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Využijte 5 procent z důchodového 
pojištění na přilepšení ke svým 

příjmům v důchodu!

Nenechávejte státu 3 procenta 
pojistného, které můžete použít 

pro vlastní spoření!

Obyvatelé České republiky stárnou. Hro-
zí, že pro budoucí penzisty nebude ve 
státním systému dost peněz na důcho-
dy. Východisko z téhle situace je jediné 
– změna celého důchodového systému.
Rodí se méně dětí a zároveň se 
lidé dožívají vyššího věku. Ubý-
vá tak těch, kdo pracují a pla-
tí důchodové pojištění. Z  něj 
se přitom budou vyplácet stát-
ní starobní důchody stále větší-
mu počtu důchodců. Pokud by 
se penzijní reforma odkládala, 
důchodovému systému by hro-
zil kolaps. 

Ještě před dvaceti lety byl jen 
zhruba každý osmý Čech nebo 
Češka starší 65 let. Jenže v roce 
2050 to už bude téměř každý 
třetí člověk! Pracovat tedy bude 
stále méně lidí, zato seniorů 
bude přibývat. 

Pokud dnes připadá na jed-
noho důchodce 1,8 ekonomicky 
aktivních obyvatel, v roce 2050 
to bude 1,2 lidí. Zjednodušeně 
řečeno, jen jeden zaměstnanec 
bude vydělávat na státní důchod 

jednoho seniora. Bez reformy je 
důchodový systém finančně ne-
udržitelný!

Průměrný 
státní důchod  

může do roku

2050
klesnout až 

o 50 %!

Nezapomeňte! Kdo je starší 35 let, musí 
se do 30. června 2013 rozhodnout, jestli 

vstoupí do druhého pilíře!

Více na straně VIII

reformou
DŮCHODOVOU
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Tři pilíře nově tvoří celý český dů-
chodový systém. Zatímco první 
a třetí pilíř zaznamenaly výrazné 
změny, druhý pilíř, tedy penzijní 
spoření, je od ledna zbrusu nový. 
Důchodová reforma po-
čítá s tím, že i nadále bu-
dou mít důchodci hlavní 
příjem od státu. Každý ale 
dostane díky druhému pilí-
ři šanci si rozmyslet, jestli 
se mu vyplatí převést men-
ší část, konkrétně 5 pro-
cent svého sociálního po-
jištění, na osobní účet u 
penzijní společnosti. Tam 
si bude moct dlouhodobě 

individuálně spořit, a při-
lepšit si tak vedle státem 
vypláceného důchodu. Tři 
procenta přitom člověk 
dostane na svůj soukromý 
účet ze sociálního pojiště-
ní, sám si pak musí přidat 
dvě procenta ze svého (jde 
o procenta ze základu 
pro výpočet odvodu  
na sociální pojiš-
tění). 

Mzda se sníží o stovky, důchod zvýší o tisíce

 Každému něco nabídnou
Tři pilíře reformy: 

Jen pár stovek měsíčně znamenají  
2 procenta, která si člověk musí ke 
státním 3 procentům přidat ze své-
ho. Například u průměrné mzdy  
25 000 korun znamenají 2 procen-
ta 500 korun. Ten, kdo si účast ve 
druhém pilíři zvolí, bude mít nižší 
čistý příjem o 2 % (u mzdy ve výši  
25 000 Kč tedy nižší o 500 Kč). 
Na osobním penzijním účtu mu 
ale budou peníze přibývat. Za 
každý odpracovaný měsíc mu 
na účet přibude 5 procent ze 
mzdy (pokud bere 25 000 
Kč, tak si každý měsíc při-
hodí na penzi 1250 Kč).  
A k tomu je ještě třeba při-
počítat výnosy ze zhod-
nocení těchto úspor!

3. Centrální registr smluv ověří, jestli splňujete 
podmínky pro uzavření smlouvy. Pokud ano, 

smlouvu zaregistruje a o provedení registrace in-
formuje penzijní společnost i vás  jako účastníka. 

Třicetiletý Petr se rozhodl vstoupit do 
druhého pilíře. Smlouvu s penzijní spo-
lečností podepsal 10. dubna. Za pár dnů 
smlouva dorazila na Centrální registr 
smluv. Tam zkontrolovali, jestli Petr spl-
nil všechny podmínky, a pak smlouvu za-
registrovali. Petr si potvrzení o tom, že 
je účastníkem druhého pilíře, převezme 
okolo 15. května. Smlouva nabude účin-
nosti 1. června. Petr proto musí co nej-
dříve zaměstnavateli předložit potvrze-
nou smlouvu, aby mohl ze mzdy za čer-
ven zaplatit v červenci první pojistné  
(5 %) na svůj soukromý penzijní účet.

Vyšší 
věk omezí 

vstup
Do druhého pilíře může vstoupit 

každý, komu je více než 18 let. Vyš-
ší věk ale znamená STOP vstupu. Ten, 
komu je 35 let, má šanci jen do kon-
ce kalendářního roku, ve kterém pět-

atřicítky dosáhne. Lidé, kterým už 
letos bylo 35 let, můžou vstou-

pit do nového systému jen 
do konce prvního po-

loletí 2013.

Příklad
Jak vstoupit do druhého pilíře

1. Uzavřete smlouvu  
s penzijní společností. 

Kterou ze šesti možných si 
vyberete, záleží jen na vás.

Naspořené peníze uvidíte až v důchodu

5. První kalendářní měsíc potom, co dostanete po-
tvrzení o své registraci, už musí váš zaměstna-

vatel platit 5 procent pojistného z vaší mzdy na vaše 
soukromé důchodové spoření.

Začít s výběrem naspo-
řených peněz můžete, až 
když máte přiznaný sta-
robní důchod z prvního 
pilíře. Existuje ale něko-
lik možností, jak své pe-
níze můžete čerpat: 

 Doživotní starobní 
důchod. Ten berete až do 
své smrti, pak zanikne.
 Doživotní starobní 
důchod se sjednanou vý-

platou pozůstalostního 
důchodu po dobu 3 let. 
Své peníze berete až do 
své smrti, a pak je ještě tři 
roky dostává člověk, kte-
rého jste určili ve smlou-
vě o pojištění důchodu. 
Pozor! Vzhledem k tomu, 
že peníze se ještě i po vaší 
smrti vyplácejí někomu 
dalšímu, berete méně pe-
něz než v případě doživot-
ního důchodu. 

 Renta na dobu 20 let. 
Všechny vaše našetřené 
peníze budou rozdělené 
na výplatu po dobu 20 let. 
Při této variantě VŽDY 
dostanete veškeré naspo-
řené prostředky. Pokud 
zemřete, dostanou zby-
tek peněz jednorázo-
vě dědicové. Na dru-
hou stranu ale musíte 
počítat s tím, že po 20 
letech výplata skončí.  

A podle demografických 
dat přežije oněch dvacet 
let více než polovina lidí. 

Pak už se budete muset 
spoléhat jen na státní dů-
chod nebo jiné úspory. 

Není 
cesty zpět

Vstup do druhého pilíře je 
sice dobrovolný, ale vystoupit 

není možné. Každý tak stojí před 
závažným celoživotním rozhod-
nutím, které ale má jeden cíl – 

našetřit si dost peněz a ne-
být závislý jen na stát-

ním důchodu. 

Exekutor 
nesmí na 

úspory sáhnout
Peníze na soukromém penzij-
ním účtu jsou v bezpečí před 
exekutorem. Platí to ale jen 
během doby, kdy si peníze 

šetříte, tedy po dobu 
spoření.

2. Penzijní společnost po-
šle jedno vyhotovení 

uzavřené smlouvy Centrální-
mu registru smluv. 

4. Jakmile dostanete potvrzení z Centrálního regis-
tru smluv, musíte písemně informovat svého za-

městnavatele (a v budoucnu i každého dalšího zaměst-
navatele) o tom, že jste vstoupili do druhého pilíře. 

Berte, 
když  

stát dává
Pokud vstoupíte do druhého pilíře, 

sníží se vám o 3 procenta (z 28 % na 
25 %) sazba pojistného na státní dů-

chodové pojištění. To jsou peníze, kte-
ré byste jinak odvedli do státního 
rozpočtu a stát by je využil podle 

svého. Po vstupu do druhého 
pilíře ale skončí na vašem 

soukromém penzij-
ním účtu.

Je vám víc než 35 let? 
Rozhodnout se musíte 

do 30. června 2013

Většina lidí spoléhá  
jen na státní penzi

Důchodový systém: 

Penzisté jsou v České republi-
ce odkázáni téměř výhradně na 
stát. Drtivou většinu jejich pří-
jmů tvoří jen státní důchod. Jen-
že extrémní závislost na stát-
ní penzi vystavuje budoucí dů-
chodce velkým rizikům.
Na státní důchody totiž ne-
existují žádné rezervy. Lidé 
si často mylně myslí, že 
tím, že platí důchodové po-
jištění, tak si »sami šetří na 
svůj důchod«. 

Jenže protože důchody 

se vyplácejí z průběžné-
ho důchodového systému, 
tak všechny vybrané pení-
ze končí u současných pen-
zistů. Nikomu se z pojiště-
ní nevytvářejí úspory do bu-
doucna.

Státu chybí peníze
Rozdíl mezi tím, kolik se vybere a ko-
lik se vyplácí, přitom neustále ros-
te. Už dnes je průměrný měsíční dů-
chod o více než 1000 korun vyšší, 
než kolik se vybere v rámci důcho-
dového pojištění. A s tím, jak se zlep-
šuje lékařská péče a prodlužuje dél-

ka života, bude na budoucí důchody 
méně a méně peněz. Schodek dů-
chodového účtu stále roste a vlo-
ni už dosáhl 45 miliard korun. Hro-
zí, že v roce 2050 klesne ve srovnání 
s dneškem průměrný státní důchod 
až o polovinu!

Bezpečí zajistí 
důchod z více zdrojů

Stát proto přistoupil k  největší změně 
důchodového systému za posledních 
20 let. Nabízí lidem, aby si včas zajisti-
li více možností příjmů na stáří. Kromě 
státního důchodu z  prvního pilíře tak 
ještě můžou využít třetí pilíř (známý 
také jako penzijní připojištění) a nově 

také druhý pilíř. Spoření v obou pilířích 
stát výrazně finančně podporuje. Stáří 
přitom není nic neočekávaného a kaž-
dý by měl myslet na to, jak si svůj život 
v  důchodu co nejlépe zabezpečí. Stát 
k  tomu všem podá pomocnou ruku, 
rozhodnout se už ale musí každý sám.

Vice různých příjmů: 
Sázka na jistotu

Každý by si měl důkladně promyslet, 
jak a z čeho bude jednou svůj důchod 
financovat. Čím více možností příjmu 
bude v  penzi mít, tím nižší bude ri-
ziko, že bude trpět nouzí. Pokud člo-
věk naskládá všechna vajíčka do jed-
né ošatky, pak při jejím převrhnutí 
je velká pravděpodobnost, že přijde 

o všechna vajíčka. Pokud je rozdě-
lí mezi dvě tři ošatky na různá místa, 
celkové riziko se snižuje. Existuje to-
tiž jen velmi malá pravděpodobnost, 
že by se převrhly všechny tři ošat-
ky. Rozdělení zdrojů a úspor obecně 
znamená vyšší pravděpodobnost za-
chování příjmů v dostatečné výši.

Důchodců 
přibývá: Každý 

rok okresní město
Česká republika patří k zemím s nej-

rychlejším prodlužováním délky života. 
Jenže dnešní státní důchodový systém za-
čal na našem území vznikat před více než 

100 lety, kdy se důchodu dožil pouze zhru-
ba každý druhý. Dnes se důchodu doži-
je zhruba devět lidí z deseti a v důcho-
du stráví v průměru 20 i více let. Zá-

roveň každý rok přibývá 40 až 
50 tisíc seniorů, tedy jedno 

okresní město.

Průběžnému 
důchodovému sys-

tému se také říká první 
pilíř. Do něj putují peníze 

vybrané státem na důcho-
dovém pojištění. To pla-
tí zaměstnanci ze svých 

mezd a podnikatelé 
ze zisku. 

Co je první pilíř

Stárne 
celá Evropa

Stále se zvyšující počet důchodců 
není jen »specialitou« České republiky.  

V naprosté většině evropských států přibý-
vá lidí starších 65 let. Na jedné straně se to-

tiž díky stále kvalitnější lékařské péči i zdravěj-
šímu životnímu stylu prodlužuje délka života. 

Na druhé straně ale klesá počet těch, kteří pra-
cují a odvádějí daně, a navíc se zvyšuje ne-
zaměstnanost, která odčerpává ze státních 

pokladen peníze na sociální výdaje. Pro-
blém, jak zajistit budoucím genera-

cím důstojnou úroveň důchodů, 
tak řeší celá  

Evropa. 

Schodek 
rozpočtu roste

Schodek důchodového účtu stále narůstá. 
Loni už dosáhl 45 miliard korun. Bez důcho-
dové reformy by na udržení dnešní úrovně 
důchodů bylo kolem roku 2050 nutné vynalo-
žit dalších zhruba 150 miliard korun. Co by to 
znamenalo bez změn důchodového systému?

Pokrýt schodek 150 miliard 
korun znamená:

 zvýšit sazbu pojistného 
na důchodové pojištění ze 

současných 28 % na 40 %, nebo

 zavést jednu sazbu DPH ve 
výši až 26 %, nebo

 zvýšit firemní daň ze 
současných 19 % na 38 %, nebo

 snížit všechny vyplácené 
penze (i invalidní) o třetinu
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Druhý pilíř se vyplatí 
každému druhému

Co se hodí právě pro vás? 
Jestli tápete, jakou zvolit stra-
tegii, pomůže vám dotaz-
ník, který musíte vyplnit před 
podpisem smlouvy o důcho-
dovém spoření. Vybrat si ne-

musíte jen jeden jediný dů-
chodový fond. Fondy můžete 
kombinovat a mít například 
30 procent prostředků ve vy-
váženém a 70 procent v kon-
zervativním. 

Jak si vybrat 
způsob spoření

Vyberte si ze čtyř fondů
Nechte peníze 

vydělávat:
Kolik chci, aby mi moje peníze vydělaly? Tak 
přesně tuhle otázku by si měl položit kaž-
dý, kdo začne ve druhém pilíři spořit na dů-
chod. Vybrat si může ze čtyř důchodových 
fondů. Ty nabízejí různě vysoké riziko a s ním 
je spojený i různě vysoký očekávaný výnos.
Kolik chci, aby mi moje peníze vydělaly? Tak 
přesně tuhle otázku by si měl položit každý, 
kdo začne ve druhém pilíři spořit na důchod. 

Jak dlouho  
budete spořit?

Základní pravidlo, které vám 
pomůže při výběru strate-
gie spoření, je délka trvá-
ní smlouvy ve druhém pilí-
ři, tedy to, jak dlouho bude-
te spořit. Pro kratší dobu 
účasti ve druhém pilíři je 
vhodná konzervativněj-
ší strategie a pro mladší 
účastníky rizikovější stra-
tegie.
 Strategie s malým rizikem 
sice přináší spolehlivý, ale 
relativně nízký výnos. Ta-

ková strategie je vhodná pro 
člověka, který spoří méně 
než 10 let.
 Pro toho, kdo bude spořit 
20 let a více, se hodí strate-
gie se středním nebo s vyš-
ším rizikem. Výnosy sice mů-
žou z roku na rok kolísat, ale 
v delším období zpravidla na-
bízejí v průměru lepší výnos. 
Kolísání hodnoty úspor v jed-
notlivých letech při dlouhé 
době spoření nevadí, protože 
by se mělo v čase vyrovnat.

Před důchodem vaše 
peníze řídí autopilot
Čím je člověk starší, tím by 
měl s penězi nakládat opatr-
něji. Penzijní společnosti mají 
dokonce povinnost ze záko-
na postupně přesouvat pro-
středky účastníka v  předdů-
chodovém věku do méně ri-
zikových fondů. Zjednodu-
šeně řečeno, v období 10 let 
před dosažením důchodové-

ho věku řídí peníze budoucí-
ho důchodce tzv. autopilot. 
O tom, že tahle situace nasta-
ne, vás musí penzijní společ-
nost informovat 60 dní pře-
dem. Pokud s  tím nebudete 
souhlasit, stačí písemně ur-
čit, jak jinak chcete své pení-
ze zhodnotit. Musíte ale počí-
tat s možným rizikem. 

Malý výnos? 
Změňte strategii

Strategii spoření, kte-
rou jste si vybrali na 
zhodnocení svých pe-
něz, můžete kdykoli 
změnit. Jedenkrát roč-

ně je tato změna bez-
platná, pokud byste ale 
měnili strategii častěji, 
vyjde vás to maximálně 
na 500 korun.

Penzijní společnost 
můžete změnit

Vaše peníze spravu-
je ve druhém pilíři pen-
zijní společnost. Toho-
to správce ale může-
te také kdykoliv změnit  
a převést své prostředky  
k jiné penzijní společ-
nosti. Změna penzijní 

společnosti je bezplat-
ná jednou za 5 let, čas-
tější změny jsou zpo-
platněny 800 korun. 
Změna správce v důcho-
dovém spoření ale pod-
léhá registraci v Centrál-
ním registru smluv.

Kolik vám fond vydělá
Fond Míra rizika Odhadovaný výnos

Důchodový fond 
státních dluhopisů minimální riziko 2 — 3 % 

Konzervativní 
důchodový fond malé riziko 3 —4 %

Vyvážený 
důchodový fond střední riziko 4 — 7 %

Dynamický 
důchodový fond vyšší riziko 5 — 7 %

Nad úsporami bdí stát 
Na účtech penzijních společ-
nosti jsou vaše peníze v  bez-
pečí. Majetek účastníků dru-
hého pilíře je totiž přísně od-
dělený od majetku správce. 
To znamená, že penzijní spo-
lečnost nemůže s  vašimi pe-
nězi nijak disponovat. Všech-
ny operace, které chce s  pe-
nězi účastníků dělat, bude na 
její pokyn provádět depozi-

tář, který má prostředky klien-
tů v úschově. A depozitář také 
před každou transakcí prověří, 
jestli je v souladu se zákonem. 
Za účinnou kontrolu odpoví-
dá správce svým majetkem. 
Pokud by penzijní společnost 
zkrachovala, klientům nic ne-
hrozí. Jejich nedotčené úspo-
ry by jen přešly k jiné penzijní 
společnosti. 

Nízké poplatky za vedení účtů
Aby penzijní společnosti nemohly klientům účtovat vysoké poplatky, stanoví 
jejich maximální výši zákon.

Jak vysoké jsou poplatky za správu vkladů:
důchodový fond  

státních dluhopisů 

0,3 %
vyvážený fond

0,5 % 
dynamický fond  

0,6 %

Druhý pilíř: 
Peníze je 

možné dědit
Na rozdíl od státního důchodu je 
možné naspořené prostředky ve 

druhém pilíři dědit. 

Smrt 
v průběhu 

spoření
 Pokud účastník druhého pilíře ze-

mře v průběhu spoření, tedy dříve, než pe-
níze začne čerpat, tak se naspořené prostředky 

stanou součástí dědictví. 
 Když je dědicem člověk mladší 18 let, 

bude jeho dědický podíl převedený na pojistnou 
smlouvu o sirotčím důchodu. Právě formou sirot-
čího důchodu mu bude dědický podíl vyplácen po 
dobu 5 let. Zároveň má ale nárok i na sirotčí důchod 
od státu. 
 Pokud je dědici více než 18 let a je také účastní-

kem druhého pilíře, bude mu dědictví převedené na 
účet u jeho penzijní společnosti. 
 Dědic, kterému je už více než 18 let  
a není účastníkem druhého pilíře, do-

stane dědictví vyplacené jedno-
rázově v hotovosti.

Smrt 
v průběhu 

výplaty peněz
 Pokud člověk, který si zvolil 

rentu na 20 let, zemře dříve, než ji stihl 
vyčerpat, dědicové dostanou zbytek pe-

něz vyplacený jednorázově.  
 Při smrti člověka, který si zvolil doži-
votní starobní důchod s pozůstalostní pen-

zí na tři roky, dostává osoba určená ve 
smlouvě ještě tři roky stejnou penzi. 
 V případě doživotní výplaty sta-

robního důchodu nedostane  
po smrti nikdo  

nic. 

Důchod vyšší až o 2614 Kč
Pokud se Libor rozhodne vstoupit do dru-
hého pilíře, vyplatí se mu zvolit strategii  
s vyšším zastoupením akcií, tedy vyvá-
ženou nebo dynamickou. Tahle strategie 
je totiž výhodná i pro lidi s měsíčním pří-
jem nižším než 20 tisíc korun. Při odhadova-
ných výnosech spoření ve výši 5,5 procenta by 
Liborův vyplácený důchod mohl být při započítá-
ní 5 procent spoření o 2614 korun vyšší než jen ze státního průběžné-
ho pilíře v případě, že by postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší  
o 1840 korun v případě, kdy by zůstal dnešní náhradový poměr. 

Libor, 25 let 
příjem 18 000 Kč

Marie, 30 let 
příjem 20 000 Kč 
 Důchod vyšší až o 1581 Kč 
Marie má dvě děti a zvažuje vstup do 
druhého pilíře. Jelikož má podprůměr-
ný příjem, vyplatí se jí investovat do vy-

váženého fondu. Při odhadovaných vý-
nosech spoření ve výši 4,5 procent by Ma-

rie mohla mít vyplácený důchod při započí-
tání 5 procent spoření o 1581 korun vyšší než 

jen ze státního průběžného pilíře v případě, že by 
postupně klesaly státní důchody. Byl by vyšší o 961 korun, pokud by zů-
stal dnešní náhradový poměr. 

Roman, 35 let 
příjem 25 000 Kč 

Důchod vyšší až o 2224 Kč
Roman se ocitl přesně 
na věkové hranici, kdy se 
má rozhodnout do konce 

června letošního roku, jest-
li vstoupí do druhého pilíře. 

Uvažuje o dynamické strategii. 
Při odhadovaných výnosech spoře-

ní ve výši 5,5 procenta by mohl být Ro-
manův vyplácený důchod při započítá-
ní 5 procent spoření o 2224 korun vyš-
ší než jen ze státního průběžného pilíře 
v případě, že by postupně klesaly státní 
důchody. Byl by vyšší o 1688 korun, po-
kud by zůstal dnešní náhradový poměr. 

Ivana, 40 let 
příjem 30 000 Kč 

Důchod vyšší až o 1625 Kč
Ivaně, která má jedno dítě, se vyplatí 
uvažovat o vyvážené nebo dynamic-
ké strategii. Při odhadovaných výno-
sech spoření ve výši 4,5 procenta by 
mohl být její vyplácený důchod při 
započítání 5 procent spoření o 1625 

korun vyšší než jen ze státní-
ho průběžného pilíře v pří-
padě, že by postupně klesa-
ly státní důchody. Byl by vyš-
ší o 1242 korun, pokud by zůstal 
dnešní náhradový poměr. 

Karel, 43 let 
příjem 35 000 Kč 

Důchod vyšší až o 1428 Kč
Karel se rozhodl vstoupit do druhé-
ho pilíře. Je však opatrnější a zvolil 
konzervativní strategii. Při odhado-
vaných výnosech spoření ve výši 3,5 
procenta by mohl být jeho vypláce-
ný důchod při započítání 5 procent 
spoření o 1428 korun vyšší než jen ze 
státního průběžného pilíře v případě, 

že by po-
stupně kle-
saly státní 
důchody. Byl 
by vyšší o 1091 
korun, pokud by 
zůstal dnešní náhra-
dový poměr. 

Robert, 45 let  
příjem 50 000 Kč 

Důchod vyšší až o 2385 Kč
Robert si vzhledem ke svému věku 
zvolil vyvážený důchodový fond. 
Strategie s vyšším zastoupením ak-
cií se totiž vyplatí lidem jen zhru-
ba do 45 let. Při odhadovaných vý-
nosech spoření ve výši 4,5 procen-
ta by mohl být jeho vyplácený dů-

chod při započítání 5 procent 
spoření o 2385 korun vyšší než 
jen ze státního průběžného pi-
líře v případě, že by postup-
ně klesaly státní důchody. Byl by 
vyšší o 2040 korun, pokud by zů-
stal dnešní náhradový poměr. 

Josef, 50 let 
příjem 40 000 Kč
Důchod vyšší až o 1052 Kč
Pro Josefa se hodí spíše konzervativní strategie. Při odhadovaných 
výnosech spoření ve výši 3,5 procenta by mohl být jeho vyplácený 
důchod při započítání 5 procent spoření o 1052 korun vyšší než jen 
ze státního průběžného pilíře v případě, že by postupně klesaly stát-

ní důchody. Byl by vyšší o 888 korun v případě, pokud by zůstal 
dnešní náhradový poměr. 

Michal, 42 let 
ztratil zaměstnání

Michal vstoupil do druhého pilíře, ale po dvou letech 
spoření ztratil zaměstnání. Bojí se, aby nemusel do 
systému platit 2 procenta pojistného ze svého. Jeho 

strach je zbytečný. Povinnost platit do druhého pilíře 
je spojena s povinností platit do prvního průběžného pi-

líře. Pokud účastník druhého pilíře nevydělává, nic platit 
nemusí. Až práci znovu získá, bude opět muset platit pojistné, 

podobně jako po ukončené mateřské či rodičovské.

Romana, 34 let  
na mateřské dovolené

Romana, která stráví devět let na mateřské dovole-
né, uvažuje o tom, jestli se jí vyplatí účast ve dru-
hém pilíři. Jelikož má Romana průměrný příjem, je 
možné jí spoření ve druhém fondovém pilíři dopo-
ručit. Sice naspoří méně, ale také jí bude méně krá-
cena penze z prvního pilíře. Navíc získá v budoucnu 
více způsobů výplaty, riziko se rozloží.

Zdeněk 
je pod-
n i k a -
tel, tedy 

osoba sa-
mostatně 

v ý d ě l e č n ě 
činná (OSVČ). 

Zvažuje, jestli má 
vstoupit do druhého pilíře. U OSVČ 
platí stejný postup uzavírání smluv 
i lhůty jako u zaměstnanců. Sazba 
pojistného se jim sníží z 29,2 pro-
centa a 26,2 procenta. Pětiprocent-
ní odvod (3 a 2 procenta) do druhé-
ho pilíře mohou platit měsíčně nebo 

ročně. Vyměřovací základ OSVČ pro 
rok 2013 je částka, kterou si samy 
určí, nejméně však 50 procent da-
ňového základu. V každém přípa-
dě spolu s ročním daňovým přizná-
ním bude Zdeněk nově podávat po-
jistné přiznání s vyčíslením nedo-
platku nebo přeplatku pojistného 
na důchodové spoření. O tom, že 
se Zdeněk stane účastníkem důcho-
dového spoření, se Centrální registr 
smluv dozví prostřednictvím penzij-
ní společnosti, která musí uzavřenou 
smlouvu neprodleně zaregistrovat.

Všechny modelové příklady byly 
propočítány na důchodové kalkulačce 
http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz

Získat od státu 3 procenta 
pojistného bude v  budouc-
nu výhodné minimálně pro 
60 procent lidí. S  tím, jak 
budou klesat stát-

ní důchody v poměru k pla-
tům, bude totiž přibývat lidí, 
kterým se druhý pilíř vyplatí. 

Spočítejte si svůj důchod
Zajímá vás, jak vysoký (nebo nízký) bude váš důchod? 
Zkuste použít důchodovou kalkulačku na http://duchodo-
vakalkulacka.mpsv.cz. Kalkulačka vám ale spočítá výši dů-
chodu podle současné situace, kdy je rozdíl (tzv. náhrado-
vý poměr) mezi průměrnou mzdou a průměrným důcho-
dem okolo 40 procent. Jenže bude hůř. Podle studií kles-
ne tenhle rozdíl za 40 let až o 50 procent. Dnešní třicátní-

ci tak musí počítat s tím, že jejich důchod od 
státu (z prvního pilíře) bude ve srovnání se 

mzdami výrazně nižší než ten, který mají dů-
chodci dnes. Proto má kalkulačka ještě dru-
hou verzi, která zohledňuje postupný pokles 

náhradového poměru a tím i poklesu stát-
ních důchodů.

Zdeněk, 41 let 
podniká

Modelové příklady
konzervativní fond 

0,4 % 
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Nárok na starobní důchod vzniká i při kratší době pojištění 
Minimální doba pojištění pro nárok na důchod
Věk pojištěnce Minimální doba pojištění

před rokem 2010 dosáhne alespoň 65 let věku 15 let

v roce 2010 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk 
stanovený pro muže stejného data narození

16 let

v roce 2011 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk 
stanovený pro muže stejného data narození

17 let

v roce 2012 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk 
stanovený pro muže stejného data narození

18 let

v roce 2013 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk 
stanovený pro muže stejného data narození

19 let

po roce 2013 dosáhne věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk 
stanovený pro muže stejného data narození

20 let

Změny Jak se změnil
třetí pilíř

Třetí pilíř je také známý jako pen-
zijní připojištění. Funguje to tak, že 
si lidé dobrovolně šetří na důchod 
a stát je za to odměňuje státním pří-
spěvkem. Jde vlastně o zvýhodněné 
doplňkové spoření na stáří.

Penzijní připojiště-
ní je známé také jako 
spoření se státním pří-
spěvkem. Ten je hlav-
ní výhodou, kterou při 
»penzijku« lidé získá-
vají. Státní příspěvky 
jsou připisovány čtvrt-
letně a je možné si je 
kontrolovat v ročních 
výpisech. 

Ještě vloni dostal 

státní příspěvek v ma-
ximální výši (150 Kč) 
každý, kdo si spořil 
alespoň 500 korun mě-
síčně. Jenže to vedlo  
k tomu, že nic lidi ne-
nutilo spořit si víc než 
tuhle pětistovku. A 
ta by jim v budoucnu 
příliš penzi nevylep-
šila. Proto stát tenhle 
systém změ-

nil. Nově dostane ma-
ximální příspěvek jen 
ten, kdo si spoří mě-
síčně alespoň  tisícov-
ku, tedy 12 000 korun 
ročně. Zato ale od stá-
tu ročně navíc získá 
2760 korun (12 x 230 
korun).

Státní příspěvek: Více 
peněz pro spořivé

Kolik vám stát přidá
Měsíční příspěvek 

klienta Státní příspěvek

1994 — 1999 2000 — 2012 od 2013
100 Kč 40 Kč 50 Kč -
200 Kč 72 Kč 90 Kč -
300 Kč 96 Kč 120 Kč 90 Kč
400 Kč 112 Kč 140 Kč 110 Kč
500 Kč 120 Kč 150 Kč 130 Kč
600 Kč 120 Kč 150 Kč 150 Kč
700 Kč 120 Kč 150 Kč 170 Kč
800 Kč 120 Kč 150 Kč 190 Kč
900 Kč 120 Kč 150 Kč 210 Kč
1000 Kč 120 Kč 150 Kč 230 Kč

Co se změnilo od začátku roku 2013

? 
Co mohu udě-
lat, pokud chci 
využívat doplň-
kové penzijní 
spoření?
Stačí uzavřít 

smlouvu s některou penzijní spo-
lečností. Spořit už budete podle 
nových pravidel, takže si může-
te vybrat některý z účastnických 
fondů. Pokud si budete měsíčně 
ukládat aspoň 1000 korun, dosta-
nete státní příspěvek v maximální 
výši 230 korun. 

? 
Jaký je rozdíl 
mezi původ-
ním penzijním 
připojištěním  
a novým doplň-
kovým penzij-

ním spořením?
Lidé, kteří vstoupí do doplňkové-
ho penzijního spoření, budou pe-
níze vkládat do účastnických fon-
dů. Ty nabídnou vyšší možnost 
zhodnocení peněz, ale zároveň je 
tu i možnost určité ztráty peněz. 
Lidé, kteří mají z minulosti uza-
vřené penzijní připojištění, byli 
automaticky převedeni do trans-

formovaného fondu. Platí pro ně 
původní podmínky, tedy přede-
vším garance nezáporného výno-
su a možnost čerpat až polovinu 
naspořených prostředků už po 15 
letech bez ohledu na věk.

? 
Jak se změní 
daňová podpo-
ra?
Daňová podpo-
ra, tedy možnost 
odečíst si zapla-

cené příspěvky z daňového zákla-
du, se bude vztahovat jen na mě-
síční příspěvky v rozmezí 1000 
až 2000 korun (oproti současným 
500 až 1500 korunám). 

? 
Může mi za-
městnavatel na-
dále přispívat 
na penzi?
Ano, a nově 
jsou pro něj 

podmínky výhodnější. Aby za-
městnavatele motivoval k vyš-
ším příspěvkům zaměstnan-
cům, zvýšil stát daňovou pod-
poru z 24 000 korun na  
30 000 korun ročně.

? 
Můžu si penzij-
ní připojištění 
zrušit předčas-
ně a dostat se 
ke svým peně-
zům?

Penzijní připojištění je možné 
vypovědět kdykoliv, stačí po-
dat písemnou výpověď. Kaž-
dý, kdo spořil aspoň 24 mě-
síců, má nárok na výpla-
tu odbytného. Pokud ale 
předčasně ukončí smlou-
vu o doplňkovém 
penzijním spoře-
ní (a to i když má 
nárok na odbytné), 
bude muset vrátit 
státní příspěvek. 

Do »penzijka«, tak jak jste ho znali, už ne-
můžou vstoupit noví zájemci. Pro původní 
klienty se ale nic nemění a platí pro ně teh-

dejší podmínky.

Zvyšuje se maximální státní příspěvek, kte-
rý je možné získat. K tisícovce měsíčně stát 

»přihodí« 230 korun. 

Kdo chce vyšší příspěvek, nemusí měnit 
smlouvu, stačí jen oznámit zvýšení příspěvku.Kdo si chce začít spořit na důchod ve tře-

tím pilíři, posílá své peníze na doplňkové 
penzijní spoření. 

Změna státního příspěvku platí pro všechny 
smlouvy, tedy i pro ty původní.

Penzijní fondy se přeměnily na penzijní společ-
nosti. Tím se zvýšila bezpečnost spravovaných 
prostředků, protože majetek klientů penzijních 
fondů je nově oddělen od majetku akcionářů.

Noví klienti penzijních společností si 
můžou vybrat z různých investičních 

strategií. Jejich uložené peníze jim tak 
můžou vydělat víc. 

Změnil se věk, kdy člověk dostane své našetřené peníze.  
U nově uzavřených smluv je možné peníze jednorázově čer-
pat nejdříve při dosažení důchodového věku stanoveného 

pro muže. Kdo chce získat pravidelnou penzi (nejkratší doba 
výplaty je 3 roky), může si požádat nejdříve 5 let před dosa-

žením důchodového věku.

Otázky a odpovědi? ?? ?? ?
? 

Co se 
s t a n e  
s mými 
penězi, 
p o k u d 
se ne-

dožiju důchodu?
Naspořené peníze v do-

plňkovém penzijním spoření jsou 
součástí dědictví, pokud není ve 

smlouvě určená osoba pro přímou vý-
platu jednorázového vyrovnání nebo od-

bytného.

? 
Jakým způsobem mi 
budou naspořené pe-
níze vyplacené?
Až splníte podmínky 
smlouvy, tak své úspo-
ry dostanete buď for-

mou pravidelně vyplácené renty, nebo 
jednorázovým vyrovnáním. Nově 

bude existovat možnost kombinace 
starobní penze, vyplácené jak pen-

zijní společností, tak pojišťovnou, a jednorá-
zového vyrovnání.  

v důchodech
Aby měl stát peníze na vyplácení starob-
ních důchodů, musel provést v důchodo-
vém systému různé změny. Tzv. malá dů-
chodová reforma zrychlila tempo zvyšo-
vání důchodového věku mužů i žen. Cílem 
je sjednotit věk, ve kterém muži i ženy na-
stoupí do důchodu. K úplnému sjednocení 
dojde v roce 2041 a bude se to týkat všech 
lidí narozených po roce 1975. 

? 
Jak se změní va-
lorizace, tedy na-
vyšování důcho-
dů?
V letech 2013 -  
2015 budou dů-

chody valorizované o třetinu ná-
růstu spotřebitelských cen a třeti-
nu růstu průměrné mzdy. O zvy-
šování důchodů už nebude rozho-
dovat vláda. Tohle zvýšení bude 
provedené vyhláškou podle přes-
ně stanovených pravidel. Vlá-
da tak už nebude moct důchody 
ovlivnit. 

? 
Co se změnilo  
u pozůstalost-
ních důchodů?
Zrušila se vý-
plata jednorázo-
vé částky, pokud 

zanikl nárok na vdovský/vdovec-
ký důchod kvůli uzavření nového 
manželství. 

Zkrátila se doba, do které může 
znovu vzniknout nárok na vdov-
ský/vdovecký důchod po jeho 
předchozím zániku, z 5 na 2 roky. 
Týká se těch, kdo získali vdovský/
vdovecký důchod po roce 2011.

? 
Jak se změní 
předčasný dů-
chod?
Zvyšuje se trva-
lé krácení před-
časného starobní-

ho důchodu za období, které spa-
dá mezi 1 rok a 2 roky před vzni-
kem nároku na starobní důchod po-
dle zákonné věkové hranice. To 
znamená, že těm, kterým je přiznán 
předčasný starobní důchod více než  
1 rok před dosažením důchodové-
ho věku, je důchod krácen více, než 
tomu bylo před 1. 1. 2012.

? 
Budou do finan-
cování prvního 
pilíře zapojeny 
další zdroje?
Ano. K pokry-
tí schodku první-

ho pilíře je možné využít výnosy  
z majetkových účastí státu (např. di-
vidend ČEZ) a slouží k tomu i vyšší 
zdanění spotřeby (změny v DPH).

Doba pojištění pro nárok na důchod
Kalendářní rok, v němž je  

dosaženo důchodového věku Potřebná doba pojištění

2010 26 let
2011 27 let
2012 28 let
2013 29 let
2014 30 let
2015 31 let
2016 32 let
2017 33 let
2018 34 let

po roce 2018 35 let

Čeští důchodci se bídy bát nemusí
Máte pocit, že čeští důchodci jsou na tom v rámci Evropy špatně? Chyba! Mezinárodní srovnání proká-
zalo, že čeští senioři patří mezi TOP pětku. Tedy že jsou méně ohrožení chudobou než třeba jejich vrs-
tevníci ve Francii nebo Německu.

Otázky a odpovědi? ? ??
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Tenhle systém už v České re-
publice funguje skoro dvacet 
let. Tak dlouho už totiž pen-
zijní fondy nabízejí své služ-
by, které využívá více než pět 
milionů klientů. 

Od ledna 2013 se ale forma 
penzijního připojištění změni-
la. Z penzijních fondů vznik-
ly transformované fondy a za-

čaly fungovat tzv. účastnické 
fondy v rámci doplňkového 
penzijního spoření.

Pro všechny, kteří si uza-
vřeli smlouvy o penzijním při-
pojištění do konce roku 2012, 
se ale nic nemění. Platí pro ně 
původní podmínky. Noví kli-
enti už ale mají i nové pod-
mínky.  

Kdy stačí kratší 
doba pojištění 

Nárok na starobní důchod ale má i člověk, 
pokud dosáhl důchodového věku po roce 
2014 a získá minimálně 30 let tzv. čisté 
doby pojištění (to znamená bez náhrad-
ních dob pojištění, jako je doba strávená 
na podpoře v nezaměstnanosti apod.). 

Důchod podle nových pravidel si 
můžete vypočítat na internetových  

stránkách MPSV 
http://www.mpsv.cz/cs/2435
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Výhody předdůchodu: 
 můžete čerpat své úspory z doplňkového penzijního spoření (třetí pilíř) o několik let 
dříve a neztratíte přitom nárok na státní příspěvek

Zbývá vám ještě pár let do 
důchodu, ale nejraději byste 
do něho šli už zítra? Nově vám 
to umožní tzv. předdůchod.  
V něm budete žít ze svých 
úspor, které jste si našetřili  
v systému doplňkového pen-
zijního spoření. 

 budete státním pojištěncem, a nebudete tedy muset za sebe platit zdravotní pojištění

 umožní zachovat výši nároku na starobní důchod z prvního penzijního pilíře (nárok 
nebude krácen jako u odchodu do předčasného důchodu)

  nemusíte odcházet do předčasného důchodu nebo můžete odchod do předčasného starob-
ního důchodu oddálit

Co potřebujete vědět:
 Předdůchod vám bude vy-
plácen z peněz naspořených 
v doplňkovém penzijním spo-
ření (účastnické fondy třetího 
pilíře). Jsou to zaplacené pří-
spěvky, státní příspěvky, pří-
spěvky zaměstnavatele a jejich 
zhodnocení. 

 Nárok na čerpání předdů-
chodu máte nejdříve 5 let před 
důchodovým věkem, který je 
potřebný pro vznik nároku na 
starobní důchod z prvního pi-
líře. Pro ženy platí důchodový 
věk jako u mužů stejného data 
narození.

Nový 
systém:

předdůchody?
Jak fungují

Předdůchody jsou 
výhodnější než 

předčasné  
důchody čerpané  
z prvního pilíře

Josef má příjem 32 000 korun  
a v penzijním připojištění má na-
šetřeno 280 000 korun. Ztra-
til práci, a tak se rozhodl, že 
půjde do předdůchodu. Po-
kud by šel do předčasného 
důchodu o tři roky dříve, zís-
kal by měsíční penzi od stá-
tu zhruba 11 000 Kč. V rám-
ci předdůchodu, který mís-
to toho využije, bude dostávat 
zhruba 7778 korun. Pokud pak 
nastoupí do důchodu v řádném 
termínu, jeho důchod by dosáhl 
zhruba 15 000 korun.

Valerie má příjem 25 000 korun a roz-
hodla se jít o dva roky dříve do penze. 
Pokud by šla nyní do předčasného dů-
chodu, získala by měsíční penzi od stá-
tu zhruba 11 000 Kč. Využije ale před-
důchodu, protože má v rámci penzijní-

ho připojištění našetřeno 210 000 korun.  
V předdůchodu bude dostávat zhruba  

8750 korun. Pokud pak nastoupí do důcho-
du v řádném termínu, její důchod by dosáhl 

zhruba 13 100 korun.

? 
Kolik musím mít uspo-
řeno, abych mohl čerpat 
předdůchod?
Musíte mít naspořenou ta-
kovou částku, abyste moh-
li měsíčně dostávat částku 

alespoň ve výši 30 procent průměrné mzdy. 
Tuhle částku musíte přitom brát nejméně dva 
roky. Při současných podmínkách a výši prů-
měrného platu byste měli měsíčně brát část-
ku zhruba 8000 korun. Tedy na jeden rok 
předdůchodu musíte mít naspo-
řeno minimálně 90 000 ko-
run.

? 
Jaká je maximál-
ní a minimální doba 
předdůchodu?
Maximální doba trvání 
předdůchodu je 5 let a mi-
nimální doba byla stanovena na 
2 roky. O dávku si můžete požádat, i po-
kud vám do důchodu zbývá kratší doba. Pen-
ze z doplňkového penzijního spoření vám 
ale musí být vyplácena minimálně 2 roky. 

? 
Ovlivní čerpání předdů-
chodu výši starobního 
důchodu?
Doba, po kterou bere-
te tzv. předdůchod, se 
vám započítává jako vy-

loučená doba. To znamená, že se nebu-
de brát v úvahu při výpočtu důchodu. 
Je to sice méně výhodné, než kdybyste 
pracovali, pobírali příjem a odváděli z něj 
pojistné, ale stále výhodnější než předčas-
ný starobní důchod z prvního pilíře.

? 
Pokud chci čerpat před-
důchod, co musím kon-
krétně udělat?
Musíte splnit podmínku 
věku – nesmí vám chybět 
víc než pět let do starob-

ního důchodu (jde o věk, který udává zákon 
jako nezbytný k dosažení starobního důcho-
du pro muže vašeho věku). Kromě toho si mu-
síte spořit ve třetím pilíři nejméně pět let (60 
kalendářních měsíců) a musíte uzavřít smlou-

vu o doplňkovém penzijním spoření. 
Pak již stačí obrátit se se žádostí 

na penzijní společnost, se kte-
rou máte uzavřenou smlou-

vu o doplňkovém penzij-
ním spoření. Penzijní spo-
lečnost vám oznámí den, 
kdy vám začne dávky vy-
plácet, a oznámí to i vaší 
zdravotní pojišťovně  
a České správě sociální-
ho zabezpečení. Předdů-

chod budete dostávat mě-
síčně a stále ve stejné výši. 

Výplatu předdůchodu není 
možné přerušit ani zastavit. Vý-

hody v systému veřejného zdravotní-
ho pojištění (status státního pojištěnce) a dů-
chodového pojištění (nekrácení výše starob-
ního důchodu) budou platit do okamžiku do-
sažení důchodového věku.

? 
Jak se liší předdůchod od 
předčasného důchodu? 
Pokud jdete do předčasné-
ho starobního důchodu, mu-
síte se smířit s tím, že bude-
te mít doživotně snížený sta-

robní důchod. Oproti tomu předdůchod vám 
umožní překlenout období do dosažení důcho-
dového věku bez nutnosti čerpání předčasného 
starobního důchodu, nebo alespoň jeho čerpá-
ní oddálí, a snížení předčasného starobního dů-
chodu pak nebude tak citelné. 

Maximální  
doba čerpání 
předdůchodu 

je 5 let,  
minimální 

2 roky

Otázky a odpovědi

Valerie, 2 roky do penze 
příjem 25 000 korun

Josef, 3 roky do penze 
příjem 32 000 korun
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