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ÚVOD

V této bakal ářské práci se budu zab ýv at reformou důchodového
zabezpečení v České republice. Toto t éma jsem si v ybrala, protože s e
jedná o veli ce sledované t éma, které se dot ýká každého j ednotlivého
člověka.
Současné moderní s polečnosti se v yznačují snahou o fungující
sociální s yst ém , jehož důležitou složkou je i důchodov ý s ystém . Dalo
by se ří ci, ž e kvali tní soci ální s ystém je jak ýmsi určující m faktorem
vys pělosti spol ečnosti a hybnou silou mravního a duchovního vývoje
společnosti . Hlavní m sm yslem důchodového s yst ému j e zabezpečit
lidem dost atečn ý příjem ve st áří tak , ab y období st áří pro j edince
neznam enalo značné snížení životní úrovně.
Dík y nepříznivému demografickému v ývoji probíhají v současné
době ve všech v yspěl ých st átech reform y důchodového zabez pečení, ab y
se do budoucna minimalizovalo nebezpečí možnosti raz antní ho snížení
životní úrovně důchodců .
Cílem mé práce je zhodnocení současné navrž ené důchodové
reform y v Č eské republice v kontextu s návrh y j ednotli v ých politick ých
stran a v kontextu s názorem veřejnosti , dále pak upozornit na možné
úskalí nově schválené důchodové reform y.
V první části své práce nastíním hist orii a v ývoj soci álního
zabezpečení s důrazem na důchodové zabezpečení až po současn ý stav a
popíši důvod y neudržitelnosti současného důchodového syst ému j ak
v České republi ce , t ak i v EU.
V druhé části pak předst avím v ybrané důchodové s ystém y stát ů
EU tak, ab y posk ytl y přehl ed o evropském nast avení důchodov ých
s yst émů.
Ve třetí části popí ši předvolební návrhy důchodové reform y u
jednotliv ých politi ckých st ran a dál e se zaměřím na současný schválen ý
vládní návrh důchodové reform y.
7

V závěrečné části bakal ářské práce pak zhodnotím schválenou
důchodovou

reformu

a

předst avím

problem atice.

8

svůj

vlastní

postoj

k této

1

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

1.1

Histori e sociálního a důchodového zab ezpečení

Již od pradávna existovala určitá forma solidarit y s lidmi různým
způsobem

znev ýhodněn ými.

Napří klad

se

star ými

li dmi

nebo

invalidními li dmi. Už v prvob ytně pospolné společnosti se j ednotlivé
rodové km en y st arali o své staré čl eny nebo o jinak znevýhodněné
člen y. Nedá se však hovořit přímo o nějaké soci ální instituci, al e
jednal o se v podstatě o vz ájemnou pomoc, kt erá v ypl ývala z lidské
přirozenosti.
Ve st arověku pak z ačal y ve velmi zjednodušené form ě existovat
instituce sociální ho zabezpečení . Jednal o se p ředevším o cí rkve, které
posk ytoval y pomoc chud ým, nemocn ým a star ým lidem . Ve středověku
se pak mimo cí rkve začal y obj evovat také spolk y tzv. cech y, které
podporoval y své čl eny v případě úrazu čí nemoci.
Později se pak část zodpovědnosti o chudé, s taré a nem ocné
přenesl a na obc e prostřednictvím domovského práva. Také šlecht a v t é
době

s vlivem

křesťanství

začal a

přispívat

na

pom oc

těchto

znev ýhodněn ých skupin, jednalo se však o jednotlivou neorganizovanou
pomoc. V této době však stál e n ej větší rol y v péči o st aré a nemohoucí
lidi tvoří rodina.
Na přelomu devatenáct ého a začátku dvacát ého stol etí se stát y
v Evropě začínají více angažovat v sociální politice, je t o zejména
s rozvojem prům ysl u a tím i s nárůst em dělni cké tříd y. Za zakl adat el e
důchodového

pojišt ění

je

považován

německ ý

kancl éř

Otto

von

Bismarck.
Počátk y novodobého sociálního pojištění v České republice jsou
úzce spj at y se soci ál ním pojištěním rakouské monarchi e, její ž jsme b yli
součástí až do roku 1918. Se vznikem samostatného Československ a
v roce 1918 b yl převzat cel ý právní řád a právní s ystém Rakousko 9

Uherska a prost řednictvím recepční ho zákona vzniklo ministerstvo
sociální péče . V roce 1924 pak vznikl zák on o invalidním a starobním
pojištění dělnict va kde již b yli povi nně pojištěni vši chni, kdo b yli též
pojištěni na zákl adě zákona o nemocenském pojištění. Invalidní a
starobní pojištění pro území cel ého státu zabezpečovala Ústřední
sociální pojišťovna v Praze. [1] Samotné Minist erstvo soci ální péče pak
nad touto pojišťovnou vedlo vrchní dozor. Pro st átní z aměstnance
existovalo pojištění soukrom ých zaměst nanců ve v yšších sl užbách pro
případ invalidit y a stáří. Toto pojištění spravoval Všeobecný penzijní
ústav v P raze.
V období

druhé světové vál k y b yl o Ministerstvo sociál ní a

zdravotní péče zrušeno a jeho agendu převzal o mini sterstvo vnitra a
sociální péče.
Po druhé světové válce a s nástupem socialisti ckého režimu se
postupně m ění st át ní správa a s tím i oblast sociálního zabezpečení .
Důchodové pojišt ění jako samostatn ý prvek neexistuje , ale je součástí
daně
S koncem komunist ického režimu na konci roku 1989 nastal a
změna i v obl asti sociální péče. Nově vzniklá Česká a Slovenská
federativní republi ka. Model Minist erstva práce a soci álních věcí
zůstává

a

1.1.1992

vchází

v

platnost

zákon

č.

582/1991 Sb.,

o

organizaci a provádění soci álního zabezpečení, kt er ý zůstává zachován
i po rozdělení české republik y až dosud. Soci ální zabezpečení podle
tohoto

zákona

zahrnuje

nemocenské

pojištění

zaměstnanců,

osob

samostatně v ýděl ečně činn ých a důchodov é pojišt ění.
Důchodov ým

pojišt ěním

se

v

současné

době

zab ývá

z ákon

č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojišt ění, kter ý nab yl účinnosti dne 1.
ledna 1996 a upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidit y a
úmrtí živitele .

10

1.2

Vymezení pojmů

Důchodové pojištění je součástí pojištění na sociální zabezpečení,
proto j e důl ežité si nejprve v ym ezit pojem sociál ní zabezpečení .
Pojem soci ální zabezpečení lze chápat několika způsob y. „V
demokrati ck ých evropsk ých s ystém ech se jednalo o zajištění lidsk ých
práv stát em na přij atelné sociální úrovni, tedy o soci ální „bezpečnost“
občanů,

o

soci ální

zajištění

jejich

lidských

(občanských)

práv,

v komunistick ých syst émech st řední a východní Evrop y se ve st ejné
době jednalo o převzetí péče o občany stát em, j ako v ýraz ideologi e
redist ributivního poj etí soci alismu. “ ( Gregorová, 1998, s. 47)
Nicméně v dnešní době lze definovat sociální zabezpečení jako
„souhrn právních norem, i nstitutů, instit ucí a vztahů, jeji chž úč elem j e
předcházet

možn ým

soci álním

rizi kům,

odst raňovat

nepříznivé

následk y, kt eré vzniknou jedincům v důsledku st anoven ých sociální ch
událostí, a v yt vářet tak příznivé podmínky pro všestranný soci ální
rozvoj člověka.
Sociální pojištění tedy řeší takové soci ální situace, na něž se lze
dopředu připravit, a to ve sm yslu odkladu části finanční ch prostředků
k řeš ení budoucí sociální situace. Soci ální pojištění obv ykle zahrnuj e
případ y zt rát y zam ěstnání (pojištění v nezaměst nanosti), zt rátu zdraví
(pojištění z dravotní), krátkodobou ztrátu pracovní s chopnosti (pojišt ění
nemocenské),

dlouhodobou

ztrátu

pracovní

schopnosti

(pojišt ění

důchodové) a ztrát u výdělečn ých schopností v důsl edku pracovního
úrazu a nemoci z povolání (pojištění úrazové). “ (Gregorová, 1998, s .48)
Sociální pojišt ění j e obv ykle financováno z příspěvků pojišt ěnců ,
zaměstnavat elů a z příspěvků st átu .
Jak již byl o zmíněno, součástí soci álního zabezpečení je i
důchodové pojišt ění . Důchodové pojišt ění lze definovat jako zajištění
občanů při dlouhod obých soci álních událostech a směřuje z ejména vůči
občanům

v poproduktivním

věku
11

anebo

vůči

občanům

sice

v produktivním věku, kteří však z důvodu dlouhodobé ztrát y pracovní
schopnosti se nemohou účastnit ekonomick ých aktivit. Tradičně j e pak
ještě do důcho dového pojištění řaz eno i zajištění jedinců při ztrátě
živitele. [ 4]

1.3

Důchodové pojištěn í v České republice

V české republice dle zákon a č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém
pojištění, rozeznáváme t yto druh y důchodů:


starobní



invalidní



vdovsk ý a vdoveck ý



sirotčí
V ýše důchodu se skl ádá ze základní vým ěr y a z procentní v ýměr y.

Základní v ým ěra se stanoví pevnou částkou a procentní vým ěra s e
stanoví procentní sazbou z výpočtového základu, jde -li o důchod y
starobní a invalidní, nebo z procentní v ýměr y důchodu z em řelého, jde -li
o důchod y vdovské a sirotčí. [ 5]
Důchodové pojištění je placeno formou pojistného na důchodové
pojištění, které j e příjmem st átního rozpočtu, ale v rám ci stát ního
rozpočtu se evi duje na zvlášt ním účtu důchodového pojišt ění a v zákonu
o státním rozpočtu Č R se uvádí jako sam ostatn á položka příjmů státního
rozpočtu. [ 3]
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DŮCHODOVÉ SYSTÉMY

2

Sm ysl em důchodov ých s ystémů je zajišt ění příjmů pojištěncům po
dosažení důchodového věku. Zajištění jedinců b ývá ve většině zemí
realizováno pomocí tří rovin důchodového s yst ému, hovoří se o tzv.
třech pilíří ch důchodového s ystém u.
Za první pilí ř důchodového s ystému se označují důchodové
s yst ém y zajišť ované stát em nebo veřejným i i nstitucemi v z ájmu st átu,
tzv.

všeobecn ý

důchodov ý

s yst ém.

Za

dru h ý pilí ř

je

označován

důchodov ý s ystém založen ý na zaměstnaneck ých s yst émech část ečně
hrazen ých zam ěstnavatel em, tzv. doplňkové důchodové s ystém y a třetí
pilíř důchodov ých syst émů spočívá na osobním důchodovém spoření
jedinců. [4]

2.1

Finan cování důchodových systémů

Důchodové s yst ém y lze financovat dvěm a způsob y:
1. ze státního rozpočtu – hovoříme o tzv. důchodovém zabezpečení
2. ze zvláštního fondu, kter ý je tvořen přím ými účelov ými platbam i
pojistného – hovoří me o důchodovém pojištění [4]
První

příp ad financování

důchodového syst ému b yl

v České

republice upl atňován až do roku 1993. Vel kou nev ýhodou tohoto
s yst ému b ylo to, že byl značně nepřehledn ý a posk ytoval st átu možnost
volně nakládat a přerozdělovat v ybrané prostředk y na důchodové
pojištění.

Dík y

t omuto

přerozdělování

docházelo

k tomu,

že

nev yčerpané prostředk y určené do důchodového s ystém u se použil y na
jiné v ýdaje státního rozpočtu.
Druh ý případ fi nancování důchodového systém u „lze rozlišit na
dva zákl adní způsoby financování důchodového s ystém u:

13



průběžné financování (tzv. „pay -as- you-go“, ve zkratce PAYG)
v němž dávk y v daném období jsou v yplácen y přímo z příspěvků
pojištěnců v ybran ých v tomto období
kapitálové

financování,

kt eré

předpokládá,

že

z v ybran ých

příspěvků se v ytváří fond, kt er ý je po určité době schopen krýt nákl ad y
na v ypl ácené dávk y.“ (Gregorová, 1998, s.88)

2.2

Současný stav důch odového systému v České republice

Česk ý důchodov ý s ystém s e v současné době skl ádá ze dvou částí ,
pilířů. J edná se o první a třetí pilíř. Druhý pilí ř v českém důchodovém
s yst ému prozatím neexistuje, al e je součástí schváleného vládního
návrhu důchodové reform y.
Prvním pilířem j e povinné základní důchodové pojišt ění , dávkově
definované

a

průběžně

fi nancované

(PAYG).

Je

univerzální

a

zabezpečuje všechny ekonomi ck y akti vní osob y, právní úprava je
jednotná

pro

všechn y

pojištěnce,

neexistují

speciální

odvětvová

schém ata apod. Pouze v obl asti organizačního a admi nistrativního
zabezpečení platí určité odch yl k y pro tzv. silové resort y (např. voj áci,
policisté, celní ci, hasiči). Důchod z e základního důchodového pojištění
pobírá ví ce než 99 % ob yvat el ve věku vyšším, než je věková hrani ce
pro nárok na starobní důchod.
Vedl e

toho

existuje

dobrovolné

do plňkové,

příspěvkově

definované, kapitál ově financované penzijní připojištění se státním
příspěvkem - třetí pilíř důchodového syst ému. Součástí tohoto pilíře
jsou i produkt y komerčních pojišťoven - zejm éna životní ho pojištění .
Důchod y přiznávané ze třetího pilíře se zatím podíl ejí na příjm ec h
důchodců zanedbat el nou měrou. [6]
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2.3

Důvod neudržitelnosti sou časného d ůchodového systému a
důvody pro nutnost jeho změny

2.3.1 V České republi ce

Hlavním probl émem nutnosti změn y důchodového s yst ému j e ten,
že již v současné době nestačí v ybrané prostředk y na financování
výpl at y důchodů současn ých důchodcům a stát musí s yst ém dotovat
z jiných zdrojů.
Česká republika je značně závisl á na demografickém v ývoji,
jelikož v posl edních padesáti l etech b yl příjem důchodců závisl ý pouze
na příjmech ze st átní ho důchodového poji štění.

Tabulka 1: Počet důchodců a poplatníků pojistného k 30. 9.2011

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, 2011

Klesající tendence vývoje pom ěru počt u důchodců na popl atníka
je pat rná z tabulk y č.1. Konkrétně od roku 2008 do roku 2011 pokl esl
počet popl atníků na jednoho důchodce o 2,6 desetin procenta. Z tabulk y
č. 1 též v ypl ývá, že od roku 2006 do roku 2008 měl počet poplatníků na
jednoho

starobní ho

důchodce mí rně

vzrůstající

tendenci . V tomto

trendu však nast al v roce 2008 rázn ý z lom, jelikož v tomt o roce b yl y
schválené první razantnější úpr av y t ýkající se důchodového s ystém u,
zejména se jednalo o zvýšení věku odchodu do důchodu a mnoho lidí
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v předdůchodovém
předčasného

věku

odchodu

do

volil o

často

důchodu

pro

před

ně

v ýhodněj ší

pozdějším

možnost

odchodem

do

důchodu.
I odhad y do budoucna však nejsou příliš příznivé, což dokládá
i graf v příloze A,

kter ý počítá s rostoucím t rendem

počtu osob

s nárokem na starobní důchod . Z grafu vypl ývá předpokl ad , že v roce
2055 bude v České republi ce až 3,6 mili ónu osob s nárokem na st arobní
důchod. Tento ext rém mimo jiné způsobí i to, že v roce 2055 budou
v důchodovém věku i lidé narození v sedmdesát ých let ech minulého
století.
S tímto

probl émem

přímo

souvisí

i

tzv.

„probl ém

st árnut í

populace“. Od roku 1989 dochází k značn ým změnám v populačním
vývoji ob yvat elstva a t o j ak dík y snížené porodnosti, t ak i dík y
zvyšování prům ěrné dob y dožití.
Naděje člověka dož ít se v yššího věku je daleko větší než tomu
bylo například před padesáti nebo st o let y. Je to dáno především
zvyšováním kvalit y lékařské péče a jin ým životním st ylem společnosti.
Předpokládané prodl oužení délk y život a je zobrazeno v grafu v příloze
B. Z tohoto je pat rné, že oproti současnému stavu se očekává zvýšení
naděj e dožití pří narození př ibližně v rozsahu 10,8 roku u mužů a 8,7
roku u žen v roce 2070 .
Tyt o aspekt y v důsledku budou mít vliv na celkovou věkovou
strukturu ob yvatel stva. Nízká porodnost a v yšší doba dožití člověka
způsobí nerovnost mezi nově narozen ými a počtem zemřel ý ch. Nejl épe
je to patrné z grafu věkov ých struktur – viz. příloha C , kter ý zach ycuje
postupn ý v ývoj struktur y ob yvatel stva podle pohl aví v roce 2020, 2030,
2050 a 2070 opro t i výchozímu stavu z roku 2008. Jeji ch tvar je
ovlivněn z ejména úrovní porodnosti, úmrtn osti a v současné době
výrazně roste i v ýznam mi grace.
Toto reprodukční chování j e založena na cel é řadě sociálních,
ekonomi ck ých a poli tick ých důvodů . Na aktuál ní společenské podmínk y
lidé reagují různ ým t ypem reprodukční ho chování . Z historie víme , že
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je tém ěř pravidl em, že během válek roste úm rtnost, a stej ně t ak jsou
velmi t ypi cké i následné vln y zv ýšené porodnosti , kt eré následují po
těchto válečn ých let ech . Napříkl ad první světová válka přinesla pokl es
porodnosti a po její m skončení následoval nárůst porodnosti, kter ý zase
vyst řídal

její

pokl es

v důsl edku

svět ové

hospodářské

krize.

Ten

pokračoval i na počátku druhé světové válk y. Od čt yř icát ých let
dvacát ého st ole tí dochází k nárůstu porodnosti a to z důvodu snah y s e
vyhnout tot álnímu nasazení . Tento trend pokračoval až do roku 1958,
kd y b yl a uzákoněna interupce, což mělo samozřejm ě vliv na sníženou
porodnost.

Další

vlna

porodnosti

nastal a

v sedmdesát ých

let ech

dvacát ého stol etí což bylo důsledkem vl ádní politik y a také toho, že již
byl y v reprodukční m věku silné roční ky vál ečn ých a poválečn ých let.
Pokles porodnosti pak nast al po roce 1989, kd y se lidem nask ytli jiné
možnosti a z tohoto důvodu odsouvali svoji reprodukci do pozdějších
let. Začátkem dv acátého prvního stol etí pak opět nast ává zv ýšená
porodnost, kt erá v současné době pozvol na ust ává.
Na grafu věkové struktur y viz. příl oha C se v ýše uvedené události
projevují různými výstupk y, proto věková st ruktura v ykazuje značné
nepravidelnosti. Jasně pat rné v ýstupk y znázorňující silné populační
ročník y povál ečn ých let a sedmdesát ých let, t y však jsou nedostatečně
nahrazován y ročník y následujícími. Též je jasně vidět vzrůst ající trend
prodlužující se délky věku člověka.

Nejedná se ovšem jen pouze o pros t ý problém reprodukce
ob yvat elstva, ale hl avně z hl ediska ekonomického se j edná o problém
poměru ekonomick y aktivního ob yvatelstva k ekonomi ck y neaktivnímu
ob yvat elstvu, se všemi jeho důsledk y. Tím že se bude zvyšovat objem
ekonomi ck y neakti vního ob yvat els tva, které je z části nebo zcel a
závislé na sociál ní podpoře a mezi generační solidaritě se bude zvyšovat
i celková daňová zát ěž ekonomi ck y akti vního ob yvat elstva. Zvyšující se
tendence podílu ekonomick y neaktivní ho ob yvatelstva k ekonomick y
aktivnímu nám z obrazuje graf očekávaného v ývoj e podílu osob ve věku
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65+ na počet osob ve věku 16 -64, viz. příloha D. Zde je též patrn ý
strm ý nárůst zejména od roku 2015 , což je dáno pozdějším odc hodem
do důchodu povál ečné generace a též strm ý nárůst je patrný od roku
2040, kd y z ačnou odcház et do důchodu první ročník y z e sedmdesát ých
let dvacátého století .

2.3.2 V Evropské unii

Tento probl ém není pouze speci fick ý problém Č eské republiky,
ale problém změn y struktur y ob yvat el stva v celé Evropě. Z odhadu
Evropského statisti ckého úřadu Eurost at vypl ývá, že se porodnost začne
mírně zv yšovat z 1,54 narozen ých dětí na jednu ženu v roce 2008 na
1,60 narozen ých dět í na jednu ženu v roce 2030 a dále pak až na 1,64 v
roce 2060, viz graf v příloze E I přes toto se jedná jen o nepat rn ý
nárůst , kter ý n epřesáhne ani prostou míru reprodukce . Fakt, že se
v dlouhodobém hledisku bude snižovat podíl ekonomicky aktivní ch
ob yvat el k ekonomicky ne aktivním nám dokládá další graf ( viz. příloha
F) v ypracovan ý evropsk ým st atistick ým úřadem. Tento graf zahrnuje
procentní podíl ekonomick y neaktivní ho obyvat elstva k ekonomi ck y
aktivnímu ob yvat elstvu. Z tohot o grafu j e pat rné, že tento problém mají
všechn y st át y EU a dál e z grafu jasně v ypl ývá předpoklad, že v roce
2060 bude podíl oso b nad 65 let věku oprati počtu ekonomick y
aktivních ob yvat el na dvojnásob ku současného st avu.
Toto vše dokládá, ž e současn ý důchodový s ystém j e v budoucnu
finančně neudržitel ný. Ve většině evropsk ých států t edy dochází
postupně k reform ám důchodového zabezpečení. S ystém průběžného
financování důchodového zabezpečení se ukázal , že j e v budoucnu
nerealizovateln ý j ako jedin ý zdroj z abezpečení ve st áří. Z t ohoto
důvodu hl avně, ve státech b ýval é v ýchodní Evrop y začal být kladen
důraz na kombi na ci průběžného financování se soukrom ým spořením.
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3

DŮCHODOVÉ SYSTÉMY V EU

Důchodové s ystém y v EU m ají rozdílné pojetí a t o jak z hl ediska
rozdíln ých

kulturně-spol ečensk ých

t radic ,

t ak

dík y

tomu,

že

se

jednotlivé stát y Evrop y nacház ejí v růz né fázi reform y důchodového
s yst ému. V celkovém kontextu se dá však ří ci, že maj í jednotnou
koncepci

diverzifi kace

příjmů

v důchodu

a

totožn ý

fakt,

že

do

důchodového s ystém u je zapojen veřejn ý s ektor. J ednotlivé stát y se liší
pouze mírou jeho zapojení. Veřejn ý penzijní syst ém často posk ytuj e
minimální

garantovan ý

důchod.

Někt eré

stát y

mají

garantovanou

minimální v ýši důchodu , v jin ých st át ech záleží na v ýši naspořené
částk y v penzijním syst ému. Z přehledu stávají cích penzijních s ystémů
v EU zpracovaného Evropsk ým statisti ck ým úřadem (viz. příloha G),
jasně v ypl ývá, že jediné tři st át y, kt eré nemají v důchodovém syst ému
zaveden druh ý pilí ř je Česká republika , Řecko a Estonsko . V České
republice toto řeší nově schválená reforma důchodového s ystému.
Z t éto

tabulk y

též

vypl ývá

zajím avé

srovnání

pří stupu

jednotliv ých st átů EU k zam ěstnaneckému penzijnímu pojištění. Ve
státech s dlouholetou tradicí důchodového syst ému jako j e Německo a
Rakousko , existuje velmi silné zastoupení zam ěstnaneckých fondů.
Oproti t omu ve stát ech b ývalé v ýchodní Evrop y jako jsou Maďarsko,
Slovensko nebo i Česká republika t ato t radice zcela ch ybí .
V neposlední řadě tabulka v příloz e G dokazuje fakt, že v prvním
pilíři je částk a důchodu vesm ěs odvislá od částk y mzd y v produktivním
věku život a člověka.
Další zajímavou studii provedla spol ečnost Mercer, která s e
postupně v let ech 2009 , 2010 a 2 011 pokusil a porovnat svět ové
důchodové s ystém y. V ýsledkem tohoto srovnání je sest avení indexu
hodnotícího přim ěřenost, udržitelnost a integritu penzijního s ystému.
Čím vyšší hodnot u Melbourne Mercer Global P enzion Index má, tím je
důchodov ý s yst ém dané ze m ě l epší. Z t éto studie v ypl ynulo, že nejlepší
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důchodov ý s yst ém

má

Nizozemí

následuje

ho

důchodov ý s ystém

v Austrálii, Šv ýcarsku a Švédsku.
V násl edují cí

kapit ole

b ych

se

ráda

věnovala

porovnání

důchodov ých s yst émů ve v ybran ých st átech EU . Jako první zemi pro
porovnání důchodového s ystému js em si v ybrala Nizozemí , a to právě
pro j eho klad né hodnocení společnosti Mercer. Dál e pak předst avím
důchodové s yst ém y států sousedící ch s Českou republikou, j elikož
z demografi ckého hl ediska mají k České republice nej blíže.

3.1

Důchodový systém v Nizozemí

Jedná se o s yst ém založen na t řech pilíří ch .
První pilíř je státní PAYG s ystém (dávkově definovan ý s yst ém) a
zajišťuje maximálně 50 % prům ěrné m zdy (70 % pro svobodné) za
podmínk y přispí vání do průběžného pilíře v době 15–65 let, jinak se
důchod z a každ ý rok o 2 % snižuje. Do prvního pilíře z aměstnanci
odvádějí 18,25% své hrubé mzd y.
Druh ý pilíř zahrnuj e zaměst nanecké fondy, které zde mají velkou
tradi ci

a

tak

se

investování

do

druhého

pilí ře

t ýká

až

90

%

zaměstnanců. Druh ý pilíř je financován odvodem z hrub ýc h mezd ve
výši 17,95 % (zaměstnavat el 14,0 %, zaměstnanec 3,95 %). Třetí pilí ř
zahrnuj e soukrom é daňově zv ýhodněné spoření.
V Nizozemí též existuje i soukrom ý P AYG s yst ém, kt er ý je ale v
útlumu.
Důchodov ý věk se bude postupně odsouvat až na 67 l et. [21]
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3.2

Důchodový systém v Německu

Důchodov ý s ystém v Něm ecku j e hodně podobn ý důchodovému
s yst ému v Č eské republice. Je založen t éž na třech pilíří ch.
První pilíř j e st átní DB P AYG s ystém a odvádí se do něj 19,9 %,
z hrubé mzd y (9,55 % je sraž eno z hrubé mzd y zaměstnanci a 9,55 % za
zaměstnance odvádí jeho zam ěstnavat el).
Druh ý pilí ř představují dobrovolná zaměstnanecká pojišt ění a
třetím pilířem jsou různé form y soukrom ého pojištění, které má
v Něm ecku zřízeno více j ak 55% domácností.
Doba pojišt ění včet ně náhradních dob pojištění je 35 let pro
uznání nároku na starobní důchod.
Odchod do důchodu je v současné době pro ženy a muže stejn ý
v 65-ti let ech, al e postupně se však věk odchodu do důchodu bude
zvyšovat až na 67 let [23]

3.3

Důchodový systém V Rakousku

Důchodov ý

s ystém

v Rakousku

je

rovněž

založen

na

třech

pilířích.
První pilíř je státní povinn ý PAYG s ystém. Pokr ývá t éměř většinu
ekonomi ck y

aktivní

pojišťovacími

subj ekt y

popul ace.

Je

sdružen ými

zajišťován

v Hlavním

svazu

samostatn ými
rakousk ých

nositelů soci álního pojištění. Do státní ho penzijního s yst ému povinně
přispívají zaměst nanci 10,25 % ze mzdy i zaměst navatel é 12,55 % ze
mzdy zam ěstnance. S yst ém je značně čl enit ý podle profesí. Existují zde
samostatné

pojišťovací

s yst ém y

pro

horník y,

železni čáře,

státní

zaměstnance.
Druh ým

pilířem

jsou

zam ěstnanecké

fond y

garantované

kolektivními smlouvami, které mají v Rakousku dlouhodobou tradi ci.
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Příspěvk y do t ěcht o fondů pl atí pouz e zaměstnavatel a j sou daňově
uznatelné. Fond y jsou vyt vářen y ve formě akciov ýc h společností a jsou
vlastněn y bankami a pojišťovnami .
Třetím pilí řem je nepovinné komerční penzijní připojištění.
Penzijní dávk y v yplacené kom binací zaměstnaneck ých fondů a
státem garantované penze dosahují přibližně 70 % hrubých příjmů
dosahovan ých před odchodem do důchodu.
Doba pojišt ění nutná pro uznání nároku na starobní důchod je buď
15 let v posledních 30 -ti let ech nebo 25 let za cel ý produktivní život.
Odchod do důchodu je v Rakousku pro muže v 65 let ech a pro
ženy v 60 let ech. Postupně však do roku 2033 bude docházet ke zv ýšení
důchodového věku ž en rovněž na 65 let. [15]

3.4

Důchodový systém na Slovensku

Reforma proběhl a v roce 2005 a další změny v roce 2008 – 10.
Slovensko m á rovněž tří pilířov ý s ystém .
První pilíř funguj e na principu DB PAYG , kd y do s ystém u odvádí
14 % ze mzd y z aměstnavat el a 4% platí z aměstnanec .
Druh ý

pilíř:

funguje

na

principu

DC

PAYG

(příspěvkově

definovan ý s yst ém) a j e povinn ý. Odvádí se do něj 9 % mzd y
zaměstnance.
Třetí pilíř j e nepovi nn ý, soukrom ý a daňově zv ýhodněn ý. Zůstala
tu též v původním, čistě PAYG s ystému a po určitou dobu platila i
možnost se do něj vrátit (v l etech 2008 a 2009).
Doba pojištění nutná pro uznání nároku na starobní důchod je 25
let, v e v ybran ých profesí ch j e nižší.
Minimální doba spoř ení pro nárok na penzi v obou pilířích je 15
let a důchodov ý věk 62 let. [21]
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3.5

Důchodový systém v Polsku

Reforma proběhla v roce 1999 a posl ední param etri cké úprav y
v dubnu 2011. Polsko má tří pilířov ý s ystém.
První pilíř je reformovan ý PAYG s yst ém, kter ý funguj e také na
principu

NDC

(Notional

Defined

C ontribution)

tzv.

příspěvkově

definovan ý s yst ém virtuálních osobní ch účtů . Každ ý občan má v
s yst ému svůj účet, na kterém se vede evidence jeho příspěvků do
důchodového s yst ému. T y b ývají val orizován y je dnou ročně podl e
rozhodnutí vl ád y. Do tohoto pilíře při spívají účastní ci s ystému 1 7,22 %
ze mzdy a prost ředky nejsou investovány do finanční ch inst rumentů na
kapitálovém t rhu.
Druh ý pilíř j e povinný a plně fondov ý a jeho zhodnocení závisí na
vývoji kapitálového trhu . V ýše příspěvk ů do druhého pilíře činí 2,3 %.
Třetí pilíř j e volitel ný s yst ém zaměstnaneck ých penzijních plánů
a individuální ch důchodov ých účtů.
Doba pojištění nutná pro uznání nároku na starobní důchod je 25
let pro muže a 20 l et pro žen y.
Důchodov ý věk: 65 let muži, 60 l et ženy. P rvní ž en y s fondovou
složkou odešl y do důchodu v roce 2009 [21, 22]

3.6

Zhodnocení vybran ých důchodových systémů

Všechn y popisované důchodové s yst ém y mají shodnou koncepci
důchodového s yst ém u založenou na t řech pilířích.
První pilíř j e ve všech sledovan ých stát ech povi nn ý st átní
průběžně fi nancovaný s ystém. Jednotlivé stát y se liší pouze velikostí
procentní částk y odvodu ze mzd y zam ěst nance, která se do tohoto pilíře
odvádí. Nej více a to 22,75% ze mzd y odvádí do tohoto pilí ře
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v Rakousku, následuje pak Nizozemí s 18,25% a nejméně se odvádí
v Polsku 17,22% ze mzdy.
Druh ý pilíř se pak ji ž vyznačuj e jasn ými rozdíl y. Zatímco ve
státech s dl ouhot rvaj ící tradicí důchodového s yst ému j ako j e Německo,
Rakousko a Nizozemí v tomto pilíři převl ádají zam ěstnanecké fond y, ve
státech s b ýval ým komunistick ým režim em, pro kt eré je t ent o pilíř
z hlediska histori ckého novinkou, j ako j e Slovensko a Polsko, je tento
druh ý pilíř tvořen povinn ým fon dov ým spořením.
Třetí pilíř důchodového s yst ému shodně ve všech sledovan ýc h
státech tvoří různé druh y komerčního penzijního připojišt ění .
Další odlišnost ve zkouman ých důchodov ých s yst émech je doba
pojištění nutná k uznání nároku na st arobní důchod. Ta je nejv yš ší
v Nizozemí, dělá až odpracovan ých 50 l et, i kd yž v případě, že jedinec
odpracuj e méně let , neztrácí nárok na důchod, ale snižuje se výše jeho
důchodu o 2% za každý neodpracovan ý rok. Druhá nejdelší doba nutná
pro uznání starobního důchodu je pak v Německu, ta činí 35 let. Ostatní
stát y

m ají

shodnou

požadovanou

odpracovanou

dobu

pro

uznání

starobního důchodu a to 25 let.
Z porovnání v ybraných důchodov ých s ystémů a též z tabul ky č. 2
zabývají cí se porovnáním všech důchodových s yst émů v EU vypl ývá, že
trendem v EU je zavádění t řípilířového důchodového s ystému. Tímto se
diverzifikují budoucí příjm y v důchodovém věku a zv ýší se t ak šance na
vyš ší příjm y, tak jak je tomu například v Nizozemí.
Velmi

šťast n ým

řešením

je

dl e

m ého

názoru

i

zapojení

zaměstnavat elů do syst ému důchodového zabezpečení v druhém pilí ři
důchodového

s yst ému,

jako

je

to

například

v Něm ecku

nebo

v Rakousku. V Č eské republice však tot o naráží na problém historick ý,
kd y zde zaměst navatelé ve větši ně případů nem ají v ýrazn ý zájem tento
t yp benefitů. V Č eské republice zaměstnavat elé j ako form u benefitu
využívají pouze příspěvek do penzijního připojištění , tzv. třetího
důchodového pilíře. Tento třetí pilíř je pro ně v současné době daňově
výhodn ý.
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4

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

Rozhodnutí provést důchodovou reform u v České republi ce není
novinkou. Již v roce 2004 politická reprezentace ust anovila komis i pro
přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reform ě v

České

republice pod vedením Vladimíra Bezděka – tzv. Bezděkov u komisi“,
která v červnu 2005 předala vl ádě závěrečnou zprávu s prvními návrh y
důchodové reform y. Na tuto zprávu navázal v l ednu 2010 Poradní
expertní sbor mini stra fi nancí a ministra práce a sociálních věcí
(„PES“). Ten pak v červnu 2010 předložil novou zprávu s návrh y
důchodové reform y. Tato zpráva b yla podkladem k j ednání o důchodové
reform ě.
Návrh koncepce nové důchodové reform y m ěla před vol bami
v roce 2010 každá z politick ých stran. P o volbách pak vít ězná koali ce
začal a pracovat na návrhu důchodové reform y, kt erá b yl a v konečném
návrhu schválena 6.11.2011. Bohužel je škoda, že se t ento návrh
nepodařilo prosadit napří č politick ým spektrem, protože dle mého
názoru s t akto závažným a do budoucna zasahujícím zákonem b y m ěl y
souhlasit všechn y politické st ran y ve sněmovně.

4.1

Návrhy jednotlivých politických stran na změnu důchodovéh o
systému prezentované ve volbách d o poslaneck é sněmovn y
v roce 2010

4.1.1 Občanská dem okrati cká strana (ODS)

V oblasti

důchodové

reform y

OD S

prosazoval a

Podporu

připojištění a spoření na důchod. Jedná se hlavně o různé form y
penzijního připojišt ění a spoření na důchod včetně větší ho zapojení
zaměstnavat elů a konkurenci penzijních plánů. Navrhoval a možnost
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dobrovolného převodu části důchodového pojištění (4 % + doplatit 2%)
do důchodov ých fondů. Fondové hospodaření měl o b ýt založeno na
partnerst ví

veřejného

a

soukrom ého

sektoru

a

provozováno

pod

důsledn ým dozorem státu. Jeden fond měl b ýt státní, a t edy i stát em
garantovan ý.
Dále

navrhovala

existenci

dobrovoln ého

příspěvek

1

%

z

důchodového pojišt ění rodičům (pěstounům) pojišt ěnce na zv ýšení
jejich příjmu v seni orském věku. Tím by b yl a v ýrazně dem onstrována
mezigenerační

soli darit a

v rodině

a

vazba

m ezi

počtem

řádně

vychovan ých dětí a příjmem v důchod u.
Předpokladem spušt ění důchodové reform y m ěla b ýt dost atečná
finanční rezerva pro přechodné období na speciál ním a již vytvořeném
účtu. Veškeré privat izační příjm y pl ánovala sm ěřovat na reformu penzí.
[16]

4.1.2 TOP 09

V oblasti
transform aci

důchodové
vedoucí

k

reform y TOP

09

prosazoval a

et apovou

v ýkonnější mu

vícesložkovém u

s ystém u.

Důchodová reforma b y měl a mít několik fází. První fáze měla b ýt
osvětová,

která

by

z aj istila

plnou

informovanost

veřejnosti

o

připravované d ůchodové reform ě. V druhé fázi by přistoupila ke změně
s yst ému na tzv. ví cesložkový:
1. průběžn ý – financovan ý z povinného důchodového pojišt ění,
výš e odvodu b y b yl a 28%
2. kapit alizační – občan se můž e dobrovolně rozhodnout pro svůj
vstup. V případě, že do něj vstoupí, sníží se mu odvod do průběžné
složky na 24 %, avšak bude mít povinnost platit na svůj kapi talizační
účet nejm éně 6 %.
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Dále navrhovala, že ten kdo má rodiče pobírají cí starobní důchod,
tak b y z jeho účtu byl a rodičům pravi delně odesíl ána částka ve v ýši
2 %.[17]

4.1.3 Věci veřejné (VV)

V oblasti

důchodové

reform y

VV

prosazoval y

t řísložkový

důchodov ý s yst ém fi nancovan ý z těchto zdrojů:


stávají cí

průběžn ý

syst ém

financování

z

odvodů

na

sociální

pojištění.


možnost spoření 4 % z odvodů na sociální pojištění v jediném
státním penzijním fondu.



soukrom é kom erční penzijní připojištění .
Navrhoval y umožnit na základě principu dobrovol nosti převádět

částku rovnající se 4% (z 28%) pojistného do nově vznikl ého státního
penzijního fondu. V ýnosnost fondu předpoklád al y 2% nad hodnotu
inflace dík y investicím do státní ch dluhopisů.
Dále navrh oval y motivační podporu tak, že každému, kdo m á již
uzavřené penzijní připojištění a rozhodne se pro převod, bude zvýšena
výš e st átní podpor y na penzij ní připoji štění na dvojnásobek, ted y na
300 Kč po dobu 3 let.
Prosadit důsledné odděl ení důchodového rozpočt u od roz počtu
státního; případné přeb yt k y zhodnocovat ve fondovém syst ému a
neutrácet ve st átním rozpočtu.
Dále navrhova l y v ěk odchodu do důchodu na 65 let , kt erý s e
nebude již v budoucnu nav yšovat a omezit odchod do předčasného
důchodu zv ýšením procentuální sazby snižující v ýši měsíční ho důchodu
ze současn ých 3,8 % na 6,5 % za každ ý rok předčasného důchodu (m ax.
3 rok y).
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Též jejich návrh obsahoval zastavení výpl at y důchodů těm , kteří
kromě důchodu pracují a j ejichž mzda je v yšší než dvojnásobek
průměrné mzd y, al e zároveň p odpořit z aměstnávání seniorů snížením
odvodů do důchodového s yst ému p ro zam ěstnavat ele důchodců.
Kr ytí celkov ých nákladů na reform u viděl y v ekonomi ck ých
opatření

k

v yrovnání

rozpočtu,

tzn.

napří klad

daňová

amnesti e,

cent rální nákup a el ektronické aukce, zdanění hazardu a prost ituce. [18]

4.1.4 Česká strana sociál ně dem okratická (Č SSD)

V oblasti důchodové reform y ČSSD prosazovala v yšší nárůst
důchodů, tak ab y se reálná hodnot a důchodů udržel a alespoň na úrovni
55%

prům ěrné

čisté

mzd y.

Uskut ečnit

to

chtěl a

prostředni ctvím

jednorázového dorovnání (tzv. třiná ct ým důchodem ) financovan ým
z dividend spol ečnosti ČEZ ve v ýši 2400 Kč. Dál e navrhoval a zavést
minimální důchod pro samostatně žijící důchodce ve v ýši 1,2 násobku
životního minima. Odmítala z avádění kapitálového připojišt ění na úkor
průběžného s yst ém u a chtěl a rozvíjet průběžn ý s yst ém financování
penzí.
Dalším z návrhů b ylo též prodlužování odchodu do důchodu a
zvyšování počtu odpracovan ých let pro přiznání st arobního důchodu.
Navrhovala t éž u v ybran ých rizikov ých povolání umožnit dří vější
odchod do důchodu na zákl adě dodatečného povinného pojišt ě ní
placeného zam ěstnavatel em s podporou státu.
Posledním z návrhů, které b ych ráda zmí nila je podpo ra a rozvoj
s yst ému dobrovolného důchodového při pojištění a podobn ýc h produktů
životního pojištění t ak, ab y mobilizoval y větší zdroje pro zabezpečení
stáří. [19]
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Kom unistická strana Čech a Moravy (K SČM)

4.1.5

V oblasti důchodové reform y KSČM navrhoval a zastavení dal šího
zvyšování hranice odchodu do důchodu a při odchodu do předčasného
důchodu nekrátit jeho v ýši.
Dále

navrhoval a

ponechat

form u

průběžného,

státem

garantovaného důchodu a připojišt ění umožnit i nadále pouze na
dobrovolném základě a s možným příspěvkem zaměstnavatel e. Zv yšovat
minimální důchod postupně až na 10 000 Kč m ěsíčně a valorizovat
důchod y podl e život ních nákladů dom ácností důchodců. [20]

4.2

Vývoj důchodové reformy v ČR

Debat y o důchodové reformě probí hají již velmi dlouho. První
razantnější krok t ýkající se důchodového s ystém u b yl realizován
prostředni ctvím zákona č. 425/ 2003 Sb. o důchodovém pojišt ění a nab yl
účinnosti 1. ledna 20 04.

Tímt o zákonem b yl a zejména prodloužena

dálka věku odchodu do s cílem postupného dosaž ení jednot né hranice
63 let pro muže a bezdětné žen y v roce 2013. Důchodový věk pro
ostatních žen y z ůstává i nadále diferencovan ý podl e počtu vychovan ých
dětí, a to v rozmezí 59 až 62 let. Dál e se pak zredukoval a doba studi a
po dovršení osmnácti let věku život a jako náhradní doba pojišt ění
pouze na šest let.
V další ch l etech pak postupně dochází k valorizacím důchodů a
k další

razantnější

č. 306/ 2008 Sb.

o

úpravě

pak

důchodovém

dochází
po ji štění,

v roce
kter ý

2008

zákonem

nab ýv á

platnosti

1.1.2010. Tento zákon upravuje postupné prodlouž ení doby pojištění
potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků
včetně náhradních dob pojišt ění nebo na 30 roků bez náhradních dob
pojištění, dále pak zrušení dob y studia získané v období po účinnosti
návrhu zákona j ako náhradní dob y pojištění s v ýjimkou posuzování
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nároku na invalidní důchod y. Za náhradní dobu pojištění je st ál e
považována doba péče o dít ě ve věku do 4 let, péče o osobu, která je
závislá na péči jiné osob y a o dobu b ývalé z ákladní voj enské služb y.
Tento zákon také upravuj e dál e pokračuj ící zvyšování dob y odchodu do
důchodu na 65 l et u mužů a žen, které nev ychoval y ž ádné dítě nebo
jedno dít ě a 62 až 64 let u žen podl e počt u v ychovan ých dětí.
V roce 2010 pak došlo pouze k valori zaci důchodů a až v roce
2011 b yl y realizovány další razantnější změn y, kt eré se do povědomí
veřejnosti dostal y pod názvem „malá důchodová reform a“.

4.3

„Malá důchodová reforma “

V roce 2011 v rámci příprav y zákona o důchodové reform ě došl o
k novelizaci zákona č. 220/2011 Sb. o důchodovém poji štění, kt erá
nab yl a

účinnosti

dnem

22.7.2011.

V tét o

novele

je

několik

legislativní ch změn s různ ým časov ým horizontem , které m ají dopad na
většinu pojištěnců.
Spolu s účinností novel y zákona o důchodovém pojišt ění , nab yl a
účinnost i ust anovení o průměrné mzdě, o nov ých pravidlech valorizace
důchodů a o přesunu někter ých kompetencí na ministerst vo práce a
sociální ch věcí . Zvyšování důchodů bude nově odpovídat růstu indexu
spotřebitelsk ých cen a j edné třetině růstu reáln ých mez d. Dál e o
zvyšování nebude rozhodovat vláda samostatn ým naříz ení m, ale bude
provedeno podl e přesně stanoven ých pravidel v yhl áškou Ministerstva
práce a soci álních věcí.
Od 30.9.2011 pak došlo k dalším změnám . Jedná se zejm éna o
stanovení nového způsobu v ýpočt u základu pro st anovení starobního
důchodu zavedením třetí redukční hranice. Tento způsob výpočtu tak
více zohledňuje dosahované příjm y před nárokem na st arobní důchod.
Do té dob y b yl s yst ém stanovování důchodů velmi rovnostářský.
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Dále

b yl o

stanoveno,

že

se

rozhodné

období

pro

přiznání

starobního důchodu bude post upně prodlužovat až na 30 l et. Začínat
bude 19. rokem věku a končit bude rokem bezprost ředně předcház ejícím
roku přiznání důchodu. Do tohoto období se nezahrnují rok y před
kalendářním rokem 1986 a vylučuj e se doba soust avné příprav y na
budoucí povol ání. P ostupné prodlužování rozhodného období je pat rné
z tabulk y v příloze H. [12]
Velkou změnou je t éž pro pojišt ěnce z měna t ýkají cí se zvýšení
věku pro odchod do důchodu a s tím i související postupné zrušení
zohledňování žen , které v ychovával y děti. Přesně j e to vym ezeno
v příloze I.
Poslední změna, kt erá nastal a od 30.9.2011 se t ýká s ouběhu
nároků na starobní a invalidní důchod. Nově bude moci poživatel
invalidního důchodu opakovaně upl atnit nárok na starobní důchod i v
případě zamítnutí předchozích žádostí z důvodu v yššího i nvalidního
důchodu. Může toti ž dojít k situaci, kd y je tent o invali dní důchod
snížen nebo dokonce zanikne. Nová žádost o starobní důchod bude
posouzena podl e nových skutečností.
1.ledna 2012 nab ude účinnosti poslední změna st anovená novelou
zákona o důchodovém pojištění .
Dojde k novému způsobu určování zákl adní v ým ěr y st arobního
důchodu, v ýše základní v ýměr y st arobní ho důchodu bude 9% průměrné
mzdy m ěsíčně. Do 30.9. 2011 b yla stanovena pevnou částkou 2 .230,- Kč.
Dojde ke změně ve společném posuzování účasti na důchodovém
pojištění

osob,

kt eré

jsou

současně

jednateli

i

spo l ečník y

t éže

společnosti s ručení m omezen ým. Účast na pojištění v případě v ýkonu
více právní ch vzt ahů se posuzuj e samostatně v každém tomto právním
vztahu. V ýjimkou bude situace, kd y jednat el spol ečnosti s ručením
omezen ým

je

současně

spol eční kem

téže

spol ečnosti

s ručením

omezen ým. V t akovém případě je účasten pojištění z těcht o činností j en
jednou (příjm y z obou činností se budou sčítat ).
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Dojde

t éž

k

doplnění

„mezipásm a“

záporné

sazb y

u

tzv.

předčasn ých starobních důchodů. Na předčasn ý st arobní důchod bud e
mít nárok pojišt ěnec, kter ý získal potřebnou dobu poji štění a do
dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod
přiznává, ch ybí m aximálně:


rok y, pokud j eho důchodov ý věk je nižší než 63 l et,



5 let, pokud je jeho důchodov ý věk alespoň 63 let a dosáhl věku
alespoň 60 l et.
Snížení

důchodu

při

předčasném

odchodu

do

důchodu

od

1.10.2011 je do 360. dne před dosažením důchodového věku o 0,9 %, od
361 – do 720. dne o 1,2 % (m ezipásmo) a od 721. dne před důchodov ým
věkem o 1,5 %.
Poslední změno u je zkrácení lhůt y pro obnovu nároku na vdovsk ý
a vdoveck ý důchod a zrušení nároku na 12 měsíční ch splát ek vdovského
nebo vdoveckého důchodu při uzavření nového sňatku. R uší se tak
jednorázová

v ýpl ata

částk y

při

záni ku

nároku

na

tento

důchod

uzavřením nov ého manželství. Lhůt a pro možnost opětovného vzniku
nároku na vdovsk ý nebo vdoveck ý důchod, pokud dojde znovu ke
splnění zákonem stanoven ých podmínek, se zkracuje z pěti let na dva
rok y. Změna se bude t ýkat nároků vznikl ých po 31.12.2011. [12]

4.4

Schválená důchodová reforma

Nová koncepce důchodové reform y b yla schválena sněmovnou
6.11.2011 a vstoupí v platnost 1.1.2013 .
Tato reform a přinese následující změn y v důchodovém pojištění.
Největší změnou bude zajisté vznik tzv . druhého pilíř e, kter ý
bude založ en na dobrovolné účasti. Jedná se vlastně o dobrovolné
penzijní spoření

(t zv. opt-out)

v podobě v yvedení

3% sociální ho

pojištění na soukromé individuální účt y občanů ČR vedené u penzijních
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společností za podmínky další dodat ečné vl astní plat b y m i nimálně ve
výši 2% ze základu pro v ýpočet odvodu na soci ální pojištění . Vstup do
dobrovolného opt -outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich
rozhodnutí j e pak nevratné, ze s ystému ji ž nebudou moci v yst oupit. Zda
využijí tento s ystém, či nikoli, se li dé , kter ým bude v době vstupu
zákona

v platnost

více

než

35 l et,

budou

moci

roz hodnout

do

31. 12. 2012. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsí ců,
vstup do syst ému individuální ch účtů ji m bude umožněn právě v druhém
pololetí roku 2012. [ 10]
Prostředk y z tohoto fondu bud e mít každý na svém individuálním
účtu u penzijní společnosti. Ta s majetkem kli entů nemůže sa ma
disponovat. Veškeré operace s penězi účastníků bude provádět na pok yn
střadatel e.
Předpokládá se, že t yto účt y budou spravovat buď stávající
penzijní fond y, které se přemění na penzijní společnosti a majet ek
účastní ků se oddělí od m ajetku akcionářů. T y však budou muset pro
druh ý fondov ý pilíř požádat o rozšíření l icence a budou též muset splnit
náročnější požadavky na kapit ál a s yst é m řízení investic. Však i nov ý
zájemce o správu i ndividuální ch penzi jních úspor bude moci založit
novou penzijní spol ečnost, pokud splní zákonné požadavk y, které bude
definovat novou legislativou minist erstvo financí . Penzijní společnosti
povinně nabídnou čt yři investiční profi l y včet ně fondu i nvestující ho
výhradně do česk ýc h státní ch dluhopisů pro občan y preferující jistotu
státní garance.
Předpokládá se, že pro penzijní spol ečnosti budou povinné t yto
investiční profil y:


dynami ck ý … s předpokládan ým v ýnos em 5-7%,



vyvážen ý … s předpokládan ým v ýnosem 4 -7%,



konzervativní … s předpokládan ým v ýnosem 3 -4%,



profil st átní ch dluhopisů ČR … s předpokládan ým v ýnosem 2 -3%,
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Dá se říci, že konzervativnější strat egi e je vhodná pro kratší dobu
účastí ve druhém spořící m pilíři a d ynamická nebo v yvážená d ynami cká
nebo v yvážená d ynamická nebo v yvážená d ynami cká nebo vyváž ená pro
mladší účastník y.
V ýhodnost vstupu do druhého pilíře j e velmi indivi duální . Je sice
navržen tak, ab y byl v ýhodn ý pro vět šinu ob yvat el, avšak vstu p do
druhého fondového pilíře se pravděpodobně v yplatí lidem s průměrn ým
a v yšším příjmem a také lidem mladší m, kter ým se prostředk y budou
zhodnocovat déle .
Dalším specifi kum druhého pilíře je forma , j akou budou penz e
z druhého pilíře v yp lácen y. Buď to bud e formou:


doživotní penze (po smrti příj emci v ýplata skončí),



nebo doživotní penzí s pozůstalostní penzí na tři rok y, tz n. , že
v případě úm rtí příj emce penz e je v ypl ácena pozů stal ostní penze
ve stej né v ýši,



třetí možností je vypl ácení formou rent y po dob u minimálně
20 let. V tomt o pří padě, pokud b y pří jemce v průběhu čerpání
zemřel, v ýplat a pokračuje po zb ytek doby form ou pozůstal ostní
penze ve st ejné v ýši.
Pokud účastník dobrovolného s yst ému zemře v průběhu spořící

fáze - t ed y před tím, než začne ze s ys t ému čerpat - stávají se naspořené
prostředk y součástí dědického řízení.
Vstupem do druhého pilíře se nem ění nárok y na invalidní,
vdovské a pozůstal ostní penze. T y zůstanou stej né jako u pojištěnců,
kteří do druhého pilíře nevst oupili. Zachována bude i stejná v ýš e
základní v ým ěr y st arobního důchodu (dnes je ve v ýši 2 .230,- Kč).
V případě ztrát y zaměstnání se povi nnost platit do druhého
fondového pilí ře pozastavuj e tak j ako povinností platit do prvního
průběžného pilíře. P okud t ed y nemá účastník druhého fond ového pilíře
výděl ečn ý příj em, pak neplatí žádné příspěvk y.
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Poplatk y za správu u nově vznikl ých penzijních fondů druhého
pilíře budou st anoveny v nov ých z ákonech.
Začátek spoření v druhém pilíři b y mělo začít od 1.1 .2013.
Rozhodnutí účast níků a li cencování fondů by mělo začít v průběhu roku
2012.
Další

novinkou

v důchodové

reform ě

je

tzv.

mezigenerační

solidarit a, kt erá m á mít motivační charakter. Jedná se vl astně o možnost
převodu

částk y

ve

v ýši

j ednoho

procent a

mzd y,

respektive

vym ěřovacího zákl adu, potom ků vůči svým rodi čům, kt eří jsou ve
starobním důchodu. Toto b y m ělo sl oužit jako m otivační faktor, že
k zodpovědné v ýchově dětí, které budou moci sv ým rodi čům „přilepšit“
částkou ve v ýši j ednoho procenta jejich mzdy. Jde skutečně o bonus,
kter ý budou lidé m oci dobrovolně sv ým rodičům posk yt nout, aniž by
jim byl krácen z jeji ch vl astního spoření na důchod či jim byl odečítán
z platu. [13]
V třetím pilíři důchodového s ystém u též nastanou také úprav y
současného s ystému penzijního připojišt ění. Změní se minimální částka
pojištění pro získání státní podpor y, ta se zv yšuj e na 300 ,- Kč. V
současnosti lze pří spěvek získat již při spoření ve v ýš i 100 ,- Kč
měsíčně. Při minimální vkládané část ce 300 ,- Kč b y měl y účastní ci
penzijního

připojištění

dost ávat

od

stát u

měsíčně

90 ,-

Kč.

Nad

třistakorunové úspor y b y z a m ěsíc obdrželi 90 ,- Kč a 20 procent z e
spořené částk y. Při úspoře 1 .000,- Kč a více budou od stát u měsí čně
dostávat 230 ,- Kč. Maximální výše státního příspěvku na penzijní
připojištění se tak m á zv ýšit až na 2. 760,- Kč ročně. V současnosti je to
1.800, - Kč za rok. [14]
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5

ZHODNOCENÍ

NAVRŽENÉ

A

SCHVÁLENÉ

DŮCHODOVÉ REFORMY

5.1

Porovnání

schvál ené

vládní

reformy

s předvolebními

programy jednotli vých vládních stran

Ve schvál ené důchodové reform ě se t ed y počítá se zavedením
druhého pilíře s tím, že se 3% z placeného soci álního pojištění budou
vyveden y z prvního pilíře a lidé si dopl atí 2% ze zákl adu pro v ýpočet
na soci ální pojišt ění do druhého pilíře. Vstup do něj j e dobrovoln ý, al e
nevratn ý.
ODS navrhovala t aké zavedení druhého pilíře, al e navržené
procentní sazb y se t rochu lišil y. Navrhovala v yvést 4% z prvního pilíře
a dále doplatit 2% ze základu pro v ýpočet na soci ální pojištění do
druhého pilí ře Účast v druhém pil í ři b y byl a dobrovolná.
TOP 09 navrhoval a vyvést 4% z prvního pilíře a doplatit 2% ze
základu pro v ýpočet na sociál ní pojišt ění do druhého pil íře. Účast
v druhém pilí ři b y byl a dobrovolná.
VV navrhoval y v yvést 4% z prvního pi líře do j ediného st átního
penzijního fondu, kter ý b y b yl nově zřízen. Bez dalšího doplácení.
Účast v druhém pilíři by b yla dobrovolná.
ČSSD odmítala z avedení druhého pilí ře - kapit álové pojiště ní .
KSČM také nesouhl asila se zavedením druhého pilíře.
Z t ohoto je patrné, že vládnoucí koali ce ODS, TOP 09, VV měl y
na zavedení druhého pilíře tém ěř shodný názor , též panoval shodn ý
názor v tom, že bude založen na bázi dobrovolného vstupu , odlišností je
pouze procentní sazba, kt erá ve vládní m návrhu je o jeden procentní
bod nižší v oblasti vyvede ní z prvního pilíře. Dále se vlád ou schválen ý
návrh liší v povinnosti doplatit si 2% sazbu % ze základu pro v ýpočet
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na soci ální pojišt ění do druhého pilíře. Tento návrh měl y ve svém
programu pouze ODS a TOP 09. VV s tí mto nepočítal y.
ČSSD a KSČM se zaveden ím druhého pil íře nesouhl así.
Nesouhlas ČSSD a KSČM se z avedením druhého pilíře b ych
viděla jako problém do budoucna. Jelikož důchodová reform a j e
program s dlouhodobým horizont em a měl b y b ýt t ed y schválen všem i
stranami

zastoupeným i

ve

sněmovně,

ab y

se

snížilo

riziko,

že

v budoucnu dojde k jeho radikálním změnám.
Další novinkou v důchodové reformě je možnost převodu částk y
ve v ýši jednoho procenta mzd y, respektive v ym ěřovacího základu,
potomků vůči sv ým rodičům , kteří jsou ve starobním důchodu.
Tento návrh měl y pouze stran y ODS a TOP 09 a to v odlišnýc h
procent ech. OSD navrhovala připívat 1% a TOP 09 2%. Ostatní stran y
s tímto návrhem nepočítal y.
V tomto

nespatřuji

žádný

problém

do

budoucna.

Pouze

se

domnívám, ž e se tímto zvýší administ rati vní zátěž.
Na zachování současného penzijního připojištění měl y shodn ý
názor všechn y strany. Změnou t ýkající se minimální část k y vkladu, pro
přiznání státní podpor y, jak j e uvedeno ve schvál ené důchodové
reform ě, se žádná ze stran v předvolební m programu nezab ýv ala.
J eště je důl ežité zmínit jednu velice diskutovanou oblast, která s e
net ýká přímo schválené důchodové reform y, al e novel y zákona č.
220/2011

o

důchodovém

pojištění,

která

důchodové

reform ě

předcházela. Zejména se jedná o posun věku odchodu do důchodu , kter ý
se bude neust ále zv yšovat.
OSD a TOP 09 VV a ČSSD souhlasil y s nutností zvyšování věku
odchodu do důchodu. Konkrétní m aximální věk odchodu do důchodu
navrhoval y pouze VV a to 65 let. Ostatní stran y konkrétní čísla
neuváděl y. KSČM byl a proti zv yšování hran i ce odchodu do důchodu.
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5.2

Názory veřejnosti n a důchodovou reformu

5.2.1 Názory veřejnosti n a schválený zákon o důchodové reform ě

Důchodová reform a je veli ce diskutovan ým t ém atem i mezi
širokou veřejností. Agentura Ipsos provedl a počátkem m ěsíce října
2011 průzkum veřej ného mínění , z něhož jsou jasné obav y veřejnosti
nad úspěšností důchodové reform y. 74% dot ázan ých nesouhlasí s e
zavedením druhého pilíře důchodové reform y, jak je pat rné z grafu
v příloze J.
Většina

dotázan ých

(80%

-

viz.

příloha

K)

zastává

velice

pesimistick ý názor v oblasti své životní úrovně v případě odchodu do
důchodu. Mladí lidé do 24 let jsou m éně pesimističt ější než lidé nad 35
let. Žen y jsou také více pesimističt ější než muži, což je dáno i tím, že
ženy v celkovém měřítku mí vají nižší m zdy a tím i nižší důchod y než
muži.
Z v ýzkumu též vypl ývá (viz. příloha L) , že 31% dotázan ých si
nespoří na důchod vůbec, což je veli ce alarmují cí. Častěji se jedná o
mladé lidi a žen y. Toto souvisí s tím, že mladí lidé oddalují spoření na
důchod do pozdější ho věku a fakt nespoření na důchodov ý věk u žen
patrně souvisí též s výší příjmů, kter ým disponují.
55% respondentů si spoří pouze pomocí penzijního připojišt ění a
jen 20% pomocí jin ých produktů spoření.
Pesimistické očekávání veřejnosti t ýka jící se zhoršení životní
úrovně po odchodu do důchodu j e z velké mí r y způsobeno m yln ým
očekáváním veřejnosti, že stát b y se m ěl o občan y v důchodovém věku
plně postarat, jak t omu b ylo v posl edních 50 -ti l etech. Tato m ylná
očekávání ovšem v lidech vzbudil s t át, jelikož v posledních padesáti
letech opravdu tuto funkci plnil
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V důsl edku snížené porodnosti a zv yšují címu se věku dožití už do
budoucna není udrži telná situace, ž e jediným příjmem ve st áří bude jen
příjem z prvního pilíře.

5.2.2 Názory veřejnosti na zvyšující se věk odchodu do dů chodu
v kontextu s přizpů sobením se lidského organizm u na delš í
pracovně aktivní dobu.

Důchodová reform a, nebo spíše novel a zákona č. 220/2011 Sb. o
důchodovém

pojišt ění,

která

předcházela

důchodové

reform ě

též

upravuje dobu odchodu do důchodu.
Zv yšující se věk pro odchod do důchodu sebou nese i negativní
stránk y, t ýkající se přizpůsobení lidského organizmu na delší pracovně aktivní dobu. S e z vyšujícím se věkem dochází při rozeně k úpadku
jednotliv ých schopností pracovníka. Jedná se zejm éna o kognitivní
změny, které se proj evují u každého jedince i ndividuálně.
Zm ěn y dané st árnutí m se projevují zejména v t ěcht o procesech:


sm yslovém vním ání (po šedesát ém roce věku života dochází asi u
90%

osob

k v ýraz nému

zhoršení

zraku

a

asi

u

30%

osob

k v ýraznému zhoršení sluchu. Toto sebou přináší celkově snížení
výkonosti pracovní ků.)


změnách aktivační úrovně (st aří lidé jsou celkově pomalejší.
Zpracování inform ací a j ejich reakce na nové informace vyž aduje
delší dobu.)



inteli genci (ve stáří čast o dochází k poklesu int eli gence, i kd yž
toto závisí na každém jednotlivém j edinci a souvisí to s mnoha
dalšími faktor y, j ako je genetická výbava, stupeň dosaženého
vzdělání apod.)



paměti (ve stáří dochází k celkovému útlumu a zpomalení všech
paměťov ýc h

procesů

jak

v ukládání ,
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tak

ve

v ybavování

si

inform ací. Pokl es paměťov ých funkcí j e též specifi ck ý u každého
jedince. Zál eží zde opět na j eho genetick ých předpokladech na
aktuál ním zdraví, na zkušenost ech a j eho duševní aktivit ě.)


tvořivosti (lidská tvořivost dosahuje svého vrcholu m ezi 25. -40.
rokem li dského života, pak lidská tvořivost postupně kl esá)
Délka života se prodlužuje s v ývojem l idsk ých civilizací, j e to

dáno z ejména zlepšením lékařské péče a zvýšením životní úrovně, j ako
je zlepšení b ydlení a strav y. Přes tent o fakt j e však nezanedbatelná
skutečnost, že lidé se sice dožívají vyššího věku, al e kvalita j ejich
života s postupují cí m věkem kl esá v návaznosti na stárnutí lidského
organizmu.
Domnívám se, že n ovelou zákona č. 220/2011 Sb. o důchodové m
pojištění navržené postupné zv yšování odchodu do důchodu

není

správné rozhodnutí.
Z hlediska ekonomi ckého ano, al e v tomto případě je nutné brát
na zřet el i hl edisko stárnutí li dského organizmu a etické hl edisko. To ,
že se v současné době lidé dožívají v yššího věku než před padesáti let y
neznam ená, že se prodlužuje délka j ejich aktivního věku.
Proces stárnutí pak v sobě nese i eti ck ý problém . Člověk, kter ý
byl

za

svého

akti vního

života

schopn ým ,

tvořiv ým

a

úspěšn ým

pracovníkem pak v předdůchodové době nemusí dosahovat takového
výkonu, jak ý b yl od něj dříve očekáván a v důsledku t ohoto může
docházet k j eho sesazení na m éně náročné místo a méně placené místo,
což s pokl esem j eho mzdy a ted y i pot encionální v ýše důchodu , nese
sebou i probl ém frustrace t akovéhoto j edince.
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6

ZÁVĚR

Cílem mé práce je byl o zhodnocení současné navržené důchodové
reform y v Č eské republice v kontextu s návrh y j ednotli v ých politick ých
a v kontextu s názorem veřejnosti a dále pak upozornit na m ožné úskalí
schválené důchodové reform y.
Během

zpracovávání

mé

bakal ářské

práce

došlo

k několika

zásadním změnám . B yl a schválená novela zákona č. 220/ 2011 Sb. o
důchodovém pojišt ění a b yl schvál en zákon o důchodové reform ě.
Z t ohoto důvodu jsem se snažila zaměři t se v druhé části své práce na
t yto aktuální změn y.
Současná vl ádní refo rma v ypl ývá z návrhů, které b yl y již předtí m
předkládán y Poradním expertní m sborem ministra financí a minist ra
práce a soci álních věcí . Na konečné podobě s e dohodl y dne 6.11.2011
politické st ran y koa l ice a to konkrét ně ODS, VV, TOP 09 . Všechn y t yt o
politické stran y m ěl y i před vol bam i podobn ý názor na koncepci
důchodové reform y, ted y realizovat j i především pomocí založení
dobrovolného druhého pilíře, lišil y se pouze v drobn ých parametri ck ých
odlišnostech. Naopak proti b yl y stran y ČSSD a KSČM. Fakt , že zákon o
důchodové reformě nepodpořil y všechn y stran y napříč politick ým
spektrem vidím do budoucna jako mož ný problém, jelikož důchodová
reform a je dlouhodob ý proces a hrozí tedy, že v případě změn y
politického

nastavení

dojde

i

k radikálním

změnám

v nast avení

důchodového s yst ému. Toto j e dle mého názoru nevhodné, protože t o
bude vést k dest abili zaci navrženého s yst ému a v důsl edku i k rezi gnaci
ob yvat el účastnit se tohoto s yst ému.
Postoj veřejnosti na sou časnou důchodovou reformu je převážně
záporn ý. Je to dáno především obavou veřejnosti z nejist é budoucnosti
a též zde hrají vel kou roli média a boj politick ých stran. Domnívám se,
že nejdůležit ější v t éto oblasti je zajistit dostatek inform ací pro širokou
veřejnost. M yslím, že velice hezk ým způsobem se tohoto zhostilo
41

Ministerstvo práce a sociální ch věcí , které na sv ých int ernetov ých
stránkách má k důchodové reform ě jednu celou kapitolu, ve které jsou
zahrnut y veškeré novink y, ale i st aré vl ádní návrh y důchodové reform y
včetně nejčastější ch otázek k daném u tématu. Domnívám se, že by st át
ale neměl podcenit v tomto také inform ovanost ml ad ých lidí . Dle m ého
názoru b y b ylo vhodné zavést již na základní ch škol ách předmět
t ýkající se fi nanční gramotnosti, ve kt erém b y se mimo j iné žákům
vys větloval důvod nutnosti spoření na důchod.
S konceptem důchodové reform y , t ak jak je navržen , v celku
N esouhlasím

souhlasím.

prodlužováním

odchodu

pouze
věku

s již

odchodu

schvál en ým
do

důchodu,

postupn ým
protože

se

domnívám, že v t omto konceptu není zahrnut fakt aktivní ho lidského
věku, ale bere se zde pouze celkov ý věk člověka, kt er ý se bezpoch yb y
postupně prodlužuj e. Řešení této sit uace vidím shodn ě s návrhem
Poradního

expertní ho

sociální ch

věcí ,

sboru

t ed y

v

ministra
zavedení

financí
možnosti

a

ministra

práce

a

zaměstnavatelsk ých

penzijních pojištění pro riziková a z vlášť namáhavá zaměstnání v
doplňkov ých

důchodov ých

s ystém ech

hrazen ých

z

prostředků

zaměstnavat elů nebo pojištěnců. Tento probl ém však současn ý návrh
důchodové reform y neřeší.
Je zřejmé, že úspěšnost reform y nebude patrná hned, al e ukáže ji
až čas. Domnívám se al e, že diverzifikace příjmů realizovaných ve st áří
do třech navrhovan ých pilířů je správn ým řešením.
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Příloha A:
Graf: Odhad počtu osob v ČR s nárokem na starobní důchod do roku 2066

Zdroj: Český statistický úřad, 2011
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Příloha B:
Graf 1: Očekávaná změna naděje dožití při narození a příspěvky vybraných věkových skupin v
letech 2008–2070, ženy (střední varianta) dle prognózy populačního vývoje České republiky na
období 2008-2070 zpracované pro Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a
sociálních věcí B.Burcianem a T. Kučerou.

Graf 2: Očekávaná změna naděje dožití při narození a příspěvky vybraných věkových skupin v
letech 2008–2070, muži (střední varianta) dle prognózy populačního vývoje České republiky na
období 2008-2070 zpracované pro Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a
sociálních věcí B.Burcianem a T. Kučerou.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011
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Příloha C:
Graf: Očekávaný vývoj úhrnné plodnosti a její struktury podle věku mezi roky 2009 a 2070
(střední varianta) dle prognózy populačního vývoje České republiky na období 2008-2070
zpracované pro Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí
B.Burcianem a T. Kučerou.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011
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Příloha D:
Graf: Očekávaný vývoj podílu osob věku 65+/počtu osob věku 16-64.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011
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Příloha E:
Graf : Očekávaný přírůstek dětí (počet narozených dětí na jednu ženu) ve státech EU.

Zdroj: Evropský statistický účad, 2011
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Příloha F:
Graf: Očekávaný vývoj podílu osob věku 65+/počtu ekonomicky aktivních obyvatel ve státech
EU.

Zdroj: Evropský statistický účad, 2011
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Příloha G:
Tabulka:. Důchodové systémy v členských státech EU.
Působnost
Zaměstnanecké
penzijní
pojištění

Veřejné důchody
Minimální
důchod /
sociální
příplatek

Belgie

BE

Starobní Předčasné Invalidní
důchody důchody důchody

MT - SA

ER

ER

Pozůstalostní
důchody

ER
(zaměst
nanec)/F
R (OSVČ)

ER
(důchody
ER/FR
ER/FR
před
r.2010)
ER
ER
ER
FR & MT V
FR
ER
ER
ER
FR(před
FR(po
1999);
X
1999);
ER(po
ER(po)
1999)
ER
ER
ER
ER-priv;
ER-priv;
ER-priv;
FRwFRwFRw-pub.
pub.
pub.
ER
ER
ER HC

X

V

ER/FR

V*

M(young
1960);
M*(prof)

V

MT - SA

ČR
Dánsko
Německo

CZ
DK
DE

FR
FR & MT
MT - SA

Estonsko

EE

FR

Řecko

EL

MT

Španělsko

ES

MT - SA

Francie

FR

MT

Irsko

IE

Itálie

IT

MT & SA

ER

ER

ER

ER

Kypr

CY

SA

ER

ER

ER

ER

Lotyšsko

LV

SA

ER

ER

ER

ER

Litva
Lucembursko
Maďarsko

LT
LU
HU

SA
FR - SA
MT - SA

ER
ER
ER

ER
ER
ER

ER
ER
ER

FR nebo ER
ER
ER

Malta

MT

MT - FR

ER

-

FR

ER

Holandsko
Rakousko
Polsko

NL
AT
PL

SA
MT - SA
MT

ER
ER
ER

ER
ER

ER
ER
ER

ER
ER
ER

Portugalsko

PT

MT - SA

ER

ER

ER

ER

Rumunsko

RO

SA

ER

ER

ER

ER

Slovinsko

SI

MT

ER

ER

ER

ER

Slovensko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Norsko

SK
FI
SE
UK
NO

MT - SA
MT
MT
FR & MT - SA
FR

ER
ER
ER
ER
ER

ER
ER
ER
X
X

ER
ER
ER
ER HC
ER

ER
ER
ER
ER

ER
FR
ER

X
V
V*

X
X
X

V
V
V

FR(po
1999);ER(po
)

X

M(young
1983)

ER

X

X

V

V-priv;
M-pub

-

V

-

V

X

V

X

V

X

X

ER-priv;
FRw-pub.
ER

MT – FR & SASA:MT-FR;FR
SA:MT-FR;FR
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Dobrovolné
důch.
Pojištění

V*

BG

Zdroj: Evropský statistický účad, 2011

Povinné
důchodové
pojištění

ER

Bulharsko

MT - FR & SA FR

Soukromé
důchodové
pojištění

V
V-priv; Mpub
V
V-priv; Mpub
X
X
V
X
Existuje
pouze v
menším
rozsahu
M
M
V
M-prof;
V-others
M-prof;
V-others
X
V
V
V
M

M(young
1971);
V old
V
X
M(new1998)

V -old

V
V
V
V

X

V

X
X
M/V

V
V
V

X

V

M

-

X

V

M/V
X
M
X
X

V
V
V
V
V

Vysvětlivky zkratek uvedených v tabulce:
MT … penze j sou určovány podle maj etkových poměrů
FR … j ednotná sazba
FRw … j ednotná sazba dle mzdových kategorií
ER … dle výděl ku
HC … částečně hrazené výdaj e na zdravotní péči
SA … sociální příplatek / pomoc
X … neexistuj e
V … dobrovolná účast v programu
M … povinná účast v programu
public … zaměstnanci veřej ného sektoru
private … zaměstnanci privátního sektoru
new … nově příchozí na trh práce
prof … pouze pro vybr ané profe se
other … j iné než vybrané profese
young(X) … pouze pro osoby narozené po r oce X, včetně
old … pouze pro osoby j iné než mladší
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Příloha H:

Tabulka: Potřebná doba pro nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zákona o
důchodovém pojištění

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, 2011
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Příloha I:
Tabulka: Důchodový věk podle § 32 zákona o důchodovém pojištění u pojištěnců narozených
po roce 1936

Vysvětlivky: "r" znamená rok, "m" znamená měsíc
Důchodový věk se prodlužuje i pro narozené v roce 1984 a mladší vždy o plus 2 měsíce pro
každý další ročník.
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, 2011
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Příloha J:
Průzkum dle agentury Ipsos prezentovaný dne 11.11.2011 v pořadu České televize Suma
sumárum

Zdroj: Česká televize, 2011
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Příloha K:
Průzkum dle agentury Ipsos prezentovaný dne 11.11.2011 v pořadu České televize Suma
sumárum

Zdroj: Česká televize, 2011
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Příloha L:
Průzkum dle agentury Ipsos prezentovaný dne 11.11.2011 v pořadu České televize Suma
sumárum

Zdroj: Česká televize, 2011

61

Abstrak t
DOBŘEMYS LOVÁ, J. Reform a s ystému důchodového

z abezpečení

v ČR. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČ U v Plzni,
48 s., 2012
Klíčová

slova:

důchodové

zabezpečení,

soci ální

zabezpečení,

důchodová reforma, důchodové s ystém y, třípilířov ý důchodový s ystém
Bakal ářská práce se zab ývá aktuálně schválen ým návrhem důchodové
reform y v ČR. V první části práce j e popsána histori e důchodového
s yt ému až po současnost včetně důvodu neudržitelnost i současné
koncepce

důchodových

s ystémů

j ak

v ČR

tak

v

EU.

Následuj e

komparace důchodových s yst émů v ybraných zemí EU a popis současné
schválené důchodové reform y včetně novel, které jí předcházel y.
Poslední část práce anal yzuje tuto důchodovou reformu a autorka zde
upozorňuj e na možná úskalí do budoucnosti. V závěru pak uvádí svůj
vlastní post oj k důchodové reformě.
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Abstract
DOBŘEMYS LOVÁ, J. Reforming the pension s ystem in the Czech
Republic. Bachel or thesis. Pilsen: Facul t y of econom y ZČU in Pilsen,
48 p., 2012
Ke y words: pension securit y, soci al securit y, pension reform , pension
s yst ems, three-pillar pension s ystem
This thesis deals wi th the currentl y approved desi gn of pension reform
in the Czech Republic The first part describes the hist or y of the pensi on
s yst em to the present including t he reason for unsust ainabi lit y of the
current desi gn of pension s yst ems in Czech

Republic and also in the

EU. The following comparison of pension s ystems of selected EU
countri es and the description of the current approved pension reforms,
including changes. The l ast part of this work anal yz es t he pensio n
reform, and also here the author draws attention to possible pitfalls in
the fut ure. In conclusion, stat ed her own position on pension reform.
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