl., 

2001, s. 62-63. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 4. ISBN 8085850168. 
16

 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát: východiska a p ístupy. 2., upravené vyd. Praha: Sociologické nakl., 

2001, s. 62-63. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), sv. 4. ISBN 8085850168. 
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společnosti, k investicím do lidského kapitálu a celoživotního učení, rozvoji aktivní 

politiky trhu práce a dalších.
17

 

Pro zachování role sociálního státu jako garanta základních standardů a 

zachování jeho ekonomické efektivity tak v mnoha zemích probíhaly a nadále probíhají 

reformy, zaměřené zejména na oblasti jako jsou důchody, zdravotnictví, vzdělávání, 

zaměstnanost a další. V oblasti důchodů dochází zejména k reformám zaměřeným na 

jejich financování, na zvyšování věku pro odchod do důchodu nebo na podporu systémů 

a pobídek, které budou občany motivovat k tomu, aby využívali možnost individuálního 

spoření prostřednictvím soukromých penzijních programů.
18

 

2. 1. 3. Hlavní okamžiky vývoje sociálního státu ve Skandinávii 

První kroky směrem k sociálnímu státu lze ve Skandinávii hledat již v sociální 

politice z 19. století a částečně i v dřívějších svépomocných aktivitách cechů. 

K opravdovému rozvoji sociálního státu začalo docházet ale až od první poloviny 

20. století. Rozvoj sociálního státu byl zejména ovlivněn politickým prostředím, kdy se 

hlavní stranou stala sociální demokracie, a dále také ekonomickým 

vývojem.
19

Skandinávský model byl v minulosti často dáván za příklad. Zejména mezi 

lety 1960 až 1970 bylo Švédsko často zobrazováno jako modelová země s vysokou 

zaměstnaností a rozvinutým sociálním státem. Později mezi lety 1980 až 1990 se 

přitažlivost švédského modelu oslabila a do středu zájmu se dostalo více Dánsko, 

zejména díky schopnosti kombinovat flexibilní trh práce se sociálním zabezpečením a 

poměrně nízkou nezaměstnaností. Norsko bylo považováno za odlišný případ, protože 

mělo výhodu v podobě významných ropných zdrojů.
20

 

V 70. letech severské země kromě Norska čelily ekonomickým problémům 

zapříčiněnými ropnými krizemi z roku 1973 a 1979. Projevem se stala narůstající 

inflace spojená s ekonomickou stagnací. To vedlo ke snižování konkurenceschopnosti i 

snižování mezinárodního obchodu. Později pak severské země musely čelit následkům 

                                                 
17

 DIAMOND, Patrick a Guy LODGE. European Welfare States after the Crisis: Changing public 

attitudes.Policy Network [online]. 2013 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://www.policy-

network.net/publications_download.aspx?ID=8230 
18

 Worldwide Crisis in the Welfare State: What next in the Context of Globalization?. In: International 

Monetary Fund [online]. 1998 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/np/speeches/1998/101598.htm. 
19

 BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie: [proměny politiky v 

severských zemích]. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 43-45. ISBN 

9788073577032. 
20

 ANDERSEN, Torben M. Ageing and Globalisation in the Scandinavian Welfare Model. Ageing 

Horizons[online]. 2006, roč. 2006, č. 4 [cit. 2015-04-30]. Dostupné 

z:http://www.ageing.ox.ac.uk/files/AH4%20Andersen.pdf 
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proběhnuté světové finanční krize z roku 2008.
21

 Současná globalizace a demografické 

změny vyvolávají tlak na strukturální změny a zejména se více projevuje migrační tlak a 

tlak na zdanění, kdy stávající mechanismus sociálního zabezpečení není již daňově 

udržitelný. Přesto, že demografické změny jsou obdobné nebo i nižší než v jiných 

evropských zemích, mají silné důsledky. 
22

 

2. 2. Proces dekomodifikace 

Pro sociální stát je typický proces dekomodifikace, zejména v oblasti pracovníků 

jako pracovní síly na trhu práce, kdy je pracovní síla komoditou, která je oceňována a 

distribuována dle zákona poptávky a nabídky. Sociální stát dekomodifikuje také některé 

služby a statky tak, aby byly dostupné pro občany v případech, kdy si je sami nemohou 

obstarat, protože by je nebyli schopni zaplatit. V případě služeb se nejčastěji jedná o 

zdravotní a pečovatelskou péči a v případě statků zejména o zdravotní či studijní 

pomůcky, které jsou sociálně dostupné podle předem stanoveného klíče pro občany, 

které je potřebují. Pro skandinávské země je typická nejvyšší úroveň dekomodifikace.
23

 

Pojem dekomodifikace zavedl Esping – Andersen, podle kterého je 

demodifikace možnost občanů se svobodně rozhodnout nepracovat, v případech, kdy je 

to podle jejich vlastního rozhodnutí vhodné (například z důvodu věku), a to bez 

potencionální ztráty zaměstnání, příjmů nebo životní úrovně. Tito občané mají nárok na 

pobírání dávky, která z jejich situace vyplývá.
24

 

Hlavním cílem přerozdělování je tak vyrovnávat šance při vstupu do života a 

tvořit podmínky a předpoklady za pomoci sociální politiky pro to, aby měli všichni 

občané zajištěn odpovídající životní standard. Druhým cílem je zabezpečování 

podmínek a předpokladů, které zajistí dlouhodobou stabilitu a prosperitu společnosti. 

Pro welfare state je charakteristické, že se ve velké míře angažuje při řešení sociálních 

problémů občanů, a také na sebe ve velké míře přebírá sociální jištění obyvatel. Welfare 

state je typický také svým jednotným a rozsáhlým systémem sociálního zabezpečení a 

rozsahem služeb, které poskytuje zdarma nebo za ceny, které neodpovídají hodnotě.  

                                                 
21

 BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie: [proměny politiky v 
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Příčiny vzniku se různí v jednotlivých zemích, protože každá z nich má své specifické 

podmínky. Za obecné příčiny vzniku lze považovat zejména rozvoj nových technologií 

a nové vědecké objevy, které podpořily expanzi ekonomiky i vysokou produktivitu, a 

tak bylo možné zvyšovat životní standard obyvatel. Další příčinou je narůstající potřeba 

státu posilovat aktivity v oblasti vzdělávací sektoru, protože s rozvojem narůstají také 

nároky na vzdělání a odbornost. Příčiny vzniku welfare state jsou ovlivněny také 

politickým vývojem měnícím vztah mezi jedincem a státem, protože jedinec přestává 

být státu jako systému podřízen. Naopak stát se stává tím, kdo má jedinci sloužit a 

usnadňovat mu život.  Další příčiny vzniku jsou demograficko  - sociální, kdy jsou zcela 

vyloučeny nebo omezeny tradiční způsoby řešení sociální pomoci vlastními silami za 

využití rodiny, přátel a podobně. Tyto aktivity jsou částečně řešeny státem a jeho 

institucionální soustavou, například nemocnicemi a domovy pro důchodce. 
25

 

2. 3. Důchodové systémy 

2. 3. 1. Úpravy důchodových systémů 

Úpravy důchodových systémů probíhají s ohledem na základní zásady. Jednou 

z nich je zásada všeobecnosti, která určuje linii pro konstrukci celého důchodového 

systému a vychází z práva každé osoby na zajištění jisté hranice životní úrovně. Na 

základě zásady všeobecnosti tak má na základní důchod nárok každý, kdo trvale žije na 

území určitého státu, a splnil povinné zákonem stanovené podmínky. Další zásadou je 

zásada sociální solidarity, která se vztahuje ke způsobu tvorby prostředků, které jsou 

potřebné pro realizaci a vydávání důchodových dávek. Dle této zásady jsou zdroje 

důchodového systému tvořeny z plateb, které se váží k ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu, ale slouží i pro zajištění osob, které je v daném časovém okamžiku 

nevytvořily.  Mezi další zásady patří zásada participace, představující účast 

oprávněných subjektů na tvorbě a fungování systému, která by měla umožnit, aby se 

všichni mohli podílet ve stejné míře na jeho řízení i správě. Jednou z možností 

participace je také podílení se na vytváření zdrojů, které slouží pro financování systému. 

Další důležité zásady při úpravách důchodových systémů jsou zásady rovnosti (systém 

zajišťující rovné šance pro všechny), zásada zásluhovosti (plnění stanovených 
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podmínek v minulosti ovlivňuje poskytování dávek), zásada sociální potřebnosti 

(využívaná například při vyplácení invalidních důchodů) a další.
26

 

2. 3. 2. Typy konstrukce důchodového systému 

Typy konstrukce důchodového systému jsou rozdělovány nejčastěji na dva typy 

– Bismarckovský systém, který vznikl ve střední Evropěm, a Beveridgovský systém. 

Oba tyto modely se pak odlišně vyvíjely také v rámci jednotlivých zemí, ve kterých 

byly zavedeny, a to především na základě historických, ekonomických a sociálních 

aspektů, a vznikaly také vzájemné kombinace těchto modelů, jako je pojistný systém 

s minimální výší, a dvousložkový důchod, ve kterém je jedna část důchodu stanovena 

jednotnou výší a druhá část důchodů se následně odvíjí od výše pojistného.
27

 

 Bismarckův pojistný systém 

Výše důchodu přímo závisí na zaplaceném pojistném. Je určována určitým 

procentem z průměrného výdělku za určené období (většinou dlouhé období, mnohdy 

celoživotní). Konstrukce je každoročně upravována v závislosti na růstu mezd. 

Vyplácené důchody jsou také každoročně přepočítávány nebo zvyšovány procentní 

částkou odpovídající růstu mezd tak, aby nevznikaly rozdíly mezi důchody již 

vyplácenými a nově vzniklými.
28

 

 Beveridgův systém flat-rate 

Výše důchodů je představována jednotnou částkou, která je platná pro všechny 

osoby v určitém věku nebo je závislá na době pojištění. Výše důchodů je pravidelně 

upravována podle růstu cen při dosažení určitého kritéria nebo k určitému dni, a tak 

nemohou vznikat rozdíly mezi důchody z různých časových období. Příjmy občanů 

v důchodovém věku jsou v tomto systému také diferencovány na základě účasti 

v připojišťovacích systémech, které mohou být organizovány například 

zaměstnavateli.
29

 

 Dvousložková konstrukce 

Tato konstrukce v sobě kombinuje oba předchozí typy. Dle ekonomické a 

sociální situace je posilován nivelizační nebo ekvivalenční prvek. Tato kombinace 

                                                 
26

 GREGOROVÁ, Zdeňka. Důchodové systémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 212 p. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 214. ISBN 80-210-2003-2. 
27

 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 

9788073572761. 
28

 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 

9788073572761. 
29
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zvyšování důchodu o pevné částky a o procento platí pro nové i již vyplácené důchody. 

Aby byla zachována homogenita tohoto systému, musí se zvyšovat zároveň vyplácené 

důchody a parametry přiznávaných důchodů na základě stejných principů.
30

 

 Pojistný systém stanovený minimem 

Tento systém, který je modifikací Bismarckova systému, umožňuje získání 

minimálního důchodu bez ohledu na to, jak vysoké bylo zaplacené pojistné. Je zde 

pouze stanovena doba pro získání nároku. V tomto systému je možné vyplácené 

důchody zvyšovat procentní sazbou.
31

 

Z hlediska míry a způsobu úhrady potřeb účastníků je možné rozlišit dávky na 

dávky zásluhové, které jsou závislé na výdělku (na průměrném výdělku nebo 

kumulovaném výdělku), dávky univerzální, které se poskytují v jednotné výši, a dále 

dávky individualizované, které se poskytují v individuálně určené výši.
32

 

2. 3. 3. Typy penzijních plánů 

 

Penzijní plány je možné rozdělit podle provozovatele (veřejný sektor, soukromý 

sektor) nebo podle způsobu, jakým jsou plány financovány na PAYG, částečně 

fondový přístup, plně fondový přístup a zdánlivě fondový přístup. Penzijní plány je 

možné rozdělit také podle penzijních dávek na příspěvkově definované a dávkově 

definované systémy.
33

 

 

 1) Dle provozovatele: 

o Veřejný důchodový systém je nejčastěji v podobě paušálních 

penzí (flat – rate), kde osoby v důchodovém věku mají nárok na 

stejnou dávku bez ohledu na jejich výdělky nebo v podobě penze 

spjaté s výdělky (earnings – related), kde je výše penze ovlivněna 

výší výdělků v ekonomicky aktivním období.
34

 

                                                 
30

 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 
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31

 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 

9788073572761. 
32

 VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. 1.vyd. Praha: Codex Bohemia, 1996, 601 s. ISBN 

80-859-6321-3. 
33

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

reforem) I. díl. Praha: Česká národní banka [online]. 2000, [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf 
34
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reforem) I. díl. Praha: Česká národní banka [online]. 2000, [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf 
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o Privátní důchodové systémy jsou nejčastěji organizovány 

zaměstnavateli nebo penzijními fondy spravujícími individuální 

penzijní účty, prostřednictvím kterých si mohou občané spořit na 

důchod.
35

 

 

 2) Dle způsobu financování: 

o PAYG 

 Generace ekonomicky aktivních osob platí příspěvky na sociální 

zabezpečení, které jsou ale okamžitě využívány pro vyplácení důchodových dávek pro 

generaci v důchodovém věku. Hlavními prvky tohoto důchodového systému jsou tak 

mezigenerační solidarita a proces redistribuce prostředků.
36

Pro tento systém je také 

typická jeho zvýšená administrativní náročnost a vyšší výdaje na její vykonávání. Pokud 

by nastala situace, kdy bude nedostatek prostředků pro výplatu dávek, musí být tento 

systém dotován ze státního rozpočtu.
37

 

o PAYG s nárazníkovým fondem 

PAYG systém, který disponuje finančními rezervami, které se následně investují 

na kapitálovém trhu a tak zajišťují dodatečný úrokový výnos, který je využit při 

financování důchodových dávek.
38

Vznik této rezervy nastane pouze v případě, pokud 

příjmy bude trvale vyšší než výdaje. Příspěvková sazba tak bude vyšší, než je pro krytí 

běžných nákladů na dávky nezbytně nutné. Výše této příspěvkové sazby musí být 

stanovena tak, aby nebyla nepřiměřeně vysoká a nesnižovala životní úroveň pracujících 

osob a konkurenceschopnost podniků.
39

 

o Plně fondové systémy 

Výše penzí je závislá na tom, kolik jedinec do systému odvedl příspěvků, a také 

na dlouhodobé míře výnosu z aktiv důchodových fondů.
40

 

                                                 
35
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 BEZDĚK, Vladimír. Penzijní systémy obecně i v kontextu české ekonomiky (současný stav a potřeba 

reforem) I. díl. Praha: Česká národní banka [online]. 2000, [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp2500.pdf 
39

 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 

9788073572761. 
40

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



   

 

16 

  

o Částečně fondové systémy 

Kombinují v sobě systém PAYG a plně fondové systémy, kdy je většinou 

důchodový systém tvořen dvěma povinnými důchodovými pilíři, kdy je jeden postaven 

na financování prostřednictvím PAYG a druhý pilíř na financování prostřednictvím plně 

fondového systému.
41

 

o Zdánlivě fondový přístup 

Kombinace mezi PAYG, prostřednictvím kterého probíhá zisk prostředků a plně 

fondového systému, pro určování výše penzí. Účastníci směřují své příspěvky na 

fiktivní individuální účty, kde jsou jejich příspěvky připisovány a zhodnocovány podle 

hypotetické míry výnosnosti systému. Ve skutečnosti jsou příspěvky využívány 

k vyplácení penzí pro aktuální generace důchodců. Výše penze po odchodu do důchodu 

je tak ovlivněna úsporami na těchto fiktivních účtech a zároveň očekávanou délkou 

života generace nastupujících důchodců.
42

 

 

 3) Dle penzijních dávek:  

o Dávkově definované systémy 

Dávkově definované systémy zajišťují určitou výši důchodových dávek. Na tu 

má vliv několik faktorů. Například počet let odvádění příspěvků, výše příjmu během 

konkrétního období nebo hodnota akruálního parametru.
43

 

o Příspěvkově definované systémy 

Příspěvkově definované systémy jsou založeny na financování prostřednictvím 

plně fondového systému nebo zdánlivě fondového přístupu. Ačkoliv účastníci platí 

definovanou příspěvkovou sazbu, není jim poskytována taková jistota ohledně výše 

jejich penze, protože ta je závislá jak na výši zaplacených příspěvků, tak i na míře 

výnosu z investování těchto úspor na kapitálovém trhu.
44
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o Hypotetické příspěvkově definované systémy, v rámci 

kterých má každý účastník svůj hypotetický individuální účet, na 

který jsou mu připisovány příspěvky a jejich zhodnocení závislé na 

hypotetické míře výnosnosti systému, definované jako míra růstu 

základu, z něhož jsou placeny příspěvky. To, jak bude vysoká penze 

při odchodu do důchodu, je tak závislé přímo na úsporách na 

jedincově účtu, a dále nepřímo závislé na průměrné očekávané délce 

na dožití generace nastávajících důchodců. Veškeré úspory mají 

pouze hypotetický charakter, protože vybrané příspěvky jsou ihned 

vypláceny na důchody současných důchodců. Peníze a úroky tak 

nejsou na individuálních účtech ukládány fyzicky, ale pouze jako 

údaj. 
45
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3. Praktická část 

3. 1. Problémy důchodové politiky ve Skandinávii 

Důchodové systémy jsou nuceny čelit mnoha rizikům, které ohrožují jejich 

finanční udržitelnost a dlouhodobou stabilitu. Jedním z nejvíce závažných rizik je 

proměna demografického vývoje – dochází k poklesu porodnosti, narůstání naděje na 

dožití a počtu starých osob v poměru k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Zároveň 

dochází k častým výkyvům ve věkovém složení jednotlivých generací. 

Demografické problémy, se kterými se v současné době severské státy potýkají, 

ale nejsou tak silné jako v některých zemích EU a OECD, zejména proto, že 

demografické křivky nedosahovaly takových turbulentních výkyvů. Přesto, že je 

porodnost na nižší úrovni, drží se na stabilní hladině a růst starší populace pak započal 

dříve než u většiny evropských zemí. Problémem zůstává také obliba předčasných 

odchodů do důchodů, a to i přesto, že trend odcházet do předčasného důchodu není tak 

silný, jako je tomu v jiných evropských zemích. Obliba předčasných důchodů započala 

v období mezi roky 1980 až 1990, kdy měly tyto důchody pomoci vyřešit vysokou 

nezaměstnanost mladších pracovníků tím, že jim starší generace uvolní pracovní 

pozice.
46

 

Starobní důchod a doplňkové systémy musí poskytnout finanční jistotu pro 

osoby, které opouští zaměstnání a odchází do důchodu, kdy lze předpokládat, že 

starobní důchod bude představovat hlavní prostředek podpory po dobu cca 15 až 20 let. 

Způsob, jakým je důchodový systém navržen, může mít různé účinky pro muže a ženy 

zejména proto, že průměrná délka života žen je vyšší než u mužů, takže zpravidla 

přijímají důchodové dávky po delší dobu.
47

 

3.1.1. Stárnutí populace a změna věkové struktury obyvatelstva 

Zpočátku nebylo stárnutí populace zásadním problémem pro společnost. Faktor, 

který jej z velké části způsobil, pokles porodnosti, byl i jeho řešením. Přinesl 

hospodářský růst, protože zpomalení růstu počtu obyvatel mělo pozitivní vliv na 

ekonomiku. V dlouhodobějším časovém horizontu se však porodnost stabilizovala na 
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nižší úrovni, a s tím, jak narůstal podíl starších osob v populaci, zvyšovala se také jejich 

míra závislosti. Řešení stárnutí populace nelze hledat pouze ve zvyšování porodnosti, 

protože zvýšení porodnosti v horizontu 25 až 30 let by mohlo mít negativní vliv na 

rovnováhu mezi výrobou a spotřebou, zejména z toho důvodu, že jen malé množství 

osob pracuje před dovršením 25 let. Toto řešení by tak bylo funkční až v delším 

časovém horizontu.
48

 Stárnutí populace je jedním z důvodů pro zvyšování věku 

odchodu do důchodu. Problémem však zůstává, kam až by se musel věk pro odchod do 

důchodu posunout, aby byly vyváženy negativní dopady stárnutí populace.
49

 

Jak je patrné z níže uvedených grafů, docházelo v jednotlivých severských 

zemích ve sledovaném období let 1990 – 2014 k mírným vzestupům a poklesům 

zastoupení osob ve věkové kategorii nad 65 let. V Norsku a Dánsku byl počet osob nad 

65 let po roce 1990 mírně vyšší než ve Finsku a Švédsku. V Dánsku však vyšší počet 

starších osob nepůsobil takové potíže jako v Norsku, protože se situace v zemi vyvíjela 

poměrně příznivě a zaměstnanost dosahovala vysoké úrovně. V Norsku naopak 

docházelo k poklesu zaměstnanosti starších osob, a to v kombinaci s jejich vyšším 

počtem znamenalo vyšší finanční zátěž pro státní rozpočet a riziko budoucí finanční 

neudržitelnosti systému. Z hlediska počtu osob ve věkové kategorii 0 – 14 let však byla 

situace naopak horší ve Švédsku a Finsku, než v Norsku a Dánsku, kde bylo zastoupení 

této věkové kategorie vyšší. Celkově jsou však změny počtu osob v jednotlivých 

věkových kategoriích plynulé a nedochází k žádným prudkým výkyvům mezi 

jednotlivými generacemi. Je však možné očekávat, že bude docházet k pozvolnému 

narůstání starších osob v populaci s tím, jak budou do důchodu odcházet silnější 

poválečné ročníky, jako je to možné v rámci jednotlivých zemí sledovat po roce 2000. 
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Graf č. 1: Podíl věkových kategorií v % z celkové populace – Dánsko  

Zdroj: Population ages (% of total). 2014. The World Bank [online]. [cit. 2015-05-08]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS/countries 

 

Graf č. 2: Podíl věkových kategorií v % z celkové populace – Finsko 

 

Zdroj: Population ages (% of total). 2014. The World Bank [online]. [cit. 2015-05-08]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS/countries 
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Graf č. 3: Podíl věkových kategorií v % z celkové populace – Norsko 

Zdroj: Population ages (% of total). 2014. The World Bank [online]. [cit. 2015-05-08]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS/countries 

 

Graf č. 4: Podíl věkových kategorií v % z celkové populace – Švédsko 

Zdroj: Population ages (% of total). 2014. The World Bank [online]. [cit. 2015-05-08]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS/countries 
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3.1.1.1. Imigrace a stárnutí populace 

Jako jedno z řešení stárnutí populace bývá předkládána imigrace, která by 

napomohla snížit průměrný věk v populaci a rozšířit počet osob v produktivním věku. 

Na druhou stranu ale zvýšená imigrace v dlouhodobém hledisku může vyvolat také 

problémy, zejména v podobě vyšších nákladů na zdravotní péči a důchodové 

zabezpečení. Aby mohla imigrace opravdu napomoci řešení problému stárnutí populace, 

museli by se imigranti naplno integrovat na trhy práce.
50

 Navíc s  prodlužující se nadějí 

na dožití lze očekávat, že i imigranti budou žít déle, a to znamená, že budou také déle 

pobírat dávky ze sociálního systému.
51

 

Mezi jednotlivými skandinávskými zeměmi existují značné rozdíly v případě 

počtu přistěhovalců. Ve Švédsku žije více přistěhovalců než v ostatních zemích a 

zároveň má Švédsko také nejvyšší podíl cizinců narozených ve Skandinávii. 
52

 Cizí 

populace ve Švédsku má však velmi nízkou míru zaměstnanosti, takže je více závislá na 

sociálním systému. To znamená i to, že v poměru k výši sociálních dávek, které 

pobírají, platí malé množství daní. Pokud imigranti pracují, pak často na pozicích, které 

jsou fyzicky náročné nebo nebezpečné, což vede k tomu, že imigranti také často 

odcházejí do předčasného důchodu.  Strukturální změny v ekonomice spojené 

s hospodářskou krizí v roce 1990 způsobily silnou závislost přistěhovalců, zejména ze 

zemí mimo Evropu, na sociální péči.
53

 

Jak je patrné z následujícího grafu, mezi lety 2001 až 2005 narůstal počet 

imigrantů v jednotlivých zemích jen zvolna, a v rámci Dánska je možné sledovat i jeho 

pokles. Ve Švédsku pak mezi lety 2005 až 2007 došlo k prudkému zvýšení počtu 

přistěhovalců, ale poté začal jejich počet opět klesat. Zatímco ve Finsku a Dánsku se 

počet přistěhovalců drží na nižší úrovni, v Norsku prudce stoupl jejich počet, a v roce 
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2011 dosahoval již takřka hodnot shodných se Švédskem. V rámci všech zemí je možné 

sledovat od období finanční krize v roce 2008 mírné snížení počtu imigrantů. 

Graf č. 5: Příliv cizích obyvatel v jednotlivých zemích 

 

Zdroj: International Migration Database: Inflows of foreign population by nationality. 

2015. OECD[online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG 

3.1.2. Nárůst naděje na dožití 

Mění se také očekávaná naděje dožití, která se postupně zvyšuje. To je pro 

jednotlivce jistě pozitivním faktorem, ale z hlediska důchodových systémů způsobuje 

prodlužování života riziko v podobě delší doby strávené v důchodovém věku a tím i 

delší doby pobírání důchodových dávek. Prodlužující se očekávaná délka života tak 

povede k narůstání závislosti starých osob, protože se bude prodlužovat i průměrné stáří 

populace. 

K nárůstu očekávané délky života dochází u obou pohlaví. V rámci sledovaných 

zemí lze v případě očekávané délky života mužů najít rozdíly – zatímco v Dánsku a 

Finsku se hodnoty drží přibližně na úrovni zemí EU 27, Norsko a Švédsko mají 

očekávanou délku života mnohem vyšší. Zatímco ještě v roce 2002 byla očekávaná 

délka života v Norsku 76,4 let a ve Švédsku 77,7 let, v roce 2012 vzrostla v Norsku již 

na 79,5 let (nárůst o 2,5 let) a ve Švédsku na 79,9 let (nárůst o 2,2 let). V Dánsku se 

mezi roky 2002 až 2012 zvýšila o 3,3 let (z 74,8 let na 78,1 let) a ve Finsku o 2,8 let 

(z 74,9 let na 77,7 let). 
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Graf č. 6: Vývoj očekávané délky života – muži 

Zdroj: Life expectancy at birth, by sex: Males. 2015. Eurostat [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00025&plugin=1 

 

V případě očekávané délky života žen je situace poměrně vyrovnaná ve 

Švédsku, Finsku a Norsku, které se nacházejí nad průměrem EU 27. Naopak Dánsko se 

nachází pod průměrem EU 27. V období mezi 2002 až 2012 vzrostla očekávaná délka 

života žen ve Švédsku o 1,5 roku (z 82,1 let na 83,6 let), ve Finsku o 2,1 roku (z 81,6 let 

na 83,7 let), v Norsku o 1,9 roku (z 81,6 let na 83,5 let)a v Dánsku o 2,7 let (z 79,4 let 

na 82,1 let). Ženy se tak dožívají vyššího věku než muži, a to ve všech severských 

zemích. 

Graf č. 7: Vývoj očekávané délky života - ženy 

Zdroj: Life expectancy at birth, by sex: Females. 2015. Eurostat [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00025&langua

ge=en 
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3.1.3. Nárůst závislosti starých osob 

Demografický poměr závislých seniorů stále narůstá a vzhledem k prodlužování 

střední délky života je velice pravděpodobné, že bude narůstat i nadále. Sociální 

zabezpečení v současné podobě však není finančně udržitelné, pokud bude míra 

závislosti starých osob neustále narůstat, protože povede ke zhoršení veřejných financí a 

nárůstu deficitů.
54

 

V rámci jednotlivých zemí došlo v období od roku 1990 do roku 2014 ke 

změnám indexu závislosti starých osob. Zatímco v roce 1990 činil ve Finsku index 19,8, 

a byl tak nejnižší ze všech zemí a zároveň jediný pod průměrem EU 27, posléze začal 

prudce narůstat a v roce 2014 dosahoval již 30,2 (nárůst o 10,4). V Dánsku index činil 

v roce 1990 23,2 a přesto, že v následujících letech klesal, od roku 2002 došlo 

k opětovnému nárůstu až na 28,3 v roce 2014 (nárůst o 5,1). V Norsku lze sledovat 

obdobný pokles z hodnoty 25,2 v roce 1990, až do roku 2010, kdy index začal opět 

mírně narůstat, přesto je však v Norsku jako v jediné ze zemí index v roce 2014 

(hodnota 24,2) nižší než v roce 1990. Došlo tak k poklesu o hodnotu 1. Ve Švédsku 

činil index v roce 1990 27,7 a klesal až do roku 2008, kdy začal opět narůstat a v roce 

2014 dosahoval 30,6 (došlo k nárůstu o 2,9). 
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Graf č. 8: Vývoj indexu závislosti starých osob 

Zdroj: Old-age-dependency ratio: Per 100 persons. 2015. Eurostat [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné 

z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde510&plugin=1 

 

I z hlediska budoucího vývoje je očekáván vzestupný trend indexu závislosti 

starých osob. Severské země se však podle prognóz budou držet výrazně pod průměrem 

zemí EU 28. Pro rok 2080 je v Dánsku očekáván vzestup indexu závislosti starých osob 

na hodnotu 47,21 (nárůst o 18,91 oproti roku 2014), ve Finsku 49,76 (nárůst o 19,56 

oproti roku 2014), ve Švédsku 44,53 (nárůst o 13,93 oproti roku 2014) a v Norsku 45,96 

(nárůst o 21,76 oproti roku 2014). Ačkoliv se tak v Norsku podařilo mezi lety 1990 – 

2014 index závislosti snížit, bude v budoucnu pravděpodobně docházet k jeho prudšímu 

vzestupu než v ostatních zemích. 
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Graf č. 9: Projekce vývoje indexu závislosti starých osob 

 

Zdroj: Projected old-age dependency ratio: Per 100 persons. 2015. Eurostat [online]. [cit. 2015-05-08]. 

Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde511&plugin=1 

3.1.4. Pokles zaměstnanosti starších osob 

Skandinávské země zaznamenaly také snižující se míru zaměstnanosti starších 

osob – v Dánsku je zapříčiněna především možností předčasného odchodu do důchodu, 

v Norsku je kromě předčasného důchodu na vině nárůst nemocenských a invalidních 

důchodů a ve Švédsku rovněž narůstá počet důchodců, kteří jsou invalidní nebo 

nemocní. I z tohoto důvodu je tak v severských zemích zvyšován věk pro odchod do 

důchodu a dochází k úpravám podmínek pro čerpání předčasných důchodů.
55

 Zvyšování 

věku pro odchod do důchodu však znamená nutnost změn na trhu práce, protože 

s celkovým zrychlováním pracovních postupů mohou být starší lidé znevýhodněni, 

neboť jsou často pomalejší než mladší pracovníci.
56

Velice často se také objevuje 

tvrzení, že možnost odejít předčasně do důchodu by měla být zachována z důvodu 

                                                 
55

 ANDERSEN, Torben M. The Scandinavian model: prospects and challenges. CESifo working 

paper [online]. 2007, č. 1903 [cit. 2015-05-01]. Dostupné 

z:http://www.cesifo.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202007/CESifo%20Worki

ng%20Papers%20January%202007/cesifo1_wp1903.pdf 
56

 Old-age Pension Systems in the Nordic Countries [online]. 2008 [cit. 2015-04-21]. ISBN 978-87-

90248-38-3. Dostupné z: http://www.tr.is/media/skjol-a-pdf/Old-age-Pension-Systems-in-the-Nordic-

Countries.pdf 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080

Dánsko 31,38 36,5 40,55 39,45 41,57 44,93 47,21

Finsko 35,76 41,31 41,15 41,92 44,87 47,17 49,76

Norsko 26,26 30,01 33,65 34,98 38,79 42,75 45,96

Švédsko 32,96 35,46 37,36 37,55 41,35 41,92 44,53

EU 28 31,82 39,01 45,91 49,43 50,16 49,35 51

0
10
20
30
40
50
60

Projekce vývoje indexu závislosti starých 
osob

(hodnota je vztažena ke 100 osobám v ekonomicky aktivním věku)



   

 

28 

  

nepříznivosti trhu práce ke starším pracovníkům. Ačkoliv je ve většině případů míra 

nezaměstnanosti osob blížících se důchodovému věku vysoká, nedá se říct, že nelze 

starší pracovníky aktivně zapojit na trhu práce, zejména když mají mladé osoby 

tendenci vstupovat na trh práce později (především v Dánsku a ve Švédsku).
57

Přesto 

však nezaměstnanost, zejména dlouhodobější, před dosažením standardního 

důchodového věku, může starší osoby přimět k tomu, aby odešly do předčasného 

důchodu. 

Graf č. 10: Vývoj zaměstnanosti osob ve věku 55 – 64 let (v %) 

Zdroj: Employment and Labour Markets: Key Tables from OECD: Employment rate of older 

workers % of population aged 55-64. 2013. OECD iLibrary [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-rate-of-older-workers_20752342-table6 

3. 2. Důchodová politika v jednotlivých zemích 

Jednotlivé skandinávské země spojuje mnoho společných prvků – jejich 

ekonomiky jsou otevřené, v zemích je vysoká životní úroveň a snaha o rovnoměrné 

rozdělení příjmů. Zároveň je pro ně také typické, že veřejný sektor zodpovídá za 

distribuci a rozdělení značného množství zdrojů, sloužících zejména pro vytvoření 

sociální záchranné sítě a poskytování kvalitních sociálních služeb. Využíván je také 

princip univerzalismu, zejména v přijímání opatření v důležitých oblastech života 

občanů, jako je zdravotnictví, školství nebo důchody. Skandinávské země se také ve 
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velké míře orientují na zaměstnanost a většina krizí, které ve skandinávských zemích 

během uplynulých let proběhly, byly spojeny s poklesy v míře zaměstnanosti – 

v Dánsku a Norsku v letech 1970 a 1980 a ve Švédsku 1990.
58

 

V rámci jednotlivých severských zemí existují rozdíly v rámci důchodové 

politiky, zejména v úrovni základní ochrany a kompenzace dalších příjmů, výdělků 

souběžných s důchodem, způsobu financování důchodů a daňových dotací pro 

soukromé důchodové úspory. Odlišují se také věkem odchodu do důchodu a možnostmi 

na odchod do předčasného důchodu. Vzájemné rozdíly mezi zeměmi se mění také 

v průběhu času s tím, jak některé země své důchodové systémy reformují, vznikají 

rozdíly nové, nebo se naopak stírají původní rozdíly.
59

 

3. 2. 1. Švédsko 

3. 2. 1. 1. Základní charakteristika systému 

Švédský důchodový systém se ve zprávě "Melbourne Mercer Global Penzion 

Index"
60

, porovnávající důchodové systémy v 18 zemích, umístil na 4. místě s indexem 

o hodnotě 73,4.
61

Současný důchodový systém je ve Švédsku tvořen třemi pilíři. První 

pilíř je složen ze systému testovaných penzí, NDC systému příjmových penzí a systému 

povinných penzijních soukromých plánů. Druhý pilíř představují kvazi – mandatorní 

zaměstnanecké penzijní programy postavené na kolektivních smlouvách. Třetí pilíř je 

tvořen z dobrovolných soukromých penzijních plánů.
62

 

První úrovní prvního pilíře je garantovaná univerzální penze financovaná 

prostřednictvím daní. Aby mohl být uznán nárok na tuto penzi, musí být splněny dvě 
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základní podmínky – dosažení věku 65 let a doba pobytu v zemi v délce 40 let. 

Univerzální penze je určena především pro osoby s nízkými nebo žádnými příjmy, nebo 

pro osoby, které jinak nesplňují podmínky pro veřejnou penzi. Druhá úroveň prvního 

pilíře je v podobě systému virtuálních účtů, které jsou financovány prostřednictvím 

příspěvku ve výši 18,5 %, který je odváděn z hrubé mzdy poté, co je odečteno 7 % 

příspěvků určených na penzijní pojištění. Z těchto 18,5 % je 2,5 % určeno na fondovou 

prémiovou penzi, která tvoří třetí úroveň prvního pilíře a 16,5 % směřuje na virtuální 

účty. V určitých případech jsou tyto příspěvky hrazeny státem – v případě ekonomické 

neaktivity z důvodu studia nebo vojenské služby, nebo v případě nemoci či 

nezaměstnanosti. Třetí úroveň prvního pilíře je tvořena fondovou prémiovou penzí, na 

kterou je odváděno 2,5 % z hrubé mzdy. Příspěvky spravuje PPM (Premium Pension 

Authority). Důchody mohou být pevné s minimální mírou výnosnosti 3 % nebo 

proměnné.
63

 

Druhý pilíř je tvořen zaměstnaneckými fondy, které jsou založeny na principu 

kolektivních smluv. Účast ve druhém pilíři je povinná pro zaměstnance zaměstnavatelů 

zahrnutých v kolektivních smlouvách. Výše příspěvků odváděných do tohoto pilíře je 

v rozmezí od 2 do 5 %. Zaměstnanecké fondy jsou rozděleny dle čtyř typů podle skupin 

pracovníků, na které jsou zaměřeny (zaměstnanci centrální vlády, místních vlád, 

soukromého sektoru a dělníci). Druhý pilíř pokrývá až 90 % zaměstnanců a některé 

systémy umožňují odchod do důchodu již v 55 letech. Třetí pilíř je nepovinný a je 

organizován prostřednictvím spoření v penzijních fondech nebo v pojišťovnách.
64

 

Reformou z roku 1999 byl změněn věk pro odchod do důchodu z původních 65 

let na flexibilní rozmezí 61 až 67 let, s tím, že pokud osoba využije odchodu do 

důchodu v nižším věku, bude výše jejích dávek snížena. Výše důchodu je vypočítávána 

podle věku jednotlivce a je neutrální z hlediska úmrtností tabulky dle pohlaví.
65
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3. 2. 1. 2. Financování důchodového systému – příspěvky do systému 

Účast v důchodovém systému je povinná pro občany starší 16 let.
66

 Příspěvky 

v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění jsou hrazeny pouze ze strany 

zaměstnavatele, výše odvedených příspěvků je závislá na typu penzijního plánu a podle 

způsobu financování.
67

 

Financování NDC systému probíhá prostřednictvím příspěvků, které jsou 

placeny zaměstnavateli ve výši 10,21 % z hrubé mzdy, zaměstnanci ve výši 7 % z hrubé 

mzdy a daněmi.
68

 

3. 2. 1. 3. Vyplácené dávky - náhradový poměr 

Důchodová dávka se odvíjí podle střední délky života v okamžiku, kdy 

pracovník odchází do důchodu.
69

V rámci všech penzijních plánů jsou vypláceny 

penzijní, invalidní a pozůstalostní dávky. U starobních penzí je v rámci dávkově 

definovaných penzijních schémat výše vyplácené důchodové dávky závislá jak na době 

účasti v systému, tak se zároveň odvíjí podle výše výdělku dosahovaného mezi 55 až 

59 lety. Aby mohla být vyplácena plná penze, je nutné splnit podmínku v podobě 

minimálně 30 let účasti v systému. Tři roky z toho přitom musí být mezi 55 až 65 lety 

věku. Plná penze je ve výši 10 % průměrných příjmů, kterých jedinec dosahoval v rámci 

tří nejlepších let mezi dovršenými 55 až 59 lety. Výpočet důchodových dávek v rámci 

dávkově definovaných zaměstnaneckých schémat pak probíhá v rámci jednotlivých 

typů odlišně.
70

 

V případě příspěvkově definovaných schémat je možné si zvolit výplatu penze 

v podobě doživotní anuity, která se stanovuje jako podíl zhodnocených získaných 

příspěvků a očekávané délky života v okamžiku odchodu do důchodu, nebo jako 

urychlené vybrání naspořené částky, v časovém intervalu 5 nebo 10 let. V rámci 
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zaměstnaneckých penzijních schémat není možné čerpat získané prostředky 

jednorázově.
71

 

V roce 2009 byl minimální důchod 6777 SEK měsíčně pro osoby žijící v páru a 

7597 SEK měsíčně pro jednotlivce. Strop byl vyměřen na 9713 SEK pro osoby žijící 

v páru a 10959 SEK pro osoby žijící jednotlivě. Zároveň je pro důchodce s nízkými 

příjmy nebo osoby nesplňující požadavky na veřejné penze (většinou imigranti) 

stanoven doplatek na bydlení BTP, který pokrývá 93 % nákladů na bydlení (až do 5000 

SEK měsíčně).
72

 

3. 2. 1. 4. Předčasné penze 

Ve Švédsku je rámci jednotlivých penzijních plánů umožněno odejít do důchodu 

předčasně před dovršením oficiálního věku pro odchod do důchodu 65 let, ale výše 

penze je poté snížena. V případě ITP plánu je možné odejít do důchodu předčasně 

v 62 letech, zároveň je ale umožněno pokračovat v činnosti na trhu práce až do dovršení 

70 let, přičemž za každý odpracovaný měsíc navíc získává jedinec výhodu v podobě 

navýšení penze o 0,6 % původní získané dávky. Plán SAF-LO pro zaměstnance 

v soukromém sektoru poskytuje možnost odchodu do předčasného důchodu v 58 letech. 

V případě penzijních plánů KAP-KL a PA-03 je ve specifických případech možné odejít 

do penze v 55 letech, jinak je předčasný odchod v 61 letech s tím, že je dávka snížena o 

0,4 % měsíčně z původně vypočítané dávky, naopak pokud se rozhodne osoba setrvat 

na trhu práce i po dovršení věku pro odchod do důchodu, získává výhodu v podobě 

navýšení dávky o 0,4 % měsíčně z původně vypočítané dávky. 
73

 

3. 2. 1. 5. Zdanění 

Vyplácené penzijní dávky se daní jako běžný příjem. Příspěvky placené 

zaměstnavatelem, odváděné do zaměstnaneckých penzijních schémat, jsou daňově 

odpočitatelné až do výše 35 % hrubé mzdy zaměstnance.
74
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3. 2. 1. 6. Analýza hlavních událostí ve vývoji důchodového systému 
v období 1990 - 2014 

Původní švédský penzijní systém měl charakter tradičního pay-as-you go 

systému, a skládal se ze dvou pilířů – Folkpension, zavedenou v roce 1913, která 

sloužila všem občanům splňujících podmínku pobytu a dále ATP, zavedená v roce 

1960, která nahrazovala 60 % zisku za kariéru pracovníku až do stropu. Pro zisk plného 

důchodu byl stanoven důchodový věk 65 let s tím, že bylo možné předčasně odejít do 

důchodu ve věku 61 až 64 let, nebo později mezi 66 až 70 lety. Financování původního 

švédského systému probíhalo zejména zaměstnavateli a zaměstnanci daní ze mzdy. 

Ačkoliv výše dávek důchodového systému byla obdobně jako v jiných evropských 

státech na stejné úrovni, díky přísnějším ustanovením ohledně předčasného odcházení 

do důchodu se podařilo omezit celkové náklady systému. Přesto se vláda v důsledku 

stárnutí populace obávala toho, že veřejné důchodové systémy nebudou dále udržitelné 

a že vyrovnávací prostředky budou vyčerpány do 25 let. Hrozilo tak riziko, že bude 

nutné zvýšit daňovou sazbu. V roce 1991 se země ocitla v hluboké recesi a koaliční 

vládou byla proto ustanovena penzijní skupina, která měla zástupce ze všech švédských 

politických stran a několik odborníků.
75 V roce 1994 došlo ke schválení nového 

systému Parlamentem. V roce 1998 pak byla schválena finální legislativa nového 

systému.
76

 

K reformě důchodového systému došlo v roce 1999, plné fungování systému je 

od roku 2003. Základem penzijního systému jsou zejména celoživotní výdělky s tím, že 

starobní penzi odvozenou od příjmů tvoří složka příjmových penzí, založených na 

fiktivních účtech a prémiových penzí, tvořených povinnou příspěvkově definovanou 

fondovou penzí.  Další část penzijního systému tvoří garantované penze určené pro 

osoby, které by jinak neobdržely žádnou nebo měly příliš nízkou penzi odvozenou od 

výdělku. Dále pak doplňkové penze lišící se podle roku narození jedince. Doplňková 

penze, která je ekvivalentem ATP, je zaměřená na jedince, kteří se narodili před rokem 

1938. Pro osoby narozené mezi roky 1938 až 1953 je určena penze podle nového i 
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starého systému. Osobám narozeným po roce 1953 jsou penze vypláceny podle nového 

systému.
77

 

Penzijní příjmy spolu s penzijní částkou tvoří základ pro penzi, který nemůže být 

vyšší, než je stanovený strop. Výše základní příjmové částky je pak upravována podle 

vývoje příjmů. Penzijní započitatelný příjem se skládá z příjmu ze zaměstnání, dávek 

sociálního pojištění a dávek v nezaměstnanosti. Penzijní nároky registrované na 

penzijních účtech se financují za využití penzijních příspěvků, kterých existují tři typy. 

Prvním typem příspěvku je všeobecný penzijní příspěvek placený z příjmu – 7 % ze 

mzdy a sociálního pojištění nebo dávek v nezaměstnanosti. Druhým typem příspěvku je 

příspěvek zaměstnavatele a příspěvky pro OSVČ, kdy zaměstnavatelé musí za každého 

zaměstnance platit 10,21 % ze mzdy. OSVČ pak platí příspěvky z celkového příjmu. 

Třetím typem příspěvku je státní příspěvek na starobní penzi, kdy je státem placen 

penzijní příspěvek ve výši 10,21 % na penzijní dávky a u osob, kterým jsou připisovány 

penzijní částky, je státem placen příspěvek ve výši 18,5 %.
78

  

Penzijní systém je postaven na počítání příjmu získaného během celého života, 

kdy tím, že jsou placeny příspěvky, vznikají penzijní nároky v podobě příjmové a 

prémiové penze. Nárůst úspor se pak odvíjí zejména podle získaných výnosů a výše 

zaplacených příspěvků. Aby nedocházelo ke snižování penze u specifických skupin 

osob, jako jsou osoby starající se o malé dítě, studující či nemocné nebo invalidní 

osoby, funguje také způsob kompenzace. Příjmová penze v podobě DC PAYG systému 

je samofinancována za pomoci příspěvků ve výši 16 % ze započitatelných výdělků, 

odváděných pojištěnými osobami a zaměstnavateli. Jedná se o příspěvkově definovaný 

systém NDC, protože využívá příspěvkově definované fiktivní individuální účty. Liší se 

však od jiných DC systémů tím, že tyto individuální účty nejsou fondové. Uhrazené 

příspěvky poté slouží k vyplácení penzí pro současné důchodce. Hodnota účtů se 

indexuje, a to podle průměrné míry růstu výdělků na přispěvatele a systém může 

zároveň snížit nebo zvýšit vyrovnávací fond, v případě, že to bude vzhledem 

k demografickým změnám nutné. 
79
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Roční penze je po odchodu do důchodu vypočítávána tak, že je vydělena 

penzijní bilance jmenovatelem střední délky života, který pružně reaguje na změny 

střední délky života a pomáhá tak omezit finanční nestabilitu. V systému funguje také 

automatický vyrovnávací mechanismus zajišťující, že bude systém schopný financovat 

své závazky, a to s pevnou příspěvkovou sazbou a pevnými pravidly pro výpočet dávek 

tak, že sníží míru indexování. Prémiová penze patří mezi povinnou příspěvkově 

definovanou DC fondovou penzi, zakládající se na příspěvku ve výši 2,5 % z výdělků. 

Tato penze se vztahuje ke skutečně uspořeným prostředkům, jejich růst se odvíjí dle 

výnosů zvoleného fondu. Hlavním účelem doplňkových penzí bylo zejména zajistit, aby 

osobám narozeným mezi lety 1938 až 1953 byly zajištěné takové penzijní podmínky, 

které jim byly slíbeny, a to i po přechodu na nový systém. Dalšími využívanými 

penzemi jsou zaměstnanecké penze, do kterých je zapojeno přes 90 % zaměstnanců a 

které jsou založeny na kolektivních smlouvách mezi konfederacemi zaměstnavatelů a 

odbory. Členství je pro zaměstnance a zaměstnavatele pokryté touto smlouvou povinné. 

Zaměstnanecké penzijní programy poskytují penzi navíc k penzi z veřejného systému, a 

také slouží jako penzijní kompenzace příjmů, které překročily limit veřejného 

penzijního sytému, a mají tak význam zejména pro osoby, které mají vysoké příjmy. 

Dále existuje také systém dobrovolných privátních penzí, které jsou odpočitatelné od 

daní.
80

 

V rámci reformy došlo také ke změně důchodového věku, který byl z původních 

65 let změněn na flexibilní rozmezí 61 až 67 let.
81

Komise se snažila vytvořit základní 

doporučený důchodový věk, který by byl každoročně upravován podle střední délky 

života a od kterého by se odvíjely další změny věku pro odchod do důchodu. Komisí 

byly rovněž upraveny věkové hranice pro konkrétní čerpání dávek a nároků.  Jako 

nejnižší věková hranice pro nárok na čerpání starobního důchodu byl stanoven věk 

61 let s tím, že pro rok 2015 vzroste věk na 62 let a v roce 2019 na 63 let. V roce 2019 

dojde ke zvýšení věkové hranice pro zisk garantovaného důchodu a kompenzaci 

v nemoci z původních 65 let na 66 let. V roce 2019 dojde ke zvýšení věkové hranice 

stanovené zákonem na ochranu zaměstnanosti z původních 67 let na 69 let. V oblasti 
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zaměstnaneckých a soukromých penzí dojde k prudkému nárůstu věkové hranice, která 

se z původních 55 let zvýší na 62 let v roce 2017.
82

 

V květnu 2001 byl přijat mechanismus automatického vyrovnání, který má 

zajistit dlouhodobou udržitelnost systému.
83

 

V říjnu 2005 bylo vládní komisí navrženo, aby se prémiová penze omezila na 

dostupné množství investic mezi 100 až 200 fondy.
84

V září roku 2011 byla zahájena 

revize státních důchodových vyrovnávacích fondů (state pension buffer funds), 

prováděná Ministerstvem financí a Důchodovou skupinou. Přezkoumání vyrovnávacího 

rámce z roku 2001 se uskutečnilo zejména z důvodu proběhnuté finanční krize, která 

vyvolala změny na finančních trzích. Vláda navrhla, aby pro lepší fungování byly 

jednotlivé fondy sloučeny do jednoho velkého, protože v současnosti jsou příspěvky 

z programu sociálního pojištění odvíjejícího se od výdělku směřovány do čtyř 

největších fondů a pátý menší vyrovnávací fond investuje do nekótovaných společností 

ve Švédsku.
85

 

V dubnu roku 2013 byla vydána zpráva "Opatření pro delší pracovní život" 

(Åtgärder för ett längre arbetsliv), kterou připravila vládní Komise pro delší pracovní a 

důchodový věk. Zpráva se zabývá zejména možnostmi na setrvání starších pracovníků 

na trhu práce z důvodu, že na 80 % švédských starších občanů odchází do důchodu již 

ve věku 65 let nebo dříve. Zároveň však zaměstnanost osob starších 60 let roste velice 

pomalu, a to i navzdory tomu, že je velké množství starších osob, jejichž zdravotní stav 

je pro delší pracovní život vyhovující. Setkávají se však s mnohými překážkami, které 

je, i pokud mají zájem o to dále pracovat, značně omezují. Komisí byl navržen soubor 

opatření, které by měly tuto situaci zlepšit. Součástí těchto opatření pro starší osoby je 

zejména zlepšování možností na udržení a další rozvoj pracovních schopností, podpora 

zvyšování informovanosti a posilování finanční motivace. Zaměřují se také na 

zlepšování pracovního prostředí a boj s věkovou diskriminací. Důležité je také 
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vytvoření opatření pro snížení fiskálního zatížení důchodového systému tak, aby byl i 

nadále udržitelný.
86

 

Ve Švédsku je poměrně vysoká snaha zajistit dostatečnou informovanost jedinců 

o fungování důchodového systému, i přesto však komise navrhla další dodatečná 

opatření, která by měla napomoci tuto informovanost ještě zvýšit. Zaveden by měl být 

internetový portál, kde by bylo možné zjistit informace o prodloužení pracovního života 

a možnostech na odchod do důchodu. Zároveň by měla Švédská penzijní agentura 

provádět pravidelné měření znalostí o důchodovém systému u osob v předdůchodovém 

věku.
87

 

 Věkové hranice určují věk pro odchod do důchodu, nedostatečně se však 

přizpůsobují vzrůstající střední délce života, a je tak nezbytná jejich úprava, aby mohla 

pružně reagovat na změny střední délky života. Komisí bylo navrženo, aby byl zaveden 

doporučený důchodový věk, který by byl jistou alternativou pro starší osoby, které 

nejsou schopny se samy rozhodnout, kdy je nejvhodnější doba pro odchod do důchodu. 

Doporučený důchodový věk by měl být každoročně měněn v závislosti na střední délce 

života osob ve věku 65 let s tím, že zaveden vládou by měl být od roku 2015 a platit by 

měl od roku 2019. Riziko toho, že starší osoby dostatečně nechápou, jaké důsledky má 

předčasný odchod do důchodu, je stále vysoké.  Zejména si neuvědomují, že bude velice 

obtížné udržet si svou stávající životní úroveň i s nižšími příjmy. Ve Švédsku zůstává 

věková hranice 65 let pro garantovaný důchod ve veřejných i smluvních systémech, 

protože u 70 % všech zaměstnanců jsou po dosažení 65 let vypláceny zaměstnanecké 

penze. Podle komise by bylo vhodné stanovenou normu 65 let pro zisk garantovaného 

důchodu upravit podle doporučeného důchodového věku, což by znamenalo přibližnou 

věkovou hranici 66 let v roce 2019. Přesto, že je finanční motivace pro setrvání 

v zaměstnání nastavena poměrně dobře, problém nastává u osob s nízkými příjmy, u 

kterých v případě penzí odvozených od výše příjmů chybí motivace, aby zůstávaly i 

nadále v zaměstnání. Proto byla komisí navržena úprava, kdy by příjmy ze zaměstnání, 

které jsou získány po dovršení 65 let, neměly ovlivňovat výši garantovaného důchodu 

ani doplatek na bydlení určený důchodcům s nízkými příjmy nebo osobám nesplňujícím 

podmínky pro získání veřejné penze. Dle zákona na ochranu zaměstnanosti 

                                                 
86

 International Update: Sweden. In: Social Security [online]. 2013 [cit. 2015-04-30]. Dostupné 

z:http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2013-05/index.html#sweden 
87

 Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. In: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

v.v.i. [online]. 2013 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z:http://www.vupsv.cz/sites/File/prispevky/duchod-

reformy-2013-09.pdf 



   

 

38 

  

(Employment Protection Act) mají zaměstnanci právo setrvávat ve svém zaměstnání do 

konce měsíce, kdy dovrší 67 let tak, aby jim byla zajištěna plná ochrana 

zaměstnanosti.
88

 

3. 2. 2. Dánsko 

3. 2. 2. 1. Základní charakteristika systému 

Podle zprávy "Melbourne Mercer Global Penzion Index", porovnávající 

důchodové systémy v 18 zemích, je dánský důchodový systém nejlepší na světě. 

Vysoké hodnocení v indexu získal dánský důchodový systém zejména díky jeho 

dobrému financování a poskytování přiměřených dávek. Dále za soukromý penzijní 

systém, který má vhodně nastavená pravidla a vysokou úroveň aktiv.
89

 

Dánský důchodový systém je tvořen třemi pilíři. První pilíř je složen z veřejného 

starobního důchodu (Folkepension) a doplňkového zaměstnaneckého důchodového 

schématu ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), které je povinné. 
90

 Tento pilíř je 

financován za využití PAYG z příjmů státního rozpočtu. Druhý pilíř představují privátní 

penzijní programy na trhu práce, zajišťující povinná spořící zaměstnanecká schémata. U 

těchto programů převažuje financování za pomoci příspěvkově definovaných spořících 

programů. Jejich konkrétní podmínky jsou dojednány v kolektivních smlouvách nebo 

v rámci jednotlivých podniků. 
91

Třetí pilíř je tvořen individuálními penzijními plány.
92

 

 První pilíř je univerzální, všichni obyvatelé mají nárok na jednotnou dávku, 

které je ovlivněna pouze délkou trvalého pobytu.  V rámci prvního pilíře funguje také 

doplňkový povinný důchodový systém, který je financován za pomoci příspěvků ze 

mzdy, a který je povinný pro zaměstnance od 16 do 66 let, kteří pracují týdně 9 a více 

hodin. Dále je tento systém povinný pro osoby, které pobírají dávky – nemocenské, 

mateřské, v nezaměstnanosti nebo invalidní důchod. Aby mohla osoba získat důchod ze 
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základního systému, musí splnit podmínku minimálně třech let pobytu v zemi mezi 

15 až 65 rokem života. V rámci doplňkového systému není stanovena nejnižší doba 

minimálního pojištění.
93

V soukromém sektoru je možnost účastnit se doplňkového 

penzijního pojištění po dosažení věku 20 let, ve veřejném sektoru je minimální věk 

stanoven na 25 let, ale v některých specifických případech (pro některé orgány místní 

samosprávy) je věk snížen. Zaměstnanecké schéma v rámci druhého pilíře pokrývalo 

v roce 2009 93 % ekonomicky aktivních osob ve věkovém rozmezí od 30 do 60 let.
94

 

Současný standardní důchodový věk je 65 let, postupně by se však měl navýšit a 

v období let 2024 až 2027 by měl dosahovat 67 let. Aby mohla osoba získat plný 

veřejný důchod, je nezbytné, aby pobývala 40 let v Dánsku, minimálně alespoň 3 roky 

(v období 15 – 65 let), důchodová dávka je však v případě kratšího pobytu 

proporcionálně snížena. Dánské důchody jsou tvořeny základní částkou a doplňkem, 

důchod přitom není závislý na předchozích výdělcích jedince ani na výši jeho majetku, 

ale je závislý na jeho ročních pracovních výdělcích a rodinném stavu. Základní částka 

se snižuje po překročení ročních výdělků nad stanovený limit. U penzijního doplňku je 

dávka testována na zdroje osobního příjmu a je snižován o procenta z částek, které 

překračují stanovené limity.
95

 

3. 2. 2. 2. Financování důchodového systému – příspěvky do systému 

Výše příspěvků odváděných do systému je stanovována prostřednictvím 

kolektivních dohod. Ačkoliv byly původně příspěvky nastaveny na poměrně nízké 

hodnoty, dochází k jejich navyšování a v současné době výše příspěvkové sazby 

dosahuje od 5 do 15 % hrubé mzdy.
96

Základní systém je financován prostřednictvím 

daní. Doplňkový systém je průběžně financován, a to prostřednictvím příspěvků 

hrazených zaměstnanci a zaměstnavateli. Výše těchto příspěvků je stanovena jednotně 

na 33 Euro měsíčně, v poměru 1/3 zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel. Není tak ovlivněna 
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výší platu. Financování ATP prvního pilíře probíhá prostřednictvím příspěvků, které 

hradí zaměstnavatelé a zaměstnanci, a které jsou vypočteny podle počtu odpracovaných 

hodin za týden.
97

 

3. 2. 2. 3. Vyplácené dávky - náhradový poměr 

V rámci zaměstnaneckých schémat je pro vyplácení důchodových dávek využito 

příspěvkově definovaných i dávkově definovaných schémat. Výpočet dávky od 

30. června 1999 probíhá podle unisex úmrtnostních tabulek, protože je zakázána 

diskriminace na základě pohlaví. Zaměstnanecké penzijní pojištění slouží pro vyplácení 

starobní, pozůstalostní i invalidní penze, přičemž výše vyplácených dávek je závislá na 

výši zaplacených příspěvků do systému. Obvyklý náhradový poměr zaměstnaneckého 

pojištění, doplněného o povinné státní schéma, se pohybuje v rozmezí od 60 do 70 % 

příjmu před důchodem.
98

 

3. 2. 2. 4. Předčasné penze 

V Dánsku byl předčasný odchod do důchodu zaveden mezi koncem roku 1970 a 

počátkem roku 1980, kdy se stal formou politické reakce na problém na trhu práce 

s nezaměstnaností mladých osob. Hlavním záměrem bylo, aby se starší pracovníci nad 

60 let stáhli do důchodu ještě předtím, než dovrší oficiální důchodový věk 67 let tak, 

aby uvolnili pracovní místa nezaměstnaným mladým osobám. Toto schéma se ale 

projevilo jako dražší, než bylo původně očekáváno, protože k předčasným odchodům do 

důchodu začalo docházet v poměrně velké míře.
99

 

Přesto, že je důchodový věk stanoven na 65 let a je naplánováno jeho zvyšování, 

existuje možnost zažádat o předčasný důchod ve věku 62 let, kdy bude tento důchod 

vyplácen z druhého pilíře a výše vyplácené důchodové dávky bude snížena podle 

pojistně – matematických principů. Není přitom zároveň uplatňován žádný malus jako 

postih za předčasný odchod do důchodu.
100
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3. 2. 2. 5. Zdanění 

V Dánsku je zaveden zdaňovací princip ETT, kdy jsou příspěvky určené do 

zaměstnaneckých penzijních schémat odečítány přímo od daňového základu, přitom ale 

vyplácené prostředky i investiční výnosy jsou daněny. Bez omezení je možné odečítat 

od daní příspěvky do druhého pilíře. Pokud je nabízeno také vyplacení dávky v podobě 

jednorázové částky, je poté nastaven strop 41 000 DKK (v roce 2008) ročně pro 

odčitatelnost částky placené na tuto jednorázovou dávku. I u ostatních schémat, kde se 

získané prostředky vyplácí jako jednorázová výplata, jsou v případě, že účastník 

překračuje roční příjem 338 600 DKK (v roce 2008) příspěvky daněny. Výplata 

jednorázových částek je zdaněna sazbou ve výši 40 %, výnosy z investic sazbou 26 % a 

výnosy z akcií sazbou 6 %.
101

 

3. 2. 2. 6. Analýza hlavních událostí ve vývoji důchodového systému 
v období 1990 – 2014 

V Dánsku vývoj po roce 1990 probíhal poměrně příznivě, protože nedošlo 

k takovému poklesu zaměstnanosti, jako například v Norsku, a naopak mezi roky 1994 

až 1998 zaměstnanost vzrůstala.
102

  Zároveň došlo k výraznému poklesu míry 

nezaměstnanosti (z více než 12 % v roce 1990 na 1,7 % v roce 2008).
103

 

V roce 1994 byl rozšířen princip testování penzí podle příjmů z výdělečné 

činnosti na všechny osoby pobírající starobní důchody bez ohledu na jejich věk.
104

 

V roce 1997 pak došlo k představení nových dočasných schémat penzijního spoření 

v podobě „Special Savings Scheme“ a SP. V roce 1998 pak byla tato schémata sjednána 

trvalými. To přineslo změnu v podobě propojení budoucích výnosů s jednotlivými 
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příspěvky.
105

 Účast v SP je povinná pro OSVČ a zaměstnance. Odváděné příspěvky 

jsou ve výši 1 % ze mzdy a jsou hrazeny zaměstnancem.
106

 

V roce 2006 proběhla reforma, v rámci které bylo dojednáno zvýšení věkové 

hranice pro dobrovolný předčasný odchod do důchodu z původních 60 let na 62 let 

v letech 2019 až 2022. Zvýšena byla také věková hranice pro získání nároku na 

veřejnou starobní penzi, která by měla v letech 2024 až 2027 vzrůst z původních 65 let 

na 67 let. Rovněž bylo přijato rozhodnutí o tom, že budou věkové hranice indexovány 

pravidelně po pěti letech, a to od roku 2015. Vzorec, pomocí kterého je vypočítáván 

předčasný důchod VERP a důchodový věk, je legislativně uzákoněn a odvíjí se od 

odhadované střední délky života šedesátiletých osob podle úmrtnosti v uplynulých dvou 

letech, navýšené o budoucí zvýšení průměrné délky života o 0,6 roku a snížené o 

předpokládanou dobu základní penze činící 14,5 roku.
107

 

V lednu roku 2011 představila vláda plán reformy, který měl zejména vyřadit 

schéma předčasného odchodu do důchodu před dovršením 65 let, které je velice 

nákladné. Navíc se často jedná o zdravé osoby, které by byly fyzicky schopné pracovat i 

nadále, ale upřednostní možnost předčasného odchodu do důchodu. Dle zákona 

z prosince roku 2011 budou nároky na předčasný dobrovolný starobní důchod 

ukončovány postupně do roku 2034 s tím, že osoby, které v roce 2011 nedovršily 45 let, 

již nebudou mít na tento předčasný odchod do důchodu nárok. U osob, které budou 

v roce 2011 ve věkovém rozmezí 45 až 57 let, bude možnost předčasného odchodu do 

důchodu vypočítána podle jejich věku. V případě osob v roce 2011 starších 57 let 

zůstane nárok zachován. 
108

  

Financování penzí je při rostoucí střední délce života velice nákladné. V roce 

2011 byl proto dozorčí radou ATP schválen příspěvek ve výši 23 miliard DKK, který 

měl pomoci financovat zvyšující se počet vyplácených penzí. ATP penze jsou 
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vypláceny až do smrti, a proto je s narůstající délkou života nutno vynaložit i více 

finančních prostředků, navíc očekávaná střední délka života i nadále narůstá.
109

 

Poté, co v Dánsku v roce 2012 nastoupila nová vláda vedená sociální 

demokracií, bylo očekáváno, že se bude věnovat změnám důchodového režimu a 

zároveň, že nechá parlamentem schválit důchodovou reformu, která vznikla za minulé 

vlády. Ta však zahrnovala omezení předčasného starobního důchodu, se kterým sociální 

demokracie nesouhlasila. Sociální demokracie však ve volbách zvítězila těsně jako 

koalice, a proto byla nucena přistoupit na kompromisy v rozhodování o podobě 

důchodového systému.
110

 

Od 1. ledna 2012 začal platit zákon omezující dobrovolný předčasný odchod do 

starobního důchodu VERP s cílem podpořit setrvání starších pracovníků na trhu práce. 

Dle zákona je věk pro předčasný odchod do důchodu postupně navyšován a zároveň je 

snižována doba pro vyplácení dávek. Díky tomu by mělo zároveň dojít i ke snížení 

vládních výdajů přibližně o 16 miliard DKK ročně. Opatření budou prováděna po 

časových úsecích.
111

V období duben až říjen 2012 se tak zaměstnanci, kteří do VERP 

přispívali, mohli rozhodnout, jestli z programu chtějí vystoupit, což by znamenalo 

možnost čerpání příspěvků ve formě nezdaněné jednorázové částky, nebo jestli 

upřednostní setrvání v programu do té doby, než jim vznikne nárok ve věku 60 let 

s možností zvolit si mezi nižší nezdaněnou jednorázovou částkou nebo sníženou dávkou 

předčasného důchodu.
112

 Výše nižší nezdaněné jednorázové částky byla stanovena na 

143 300 DKK.
113

 Zákon posunul hranici věku pro vznik nároku, který by se měl mezi 

roky 2014 až 2023 zvýšit z původních 60 let na 64 let. V období od roku 2018 až do 

roku 2023 dojde také ke snižování doby trvání vyplácení této dávky z programu VERP, 

z původních pěti let na 3 roky. 
114

Zároveň je mezi lety 2024 až 2027 plánováno 

zvyšování věku pro odchod do plného důchodu na 67 let, a poté by měla být hranice pro 
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odchod do předčasného a plného důchodu měněna s ohledem na očekávanou střední 

délku života osob ve věku 60 let. VERP je v platnosti již od roku 1979 za účelem 

podpory starších pracovníků při odchodu z trhu práce pro zvýšení počtu míst pro mladší 

pracovníky. Zacílen byl především na náročná zaměstnání po psychické i fyzické 

stránce. Dle původních očekávání vlády mělo předčasný důchod pobírat okolo 17 000 

pracovníků, ale přitom do roku 2009 bylo evidováno již 135 000 příjemců důchodových 

dávek vyplácených z tohoto programu.
115

 

Vládou byly také od 1. ledna 2014 zavedeny seniorské invalidní dávky 

„Seniorfortidpension“ určené pracovníkům starším 62 let zaměstnaným ve fyzicky 

náročných zaměstnáních, kteří již nejsou schopni dále vykonávat svou práci. 

Podmínkou je, že mají méně než 5 let do dosažení důchodového věku a zároveň trpí 

zdravotními obtížemi způsobenými jejich zaměstnáním.
116

 Tyto dávky budou vypláceny 

na základě procesu hodnocení žádosti. Pro dávky VERP je nutné členství ve fondu 

pojištění v nezaměstnanosti, v případě invalidních seniorských dávek toto vyžadováno 

nebude.
117 

3. 2. 3. Norsko 

3. 2. 3. 1. Základní charakteristika systému 

Norský důchodový systém je složen ze dvou částí. První část představuje 

národní pojištění, prostřednictvím kterého jsou vypláceny základní druhy důchodů – 

základní důchod odvíjející se podle délky pobytu, dále výdělkově vztažený dodatkový 

důchod, který závisí na ročních důchodových bodech, zohledňujících také výši příjmů, a 

dodatkový důchod určený pro ty, kteří nemají nárok na výdělkově vztažený důchod. 

Financování tohoto základního pojištění je realizováno prostřednictvím příspěvků. 

Druhou složkou je povinné zaměstnanecké schéma. 
118

 

Národní pojištění je povinné pro všechny osoby starší 16 let, dodatkový důchod 

pak pouze pro ekonomicky aktivní osoby. Základní podmínkou pro získání základního 
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důchodu je pobyt v zemi mezi 16. a 66. rokem minimálně tři roky. Aby mohl být uznán 

nárok na plný základní důchod, je nutný pobyt v zemi alespoň 40 let. Důchodové body 

jsou započítávány za období od 17 do 69 let, aby mohl být uznán nárok na plný 

dodatkový důchod, je nutné získat důchodové body za dobu 40 let. Hranice věku pro 

odchod do důchodu je 67 let. Na výši důchodu má vliv délka trvalého pobytu, počet 

důchodových bodů, rodinný stav a také výše základní sumy důchodu, kterou stanovuje 

parlament. Pokud je splněna podmínka 40 let pobytu, obdrží osoba důchod v určité výši. 

Je stanovena tak maximální výše základního důchodu.
119

 

3. 2. 3. 2. Financování důchodového systému – příspěvky do systému 

Schéma Národního pojištění je financováno prostřednictvím příspěvků od 

zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, zaměstnavatelů a od státu. 

Příspěvková sazba a výše státních příspěvků je stanovována Parlamentem. Příspěvková 

sazba zaměstnanců je 8,2 % z důchodového příjmu (brutto mzdového příjmu). Pro 

OSVČ je sazba stanovena na 11,4 % důchodového příjmu (příjem ze samostatně 

výdělečné činnosti). Příspěvky zaměstnavatelů jsou hodnoceny jako procento 

z vyplacených mezd a liší se podle jednotlivých podniků (v závislosti na úrovni 

hospodářského rozvoje a zeměpisné poloze), výše příspěvku se pak pohybuje v rozmezí 

mezi 0 až 14,1 %. Celkové náklady systému Národního pojištění byly v roce 2014 

384 050 milionů NOK.
120

 

3. 2. 3. 3. Vyplácené dávky - náhradový poměr 

Z „defined benefit“ plánů je vypláceno přibližně 66 – 70 % z posledního platu, 

včetně sociálního zabezpečení. Výše vypláceného příspěvku je nižší, pokud má jedinec 

méně než třicet let služby započitatelné do důchodu. Z „defined contributions“ plánů je 

maximální příspěvek 5 % z platu v rozmezí mezi 1 až 6násobkem základní částky nebo 

8 % z platu v rozmezí mezi 8 až 12násobkem základní částky.
121

 Výše minimální penze 

v roce 2014 byla 176 736 NOK (přibližně 20 800 Euro) na osobu.
122
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3. 2. 3. 4. Předčasné penze 

V původním systému před reformou byla předčasná penze AFP umožněna pouze 

pracovníkům těch zaměstnavatelů, kteří byli vázáni kolektivními smlouvami, ostatní 

zaměstnanci tuto možnost neměli. Proto došlo ke změně na doplňkový starobní důchod 

v roce 2008, s platností od roku 2011, kdy všichni zaměstnanci, na které se režim AFP 

vztahuje, mají nárok na zisk celoživotního doplňkového důchodu z tohoto schématu, 

nezávisle na tom, jestli odejdou do předčasného důchodu nebo nikoli. Roční prospěch 

z AFP systému se však zvýší, pokud dá jedinec přednost pozdějšímu odchodu do 

důchodu.
123

 Pro předčasný důchod je typické, že lze kombinovat výdělečný příjem 

spolu se starobním důchodem. Starobní důchod je přitom možné začít čerpat již po 

dosažení věku 62 let v případě, že má osoba příslušná důchodová práva, stejně tak je 

možné čerpat i částečný důchod.
124

 

3. 2. 3. 5. Zdanění 

Zaměstnanecké příspěvky na sociální zabezpečení jsou odpočitatelnou položkou. 

V případě soukromých penzijních plánů je nárok na odpočet daně uznán tehdy, když 

jsou splněny patřičné právní požadavky. Důchodové dávky jsou daněny jako běžný 

příjem, stejně je tomu i u důchodových dávek vyplácených ze soukromých penzijních 

plánů. Paušální částky a věcné dávky ve většině případů daněny nejsou. 
125

 

3. 2. 3. 6. Analýza hlavních událostí ve vývoji důchodového systému 
v období 1990 - 2014 

Norsko se od začátku 80. let potýkalo se snižujícím se zapojením starších 

pracovníků na trhu práce a zároveň klesala i jejich míra zaměstnanosti, kdy v období 

mezi roky 1980 až 1997 klesla zaměstnanost osob ve věku 64 až 66 let na 40 % 

z původních 66 %. Bylo tak patrné, že dochází nejenom ke ztrátě pracovní síly, ale že 
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bude stále obtížnější financovat narůstající počet osob v důchodovém věku, jejichž 

délka života se navíc zvyšuje.
126

  

Jmenováním Penzijní komise v roce 2001 začala reforma penzijního systému 

v Norsku s tím, že první závěry komise byly předloženy v roce 2004. V roce 2009 byla 

zpracována Bílá kniha prezentující hlavní prvky nového systému a klíčové změny, jako 

zavedení flexibilní doby pro odchod do důchodu, nový způsob indexace penzí nebo 

změny pro akumulaci důchodových nároků.
127

  

Problémem původního důchodového systému byly zejména prvky 

nespravedlivosti, kdy se stávalo, že lidé měli značně rozdílné penze navzdory tomu, že 

jejich příjmy za celý život byly stejné, protože spojitost mezi příjmy a výší penze byla 

nízká. Pro získání plné penze bylo nutné pracovat 40 let, což znevýhodňuje osoby, které 

odpracují více než 40 let, protože jejich penze se za roky odpracované navíc nezvýší. 

Zároveň tak mnoho osob, které mají odpracováno mnoho let, dostává minimální důchod 

stejně jako osoby, které nikdy nepracovaly. Podle návrhu nového systému bylo 

stanoveno, že se od roku 2011 budou penzijní nároky akumulovat – do započitatelného 

penzijního příjmu se tak budou započítávat mzdy i některé dávky, například 

nemocenská nebo rehabilitační dávka, a to od 13 do 75 let věku. V původním systému 

se penzijní body získávaly až od 17 let a pouze do 69 let. Navíc se do penzí bude 

započítávat také doba péče o malé děti a doba výkonu vojenské služby. 
128

 

Všechny penzijní příjmy se tak budou započítávat do penzijních nároků, a to až 

do limitu 7,1 násobku základní částky G (grunnbeløpet), která je každoročně k 1. květnu 

upravována. Stropní hranice částky G je přibližně 115 % průměrného ročního příjmu.
129

 

 Zvláštní pravidla akumulování penzijních nároků budou platit pro nezaměstnané 

osoby, vojáky v základní službě a osoby, které pečují o děti nebo o seniory. 

Nezaměstnaní budou penzijní dávky získávat podle svých pracovních příjmů 

předcházejících jejich nezaměstnanosti (oproti původnímu získávání nároků podle 
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dávek v nezaměstnanosti) a penzijní nároky za péči o děti do 6 let nebo seniory budou 

zvýšeny z původních 4 G na 4,5 G nebo o 75 % průměrné mzdy při práci na plný 

úvazek s tím, že pokud osoby, starající se o děti do 6 let vydělávají více než je 75 % 

průměrné mzdy, nebudou jim započítávány navíc žádné další penzijní nároky. 

V případě vojáků jsou připisovány penzijní nároky 2,5 G nebo 40 % průměrné mzdy při 

plném úvazku v případě, že vykonávají základní službu déle než šest měsíců.  

V původním systému přitom vojáci nezískávali žádné penzijní nároky. 
130

 

Nový systém zavedl také minimální opatření v podobě garantované penze, která 

má sloužit jako záchranná síť. Na garantovanou penzi bude mít vliv rodinný stav, vyšší 

minimální částku tak získají jednotlivci, ženatí nebo vdaní důchodci získají nižší 

minimální penzi. Minimální penze je osvobozena od daně. Od 67 let věku pak bude 

možné čerpat garantovanou penzi. Od 62 let věku budou moci do důchodu odcházet 

osoby, které mají nárok na příjmovou i garantovanou penzi, ale výše dávek bude 

upravena podle věku, ve kterém do důchodu odešly. Zároveň bude možné čerpání 

garantované penze odložit po dovršení 67 let, za co bude roční penze navýšena. 

Maximální hranicí, kdy je možné nejpozději odejít do důchodu, je 75 let. Pokud by byl 

rozdíl mezi minimální a maximální dobou pro odchod do důchodu příliš vysoký hrozí, 

že by vznikly velké rozdíly mezi výší ročních penzí. Nový systém mění také způsob 

indexace penzijních nároků, které budou ve fázi akumulace indexovány podle nárůstu 

mezd a snižovány faktorem podle úprav délky života přibližně o 0,5 % ročně. Penzijní 

nároky získané dříve si tak uchovají svou hodnotu. Po odchodu do důchodu bude 

indexace podle mezd zachována, ale bude snižována o fixní faktor 0,75 % ročně.
131

 

V privátním sektoru převažují programy, které jsou definované dávkově, ale 

úroveň dávky je stanovena v rámci jednotlivých podniků individuálně. Program 

doplňkové penze ale musí být poskytován všem zaměstnancům příslušného podniku, 

aby mohl být zahrnut do daňových pravidel tohoto typu programů, a nemůže v rámci 

programu upravovat výši náhradového poměru například podle rozdílnosti ve mzdách u 

jednotlivých pracovníků. Stále častěji se uplatňují také příspěvkově založené programy 

doplňkové penze. Od roku 2006 byla zavedena povinnost pro všechny podniky 

poskytovat program doplňkové penze splňující požadavek, že doba trvání výplaty penzí 
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musí být alespoň 10 let a v případě příspěvkově definovaného programu je nutné, aby 

tyto příspěvky činily minimálně 2 % z mezd v pásmu 1 G až 12 G.
132

 Ve veřejném 

sektoru je doplňková penze v podobě hrubé dávky s garancí 66 % z finálního platu po 

odpracovaných 30 letech. Strop této penze je 12 G, který odpovídá přibližně 

dvojnásobku průměrného ročního platu.
133

 V Norsku funguje také systém kolektivně 

vyjednaných programů předčasného odchodu do důchodu AFP, které se týkají přibližně 

60 % zaměstnanců v soukromém sektoru a všech zaměstnanců ve veřejném sektoru.
134

 

Hlavními body reformy z roku 2011 byly flexibilní věk pro odchod do důchodu 

a zavedení penze testované na příjem, která nahradí původní paušální příspěvkové 

veřejné důchody. Zavedena byla také garantovaná minimální důchodová dávka. Dále 

byly zavedeny dávky odvozené od výdělků na základě celoživotních výdělků s cílem 

podpořit delší pracovní život
 135

 

Od 1. ledna 2011 bylo v Norsku naplánováno mnoho úprav pay-as-you-go 

systému s hlavním cílem podpořit delší pracovní život, a také výši dávky provázat 

s očekávanou délkou života. Penze založené jen na reformovaném systému se pak 

budou týkat osob narozených po roce 1963, u dříve narozených osob budou dávky 

počítány odlišně. U osob narozených mezi roky 1954 až 1962 budou dávky počítány 

proporcionálně podle obou systémů, s tím, že u dříve narozených bude zastoupena větší 

část výpočtu důchodu podle starých pravidel. V případě osob narozených mezi roky 

1943 až 1953 budou dávky počítány podle starých pravidel, ale nově budou moci 

penzijní nároky akumulovat až do 75 let věku. Podle vlády by tak měly reformy přispět 

k tomu, že budou sníženy výdaje na starobní penze, protože podle původních odhadů by 

bez reformy došlo k vzestupu z 6 % HDP v roce 2001 na 15 % HDP v roce 2050. Ve 

stejném období je očekáván i pokles poměru pracovník:důchodce z původního 

poměru 4,6:1 v roce 2006 na 2,7:1 v roce 2050.
136
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 Od 1. ledna 2011 mají na základě zákona „Ny Fleksibel Alderspensjon“ osoby 

ve věku 62 až 75 let nárok na čerpání flexibilního důchodu s tím, že pokud chce osoba 

začít čerpat důchod ještě před dosažením 67 let, musí se důchod rovnat alespoň 

minimální úrovni důchodu pro osoby s dobou pojištění 40 let v okamžiku, kdy tato 

starší osoba dovrší 67 let. Je možné si také zvolit, jestli bude důchod čerpán plně nebo 

po částech (20, 40, 50, 60, 80 %). Osoba, která bude pokračovat v práci, může tuto 

činnost po dosažení stáří 67 let vykonávat souběžně s důchodem bez srážek 

z důchodových dávek. Do reformy (do roku 2010) bylo možné si zvolit, jestli dotyčná 

osoba upřednostní odložení důchodu a bude i poté, co dovrší věk 67 let i nadále 

pracovat, nebo zkombinuje důchod a pracovní činnost s tím, že ve věku 68 až 70 let 

může být důchodová dávka vyplácena v plné výši, pokud příjmy získané z pracovní 

činnosti nebudou vyšší než dvojnásobek základní částky (Grunnbeløpet). V případě, že 

by osoba měla pracovní příjem vyšší, její důchodové dávky by se snížily, a to o 40 % 

z příjmu z pracovní činnosti, který je nad stanovenou hranicí, a teprve až po dovršení 

70 let by byl důchod vyplácen v plné výši nezávisle na tom, kolik osoba získá na 

základě své pracovní činnosti.
137

 

Starší osoby tak mají na výběr, jestli odejdou do důchodu a již pracovat 

nebudou, nebo odejdou do důchodu a budou pracovat zároveň s pobíráním 

důchodových dávek, nebo svůj důchod odloží a setrvají v zaměstnání. Zaměstnavatelé 

se snaží zejména starší kvalifikované pracovníky motivovat k tomu, aby setrvali 

v zaměstnání na částečný nebo plný úvazek i s tím, že budou zároveň čerpat důchod. 

Podniky se tak snaží vyřešit problém s nedostatkem kvalifikovaných inženýrů a zároveň 

umožňují svým starším zaměstnancům odcházet do důchodu postupně. Vzrůstá také 

tendence hledat pro starší pracovníky fyzicky a psychicky vhodnější pracovní pozice.
138

 

Od roku 2011 byl také reformován systém AFP, aby se přizpůsobil změnám 

v systému národního pojištění tak, že se bude vyplácet jako doplněk k veřejným 

starobním penzím lidem narozeným po roce 1948 a zároveň bude upravován podle 

očekávané délky života. V případě AFP ve veřejném sektoru reforma neproběhla a tento 

typ penze je vyplácen osobám od 62 do 66 let s tím, že jej nemohou kombinovat 
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s veřejnou starobní penzí.  AFP ve veřejném sektoru však nebude upravována podle 

očekávané střední délky života.
139

 

Komise pro finanční krizi vydala 25. ledna 2011 zprávu analyzující příčiny a 

dopady finanční krize a rovněž zahrnující doporučení, jak se vyvarovat budoucím 

ekonomickým problémům. Komise zjistila, že příjemci příspěvkově definovaných (DC) 

penzijních programů mnohdy z důvodu složitosti finančních produktů učinili 

rozhodnutí, které bylo v rozporu s jejich nároky v důchodu, ačkoliv tyto programy 

pokrývají na 1 milion zaměstnanců. Proto bylo navrženo, aby došlo v této oblasti ke 

změnám, které zlepší přehlednost nabízených produktů a informace by měly být 

standardizované.
140

 

Norské Centrum pro politiku ve vztahu k seniorům - Senter for seniorpolitikk 

(SSP) zpracovalo výzkumnou zprávu „Norsk seniorpolitisk barometer 2012“. Podle ní 

se preference starších pracovníků ohledně ukončení jejich pracovního života výrazně 

změnily. Došlo k nárůstu preferovaného věku na odchod do důchodu z hodnoty 61 let 

v roce 2003 na 64,4 let pro rok 2012. Na 51 % zaměstnanců přitom uvedlo, že by bylo 

schopno pracovat dále i poté, co by jim vznikl nárok pro odchod do důchodu. To je o 16 

% více zaměstnanců než v roce 2003. Navíc na 64 % osob ve věkové kategorii 60+ bylo 

pozitivně nakloněno tomu zůstat nadále pracovně aktivní i poté, co dovrší důchodový 

věk. Pozitivně se na zaměstnávání starších pracovníků dívají i sami zaměstnavatelé, 

protože na 87 % z nich uvedlo, že je pro jejich podnik výhodné, setrvají-li zaměstnanci 

v práci i po dovršení důchodového věku. Zlepšují se také postoje vůči starším 

zaměstnancům ve společnosti.
141

 

Od 1. ledna 2014 vešla v platnost nová pravidla upravující zaměstnanecké 

penzijní programy. Díky této úpravě je zvýšena flexibilita při navrhování i financování 

těchto penzijních programů. Změna pravidel se týkala možnosti nových daňově 

zvýhodněných hybridních programů, které by v sobě spojovaly prvky dávkově 

definovaných programů (DB) a příspěvkově definovaných programů (DC). Další změna 
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se týká navýšení maximálních příspěvkových limitů pro daňově zvýhodněné 

příspěvkově definované programy. Než začala platit tato nová pravidla, byli 

zaměstnavatelé povinni poskytnout DC nebo DB program – většina zaměstnavatelů 

však volila poskytování DC programu z důvodu nižších nákladů. Dle novely zákona by 

tak zaměstnavatelé mohli prostřednictvím DC nebo hybridního programu nově nabízet 

dávku, která bude srovnatelnější s DB programem. Od roku 2006 se staly povinnými 

daňově zvýhodněné zaměstnanecké penze, zavedené v roce 2001, ale zaměstnavatelé 

mají právo na to rozhodnout se, jaký typ penzijního programu pro své zaměstnance 

zvolí. V případě DC programů musí příspěvky činit minimálně 2 % z ročních výdělků 

až do dvanáctinásobku veřejné základní důchodové částky G. Tato základní částka 

činila v roce 2013 85 245 Kč. V případě DC programů je změna v podobě zvýšení 

limitu na příspěvky na 7 % z výdělků zaměstnance v rozmezí 1G až 7,1G a v případě 

rozmezí  7,1G do 12 G činí limit 25,1 %. Rozdíl oproti předchozím limitům je poměrně 

značný – předchozí limity byly v případě rozmezí 1G až 6G 5 % z výdělků a u rozmezí 

6G až 12G 8 % z výdělků. Změna pravidel umožnila rovněž poskytování hybridního 

programu, který má jistoty podobné programu DB. V případě investičních portfolií mají 

zaměstnavatelé na výběr – mohou zvolit celkové investiční portfolio pro všechny své 

zaměstnance, nebo určit více investičních portfolií, ze kterých si následně mohou 

zaměstnanci sami vybrat. Limity příspěvků směřujících na účty zaměstnanců jsou u 

hybridního programu shodné s příspěvky u DC programů. V hybridním programu mají 

zaměstnavatelé umožněno garantovat minimální míru návratnosti. Ta zabraňuje 

nominální ztrátě příspěvků na účtech. Další vyšší zaručenou míru návratnosti je možné 

využít, pokud je zaměstnancům umožněna investiční volba. Vyšší zaručená míra je pak 

stanovena Finančním kontrolním úřadem (Financial Supervisory Authority). Dále bylo 

stanoveno, že náklady na penzijní indexaci musí být v souladu s národními pojistnými 

předpisy a odpovídá za ně zaměstnavatel. Ve financování těchto nákladů může pomoci 

návratnost nad garantovanou míru. Zaměstnavatel rovněž zodpovídá za administrativní 

výdaje investiční fáze pro zaměstnance, a to v období předdůchodovém i po odchodu do 

důchodu.
142
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3. 2. 4. Finsko 

3. 2. 4. 1. Základní charakteristika systému 

Finský důchodový systém je tvořen třemi pilíři. První pilíř spravuje stát. Je 

financovaný za využití kombinace fondového a průběžného financování. Tvoří ho dvě 

složky – povinný systém zohledňující výdělky, který je financovaný prostřednictvím 

daní a založený na pojištění, a dále státní důchodový systém, který poskytuje 

garantovaný minimální důchod. Tyto podpilíře spolu souvisí, v případě, kdy překročí 

vyplácené dávky z prvního podpilíře stanovenou hranici, není již poskytován minimální 

důchod. Druhý pilíř tvoří zaměstnanecká schémata, která ale nejsou příliš rozšířena, 

protože jsou v nich zapojena pouze 3 % aktivní populace. Třetí pilíř tvoří individuální 

dobrovolné pojištění.
143

 

Účast v základním důchodovém systému je povinná pro všechny od 16 do 65 let, 

pojistný systém je povinný pouze pro ekonomicky aktivní osoby. Aby mohl být získán 

nárok na dávku ze státního důchodového systému, je nutný alespoň tříletý pobyt ve 

Finsku po dovršení 16 let. Nárok na dávku za systému povinného pojištění vzniká po 

vstupu do systému pojištění. Aby mohl být získán nárok na plný důchod, je nutný pobyt 

minimálně 40 let ve Finsku, a to v rozmezí od 16 do 65 let. Výše národního důchodu je 

ovlivněna dobou pobytu ve Finsku, rodinným stavem, místem pobytu a výší důchodu 

z pojistného systému. Pokud je výše vypláceného důchodu z povinného systému vyšší 

než stanovená hranice, je poté národní důchod snížen o 50 %. Výše důchodu 

z povinného pojistného systému se odvíjí podle získaného výdělku a délce pojištění 

s tím, že minimální důchod není stanoven. Jako minimální důchod slouží národní 

důchod, a to pro všechny, kteří splní podmínku 40 let pobytu ve Finsku a nemají další 

důchod. 
144

 

3. 2. 4. 2. Financování důchodového systému – příspěvky do systému 

Financování národního důchodu je zajištěno prostřednictvím příspěvků od 

zaměstnavatelů a z daní. Financování systému povinného pojištění probíhá 

prostřednictvím příspěvků od zaměstnavatelů a zaměstnanců a ze státních dotací. 

Státem je hrazena příslušná část důchodu, která byla získána za dobu studia nebo za 

                                                 
143

 HOLUB, Martin. Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí 

[online]. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. [cit. 2015-04-30]. ISBN 978-808-7007-945. Dostupné z: 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_258.pdf 
144

 HOLUB, Martin. Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí 

[online]. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. [cit. 2015-04-30]. ISBN 978-808-7007-945. Dostupné z: 



   

 

54 

  

dobu strávenou péčí o dítě. Zaměstnanecké příspěvky jsou rozdílné podle věku – do 

53 let 4,3 %, od 53 let 5,4 %. Zaměstnavatelé hradí příspěvky ve výši podle oboru 

působení, v privátním sektoru je výše příspěvků 16,7 %, v místní samosprávě 23,7 %, 

ve státním sektoru 19,5 % a církev hradí 27 % ze mzdy. Ve Finsku funguje v povinném 

pojistném systému náhradní doba pojištění, která je stanovena za doby, během kterých 

byly poskytovány dávky vztažení k výdělečné činnosti – například doby pobírání dávek 

v nezaměstnanosti a nemoci, doba pobírání mateřských dávek a podobně. Dále doba 

ukončeného studia v maximální výši 5 let a doba výchovy dětí v maximální výši 3 roky. 

Výpočet důchodu probíhá z totožného základu jako příspěvky, u doby studia a výchovy 

dětí je pak počítán ze stanovené fixní částky.
145

 

3. 2. 4. 3. Vyplácené dávky - náhradový poměr 

Vyplácené důchodové dávky jsou v podobě paušálu, navýšeného o výnosy 

související s důchodem ze zaměstnaneckého důchodového zákona (TyEL). Roční 

akrurální sazby pro důchod podle TyEL jsou stanoveny dle 1,5 % z ročního výdělku ve 

věku 18 – 52 let, 1,9 % z ročního výdělku ve věku 53 – 62 let a 4,5 % z ročního výdělku 

ve věku 63 – 67 let. Výše paušální částky je ovlivněna rodinným stavem a je snižována 

o další důchodové příjmy. Pro zisk plného důchodu je nutné splnit podmínku 40 let 

pobytu v zemi.
146

 

3. 2. 4. 4. Předčasné penze 

Předčasný ochod do důchodu je možný ve věku 62 let s tím, že je výše 

vyplácených důchodových dávek snížena o 0,6 % měsíčně.
147

 V rámci plánu KELA je 

možné zvolit si předčasný odchod do penze před dosažením standardního důchodového 

věku. Předčasný starobní důchod je přitom možné vyplácet od počátku měsíce 

následujícího po 63. narozeninách. Výše tohoto důchodu však bude trvale snížena.
148
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3. 2. 4. 5. Zdanění 

Důchodové dávky v rámci statutárních plánů jsou zdaňovány jako pravidelný 

příjem, stejně jako dávky zaplacené zaměstnavatelem. Důchod z dobrovolného 

individuálního penzijního pojištění uzavřeného jednotlivcem je zdaňován jako příjem 

z kapitálového majetku.
149

 

3. 2. 4. 6. Analýza hlavních událostí ve vývoji důchodového systému 
v období 1990 - 2014 

Finsko zažívalo na konci 90. let poměrně silný úbytek ekonomicky aktivní části 

populace – odhady hovořily o tom, že populace ve věku 15 až 49 let klesne v období od 

roku 1998 do roku 2005 až o 130 tisíc a naopak populace 50 až 64 let vzroste až o 

180 tisíc obyvatel, zároveň však narůstala také nezaměstnanost starších osob. Dalším 

problémem byly také časté odchody starších osob do předčasných důchodů. Zahájen tak 

byl Finský národní program pro stárnoucí pracovníky (Finnish National Programme on 

Ageing Workers – FINPAW), který zejména podporoval podniky v tom, aby 

zaměstnávaly starší pracovníky a vyhnuly se negativním postojům. Program se snažil 

řešit také problém klesající pracovní schopnosti starších pracovníků – jednak stimuloval 

podniky, aby vytvářely pracovní prostředí, které bude pro starší pracovníky vhodné a 

zároveň se snažil podniky motivovat k tomu, aby umožňovaly starším pracovníkům 

přejít na fyzicky méně náročnou práci v případech, kdy vykonávají náročné zaměstnání. 

Program se zaměřil také na rekvalifikační programy, které měly starším pracovníkům 

zajistit udržení odborných znalostí. Kroky tohoto programu se staly také námětem pro 

finskou důchodovou reformu, která proběhla v roce 2005 s hlavními body posunutím 

průměrného věku odchodu do důchodu, omezením zvyšování příspěvkových sazeb a 

pomoci starším pracovníkům zůstat pracovně aktivní.
150

 

V roce 2005 proběhla ve Finsku důchodová reforma, která zahrnovala opatření 

podporující zapojení starších pracovníků na trhu práce a omezení zvyšování penzijních 

výdajů. Součástí reformy byla změna důchodového věku pro důchod odvozený od 

výdělků z původních 65 let na flexibilní rozmezí 63 až 68 let. Reformou byly rovněž 

navýšeny věkové hranice pro předčasný odchod do důchodu, z původních 62 až 63 let 

bylo navrženo posunutí na 65 let věku, které by mělo plně vejít v platnost až mezi 
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lety 2011 – 2022.
151

Dalším reformním opatřením byla změna ve výpočtu penzí, a to 

zavedením koeficientu průměrné / očekávané délky života s cílem snížit důchodové 

výplaty a zvýšit efektivní důchodový věk. Dále změna dávkového vzorce, který místo 

výdělků za posledních 10 let zohledňuje celoživotní výdělky, a zvýšení důchodových 

příspěvků pro roky 2015 a 2016 o 0,4 procentního bodu. Reforma však byla úspěšná jen 

v některých bodech. Přispěla k tomu, že se zpomalilo tempo růstu penzijních výdajů, ale 

bylo zjištěno, že bude nutné zavést také další opatření, aby mohlo být dosaženo cíle 

změny efektivního důchodového věku na 62,4 let do roku 2025 a mohly tak být sníženy 

tlaky na zvyšování důchodových příspěvků i narůstání výdajů na veřejné finance. 
152

 

Od 1. ledna 2007 začal platit také nový zákon o penzích pro zaměstnance ArPL, 

který sloučil zákony o penzích odvozujících se od výdělku se mzdami v soukromém 

sektoru. Reforma pozměnila také věk, od kterého začíná penze nabíhat, z původních 23 

let věku na měsíc následující po dovršení 18 let věku. Penze se poté počítá za celou 

dobu, kdy je osoba ekonomicky aktivní. Po dosažení věku 62 let je možné čerpat penzi 

předčasně, ale penze je poté trvale snížená. V případě čerpání penze o jeden rok dříve 

činí snížení 7,2 %.  Nárůst penzí na základě sociálních dávek je o 1,5 % ročně a 

pohybuje se v rozpětí od 65 % do 117 % příjmu tvořícího základ pro výpočet dávky. 

Pokud není možné výši dávek vypočítat z příjmu, počítá se z fixní částky vyjádřené 

v Eurech. Do důchodu je započítávána také doba péče o děti mladší tří let a doba za 

studium ukončené zkouškami. Výše penzí je ovlivňována také změnami střední délky 

života za využití koeficientu (v případě osob narozených po roce 1948). Pokud dojde 

k prodlužování střední délky života, je za pomoci koeficientu snížena výše měsíční 

penze. Pro výpočet výše důchodových dávek jsou využívány dva koeficienty – mzdový 

(pro osoby v placeném zaměstnání), který upravuje započitatelný příjem a výši dávky 

regulující penzi odvozenou od výdělku a index penze odvozené od výdělku.
153

 

O správu základního důchodového systému se stará Sociální pojišťovna (Social 

Insurance Institution – Kela) pod dohledem Parlamentu. Penze odvozené od výdělků 

jsou v soukromém sektoru financovány zejména z příspěvků na pojištění zaplacených 

zaměstnavateli a zaměstnanci. Stát se poté spolupodílí na financování penzí 
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v případech, kdy příspěvky nejsou dostatečné, u OSVČ, farmářů a námořníků. Státem 

jsou hrazeny také náklady za pojištěné období studia a období péče o děti mladší tří let. 

Výše příspěvků hrazených zaměstnavatelem je ovlivněna velikostí podniku a zvoleným 

penzijním zákonem, výše příspěvků zaměstnanců je od roku 2005 ovlivněna jejich 

stářím. Starší pracovníci nad 53 let odvádějí 5,2 % ze mzdy, v případě zaměstnanců pod 

53 let je odváděno 4,1 %. U OSVČ je výše příspěvků také ovlivněna věkem – mladší 

53 let odvádějí 20,6 % měsíčních výdělků a starší 53 let odvádí 21,7 %. Pro financování 

penzí odvozených od výdělků je využíváno fondového i průběžného systému, protože 

¼ příspěvků funguje jako rezerva pro budoucí důchody a ¾ příspěvků slouží pro 

hrazení současných penzí. Přesto je finský důchodový systém řazen k dávkově 

definovaným typům. Dobrovolné penzijní programy nejsou ve Finsku příliš využívány, 

zejména protože náhradový poměr veřejných penzí je celkem vysoký.
154

 

Od roku 2009 byly za využití doplňkového rozpočtu postupně eliminovány 

příspěvky zaměstnavatelů do národního penzijního pojištění sloužící pro vyplácení 

základní penze. Nejprve došlo k jejich snížení o 0,8 % a od roku 2010 k jejich úplnému 

zrušení. Na místo toho byly navýšeny příspěvky do programu penzí odvozených od 

výdělků pro zaměstnance i zaměstnavatele.
155

 

Od 1. března 2011 byla zavedena nová minimální garantovaná penze doplňující 

univerzální penzi. Tato garantovaná penze je určena pro osoby s nízkými příjmy – 

vyplácí se osobám s měsíčním příjem před zdaněním nižším než 687,74 Euro (v roce 

2011). Tato minimální garantovaná penze je vyplácena nezávisle na rodinném stavu a je 

tak vyplácena osamělým i ženatým / vdaným osobám, které jsou zároveň i příjemci 

univerzální penze. Výše garantované penze je ovlivněna zejména délkou pobytu ve 

Finsku, pokud je tato doba kratší než 40 let, je dávka snižována. Zároveň je tato penze 

snižována o další penzijní příjmy.
156

 

Od 1. ledna 2013 byla změněna dávka předčasného důchodu. Tato změna se 

týkala univerzálního starobního příjmově testovaného programu KELA i programu 

odvozeného podle výše výdělků TyEL. V případě programu TyEL byl předčasný 

důchod zrušen zcela pro zaměstnance, kteří se narodili po roce 1952, v případě 
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programu KELA byl věk pro odchod do předčasného důchodu posunut o jeden rok – 

z původních 62 let na 63 let. Zároveň však bylo zavedeno snižování dávky o 0,4 % za 

každý měsíc, během kterého je osoba pobírající dávku mladší 65 let.
157

 

 V roce 2014 došlo ke zrušení důchodového programu v nezaměstnanosti. Tento 

program nahradily dodatečné dny, kdy je poskytována dávka v nezaměstnanosti pro 

nezaměstnané osoby, a to až do dovršení věku 65 let, kdy mohou odejít do řádného 

důchodu.
158

 

Dne 26. září 2014 byla dojednána dohoda o důchodové reformě mezi vládou a 

jejími sociálními partnery. Tato reforma by měla vejít v platnost od roku 2017 a měla 

by v sobě zahrnovat postupné zvyšování minimálního a maximálního věku pro odchod 

do důchodu. Zároveň mění dávkový vzorec pro starobní důchod, který je odvozen od 

výdělků. Podle očekávání by měla tato reforma přispět k lepší udržitelnosti veřejných 

financí a umožnit poskytování přiměřených dávek. Nová reforma v sobě zahrnuje 

opatření v podobě zvyšování minimálního věku pro odchod do důchodu, a to o 3 měsíce 

ročně. Z původních 63 let by se tak minimální věk měl v období let 2017 až 2027 zvýšit 

na 65 let. Maximální věk pro ochod do důchodu by se měl také postupně navyšovat, a to 

za stejné období z původních 68 let až na 70 let pro pracovníky, kteří se narodili v roce 

1955 a později. V případě pracovníků narozených před rokem 1955 zůstane minimální i 

maximální věk pro odchod do důchodu na původních hodnotách. Dle očekávání 

reformy by tak od roku 2027 měla být předpokládaná naděje na dožití provázaná 

s věkem pro odchod do důchodu tak, aby se udržel poměr mezi aktivní dobou života a 

dobou prožitou v důchodovém věku. Dalším reformním opatřením je změna akruální 

sazby, která je součástí vzorce pro výpočet důchodových dávek v závislosti na výši 

výdělků. Reforma má za cíl pomoci standardizovat akruální sazbu tak, aby pro 

jednotlivce byla roční sazba 1,5 % z výdělků jeho pracovního života od 17 let stáří. 

V současné době je tato hodnota rozdělena podle věkových kategorií – v případě 

kategorie 18 – 53 let 1,5 % a u kategorie 53 – 63 let o 1,9 %. Díky reformě by tak bylo 

umožněno zaměstnancům již od mladšího věku získávat důchodové nároky, neboť již 

od roku 2017 by měly být součástí důchodového přírůstku celkové výdělky. 

Zaměstnanecké příspěvky na důchod tak již nebudou odečítány od mzdy, která je 
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započítávána do důchodu. Dalším plánovaným opatřením reformy je navyšování 

kombinované příspěvkové sazby zaměstnavatele a zaměstnance na důchod. Pro 

zaměstnance mladší 53 let by tak mezi lety 2016 až 2019 měla tato sazba vzrůst 

z původních 23,3 % na 24,4 %. Dalším opatřením je zavedení „years-of-service 

pension“, určené pro jednotlivce starší 63 let pracující ve fyzicky namáhavých 

profesích, kteří mají odpracováno alespoň 38 let.  Dalším opatřením je náhrada 

částečného starobního důchodu za částečný předčasný důchod. Ten by měl být dostupný 

pro osoby od 61 let a nárok na něj by mohly tyto osoby uplatnit před dosažením 

nejnižšího věku způsobilosti. Za každý měsíc scházející do dosažení nejnižšího 

důchodového věku by bylo odečteno 0,4 %.
159

 

3. 2. 5. Srovnání hlavních změn v rámci důchodové politiky v 
jednotlivých zemích 

Výchozí situace na počátku 90. let nebyla v rámci jednotlivých zemí totožná. 

Kromě Dánska se zbylé země potýkaly s problémy – ve Finsku klesala ekonomicky 

aktivní populace, v Norsku klesala zaměstnanost starších pracovníků a Švédsko 

procházelo recesí. Jako první ze zemí přišlo s reformními opatřeními Švédsko, ačkoliv 

k zahájení reformy došlo až v roce 1999. Ostatní země reformovaly své důchodové 

systémy až po roce 2000. Přesto, že v Dánsku proběhla první důchodová reforma až 

v roce 2006 a druhá v roce 2011, podařilo se v Dánsku vybudovat jeden z nejlépe 

hodnocených důchodových systémů na světě. 

 Ačkoliv s časovým prodlením, přijímaná reformní opatření jsou ve všech 

zemích obdobná – dochází zejména k úpravám věku pro odchod do standardního a 

předčasného důchodu, a to v podobě zvyšování věkové hranice a tvorbě flexibilních 

rozmezí odchodu, která mají starší zaměstnance motivovat k delšímu setrvání na trhu 

práce. Zaváděna jsou také opatření zpřísňující podmínky pro čerpání předčasných penzí 

a další úpravy. Struktura jednotlivých důchodových systémů v rámci severských zemí 

však není totožná. 
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Schéma č. 1: Srovnání hlavních změn v rámci důchodové 

politiky v jednotlivých zemích pomocí časových os  

1990                                                         2001         2004                         2009        2011                             2014 

   1991     1994                 1998   1999    2001                        2005                                                 2013               

1990       1994      1997   1998                                               2006                             2011       2012              2014 

1990                                                                                2005      2007     2009         2011             2013        2014 

NORSKO 

ŠVÉDSKO 

DÁNSKO 

FINSKO 

Recese; 

ustanovena 

Penzijní skupina 

Schválení nového 

systému Parlamentem 

Schválena legislativa 

nového systému 

Zahájení reformy DS - příjmy za celý život; změna důchodového 

věku (standardní + předčasný), vytvořen doporučený důchodový věk 

Přijat mechanismus 

automat. vyrovnání 

Návrh omezení počtu fondů pro 

investice prémiových penzí 

Zpráva „Opatření pro 

delší pracovní život“ 

2015 – zavedení doporučeného 

důchodového věku, platnost od 2019 

Příznivý vývoj, 

  zaměstnanost 

Rozšíření principu 

testování penzí 

podle příjmů 

Představení nových 

schémat penzijního spoření 

  zaměstnanost 

Schémata v platnosti 

Reforma –  hranice pro předčas. odchod do 

důch. (zaveden mezi 2019 – 2022);  

standard. důch. věku (zaveden mezi 2024 – 

2027); indexace věk. hranic dále po 5 letech 

Plán reformy; úprava nároku na předčas. důchod 

V platnost zákon omezující 

předčas. důchod VERP 

Zavedení seniorských 

invalidních dávek 

Od 80. let 

  zaměstnanosti 

starších osob 

Jmenování 

Penzijní komise, 

počátek reformy 

Předloženy první závěry komise 

Bílá kniha – klíčové změny = flexibilní věk 

odchodu do důchodu, změna způsobu indexace 

penzí, změna akumulace penz. nároků 

Uzákoněna akumulace penz. nároků; 

zavedení garantované penze; flexibilní 

důch. věk; reforma ATP systému 

Úprava 

zaměstnaneckých 

penz. programů 

 ekonomicky aktivní populace;  

odchody do předčasných důchodů; 

zahájen FINPAW 

Reforma – omezení penz. výdajů;  věku 

pro standardní a předčasný odchod do 

důchodu; změna výpočtu penzí 

Zákon o penzích pro 

zaměstnance ArPL; změna 

věku pro náběh penzí 

Eliminace a zrušení (2010) 

příspěvky zaměstnavatelů do 

národního penz. pojištění 

Minimální garant. penze 

Změna dávky předčas. důchodu 

Plán nové 

reformy platné 

od 2017 

Zdroj: vlastní zpracování 



   

 

61 

  

 

4. Komparativní analýza 

Pro komparativní analýzu důchodové politiky jednotlivých skandinávských zemí 

Dánska, Finska, Norska a Švédska byla stanovena jako hodnotící kritéria: 

4. 1.  Finanční udržitelnost 

Finanční udržitelnost je rozdíl mezi příspěvky, které byly odvedeny do systému 

a výdaji, které byly ze systému vydány v podobě penzí. Finanční udržitelnost je tak ve 

velké míře ovlivněna demografickým vývojem. Příspěvky do důchodových systémů 

probíhají také na základě daňových výnosů, proto pro zhodnocení tohoto kritéria bylo 

zvoleno srovnání podílu veřejných výdajů HDP na financování penzí. 

Reformní opatření pro zlepšení finanční udržitelnosti jsou zejména v podobě 

změny mechanismu indexace penzijních dávek, které probíhají za účelem zajištění 

vyšších úspor pro státní rozpočet, ale zároveň často pro příjemce přinášejí méně štědré 

výhody. Například v Norsku došlo k opuštění indexace důchodů podle růstu mezd a 

míra budoucích výhod je pro mladší pracovníky spojena s očekávanou délkou života a 

zakládá se na výdělcích za celý život. Stejně tak ve Finsku jsou nyní výše důchodových 

dávek provázané s očekávanou délkou života.
160

 Dále v podobě zvyšování věku pro 

odchod do důchodu a zpřísňování pravidel pro předčasný odchod do důchodu.
161
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Graf č. 11: Vývoj očekávaných veřejných výdajů na penze (% HDP) 

Zdroj: OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. Paris: OECD 

Publishing, 2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 

 

Jak je patrné z grafu, existují mezi zeměmi rozdíly v rámci očekávaných 

budoucích výdajů na penze v % HDP. Zatímco v Dánsku a Švédsku dle očekávání 

budou výdaje na penze narůstat jen zvolna a v případě Dánska je navíc možné očekávat 

i postupné snižování těchto výdajů, v Norsku a Finsku lze očekávat poměrně strmý 

nárůst výdajů na penze v následujících cca 20 – 25 letech, a poté spíše udržení na mírně 

vzestupné úrovni – výdaje tedy nebudou klesat. Navíc je poměrně velký i samotný 

procentuální rozdíl na výdaje na penze v rámci jednotlivých zemí – zatímco v roce 2010 

výdaje činily v Dánsku 10,1 %, ve Švédsku 9,6 %, v Norsku 9,3 % a ve Finsku 12 %, 

v roce 2030 lze očekávat v případě Dánska nárůst pouze o 0,6 % a ve Švédsku o 0,5 %, 

zatímco v případě Norska a Finska je očekáván nárůst o 3,6 %. V roce 2060 pak budou 

tyto výdaje v Dánsku oproti roku 2010 nižší o 0,9 % a ve Švédsku vyšší o 0,5 %. 

Zásadní rozdíl je očekáván ve Finsku, kde by mohly výdaje vzrůst oproti roku 2010 až o 

2,4 % a v Norsku o 3,3 %. Ve Finsku však byl v roce 2014 představen plán nové 

reformy, která by měla vejít v platnost v roce 2017 a je tak možné, že budoucí výdaje na 

penze budou touto reformou ovlivněny a k takovému nárůstu ve skutečnosti nedojde. 

Reforma by měla přispět k udržitelnosti veřejných výdajů na penze například tím, že 

zvyšuje minimální věk pro odchod do důchodu a zároveň jej propojuje s očekávanou 

nadějí na dožití. Vývoj očekávaných veřejných výdajů na penze může být také do 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Dánsko 10,4 10,8 10,6 10,7 10,5 10,3 10 9,6 9,5 9,5

Finsko 12,8 14 14,9 15,6 15,5 15,2 14,9 14,9 15,1 15,2

Norsko 10,9 11,6 12,3 12,9 13,4 13,7 13,8 13,9 14 14,2

Švédsko 9,7 9,6 9,8 10,1 10,2 10,2 9,9 9,9 10,1 10,2
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budoucna ovlivněn například tím, jak vejdou v platnost opatření na zvyšování věkové 

hranice pro zisk veřejných důchodů, která byla přijata v rámci reforem v jednotlivých 

zemích. Křivky vývoje očekávaných veřejných výdajů na penze jsou ovlivněny také 

tím, jak dobíhají vyplácené penze z původních předreformních systémů (například ve 

Švédsku pro osoby narozené do roku 1953 a v Norsku pro osoby narozené do roku 

1963) nebo jsou ukončovány nároky na předčasný starobní důchod (v Dánsku pro 

osoby, které v roce 2011 nedovršily 45 let). 

4. 2.  Přiměřenost penzí - náhradový poměr  

Definování přiměřenosti důchodů je složité, protože se různí pohledy na to, 

jakou hodnotu má mít „přiměřená úroveň“ penzí. Nejčastěji jsou tak za přiměřené penze 

považovány penze, které nahradí původní výdělky pracovníka na takové úrovni, která 

mu umožní udržet si životní úroveň v důchodu srovnatelnou se životní úrovní 

v pracovním životě. Podle některých definic je však možné penze považovat za 

přiměřené, pokud splňují alespoň minimální úroveň zdrojů ve stáří.
162

 

Pro určení toho, do jaké míry jsou životní standardy jedince zachovány po 

odchodu do důchodu, je jako měřítko nejčastěji využíván penzijní náhradový poměr.
163
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 Penzijní náhradové poměry – nízké příjmy 

Penzijní náhradový poměr pro pracovníky s nízkými příjmy vyjadřuje 

očekávaný podíl hrubého důchodového příjmu pro osobu vydělávající 50 % průměrné 

mzdy.
164

Jak je patrné z obrázku, v případě výše náhradových poměrů u osob s nízkými 

příjmy je na prvním místě Dánsko, které se nachází vysoko nad hodnotami ve zbylých 

zemích i nad průměrem OECD. Zbylé tři země se nachází pod průměrem OECD – 

Švédsko je pod touto hranicí jen těsně, nejnižší náhradové poměry u osob s nízkými 

příjmy jsou pak v Norsku a Švédsku. 

 

Schéma č. 2: Penzijní náhradové poměry u osob s nízkými příjmy 

Zdroj: Upraveno autorkou; Pensions at a Glance: Adequate Pensions. Compare your 

country [online]. 2013 [cit. 2015-05-04]. Dostupné 

z: http://www.compareyourcountry.org/pensions?cr=oecd&cr1=oecd&lg=en&page=1 
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 Penzijní náhradové poměry – průměrné příjmy 

Penzijní náhradový poměr pro pracovníky s průměrnými příjmy vyjadřuje 

očekávaný podíl hrubého důchodového příjmu pro osobu s průměrnou 

mzdou.
165

V případě náhradových poměrů u osob s průměrnými příjmy je ze 

srovnávaných zemí na prvním místě opět Dánsko. Švédsko a Finsko se nacházejí nad 

hranicí průměru v rámci OECD, nejnižší náhradové poměry u osob s průměrnými 

příjmy jsou pak stejně jako v předchozím případě v Norsku. 

 

Schéma č. 3: Penzijní náhradové poměry u osob s průměrnými příjmy 

 

Zdroj: Upraveno autorkou; Pensions at a Glance: Adequate Pensions. Compare your 

country [online]. 2013 [cit. 2015-05-04]. Dostupné 

z: http://www.compareyourcountry.org/pensions?cr=oecd&cr1=oecd&lg=en&page=1 
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 Hrubé penzijní náhradové poměry podle výdělku 

Hrubý náhradový poměr vyjadřuje úroveň důchodů po odchodu do důchodu ve 

vztahu k výdělkům v pracovním životě. Většina zemí OECD chrání pracovníky 

s nízkými příjmy od chudoby ve stáří tím, že jim poskytuje vyšší náhradové sazby, než 

pracovníkům s průměrnými výdělky. Jakákoli změna v hodnotě hrubého náhradového 

poměru odráží to, v jaké míře bude mít reforma dopad na budoucí důchody.
166

 

Jak je patrné z tabulky, Dánsko nad ostatními zeměmi zcela převažuje v případě 

hrubých náhradových poměrů podle výdělku, pouze v případě 1,5 násobku je náhradový 

poměr nižší o 2,5 % než ve Švédsku. V případě mediánu jsou ostatní země poměrně 

vyrovnané, stejně tak jako u 1,0 násobku. U 0,5 násobku jsou vyšší náhradové poměry 

ve Švédsku, než ve Finsku a Norsku, kde jsou takřka vyrovnané. U 1,5 násobku opět 

převažuje Švédsko, kde je náhradový poměr vyšší o 13,1 % než ve Finsku a o 26,3 % 

vyšší než v Norsku. 

V Dánsku je nejvyšší hrubý náhradový poměr u osob s nízkými příjmy ve výši 

0,5 násobku průměrné mzdy, následovaný mediánem mzdy. Naopak nejnižší náhradové 

poměry jsou osob u s průměrnou mzdou nebo s e mzdou ve výši 1,5 násobku průměrné 

mzdy. Pracovníci, kteří během života dosahovali nižších příjmů si tak penzemi polepší, 

protože díky vysokému náhradovému poměru je pravděpodobné, že se jim podaří 

zlepšit si svou životní úroveň oproti stavu před penzí nebo alespoň udržet na stávající 

úrovni. Naopak u pracovníků, kteří dosahovali vysokých výdělků ve výši 1,5 násobku 

průměrné mzdy lze očekávat propad životní úrovně. V Dánsku tak s růstem pracovních 

příjmů klesá výše hrubého náhradového poměru. V Norsku je obdobně jako v Dánsku 

nejvyšší náhradový poměr u osob s nízkými příjmy a nejnižší náhradový poměr je u 

osob s nejvyššími příjmy. Náhradové poměry ale nejsou tak štědré jako v Dánsku. 

Stav ve zbylých zemích je odlišný.  Ve Finsku sice také dosahují nejvyššího 

hrubého náhradového poměru osoby s nejnižší mzdou (0,5 násobkem průměrné mzdy), 

ale zbylé kategorie osob pak dosahují shodných náhradových poměrů. Ve Švédsku pak 

dosahují nejvyšších náhradových poměrů osoby s nejnižšími příjmy (0,5 násobek) a 

nejvyššími příjmy (1,5 násobek). Švédský důchodový systém je tak na rozdíl od 

systémů v ostatních zemích štědřejší k pracovníkům dosahujících vysokých výdělků, 
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nicméně výše hrubého náhradového poměru je u této kategorie jen nepatrně vyšší než 

v Dánsku. 

 

Tabulka č. 1: Hrubé penzijní náhradové poměry podle výdělku 

Hrubé penzijní náhradové poměry podle výdělku 

 Medián 0,5 1,0 1,5 

Dánsko 83,7 120,7 78,5 64,4 

Finsko 54,8 64,1 54,8 54,8 

Norsko 52,3 63,4 52,5 41,6 

Švédsko 55,6 70,2 55,6 67,9 

Zdroj: OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. Paris: OECD 

Publishing, 2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné 

z:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-

2013_pension_glance-2013-en#page136 

 

Schéma č. 4: Hrubé penzijní náhradové poměry podle nízkých a vysokých 

výdělků 

Zdroj: Upraveno autorkou; OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. 

Paris: OECD Publishing, 2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 
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 Čisté penzijní náhradové poměry podle výdělku 

Pro průměrné příjmy činí čistá míra náhrady v rámci zemí OECD v průměru 

66 %, to je o 11 % více než v případě hrubých náhradových poměrů. To odráží vyšší 

daně a příspěvky, které lidé platí ze svých výdělků v zaměstnání.
167

V případě čistých 

náhradových poměrů vykazuje nejvyšší hodnoty Dánsko, pouze v případě 1,5 násobku 

jsou hodnoty vyšší ve Švédsku. U mediánu jsou pak ve Švédsku hodnoty naopak 

nejnižší, ve Finsku a Norsku jsou obdobné. V případě 0,5 násobku převažuje Norsko, a 

to o 22,3 % nad Švédskem a o 19,8 % nad Finskem. Ve Finsku a Norsku je v případě 

1,0 násobku shodná, a je vyšší o 7,5 % než ve Švédsku. U 1,5 násobku se Finsko 

nachází za Dánskem a Švédskem, Norsko dosahuje nejnižší hodnoty. 

Stejně jako u hrubých náhradových poměrů jsou v Dánsku nejvyšší čisté 

náhradové poměry u kategorie osob s nejnižšími příjmy a s rostoucími příjmy výše 

náhradového poměru klesá. Výše čistých náhradových poměrů je pak nižší než výše 

hrubých náhradových poměrů.  

Ve Finsku a Norsku jsou čisté penzijní náhradové poměry vyšší, než hrubé 

náhradové poměry. Ve Finsku zůstává nejvyšší čistý penzijní náhradový poměr u 

kategorie pracovníků s 0,5 násobkem průměrné mzdy a zbylé kategorie jsou poměrně 

vyrovnané s mírným navýšením u osob s 1,5 násobkem průměrné mzdy. Stejně tak je 

tomu v Norsku, kde je ale pro pracovníky s nejvyššími výdělky stanoven nejnižší čistý 

náhradový poměr. Ve Švédsku, stejně jako v Dánsku, jsou čisté penzijní náhradové 

poměry nižší než hrubé náhradové poměry, s výjimkou kategorie pracovníků 

s nejvyššími příjmy, kde čisté penzijní náhradové poměry převažují nad hrubými. 
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Tabulka č. 2: Čisté penzijní náhradové poměry podle výdělku 

Čisté penzijní náhradové poměry podle výdělku 

 Medián 0,5 1,0 1,5 

Dánsko 82,4 117,5 77,4 67,4 

Finsko 62,4 71,3 62,8 63,2 

Norsko 63,8 91,1 62,8 51,3 

Švédsko 55,3 68,8 55,3 72,9 

Zdroj: OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. Paris: OECD Publishing, 

2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné z:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013_pension_glance-2013-en#page142 

 

Schéma č. 4: Čisté penzijní náhradové poměry podle nízkých a vysokých 

výdělků 

Zdroj: Upraveno autorkou; OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. 

Paris: OECD Publishing, 2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 
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 Hrubé penzijní náhradové poměry z veřejných, privátních 

mandatorních a privátních dobrovolných penzijních schémat 

Soukromá důchodová schémata mají rostoucí úlohu při zajišťování dostatečných 

příjmů ve stáří. Průměrná náhradová sazba pro pracovníka s průměrnými výdělky je 

z veřejných systémů 41 %, ve srovnání s 54 % u povinných soukromých schémat. 

Dobrovolné soukromé důchodové plány mají průměrnou míru náhrady 68 %.
168

 

Z hlediska hrubých náhradových poměrů z veřejných penzijních schémat je v případě 

0,5 násobku na prvním místě Dánsko, s rozdílem 3,9 % nad Finskem. V Norsku je pak 

oproti Dánsku poměr nižší o 10,1 % a ve Švédsku o 19,4 %. V případě 1,0 násobku je 

nejvyšší náhradový poměr ve Finsku následovaném Norskem. Švédsko a Dánsko 

v tomto případě vykazují nejnižší hodnoty. U 1,5 násobku je poměr opět nejvyšší ve 

Finsku a Norsku. Ve Švédsku je oproti Norsku o 29,1 % nižší a v Dánsku o 36,7 %. 

 

Tabulka č. 3: Hrubé penzijní náhradové poměry z veřejných, privátních 

mandatorních a privátních dobrovolných penzijních schémat 

Procento individuálních zisků 

  Veřejné   Mandatorní privátní   Dobrovolné DC   Celkem mandatorní   

  0,5 1 1,5   0,5 1 1,5   0,5 1 1,5   0,5 1 1,5   

Dánsko 68,0 30,6 18,1 
 

52,6 47,9 46,4     
  

  120,7 78,5 64,4   

Finsko 64,1 54,8 54,8 
    

    
  

  64,1 54,8 54,8   

Norsko 57,9 45,7 34,3 
 

5,5 6,8 7,2   8,3 11,3 16,5   63,4 52,5 41,6   

Švédsko 48,6 33,9 25,7 
 

21,7 21,7 42,2     
  

  70,2 55,6 67,9   

Zdroj: OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. Paris: OECD 

Publishing, 2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné 

z:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-

2013_pension_glance-2013-en#page139 
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 Čisté penzijní náhradové poměry z veřejných, privátních 

mandatorních a privátních dobrovolných penzijních schémat 

Průměrná hodnota čistých náhradových poměrů je v rámci OECD pro 

pracovníky s průměrnými výdělky 49 % z veřejného systému a 64 % z povinných 

soukromých důchodových schémat. V případě dobrovolných soukromých důchodů je 

průměrný čistý náhradový poměr 79 %.
169

V případě čistého penzijního náhradového 

poměru z veřejného schématu jsou nejvyšší hodnoty ve Finsku následované Norskem a 

Švédskem. V Dánsku jsou hodnoty v případě 1,0 násobku a 1,5 násobku nejnižší. 

 

Tabulka č. 4: Čisté penzijní náhradové poměry z veřejných, privátních 

mandatorních a privátních dobrovolných penzijních schémat 

Procento individuálních zisků 

  Veřejné   Mandatorní privátní   Dobrovolné DC   Celkem mandatorní   

  0,5 1 1,5   0,5 1 1,5   0,5 1 1,5   0,5 1 1,5   

Dánsko 66,2 30,1 18,9 
 

51,2 47,3 48,5     
  

  117,5 77,4 67,4   

Finsko 71,3 62,8 63,2 
    

    
  

  71,3 62,8 63,2   

Norsko 71,5 52,0 39,5 
 

6,8 7,7 8,3   10,2 12,9 19,0   78,3 59,7 47,8   

Švédsko 47,6 33,7 27,6 
 

21,2 21,5 45,3     
  

  68,8 55,3 72,9   

Zdroj: OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. Paris: OECD 

Publishing, 2013 [cit. 2015-04-29]. ISBN 978-926-4203-938. Dostupné 

z:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-

2013_pension_glance-2013-en#page145 
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4. 3. Možnosti čerpání důchodů – efektivní a oficiální věk pro 
odchod do důchodu, možnost předčasných důchodů a odkladu 
důchodů 

Měření efektivního věku pro odchod do důchodu je velice problematické, 

protože často využívané metody měření za využití arimetrického průměru a mediánu 

nesledují změny měření v čase. Průměrný věk odchodu do důchodu se přitom bude 

postupně zvyšovat s tím, jak se bude měnit věková struktura obyvatel. Porovnání vývoje 

efektivního věku pro odchod do důchodu je zkomplikováno rozdíly v důchodových 

systémech, kdy probíhaly různé reformy v různých časech, a lišil se tak i oficiální věk 

pro odchod do důchodu.
170

 

Průměrný efektivní věk odchodu do důchodu je považován za průměrný věk 

odchodu z trhu práce v období 5 let. Je to věk, který stanovuje optimální dobu odchodu 

do penze, z hlediska nejvíce vyrovnaného poměru mezi vyplácenými důchodovými 

dávkami a zaplaceným pojistným.
171

 

Podstatné je také zachování flexibility důchodového systému tak, aby si mohl 

jedinec sám zvolit, jestli bude po dosažení zákonem stanoveného důchodového věku i 

nadále pracovat. Každý jedinec má rozdílné pracovní schopnosti i zdravotní stav, které 

ovlivňují jeho další rozhodování. Částečné důchody jsou formou flexibility, která by 

však měla být vyjádřena na pojistně – matematické bázi. Jinak hrozí obtížná finanční 

udržitelnost vyplácení těchto dávek. Zároveň musí flexibilní důchodový systém 

reagovat na možnosti jednotlivců dále pokračovat ve vykonávání svého zaměstnání po 

dosažení důchodového věku, a také na jejich ovlivnění mzdovými profily. Pracovníci, u 

kterých výdělky s rostoucím věkem neklesají, budou pravděpodobněji pokračovat ve 

svém zaměstnání i poté, co dosáhnou nižší hranice důchodového věku, zatímco u 

jedinců, u kterých s rostoucím věkem jejich mzda klesá, lze očekávat, že upřednostní 

dřívější odchod do důchodu. Z tohoto důvodu by tak pro zachování flexibility měly být 

v souvislosti s nižší hranicí důchodového věku brány v potaz důchodové nároky získané 

celého života.
172
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Předčasné odcházení osob do důchodu, které by přitom ale byly schopny dále 

pracovat, znamená plýtvání lidským kapitálem, přesto je však názor o prospěšnosti 

předčasného odcházení do důchodu hluboce zakořeněný. Navíc mnoho starších osob by 

chtělo pracovat i nadále, navzdory tomu, že již dosáhli důchodového věku, ale naráží na 

bariéry na trhu práce.
173

 

 

Schéma č. 5: Srovnání efektivního a oficiálního důchodového věku – muži 

(2012) 

(sloupcem vyznačen oficiální důchodový věk, bodem znázorněn efektivní 

důchodový věk) 

Zdroj: Upraveno autorkou; Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective 

age of retirement. 2012. OECD[online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.oecd.org/els/public-

pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm 

 

V případě mužů byl v roce 2012 ve všech zemích, kromě Švédska, efektivní věk 

odchodu do důchodu nižší než oficiální věk odchodu do důchodu. V případě Finska 

činil rozdíl mezi efektivním (61,8 let) a oficiálním (65 let) věkem 3,2 let. V Dánsku byl 

rozdíl efektivního (63,4 let) a oficiálního (65 let) věku 1,6 let. V Norsku rozdíl 

efektivního (64,8) a oficiálního (67) věku dosahoval 2,2 let. Ve Švédsku byl efektivní 

věk (66,1) o 1,1 roku vyšší, než oficiální věk (65) odchodu do důchodu. Kromě Norska, 

které jej převyšuje, se nachází všechny země v rámci efektivního důchodového věku na 

průměru OECD 34. V Norsku, Dánsku a Finsku odcházejí muži do důchodu před 
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dovršením efektivního věku pro odchod do důchodu. Pouze ve Švédsku je oficiální 

důchodový věk vyšší, než je efektivní důchodový věk. 

 

Schéma č. 6: Srovnání efektivního a oficiálního důchodového věku – ženy 

(2012)  

(sloupcem vyznačen oficiální důchodový věk, bodem znázorněn efektivní 

důchodový věk) 

Zdroj: Upraveno autorkou; Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective 

age of retirement. 2012. OECD[online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.oecd.org/els/public-

pensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm 

 

V případě žen byl v roce 2012 efektivní věk odchodu do důchodu nižší než 

oficiální věk odchodu do důchodu. Největší rozdíl 3,1 let mezi efektivním (61,9 let) a 

oficiálním (65 let) byl shodně v Dánsku a Finsku. Ve Švédsku rozdíl činil 0,8 let mezi 

efektivním (64,2) a oficiálním (65) věkem. V Norsku dosahoval rozdíl 2,7 let mezi 

efektivním (64,3) a oficiálním (67) věkem. V rámci efektivního důchodového věku u 

žen jsou hodnoty u všech zemí v porovnání s průměrem OECD 34 vyšší (na rozdíl od 

mužů). Nejvyšší efektivní důchodový věk je v Norsku. Je tak patrné, že ženy odcházejí 

v severských zemích do důchodu dříve, než by to bylo z hlediska nejlépe vyrovnaného 

poměru mezi vyplácenými důchodovými dávkami a zaplaceným pojistným vhodné. 
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Tabulka č. 5: Srovnání oficiálního důchodového věku, způsobu výpočtu 

základního důchodu, odkladu starobního důchodu a předčasného starobního 

důchodu 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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 OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators: COUNTRY PROFILES – 

DENMARK [online]. 2013. Paris: OECD Publishing [cit. 2015-05-11]. ISBN 978-926-4203-938. 

Dostupné z: http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 
175

 Comparative Tables. 2014. MISSOC - Mutual Information System on Social Protection [online]. [cit. 

2015-05-07]. Dostupné z: 

 Oficiální 

důchodový 

věk 

Způsob výpočtu 

základního důchodu 

Odklad starobního 

důchodu 

Předčasný starobní 

důchod 

D
á
n

sk
o

 

Standardní 

věk 65 let, 

nárůst na 67 

let do roku 

2022174 

Za každý rok pobytu v zemi 

ve věku 15 až 65 let 

připsána 1/40 z roční částky 

70 896 DKK (9,507 Euro); 

maximální výše 40/40175 

Odklad veřejných 

starobních důchodů je 

možný až po dobu 

deseti let, navýšení 

důchodové dávky je 

počítáno v závislosti na 

očekávané délce života 
176 

Předčasný důchod 

z programu VERP pro 

osoby, které mají méně než 

pět let před dosažením 

oficiálního důchodového 

věku, nárok je posuzován ve 

správním rozhodnutí, 

výplata dávky snížena na tři 

roky177 

F
in

sk
o

 

Standardní 

důchodový 

věk 65 let, 

starobní 

důchod mezi 

63 až 68 

lety178 

Plná výše je v rozmezí 

562,27 Euro až 633,91 Euro 

měsíčně podle rodinného 

stavu; výše dávky 

upravována podle délky 

pobytu v zemi (pokud je 

pobyt ve věku 16 až 65 let 

kratší než 80 %)179 

Odklad národního 

důchodu je možný, za 

každý měsíc odložení 

vzroste důchod o 0,6 %; 

v případě na výdělku 

závislých penzí je 

přírůstek za pozdější 

odchod po dovršení 

věku 68 let o 0,4 %180 

Možný od začátku měsíce 

následujícího po 63. 

narozeninách (62 u osob 

narozených před rokem 

1952) / výše penze trvale 

snížena o 0,4 % za každý 

měsíc před normálním 

důchodovým věkem 65 let, 

důchod nebude po dosažení 

65 let již navýšen181 

N
o
rs

k
o

 Flexibilní 

rozmezí 62 až 

75 let; 67 let 

pro nárok na 

garantovanou 

penzi182 

Plný základní důchod je 

roven základní částce 

88 370 NOK (10 560 Euro) 

nebo 85 % základní částky u 

osob ženatých/vdaných; 

v případě kratší doby 

pobytu v zemi než 40 let je 

výše důchodu úměrně 

snížena183 

Po dovršení věku 67 let 

je možné dále 

pokračovat v práci nebo 

kombinovat práci 

s pobíráním důchodu až 

do věku 75 let184 

V rámci AFP zajištěn 

kolektivními smlouvami po 

splnění kvalifikačních 

podmínek, možný ve věku 

62 let185 

Š
v
éd

sk
o

 

Flexibilní  

rozmezí 61 až 

67 let; 

standardní věk 

ve veřejném 

důchodovém 

systému ve 

věku od 61 

let; u příjmově 

testovaných 

penzí v 65 

letech186 

Plná penze po 40 letech 

pobytu v zemi, za každý rok 

chybějící do 40 let je částka 

snížena o 1/40; u 

svobodných osob činí 2,13 

základní částky – 94 572 

SEK (10 284 Euro), u 

vdaných/ženatých osob 1,9 

základní částky – 84 360 

SEK (9173 Euro)187 

Ve veřejném 

důchodovém systému je 

možný odchod do 

důchodu ve věku od 61 

let  -  není stanoven 

pevný věk pro odchod 

do důchodu (důchodové 

dávky jsou 

vypočítávány podle 

pojistně – 

matematických pravidel 

reflektujících věk 

odchodu do důchodu); u 

příjmově testovaných 

penzí je možné 

vyplácení již od 55 let 

(dle ITP1 plánu)188 

Odchod do penze je možné 

odložit (dávka bude 

upravena dle pojistně – 

matematických pravidel); 

možnost čerpat důchod i 

částečně nebo kombinovat 

práci a pobírání důchodu189 
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Oficiální důchodový věk byl v rámci všech severských zemí ve sledovaném 

období navyšován. Ve Finsku, Norsku a Švédsku bylo nastaveno poměrně široké 

flexibilní rozmezí věku pro odchod do důchodu. Ve způsobu výpočtu základního 

důchodu všechny země zohledňují dobu pobytu v zemi. Ve Finsku, Norsku a Švédsku je 

navíc také zohledňován rodinný stav osoby pobírající důchodové dávky – jednotlivě 

žijící osoby pobírají vyšší dávky než vdané / ženaté osoby. S tím, jak je prosazována 

snaha motivovat starší pracovníky k setrvání na trhu práce, jsou upravovány také 

podmínky pro odklad čerpání starobních důchodů a zároveň zpřísňovány podmínky pro 

získání předčasného starobního důchodu. V Dánsku, Finsku a Švédsku jsou starším 

osobám při odložení čerpání důchodu jejich penze navyšovány podle stanovených 

podmínek. V Norsku je pak zavedena maximální hranice pro odchod do důchodu ve 

výši 75 let. Jednotlivé země se snaží starší pracovníky odradit od čerpání předčasných 
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starobních důchodů například tím, že jim trvale sníží výši vyplácené důchodové dávky, 

pokud se pro předčasný důchod rozhodnou (Finsko) nebo omezují dobu vyplácení 

těchto předčasných dávek (Dánsko). 

Závěr 
Prvním z cílů mé diplomové práce bylo odpověď na otázku, jestli je možné 

sledovat výrazně odlišnou reakci a přijetí rozdílných změn a opatření ve sledovaném 

období let 1990 – 2014 v rámci důchodové politiky skandinávských zemí, nebo země 

zareagovaly obdobně? 

Výchozí situace na počátku 90. let byla v jednotlivých zemích odlišná. Zatímco 

Norsko se potýkalo s klesající zaměstnaností starších osob, Švédsko procházelo recesí a 

ve Finsku ubývala ekonomicky aktivní populace a docházelo k častým odchodům do 

důchodu, v Dánsku byl vývoj poměrně příznivý s vysokou zaměstnaností a postupně se 

snižující nezaměstnaností. Švédsko začalo s plány na reformu důchodového systému 

poměrně brzy v roce 1991, ale zahájena byla s poměrně velkým časovým odstupem 

v roce 1999. V Norsku započaly reformní plány až v roce 2001 jmenováním Penzijní 

komise, tedy s desetiletým odstupem oproti Švédsku. Uzákonění cílů vytyčených 

reformou pak proběhlo obdobně jako ve Švédsku s časovým odstupem osmi let (v roce 

2011). V Dánsku byla v 90. letech pouze vytvořena nová schémata penzijního spoření, 

ale samotná reforma přišla až v roce 2006 a druhý plán reformy byl vytvořen již v roce 

2011. Vlivem vyšší zaměstnanosti nebyly vytvářeny takové tlaky na nutnost změn 

v oblasti financování důchodových systémů, problémem byly spíše časté odchody 

starších osob do předčasných důchodů, na které reforma z roku 2006 zareagovala 

zvýšením věkové hranice pro odchod do těchto důchodů. Navzdory tomu, že ve Finsku 

od 90. let docházelo k poklesu počtu ekonomicky aktivní populace a stejně jako 

v Dánsku zde byla zvýšená obliba předčasných důchodů, došlo k reformě navyšující 

věkové hranice pro odchod do standardního a předčasného důchodu až v roce 2005. 

Zároveň došlo ke změně ve způsobu výpočtu penzí. Přesto však nebyly reformní kroky 

z roku 2005 úspěšné zcela a v roce 2014 byl přijat plán nové reformy, která by měla 

začít platit od roku 2017. Kromě Švédska se tak zbylé země zaměřily na reformy až po 

roce 2000. 

Účelem mé diplomové práce bylo mimo jiné ověřit, jestli jsou si stále jednotlivé 

severské země v rámci sociálně demokratického modelu welfare state blízké, a jestli i 

v otázce úprav důchodové politiky jsou patrné společné znaky. Reformní opatření 
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v rámci jednotlivých zemí jsou poměrně obdobné – dochází zejména ke zvyšování věku 

odchodu do důchodu a zavádění flexibilních rozmezí pro odchod do standardního a 

předčasného důchodu. V případě předčasných důchodů pak dochází také ke zpřísňování 

pravidel pro jejich vyplácení a získání nároku. Přijímaná reformní opatření jsou tak 

zejména za účelem zajištění finanční udržitelnosti důchodových systémů a zlepšení 

jejich schopnosti vyrovnat se s budoucími riziky, zejména v podobě demografických 

změn. Ačkoliv se tak jednotlivé země potýkají s obdobnými, zejména demografickými, 

problémy, nelze říct, že by situace v nich byla naprosto totožná. 

V Dánsku kombinace jednotlivých pilířů tvoří systém důchodového pojištění, 

které dokáže seniory ochránit před nízkým příjmem, a zaručuje, že většina důchodců 

získá důchod, který bude adekvátní vzhledem k výdělkům během pracovní aktivity na 

trhu práce. Rozdělení na veřejný a soukromý sektor se však neobejde bez problémů, kdy 

prostředky testování veřejných důchodových doplňků mají za následek, že čisté zisky 

z dalšího penzijního spoření nebo pozdějších odchodů do důchodů mohou být spíše 

nízké pro široký segment přispěvovatelů. Zatímco účast pracovní síly je v Dánsku 

všeobecně vysoká, v případě osob ve věku 50 až 55 let je mnohem vyšší, než u osob 

v rozmezí 60 až 65 let, což reflektuje následky možnosti předčasných důchodů. 

Finanční následky prodlužování délky života a stárnutí populace jsou v Dánsku vysoké, 

proto se poslední reformy zaměřily zejména na zvýšení věku odchodu do důchodu a 

snížení doby vyplácení výhod při předčasném důchodu.
190

 

Ve Finsku kombinace veřejných a soukromých důchodů zajistila efektivní 

poskytování podpory pro občany v důchodovém věku. Navíc se Finsko vyhnulo 

problému chudoby ve stáří, přesto však stárnutí populace vytváří dlouhodobé problémy, 

zejména z hlediska fiskální udržitelnosti a funkčnosti pracovní síly. Proto se 

uskutečněné reformy zaměřily mimo jiné i na vytváření pobídek k udržení starších 

pracovníků na trhu práce.
191

 

Norsko má vlivem trvale vysoké porodnosti podle evropských norem lepší 

podmínky pro vyrovnání se se stárnutím populace, protože je demografická zátěž nižší 

než v jiných zemích. Navíc díky ropným fondům, které byly přeměněny na Pension 

Fund – Global, jsou pro vyplácení budoucích důchodů zajištěny vysoké úspory. Přesto 

se však poslední reformy zaměřily na zlepšení udržitelnosti systému, zejména 
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prostřednictvím zvýšení jeho flexibility v otázce odchodu do důchodu, a také zapojením 

nových mechanismů, které mají napomoci vyrovnat se s demografickými změnami. 

Mezi hlavní cíle reforem patřilo také zvýšení motivace pro delší zaměstnanost starších 

pracovníků a odrazování od předčasného odcházení do důchodů. Ačkoliv byla 

důchodová reforma připravována jmenováním důchodové komise již od roku 2001, její 

plná implementace nastala až v roce 2009, a byla proto často kritizována, že reakce 

přicházejí příliš pozdě. Přesto kritika později ustoupila, protože v mezinárodním 

pohledu jsou důchody velkorysé a spravedlivé. Navíc je univerzální minimální důchod 

dostatečně velký, aby zabránil riziku chodby ve stáří. Reformou byla také posílena 

vazba mezi příspěvky a dávkami a mezigenerační spravedlnost systému.
192

 

Švédský penzijní systém se potýká zejména s prevencí chudoby mezi seniory. 

Občané pobírající pouze základní důchod mají často problém vyjít s penězi, a to i 

přesto, že mají nárok na dodatečnou podporu z programů sociální péče. Navíc je ve 

Švédsku mnohem více důchodců, kteří se nacházejí na nebo pod hranicí chudoby – 

přibližně dvakrát více než v Dánsku a třikrát více než v Norsku. Přesto proběhnuté 

reformy pomáhají zlepšit stabilitu důchodového systému, která byla dlouhou dobu 

problémem, a dochází tak k lepší spolupráci mezi veřejným a soukromým penzijním 

sektorem. Přesto do budoucna přetrvává riziko v podobě nerovnosti mezi generacemi 

důchodců, ekonomicky aktivních osob a dospívající generace, které mohou narušit 

mezigenerační spravedlnost. Toto riziko je navíc umocněno vyšší mírou 

nezaměstnanosti mladých osob.
193

 

Druhým cílem mé diplomové práce bylo odpověď na otázku, jaké jsou rozdíly 

v rámci jednotlivých zemí z hlediska finanční udržitelnosti důchodových systémů 

(budoucí očekávané výdaje na penze v % HDP), přiměřenosti penzí (dle náhradového 

poměru) a možnosti čerpání důchodu? Z hlediska budoucího vývoje očekávaných 

veřejných výdajů na penze v % HDP existují v zemích větší rozdíly. Zatímco v Dánsku 

a Švédsku dle prognóz budou výdaje na penze narůstat jen zvolna, v Norsku a Finsku 

lze očekávat poměrně strmý nárůst výdajů na penze v následujících cca 20 – 25 letech. 

Zatímco se tak budou výdaje na penze v Dánsku spíše snižovat a ve Švédsku držet na 

přibližně stejné úrovni, ve Finsku i Norsku není očekáváno žádné snižování těchto 
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výdajů. To by pro obě země mohlo znamenat v budoucnu problémy v otázce finanční 

udržitelnosti důchodových systémů.  

Z hlediska přiměřenosti penzí, hodnocené podle náhradového poměru, u osob 

s nízkými příjmy je na prvním místě Dánsko, které se nachází vysoko nad hodnotami ve 

zbylých zemích. Zbylé tři země se nachází pod průměrem OECD – Švédsko je pod 

touto hranicí jen těsně, nejnižší náhradové poměry u osob s nízkými příjmy jsou pak 

v Norsku a Švédsku. V případě náhradových poměrů u osob s průměrnými příjmy je ze 

srovnávaných zemí na prvním místě opět Dánsko. Švédsko a Finsko se nacházejí nad 

hranicí průměru v rámci OECD, nejnižší náhradové poměry u osob s průměrnými 

příjmy jsou v Norsku. 

Ve způsobu výpočtu základního důchodu všechny země zohledňují dobu pobytu 

v zemi. Ve Finsku, Norsku a Švédsku je navíc také zohledňován rodinný stav osoby 

pobírající důchodové dávky – jednotlivě žijící osoby pobírají vyšší dávky než vdané / 

ženaté osoby.  

V případě možností na čerpání důchodů je ve všech zemích obdobná hodnota 

standardního věku pro odchod do důchodu, která je vyšší než 60 let. Ve všech zemích je 

navíc tendence spíše tento věk ještě navyšovat, aby odpovídal prodlužující se délce 

života. Také v otázce odkladu čerpání starobního důchodu jsou hodnoty v zemích 

obdobné – je zde patrný trend starší pracovníky podpořit v tom, aby zůstávali déle na 

trhu práce, zejména v podobě navyšování důchodových dávek, pokud se jedinec 

rozhodne pro odklad svého důchodu. Obdobně u předčasných odchodů do důchodu, kde 

se země naopak snaží jedince odradit, zejména tím, že jim je trvale snižována výše 

jejich penze, pokud se pro tento krok rozhodnou.  

Přesto, že tak v zemích reformy probíhaly v různých časových obdobích, 

sledovaly celkově obdobné cíle – navyšovat věk pro řádný odchod do důchodu, snažit 

se motivovat starší pracovníky k setrvání na trhu práce i po dovršení důchodového věku 

a naopak je odradit od čerpání předčasných důchodů, které představují zátěž z hlediska 

finanční udržitelnosti důchodových systémů. Budoucí vývoj důchodových systémů 

v jednotlivých zemích pak bude značně ovlivněn tím, jestli se i nadále budou 

prohlubovat demografické problémy a bude tak nutné hledat další opatření pro zajištění 

finanční udržitelnosti důchodových systémů. 
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Summary 
The first objective of my thesis was to answer the question whether it is possible 

to observe a markedly different response and acceptance of different changes and 

measures in the reporting period 1990 - 2014 in the context of pension policy in the 

Scandinavian countries, or countries reacted similarly? 

Initial situation in the early 90s was varied across countries. While Norway has 

struggled with declining employment of the elderly, Sweden went through a recession 

and in Finland waned economically active population. In Denmark was relatively 

favorable developments with high employment and gradually decreasing 

unemployment. Sweden started with plans to reform the pension system fairly early in 

1991, but it was launched with a relatively long interval in 1999. In Norway, reform 

plans started up in 2001 by appointing pension committee, decades later versus Sweden. 

In Denmark in the 90s were launched new retirement savings schemes, but the actual 

reform came in 2006, and the second reform plan was created already in 2011. 

Reform measures within countries are quite similar - mainly to increase the 

retirement age and introduce flexible range of standard retirement and early retirement. 

In the case of early retirement, there is also a tightening of the rules for payment and 

entitlement. The purpose of the reform measures include ensuring the financial 

sustainability of pension systems and improve their ability to cope with future risks, 

especially in the form of demographic change. Although their individual countries face 

similar, especially demographic problems, you can not say that the situation in them 

were completely identical. 

The second aim of my thesis was to answer the question, what are the 

differences within each country in terms of financial sustainability of pension systems 

(expected future pension expenditure as% of GDP), the adequacy of pensions 

(according to the replacement ratio) and the possibility of drawing retirement? Looking 

ahead the anticipated public pension expenditure as % of GDP, there are major 

differences in the countries. While in Denmark and Sweden, according to forecasts 

expenditure on pensions will rise only slowly, in Norway and Finland can expect a 

relatively steep increase in expenditure on pensions in the next 20 - 25 years.  

In terms of adequacy of pensions, rated by replacement rate for low income 

earners is the first place in Denmark, which is located high above the values in the 

remaining countries. The remaining three countries are below the OECD average. In the 

case of replacement rates for people with average income, the first place is again in 
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Denmark. Sweden and Finland are above the average in the OECD, the lowest 

replacement rates for people with average income are in Norway. 

In the method of calculating the basic pension, all countries take into account the 

duration of residence in the country. Finland, Norway and Sweden in addition also 

taken into account the marital status of a person receiving retirement benefits - 

separately living person receiving a higher dose than married people. 

In the case of options for drawing pensions is similar in all countries of the value 

of the standard age of retirement, which is higher than 60 years. In all countries, 

moreover, tended to still increase this age to match the increase in life expectancy 

Despite the fact that in countries such reforms were carried out at different times, 

followed a broadly similar aims - to raise the age for regular retirement, try to encourage 

older workers to remain in the labor market, even after reaching retirement age and 

conversely discourage them from taking early retirement, which represent a burden for 

the financial sustainability of pension systems. Future development of pension systems 

in individual countries will be greatly affected by whether there will continue the 

unfavorable demographic challenges and countries will need to seek additional 

measures to ensure the financial sustainability of pension systems. 
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