
Na jedné straně dochází k jed-
noznačně� pozitivnímu jevu 
prodlužování střední délky ži-
vota, což je způsobeno stá-
le kvalitnější lékařskou péčí 

a� zvyšováním kvality života. Lidé žijí 
zdravěji než dříve. Na druhé straně klesá 
podíl ekonomicky aktivních lidí na celko-
vé populaci. To se společně s� nezaměst-
naností, která je celoevropským problé-
mem a klade nároky na sociální výdaje, 
nepříznivě promítá do bilance důchodo-
vých systémů. Proto se členské státy Ev-
ropské unie snaží přizpůsobit systémy 
důchodového zabezpečení těmto změ-
nám.

1.   DŮVOD
Každý rok přibývá 

40 až 50 tisíc seniorů
Podobný vývoj se odehrává i v�České re-
publice. Dnešní státní důchodový sys-
tém začal na našem území vznikat před 
více než 100 lety, kdy se �důchodu dožil 
pouze zhruba každý druhý. Dnes se dů-
chodu dožije zhruba devět lidí z�deseti a 
v�důchodu stráví v�průměru 20 i více let. 
Zároveň každý rok přibývá 40 až 50 tisíc 
seniorů, což je velikost jednoho okresní-
ho města. 

Zatímco v�roce 1990 bylo u nás 12�pro-

cent občanů starších 65 let a v�roce 2010 
to bylo již 15 procent, v� roce 2050 už 
tento podíl bude dosahovat 29 procent. 
Pokud dnes připadá na jednoho senio-
ra 1,8� ekonomicky aktivních obyvatel, 
v� roce 2050 to bude 1,2 lidí. Dramatic-
ky se tím v� budoucnu změní společen-
ské poměry, kdy – zjednodušeně řeče-
no  – jen jeden zaměstnanec bude vydě-
lávat na státní důchod jednoho seniora.

2. DŮVOD
Schodek důchodového 

účtu stále narůstá
Schodek důchodového účtu stále narůstá, 
loni dosáhl 45 miliard korun. Bez důchodo-
vé reformy by byl důchodový systém dlou-
hodobě udržitelný pouze za cenu drama-
tického zvyšování schodku důchodového 
účtu. Pokud bychom nedělali nic, bylo 
by nutné na udržení dnešní úrovně dů-
chodů kolem roku 2050 vynaložit dal-
ších zhruba 150 miliard korun. 

Změny důchodového systému jsou 
nevyhnutelné. Stáří není nic neočekáva-
ného a každý by měl myslet na své bu-
doucí zabezpečení. Nelze se spoléhat jen 
na státem organizovaný průběžný dů-
chodový systém. 

Každému lze doporučit, aby si včas za-
jistil více možností příjmu ve stáří. 

3. DŮVOD 
Státní důchody nezajistí 

současnou úroveň příjmů ve stáří
Drtivá většina příjmů důchodců je tvo-
řena právě státním důchodem, což je v�ev-
ropském srovnání velmi neobvyklé. Tato 
extrémní závislost na státní penzi vystavu-
je budoucí seniory velkým rizikům.

Je rozšířeným omylem, že placení dů-
chodového pojištění znamená, že si člo-
věk šetří „sám na svůj důchod“. Jelikož 
se dnes důchody vyplácejí z�průběžného 
důchodového systému, dá se zjednodu-
šeně říci, že všechny peníze vybrané na 
důchodovém pojištění jsou ihned vyplá-

ceny současným důchodcům. To je zá-
kladním znakem průběžného systému. 
Narůstá rozdíl mezi výší vyplácených dů-
chodů a výnosem důchodového pojištění. 
Už dnes je průměrný měsíční důchod o více 
než 1000 korun vyšší, než kolik se vybere 
v�rámci�důchodového pojištění.

Důsledkem demografi ckého vývoje je 
postupný pokles náhradového poměru, 
tedy poměru mezi výší vypláceného dů-
chodu a hrubé mzdy. Ten dnes dosahuje 
zhruba 40 procent. To znamená, že prů-
měrný vyplácený důchod dosahuje zhru-
ba 40  procent průměrné hrubé mzdy. Ten-
to náhradový poměr by bez potřebných 
změn postupně klesal, což by vedlo ke sni-
žování důchodů v�porovnání se současnos-
tí. Seriózní analýzy ukazují, že v�průběhu 
30–40� let by mohl klesnout tento náhra-
dový poměr až o 50 procent. To se projeví 
ve výši důchodů, které mohou být výrazně 
nižší v�porovnání se současnými, a týká se 
to především současné mladé generace. 

Je nutné férově sdělit občanům, že va-
lorizace důchodů bude muset dnes i do 
budoucna kopírovat ekonomické mož-
nosti státu. Jiné prostředky, než vybere 
stát od daňových poplatníků, totiž nemá. 
A pokud někdo slibuje vysoké důchody 
bez zásadních změn důchodového systé-
mu, nechová se odpovědně.

Před obyvateli Evropy stojí NOVÉ VÝZVY. Evropa se nepotýká jen s vleklou hospodářskou a f inanční krizí, která je 
způsobena ztrátou její konkurenceschopnosti ve světovém měřítku. V soutěži s rostoucími asijskými ekonomikami 
nestačí. Závažným problémem je i demograf ický vývoj, který musí řešit všechny vyspělé evropské země. 

Vážení čtenáři,
o nutnosti důchodové reformy se 
diskutuje už od začátku 90. let 
minulého století. Důchodový 
systém prošel od té doby 
celou řadou změn. Rodí se 
méně dětí, a zároveň se lidé 
dožívají vyššího věku. To vede 
k úbytku ekonomicky aktivních 
obyvatel. Ti jsou zároveň 
plátci důchodového pojištění, 
ze kterého budou vypláceny 
státní starobní důchody stále 
většímu počtu důchodců.
Připravili jsme pro vás přehled 
změn v důchodovém systému, 
které vstoupily v platnost 
v loňském a letošním roce.
Významným způsobem stabilizují 
důchodový systém do budoucna. 
Zároveň umožňují  zajistit příjem 
v seniorském věku z více zdrojů. 
Z prognóz a analýz 
renomovaných institucí, jako je 
Český statistický úřad, Univerzita 
Karlova a CERGE (IDEA), 
jednoznačně vyplývá, že pokud 
by se reforma důchodového 
systému odkládala, nastaly by 
už v blízké budoucnosti zásadní 
problémy s jeho udržitelností.

Proč jsou změny důchodového 
systému nevyhnutelné
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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 fi remní daň ze současných 
19 % na 38 %, nebo

• snížit všechny vyplácené 
penze (i invalidní) o třetinu.

REFORMOU

BEZ REFORMY 
JE DŮCHODOVÝ 
SYSTÉM FINANČNĚ 
NEUDRŽITELNÝ
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Jak řešit fi nanční udržitelnost 
důchodového systému
Ve většině vyspělých států Evropy lze na základě demografi ckých 
projekcí očekávat, že se bude snižovat podíl zaměstnaných 
(ekonomicky aktivních) obyvatel v�populaci. Proto se členské 
státy Evropské unie snaží přizpůsobit systém důchodového 
zabezpečení této změně. Česká republika nemůže být výjimkou. 
Jak lze řešit fi nanční udržitelnost důchodového systému? 

Každá z�níže uvedených možností 
má své nevýhody a rizika. Nelze 
se tedy plně spolehnout pouze 
na jed nu z�nich. V úvahu připadá 
kombinace těchto možností. Vyhnout 
se přitom chceme zvyšování 
pojistného na důchodové pojištění, 
znamenajícímu vyšší zdanění práce. 
Vedlo by k�vyšší nezaměstnanosti, 
a tedy k dodatečným výdajům 
sociálního systému, 

• snižováním průměrné 
výše důchodů

• zvyšováním věku 
odchodu do důchodu

• zvyšováním míry individuálních 
úspor pro zajištění 
dodatečných příjmů

• hledáním nových zdrojů fi nancová-
ní důchodového systému.

SOUČASNÝ 
DŮCHODOVÝ

SYSTÉM 
Základem 

je průběžné 
financování

Důchodová reforma 
v mezinárodním srovnání

D ominantním zdrojem příjmů 
důchod ců je státní průběžný 
pilíř, který je označován jako 
první pilíř. Je založený na prin-
cipu, kdy jsou důchody fi nan-

covány z� aktuálního výnosu sociálního 
pojistného, které lidé platí ze mzdy a pod-
nikatelé ze zisku. Hlavní úlohou tohoto 
prvního pilíře je solidárně zajistit přimě-
řenou výši důchodů pro všechny občany, 
kteří platili většinu života pojištění.

Není vhodné, aby i nadále stál náš dů-
chodový systém jen na jedné noze prů-
běžného fi nancování, které je více než 
fondový systém zranitelné demografi c-
kým vývojem. A to přesto, že vláda učinila 
v�souladu s�nálezem Ústavního soudu ta-
kové kroky, které průběžný systém dlou-
hodobě více stabilizují a zvyšují zásluho-
vost. Přesto stále máme jeden z�nejvíce 
solidárních státních důchodových systé-
mů v� celé Evropě. A přesto se budoucí-
mu poklesu úrovně penzí nelze vyhnout. 

Vlivem  přerozdělování mezi občany 
s�různou úrovní příjmů existuje slabá vaz-
ba mezi výší odve deného pojistného a výší 
vypláceného důchodu. Vysoká míra soli-
darity, kdy výše důchodů jen málo zohled-
ňuje výši příjmů, je tak logicky vykoupe-
na nízkou mírou zásluhovosti a individuální 
odpovědnosti za své příjmy ve stáří. 

JEN PENZIJNÍ 
PŘIPOJIŠTĚNÍ NESTAČÍ 
Od poloviny 90. let minulého stole tí fun-
guje vedle státního průběžného pilíře i pen-
zijní připojištění se státním příspěvkem, 

tedy dob rovolné spoření na dobu stáří. Je 
nazýváno třetím pilířem. Stát zde příspěv-
ky i daňovými odpočty podporuje individu-
ální zabezpečení na stáří. Daňově jsou pod-
porovány také příspěvky zaměstnavatelů 
urče né jejich zaměstnancům pro tyto úče-
ly. Velmi konzerva tivním zákonným nasta-
vením podmí nek investování muselo být do 
roku 2012 zajištěno, že klientům každý rok 
bylo připsáno nezáporné zhodnocení. Pro-
středky tak mohly být investovány jen do 
těch nejbez pečnějších cenných papírů, což 
nezajišťuje vysoké výnosy. 

Proto i přes státní podporu nyní do-
sahují průměrné úspory účastníků re-
lativně nízkých částek, které nezaru-
čí dostatečné příjmy ve stáří. Stávají-
cí penzijní připojištění se státním pří-
spěvkem proto funguje spíše jako do-
plňkové dlouhodobé spoření nezávislé 
na důchodovém systému, protože ne-
znamená vyplácení důchodů po del-
ší dobu. I proto došlo od ledna 2013 
v� systému třetího pilíře ke změnám, 
které zlepšují podmínky pro dlouhodo-
bé investování. 

Změny důchodového systému jsou pro-
to zcela běžné i v�řadě dalších evrop-
ských zemí. Nejčastěji se projevují po-
stupným prodlužováním věku odcho-

du do důchodu, zaváděním penzijního kapitá-
lového pilíře (druhý pilíř) nebo vázáním výpla-
ty důchodů na množství vybraného sociálního 
pojištění. V�některých státech nejvíce postiže-
ných krizí musely vlády důchody zmrazit, nebo 
dokonce snížit až o desítky procent. Této situa-
ci se chceme v�České republice vyhnout.

Česká republika jako jedna z� mála zemí 
tzv. východního bloku do konce loňského 
roku nezavedla druhý kapitálový pilíř založe-
ný na celoživotním spoření v penzijních fon-
dech, který má k�příjmům v�důchodu výraz-
ně přispívat. V�České republice bude nadále 
zachována vysoká příjmová solidarita v�prů-
běžném systému, oproti například Lotyšsku, 
kde výše penze závisí pouze na výši příspěv-
ků nashromážděných na individuálním účtu. 

U� státních důchodů zavedlo Polsko po 
vzoru Švédska princip (systém NDC), kdy 
výpočet důchodu je odvozen z�výše zapla-
cených příspěvků. Existují tak velké rozdíly 
mezi vyplácenými důchody, což je sice dob-
ré pro nadprůměrně vydělávající, kteří ne-
potřebují dodatečné úspory, ale horší pro 
lidi s� nízkými příjmy (zhruba 60 procent), 
kteří skončí s�minimálním důchodem. 

SLOVENSKO SE 
INSPIROVALO ČESKÝM 
MODELEM
Velmi často je zmiňován příklad Slovenska 
jako země, která údajně odstupuje od důcho-

dové reformy. Skutečnost je však jiná. Vláda 
premiéra Roberta Fica druhý pilíř nezrušila v 
roce 2009 ani jej neruší nyní, kdy má větši-
nu v parlamentu. Změnila pouze jeho para-
metry. Původní sazba pojistného ve sloven-
ské důchodové reformě byla velmi ambici-
ózní, a od roku 2013 se proto snížila z 9 pro-
cent na 4�procenta. Od roku 2017 se má opět 
zvyšovat na konečných 6 procent. Slovensko 
se naopak inspirovalo při změnách i českým 

modelem, jelikož si lidé budou moci přispívat 
také dodatečná 2 procenta ze svého. Sloven-
ská vláda otevřela opakovaně cestu zpět do 
prvního pilíře, občané ale o návrat příliš zájem 
nemají. Z 1,5 milionu klientů druhého pilíře se 
v roce 2009 vrátilo zpět jen zhruba 70 tisíc. Od 
září 2012, kdy byl návrat opět umožněn, se 
pro přechod zpět rozhodlo  jen 30 tisíc klientů. 

Maďarsko se vydalo obdobnou cestou jako 
Slovensko, když ze státního systému ode-

bralo příliš velkou část – v případě Maďar-
ska 8�procent. V době krize nebyl rozpočet 
tak velký výpadek příjmů schopen zvlád-
nout. Maďarsko druhý pilíř v�roce 2011 fak-
ticky znárodnilo. Občané byli postaveni před 
volbu – spořte si bez obav nadále, jen nepo-
čítejte někdy v budoucnu s důchodem od stá-
tu. 8 000 žalob podaných u Evropského soud-
ního dvora svědčí o riskantnosti takového ře-
šení a je vážným varováním pro všechny vlá-
dy, které by chtěly unáhleně fungující důcho-
dové spoření rušit. 

ČESKÁ REPUBLIKA 
SE POUČILA Z�CHYB 
OSTATNÍCH ZEMÍ A 
PŘIPRAVILA UDRŽITELNOU 
REFORMU
Změny v�důchodovém systému v�České re-
publice jsou ovlivněny mezinárodními zku-
šenostmi. Je patrná maximální snaha neo-
pakovat chyby sousedů, kteří stanovili pro 
penzijní spoření (druhý pilíř) příliš vysokou 
sazbu vyváděnou z� důchodového pojištění 
(Slovensko 9 procent, Maďarsko 8 procent, 
Polsko 7,3 procenta). Takto vysoký výpa-
dek příjmů z�pojistného by vedl k�vysokým 
schodkům veřejných fi nancí, které by neby-
lo možné uf �inancovat.

Financování počátečního období důcho-
dové reformy u nás je dostatečně zajiště-
no pravidelnými daňovými příjmy a nehro-
zí vysoké schodky jako při zavedení povin-
ných systémů penzijního spoření v�jiných ze-
mích v minulosti. 

První státní průběžný pilíř zajišťuje 
95 % PŘÍJMŮ seniorů a to je neudržitelné. 

I proto, že bude populace dál stárnout. 

Společným znakem naprosté většiny států v Evropě je stárnutí populace, 
vyznačující se zvyšujícím se podílem osob starších 65 let. Proto 
stojí celá Evropa, nejen Česká republika, před důležitou výzvou, jak 
ZAJISTIT DŮSTOJNOU ÚROVEŇ DŮCHODŮ budoucím generacím. 

ženy

V�EVROPSKÝCH 
ZEMÍCH NEJVÍCE 
POSTIŽENÝCH 
KRIZÍ DŮCHODY 
POKLESLY.

muži

Věk odchodu do důchodu v roce 2010

Podíl věkových skupin v %
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NOVINKA 

II. pilíř je důchodové  spoření
O d 1. ledna 2013 u nás do-

chází k�zásadní změně dů-
chodového systému. Dis-
kuse nad podobou nové-
ho, druhého pilíře důcho-

dového kapitálového spoření byla dlou-
hodobě vedena na všech úrovních. Na-
konec byl zvolen systém s�dobrovolnou 
volbou o účasti bez možnosti vystou-
pit, který je vhodným nástrojem, jak li-
dem umožnit co nejvýhodnější spoře-
ní na stáří, a zároveň nikoho k ničemu 
nenutit. 

Druhý pilíř spočívá v�celoživotním dů-
chodovém spoření u� vybrané penzijní 
společnosti. Každý bude mít možnost 
odvádět 5 procent své hrubé mzdy 
na svůj soukromý penzijní účet. 
Principem bude možnost dobrovol-
ného fondového penzijního spoře-
ní (tzv. opt-out) v�podobě vyvede-
ní 3�procent sociálního pojištění na 
soukromé individuální účty za pod-
mínky dodatečné vlastní platby ve 
výši 2� procent ze základu pro vý-
počet odvodu na sociální pojištění. 
Pokud klient do druhého pilíře vstoupí, 
sníží se mu o�3 procenta (z 28 % na 25 
%) sazba pojistného na státní důchodo-
vé pojištění. Tato 3 procenta vyvedená 
z� důchodového pojištění by jinak byla 
využita státem v� rámci přerozdělova-
cích mechanismů.

PŘÍKLAD: 

U průměrné mzdy 25�000 korun zname-
nají 2 procenta 500 korun. Kdo si účast 
ve druhém pilíři zvolí, bude mít čistý pří-
jem nižší o 2 % (v příkladu o 500 Kč), 
ale na osobním účtu se mu bude po 
celé období pracovní kariéry shromaž-
ďovat 5�procent ze mzdy (v příkladu 1 
250 Kč) plus výnosy ze zhodnocení těch-
to úspor.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT 
O DRUHÉM PILÍŘI

1. VSTUP DO DŮCHODOVÉHO 
SPOŘENÍ

Vstup do dobrovolného penzijního spoře-
ní bude umožněn lidem mladším 35� let 
do konce kalendářního roku, v�němž do-
sáhnou 35 let. Lidé, kterým bude v�době 
vstupu zákona v�platnost více než 35�let,  
se budou moci rozhodnout do konce prv-
ního pololetí 2013, zda využijí tento sys-
tém, či nikoli.

Penzijní společnost, se kterou klient 
uzavře smlouvu o důchodovém spoření, 
bude povinna neprodleně předat jedno 
vyhotovení smlouvy Centrálnímu regist-
ru smluv. Ten ověří, zda zájemce o�účast 
splňuje podmínky pro uzavření smlouvy. 
Pokud ano, smlouvu zaregistruje a o pro-
vedení registrace informuje penzijní spo-
lečnost i�účastníka. 

Účastník je povinen písemně infor-
movat každého svého zaměstnavatele 
o�tom, že se stal účastníkem důchodové-
ho spoření. Účast na důchodovém spo-
ření vznikne od�prvního dne kalendářní-
ho měsíce následujícího po doručení po-
tvrzení registrace účastníkovi. Od toho-
to měsíce je povinen zaměstnavatel za 
zaměstnance zahájit platbu pojistného 
5� procent ze mzdy na důchodové spo-
ření.

2. PRVNÍ PLATBA 
DO DRUHÉHO PILÍŘE 

Konkrétní příklad účastníka dobrovolné-
ho penzijního spoření, který se rozhodne 
vstoupit do „druhého pilíře“. 
⚫ V případě, že účastník smlouvu s pen-
zijní společností podepíše 10. dubna, lze 
předpokládat, že tato smlouva bude po 

několika dnech doručena Centrálnímu 
registru smluv. 
⚫ Ten po kontrole splnění všech podmí-
nek potvrdí registraci a doručí toto roz-
hodnutí účastníkovi, který si oznámení 
převezme například 15. května.
⚫ Smlouva nabude účinnosti prvního 
dne následujícího měsíce, což je v na-
šem případě 1. červen. Zde vzniká po-
vinnost zaměstnance předložit potvrze-
nou smlouvu zaměstnavateli, aby mohl 
již ze mzdy za červen zaplatit v�červen-
ci první pojistné (5 %) v rámci důchodo-
vého spoření. 

3. ZPŮSOB ČERPÁNÍ 
DŮCHODOVÉHO  SPOŘENÍ

Nárok na čerpání naspořených prostřed-
ků penzijního spoření vzniká účastníko-
vi nejdříve dnem, kdy mu je přiznán sta-
robní důchod ze základního důchodové-
ho pojištění, tedy ze státního�průběžné-
ho prvního pilíře. Účastník důchodového 
spoření bude mít výběr z� následujících 
možností, jak bude chtít naspořené pro-
středky čerpat: 

Doživotní starobní důchod, kdy 
končí jeho výplata úmrtím účastníka.

Doživotní starobní důchod se 
sjednanou výplatou pozůstalostní-
ho důchodu po dobu 3 let. V tomto 
případě pokračuje výplata po úmrtí ješ-
tě 3 roky ve stejné výši osobě, kterou 
účastník určil ve smlouvě o�pojištění dů-
chodu. Je třeba upozornit, že tento typ 
výplaty důchodu bude s�ohledem na ná-
slednou výplatu po dobu 3� let po úmrtí 
účastníka nižší než varianta 1, tedy do-
životní důchod.

Renta na dobu 20 let. V tomto přípa-
dě budou naspořené prostředky z tzv. 
spořící fáze rozděleny na výplatu po 
dobu 20 let. V této volbě budou vždy 
vyplaceny veškeré prostředky získané 
celoživotním spořením – při úmrtí dříve 
jednorázově dědicům. Na druhou stranu 
musí příjemce důchodu počítat i s� tím, 
že po 20 letech bude výplata této pen-
ze ukončena (podle demografi ckých dat 
přežije oněch dvacet let starobního dů-
chodu více než polovina osob), a pak 
musí spoléhat již jen na státní důchod 
nebo jiné úspory. 

4.  ROZHODNUTÍ O 
VSTUPU DO  DRUHÉHO 

PILÍŘE JE NEVRATNÉ 
Vstup do druhého pilíře je dobrovol-
ný, tento krok je však nevratný. Tím 
je zvýrazněna míra odpovědnosti kaž-
dého, kdo stojí před rozhodnutím, zda 
do tohoto pilíře vstoupit. Současně se 
tak zachová účel druhého pilíře – ce-
loživotním spořením vytvořit dosta-
tečné prostředky pro doplnění státní-
ho důchodu.

Prostředky účastníka důchodové ho 
spoření nelze postihnout exekucí po 
dobu spořící fáze. 

Aby byl zmírněn nepříznivý 
vývoj v� důchodovém sys-
tému, došlo ke změnám 
v�prvním a třetím pilíři a zá-

roveň je zaveden nový, druhý pilíř,
tedy důchodové spoření. Důchodo-
vý systém tak bude třísložkový, jak
je běžné v�řadě evropských zemí.

Důchodový systém musí být zá-
roveň více motivující pro občany,
kteří platí relativně vyšší sociální
pojištění a daně. Cílem těchto změn
není uspořit na důchodech vyplá-
cených v� průběžném systému, ale
rozložit rizika a umožnit lepší zhod-
nocení spoření na důchod. Vytvoře-
ná soustava s�více pilíři umožní lépe
kombinovat solidární pojetí výplaty
penzí s� kapitálovými prvky spoře-
ní. Důchodová reforma v�České re-
publice znamená, že hlavní příjem
budou mít senioři nadále od státu.
Není tedy pravda, že dochází k�pri-
vatizaci důchodového systému.
Každý bude moci pouze dobrovol-
ně zvážit, zda se mu vyplatí převést
menší část, konkrétně 5 procent,
svého sociálního pojištění na osob-
ní účet u penzijní společnosti, kde
bude moci dlouhodobě individuálně
spořit, a přilepšit si tak vedle stá-
tem vypláceného důchodu.

Zavedení druhého pilíře společ-
ně se státním důchodem umožňu-
je předpoklady naplnit cíl přiměře-
ných důchodů v�budoucnu. 

Výsledkem 
by mělo být

• Dlouhodobá udržitelnost 
fi nancování důchodového 
systému

• Rozložení rizik snížením 
závislosti na prvním pilíři

• Zvýšení zásluhovosti 
a�individuální odpovědnosti

• Snížení vysokých 
mezigeneračních 
anonymních transferů

Cílem je

• Do 30 let získá minimálně 
50 procent občanů 
dodatečný důchod.

• Dodatečný důchod 
dosáhne alespoň jedné 
čtvrtiny až jedné třetiny 
státního důchodu.

• Kombinace státního 
a�dodatečného důchodu zajistí 
přiměřený měsíční příjem 
bez kolapsu státních fi nancí.

• Zajištěním příjmů z�více 
zdrojů se vyhneme  
podstatně nižším příjmům 
seniorů v budoucnu.

• Státní výdaje na penze budou 
udrženy pod 10 procenty HDP. 
V�opačném případě bychom 
se v dlouhodobém horizontu 
dostali až na 12 procent HDP.

NOVÁ JE MOŽNOST 
SPOŘIT 5 %
ZE SOCIÁLNÍHO 
POJIŠTĚNÍ NA 
VLASTNÍM ÚČTU

Účastníci dobrovolného důchodového spoření starší 35 let 
se musí pro vstup rozhodnout DO 30. ČERVNA 2013. 

Ab b l í ě ří i ý

Cílem penzijní 
reformy 
je třísložkový 
důchodový 
systém 
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Josef, 50 let 
příjem: 40�000 Kč
důchod: 
až + 1 052 Kč
Josefovi lze doporučit 
spíše konzervativní 
strategii. Při odhadovaných 
výnosech spoření ve výši 
3,5 procenta by mohl být jeho 
vyplácený důchod při započítání 
5�procent spoření o 1�052�korun 
vyšší než jen ze státního 
průběžného pilíře v�případě, že by 
postupně klesaly státní důchody. Byl 
by vyšší o 888 korun v�případě, pokud 
by zůstal dnešní náhradový poměr. 

Marie, 30 let
příjem: 20�000 Kč
důchod: až + 1 581 Kč
Marie má dvě děti a zvažuje 
vstup do druhého pilíře. Jelikož 
má podprůměrný příjem, vyplatí 
se jí investovat do vyváženého 
fondu. Při odhadovaných výnosech 
spoření ve výši 4,5 procenta 
by Marie mohla mít vyplácený 
důchod při započítání 5 procent 
spoření o 1 581 korun vyšší 
než jen ze státního průběžného 
pilíře v�případě, že by postupně 
klesaly státní důchody. Byl by 
vyšší o 961 korun, pokud by zůstal 
dnešní náhradový poměr.

Libor, 25 let
příjem: 18�000 Kč 
důchod: až + 2 614 Kč
Pokud se Libor rozhodne 
vstoupit do druhého pilíře, 
vyplatí se mu zvolit strategii 
s�vyšším zastoupením akcií, tedy 
vyváženou nebo dynamickou. 
Při jejich využití lze již 
u�středního příjmu s vysokou 
pravděpodobností očekávat 
zajímavý přínos a vstup se stává 
výhodný i pro měsíční příjmy nižší 
než 20 tisíc korun. Při odhadovaných 
výnosech spoření ve výši 
5,5�procenta by Liborův vyplácený 
důchod mohl být při započítání 
5�procent spoření o�2�614�korun 
vyšší než jen ze státního průběžného 
pilíře v�případě, že by postupně 
klesaly státní důchody. Byl by 
vyšší o 1840 korun, pokud by 
zůstal dnešní náhradový poměr. 

MODELOVÉ 
PŘÍKLADY 

DŮLEŽITÉ PRVKY II. PILÍŘE

Modelové příklady jsou propočítány 
na základě důchodové kalkulačky 

http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz.
Kalkulačka v základní verzi počítá výši 

důchodů podle současné situace, kdy 
je náhradový poměr průměrné výše 

důchodů a průměrné hrubé mzdy 
kolem 40 procent. Jisté je, že vlivem 

demografických změn nebude možné 
tento náhradový poměr zaručit. Podle 

renomovaných studií (CERGE-IDEA) 
klesne za 40 let až o 50 procent. 
Ti, kterým je dnes kolem 30 let, 

musí počítat s tím, že jejich důchod 
od státu (z�prvního pilíře) bude ve 
srovnání se mzdami výrazně nižší 

než ten, který mají důchodci dnes. 
Proto má kalkulačka ještě druhou 
verzi, která zohledňuje postupný 

pokles náhradového poměru a z�toho 
vyplývající pokles státních důchodů.

MOŽNOSTI 
DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 

Můžete vybírat
ze 4 důchodových

fondů
Ten, kdo snese vyšší míru rizika, může ve II.pilíři 

získat větší výnos, než konzervativní investor.
Výhodou je MOŽNOST STRATEGIE  MĚNIT

jednou za rok zdarma.

Z působ, jakým se budou pro-
středky ve druhém fondovém 
pilíři zhodnocovat, záleží na 
zvolené strategii spoření. Roz-
hodování účastníků, jakou stra-

tegii spoření zvolit, nemusí být složité. 
Základní charakteristikou jednotlivých 
důchodových fondů je jejich rizikovost 
a� tomu odpovídající očekávaný výnos. 
Penzijní společnosti budou nabízet klien-
tům druhého pilíře povinně čtyři důcho-
dové fondy, z�nichž bude možné individu-
ální strategii vytvořit:

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 %

Důchodový fond státních dluhopisů je vel-
mi bezpečný, jelikož musí investovat mini-
málně 90 procent hodnoty majetku do vy-
braných dluhopisů vydaných Českou re-
publikou, Českou národní bankou nebo me-
zinárodními institucemi, jako je Evropská 
centrální banka nebo Světová banka. Ma-
jetek musí být plně zajištěn proti měnové-
mu riziku.

Konzervativní důchodový fond musí in-
vestovat obdobně. Může více využívat dal-
ší nástroje peněžního trhu a cenné papíry 
vydané vybranými podílovými fondy, které 
podléhají dohledu. Jeho majetek musí být 

rovněž plně zajištěn proti měnovému rizi-
ku.

Vyvážený důchodový fond investuje do 
stejných investičních nástrojů a vkladů jako 
konzervativní fond. Zároveň může využít 
i�nástroje s�vyšším rizikem než tento fond. 
Podíl akcií a obdobných cenných papírů 
může činit maximálně 40 procent.

Dynamický důchodový fond investuje 
do investičních nástrojů a vkladů jako vy-
vážený fond. Podíl akcií či obdobných cen-
ných papírů, nabízených v�České republice, 
může činit až 80 procent.

Poplatky za vedení účtů
Klienti jsou chránění před neúměrnými ná-
klady maximální výší poplatků, kterou sta-
noví zákon. Vyšší náklady musí správce 
uhradit ze svého kapitálu. 

Poplatky za správu vkladů činí

Důchodový fond 
státních dluhopisů 0,3 %

Konzervativní fond 0,4 %
Vyvážený fond 0,5 %
Dynamický fond 0,6 %

Také trh fi nančních zprostředkovatelů bude 
přísně regulován tak, aby se minimalizova-
ly obchodní náklady penzijních společností 
a aby se zprůhlednil vztah poradce a jeho 
klienta.

VÝŠE PENZE ZÁLEŽÍ I 
NA  STRATEGII SPOŘENÍ
Nejvhodnější strategii spoření ve druhém 
pilíři pomůže nalézt zprostředkovatel 

Velký důraz je kladen na bezpečnost vlože-
ných prostředků klientů, stejně jako tomu 
bylo u stávajících penzijních fondů, které 
bezpečně zhodnocují prostředky klientů již 
18 let. Peníze na individuálních penzijních 
účtech budou spravovat penzijní společnos-
ti. Současné penzijní fondy se přemění na 
penzijní společnosti. 

Majetek účastníků bude oddělen od ma-
jetku akcionářů, prostředky ve fondech dru-
hého pilíře tedy budou přísně odděleny od 
majetku správce. Správce s� majetkem kli-
entů nemůže sám disponovat. Veškeré ope-
race s�penězi účastníků bude provádět na 
pokyn správce depozitář (prostředky klien-
tů má v�úschově). Depozitář každou trans-
akci prověří, zda je v�souladu se zákonem. 
Za účinnou kontrolu odpovídá svým majet-
kem. Bude tedy uplatněn velmi bezpečný 
princip. Neefektivní nebo neúspěšné podni-
kání správce se tak klientů nemůže v žád-
ném případě dotknout. Při ukončení činnos-
ti penzijní společnosti by nedotčené úspory 
přešly podle rozhodnutí ČNB a přání klientů 
k novému správci.

Na rozdíl od zbývajících dvou pilířů 
důchodového spoření jsou naspoře-
né prostředky ve druhém pilíři před-
mětem dědického řízení. 

Pokud účastník druhého pilíře ze-
mře v� průběhu spořící fáze – tedy 
předtím, než začne ze systému čer-
pat penzi,  ctí se zásada osobního 
vlastnictví účtu a veškeré naspoře-
né prostředky se stávají součástí dě-
dictví. 

Pokud je dědicem osoba mladší 18 
let, bude její dědický podíl převeden 
na pojistnou smlouvu o sirotčím dů-
chodu a formou sirotčího důchodu jí 
bude vyplácen po dobu 5 let. Tento 
krok nijak neovlivňuje nárok na sirot-
čí důchod z prvního pilíře. 

Dědici staršímu 18 let věku, po-
kud je účasten důchodového spoře-
ní, bude jeho dědický podíl převeden 
na účet u jeho penzijní společnosti. 
Pokud zletilý dědic nebude účasten 
spoření, pak se mu dědický podíl vy-
platí jednorázově v�hotovosti.

Státní dozor a 
bezpečnost vkladů

Důchodové spoření 
je předmětem dědictví

V případě úmrtí 
účastníka II. pilíře 
v průběhu výplaty
• V�případě, že si zvolil účastník 

důchodového spoření rentu na 
20�let a zemřel dříve, než ji stihl 
vyčerpat, jeho dědicům je zbývající 
část z�účtu vyplacena jednorázově.

• Pokud si účastník důchodového 
spoření zvolil jako výplatu doživotní 
starobní důchod s pozůstalostní 
penzí na tři roky, vyplácí životní 
pojišťovna osobě, kterou účastník ve 
smlouvě uvedl, po tři roky penzi ve 
stejné výši, jako byla pro účastníka. 

• V případě, že zvolil pouze doživotní 
výplatu starobního důchodu, potom 
úmrtím účastníka výplata končí.  
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na základě dotazníku, který musí účast-
ník vyplnit před podpisem smlouvy o dů-
chodovém spoření. Nemusí jít o jediný dů-
chodový fond. Jednotlivé fondy lze v�rám-
ci strategie kombinovat a mít například 
30� procent prostředků ve vyváženém 
a�70�procent v konzervativním důchodo-
vém fondu. 

Pravidla vyvázání 3 procent pojistného 
budou podle analýz zohledňujících před-
pokládaný pokles náhradového pomě-
ru v� budoucnu výhodná minimálně pro 
60� procent lidí. Základní pravidlo, které 
pomůže při výběru strategie spoření, je 
délka trvání smlouvy ve druhém pilíři. 

Strategie s� malým rizikem sice přiná-
ší každý rok spolehlivý výnos, ale 
ten je relativně nízký, lze očeká-
vat přibližně okolo infl ace. Ta-
ková strategie je vhodná pro 
člověka, který spoří méně 
než zhruba 10�let.

Tomu, kdo bude spo-
řit s� dlouhodobějším ča-
sovým horizontem 20 
nebo 30� let a více, 
lze doporučit stra-
tegii se středním 
nebo s� vyšším rizi-
kem. Při investová-
ní s� vyšším rizikem mo-
hou výnosy z� roku na rok 
kolísat. V�delším období však 
zpravidla nabízejí v�průměru lep-
ší výnos. Kolísání hodnoty úspor v�jed-
notlivých letech při dlouhé době spoření ne-
vadí, protože by se mělo v�čase vyrovnat.

Zákon výslovně ukládá penzijní společ-

nosti povinnost postupně přesouvat pro-
středky účastníka do méně rizikových fon-
dů v�období 10 let před dosažením důcho-
dového věku – jedná se o tzv. autopilot. 
Penzijní společnost o tomto kroku bude 
v�zákonné lhůtě 60 dní předem pojištěnce 
informovat. Pouze pokud s tím účastník ne-
bude souhlasit a písemně určí jiný způsob 
zhodnocování, může být vystaven většímu 
riziku. 

ZMĚNA  INVESTOVÁNÍ A 
SPRÁVCE FONDU JE MOŽNÁ
Účastník může kdykoliv změnit způ-

sob zhodnocování svých prostřed-
ků (strategii spo-
ření). Jedenkrát 
ročně je přitom 
tato změna bez-
platná, častější 

změny mohou být 
zatíženy poplatkem 
maximálně 500� ko-
run.

Účastník může 
také kdykoliv 
změnit správ-
ce a převést 
své prostřed-

ky k� jiné pen-
zijní společnosti. 

Změna penzijní spo-
lečnosti je bezplatná jednou 

za 5 let, častější změny jsou zpoplatněny 
800 korunami. Změna správce v důchodo-
vém spoření podléhá registraci v�Centrál-
ním registru smluv.

Zdeněk, 41 let
OSVČ
Zdeněk je osoba samostatně 
výdělečně činná (OSVČ) a zvažuje, 
zda vstoupí do druhého pilíře. 
U�OSVČ platí stejný postup uzavírání 
smluv i lhůty jako u zaměstnanců. Sazba 
pojistného se jim sníží z�29,2�procenta 
na�26,2 procenta. Pětiprocentní odvod 
(3 a 2 procenta) do druhého pilíře 
mohou platit měsíčně nebo ročně. 
Vyměřovací základ OSVČ pro rok 2013 
je částka, kterou si OSVČ určí, nejméně 
však 50�procent daňového základu. 
V�každém případě spolu s�ročním 
daňovým přiznáním bude OSVČ, která se 
rozhodne pro druhý pilíř, nově podávat 
pojistné přiznání s�vyčíslením nedoplatku 
nebo přeplatku pojistného na důchodové 
spoření. O tom, že se Zdeněk stane 
účast níkem důchodového spoření, se 
správ ce Centrálního registru smluv dozví 
prostřednictvím penzijní společnosti, která 
je povinna nepro dleně po uzavření 
smlouvy zažádat o registraci.

Romana, 34 let
na mateřské dovolené
Romana, která stráví devět 
let na mateřské dovolené, 
uvažuje o tom, jestli se jí 
vyplatí účast ve druhém pilíři. 
Jelikož má Romana průměrný 
příjem, lze jí spoření ve druhém 
fondovém pilíři doporučit. Sice 
naspoří méně, ale také jí bude 
méně krácena penze z�prvního 
pilíře. Navíc získá v�budoucnu více 
způsobů výplaty, riziko se rozloží.

Michal, 42 let
ztratil zaměstnání
Michal vstoupil 
do�druhého pilíře, ale 
po dvou letech spoření 
ztratil zaměstnání. 
Má�obavu, aby nemusel 
do systému platit 
2�procenta pojistného 
ze svého. Tyto obavy jsou 
zbytečné. Povinnost platit 
do druhého pilíře je spojena 
s�povinností platit do prvního 
průběžného pilíře. Pokud 
nemá účastník druhého pilíře 
výdělečný příjem, pak neplatí 
příspěvky žádné a nemusí se obávat 
závazku platit ze svého. Po získání 
zaměstnání se povinnost platit 
pojistné obnovuje, podobně jako po 
ukončené mateřské či rodičovské.

Karel, 43 let
příjem: 35�000 Kč
důchod: až + 1 428 Kč
Karel se rozhodl vstoupit 
do druhého pilíře. 
Je�však opatrnější a zvolil 
konzervativní strategii. 
Při�odhadovaných výnosech 
spoření ve výši 3,5 procenta 
by mohl být jeho vyplácený 
důchod při započítání 5 procent 
spoření o 1�428 korun vyšší než 
jen ze státního průběžného 
pilíře v�případě, že by postupně 
klesaly státní důchody. Byl by 
vyšší o 1�091 korun, pokud by 
zůstal dnešní náhradový poměr. 

Ivana, 40 let
příjem: 30�000 Kč
důchod: 
až + 1 625 Kč
Ivaně, která má jedno dítě, 
se�vyplatí uvažovat o vyvážené 
nebo dynamické strategii. 
Při�odhadovaných výnosech spoření 
ve výši 4,5 procenta by mohl být 
její vyplácený důchod při započítání 
5 procent spoření o�1�625�korun 
vyšší než jen ze státního průběžného 
pilíře v�případě, že by postupně 
klesaly státní důchody. Byl by 
vyšší o 1�242 korun, pokud by 
zůstal dnešní náhradový poměr. 

Roman, 35 let
příjem: 
25 000 Kč
důchod: 
až + 2 224 Kč
Roman se ocitl přesně 
na věkové hranici, 
kdy se má rozhodnout 
do�konce června letošního roku, 
jestli vstoupí do druhého pilíře. 
Uvažuje o dynamické strategii. 
Při odhadovaných výnosech 
spoření ve výši 5,5 procenta by 
mohl být Romanův vyplácený 
důchod při započítání 5 procent 
spoření o 2�224 korun vyšší než 
jen ze státního průběžného pilíře 
v�případě, že by postupně klesaly 
státní důchody. Byl by vyšší 
o�1�688 korun, pokud by zůstal 
dnešní náhradový poměr. 

Robert, 45 let
příjem: 
50�000 Kč
důchod: 
až + 2 385 Kč
Strategie s vyšším zastoupením 
akcií se vyplatí klientům 
zhruba do 45 let. Robert zvolil 
vyvážený důchodový fond. 
Při odhadovaných výnosech 
spoření ve výši 4,5�procenta by 
mohl být jeho vyplácený důchod 
při započítání 5 procenta spoření 
o�2�385�korun vyšší než jen ze státního 
průběžného pilíře v�případě, že by 
postupně klesaly státní důchody. 
Byl by vyšší o 2�040 korun, pokud by 
zůstal dnešní náhradový poměr. 

PRO KRATŠÍ DOBU 
ÚČASTI VE DRUHÉM 
PILÍŘI JE VHODNÁ 
KONZERVATIVNĚJŠÍ 
STRATEGIE A PRO 
MLADŠÍ ÚČASTNÍKY 
RIZIKOVĚJŠÍ 
STRATEGIE 
S�PODÍLEM AKCIÍ.

VYVÁZÁNÍ 3 % 
POJISTNÉHO BUDE 
DO�BUDOUCNA 
VÝHODNÉ MINIMÁLNĚ 
PRO 60 % LIDÍ. 
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1.JAK SE ZMĚNÍ VALORIZACE, TEDY 
NAVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ?

Pro roky 2013 až 2015 byla přijata úprava valori-
zace, kdy budou dů chody valorizovány o třetinu 
nárůstu spotřebitelských cen a třetinu růstu prů-
měrné mzdy. O zvy šování důchodů nebude rozho-
dovat vláda nařízením, ale toto zvýšení bude pro-
vedeno vyhláškou na základě záko na o důchodo-
vém pojištění podle přesně stanovených pravidel, 
která již vládám nebudou umožňovat volbu navý-
šení důchodů.

2.CO SE ZMĚNILO U 
POZŮSTALOSTNÍCH DŮCHODŮ?

Došlo ke zrušení výplaty jednorázové částky při 
zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod z 
důvodu uzavření nového manželství. Zkrátila se 
lhůta pro možnost opětovného vzniku nároku na 
vdovský či vdovecký důchod, pokud dojde znovu 
ke splnění záko nem stanovených podmínek, z pěti 
let na dva roky pro nároky vzniklé po 31. prosin-
ci 2011.

Otázky a odpovědi k prvnímu pilíři

Graf

3.JAK SE ZMĚNÍ 
PŘEDČASNÝ DŮCHOD?

Zvyšuje se trvalé krácení předčas-
ného starobního důchodu za obdo-
bí, které spadá mezi 1 rok a 2 roky 
před vzni kem nároku na starobní dů-

chod podle zákonné věkové hranice.  
To znamená, že těm, kterým je při-
znán předčasný starobní důchod více 
než 1 rok před dosažením důchodové-
ho věku, je dů chod krácen více, než 
tomu bylo před 1. 1. 2012.

4. BUDOU DO 
FINANCOVÁNÍ 

PRVNÍHO PILÍŘE ZAPOJENY 
DALŠÍ ZDROJE?
Již bylo prosazeno, že na pokry tí 
salda průběžného pilíře lze použít 
výnosy z majetkových účastí stá-
tu (např. dividend ČEZ), k čemuž 
již došlo v roce 2012. Zároveň do-
chází k vyššímu zdanění spotřeby 
(změny v DPH), což také částečně 
fi nancuje saldo průběžného pilíře.

Většina ze změn nabyla účinnosti již 
1. ledna 2012 a někdy se hovoří o tzv. 
malé důchodové reformě. Jejím cílem 
bylo zvýšit dlouhodobou fi nanční udr-
žitelnost prvního pilíře. Dále bylo nut-
né rea govat na nález Ústavního soudu, 
po dle kterého by měla výše důchodu 
více zohledňovat výši prostředků, kte-
ré občan zaplatí na povinném pojist-
ném do prvního pilíře.

V České republice se postupně zvyšuje 
průměrný věk i střední délka života při 
dosažení důchodového věku. Navržené 
zvyšo vání důchodového věku je založe-
no na principu, který zachovává délku 
strávenou v důchodu na dnešní úrov ni, 
tedy zhruba 20 let. Bude proto dále po-
kračovat zvyšování důchodové ho věku 
u mužů současným tempem, tj. o 2 mě-
síce ročně, i po dosažení dů chodového 
věku 65 let. 

Kromě toho se zrychlí tempo zvyšo vání 
důchodového věku u žen od roč níku na-
rození 1956 na 6 měsíců (ze současných 
4	 měsíců) ročně s cílem sjednocení dů-
chodového věku pro muže i ženy. K úplné-
mu sjednocení pro všechny dojde v roce 
2041. Bude se to týkat osob narozených 
v	roce 1975. Ve světě málo využívaná roz-
dílná úroveň důchodového věku žen podle 
počtu vychovaných dětí, která neodpoví-
dá zásadám rov nosti mužů a žen v sociál-
ním zabez pečení, bude postupně zrušena.

Jak se mění 
první pilíř 
Průběžně
f inancovaný
systém

Jaké změny 
se týkají věku 
přiznání nároku 
na starobní 
důchod

I. PILÍŘ 
Podmínky přiznání 
starobního důchodu

DŮCHOD PODLE NOVÝCH 
PRAVIDEL SI VYPOČTĚTE 
NA INTERNETOVÝCH 
STRÁNKÁCH MPSV 
WWW.MPSV.CZ/CS/2435

Doba pojištění 
pro nárok na důchod
V	České republice má občan 
nárok na přiznání starobního 
důchodu, pokud dosáhl 
důchodového věku a získal 
také potřebnou dobu pojištění. 
Potřebná doba pojištění pro 
nárok na starobní důchod se 
postupně prodlužuje na 35	let.

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

Vývoj reálných důchodů od roku 1989
Průměrný vyplácený starobní důchod stoupl z	8	173	korun 
měsíčně v	roce 2006 na	10	778	korun v	roce 2012. 
Roste také reálná hodnota důchodů ve vztahu k	infl aci. 
V	roce 2009 byla nejvyšší v historii, 	113,8	procent 
v	porovnání s	rokem 1989. 

Důchodový věk a jeho posun
Nejen v	České republice je nutné zvyšování věkové hranice pro 
odchod do důchodu. Už dnes je v	řadě evropských zemí důchodový 
věk 65 let, někde i 67 let. Věk odchodu do důchodu se prodlužuje 
i	v	dalších zemích, např. v	Maďarsku z	62,5 na 65, v	Itálii u	žen 
pracujících ve veřejném sektoru z	60 na 65	let jako pro muže 
(od roku 2010 do roku 2018). Francie má sice věk stále 60	let, 
ale zvýšila počet let pojištění pro nárok na plný důchod na 41	let 
(2010), penalizace za každý rok předčasného důchodu je 5	%. 
V	65	letech věku se odchází do důchodu například v	Dánsku, 
Německu, na Islandu, v	Norsku či v	USA. Dánsko v	roce 2006 
rozhodlo o	prodloužení důchodového věku na 67	let. Předčasný 
důchod je 5	let předem a povinná doba účasti na pojištění 
prodloužena z	25 na 30	let. Německo prodlužuje důchodový 
věk z	65	let na 67	let, a to od roku 2012 každý rok o	1	měsíc.

Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936
Rok 
narození muži žen s	počtem vych ovaných dětí

0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m
1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m
1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m
1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m
1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m
1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m
1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m
1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r
1978 67r+2m 67r+2m 67r+2m 67r+2m 67r+2m 67r+2m
1979 67r+4m 67r+4m 67r+4m 67r+4m 67r+4m 67r+4m
1980 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m
1981 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m
1982 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m
1983 68r 68r 68r 68r 68r 68r

Nesplnění podmínky doby 
trvání pojištění
Nárok na starobní důchod má i	pojištěnec, jestliže dosáhl 
důchodového věku po roce 2014 a získá minimálně 30	let tzv. 
čisté doby pojištění (to znamená bez náhradních dob pojištění). 
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

Míra ohrožení seniorů chudobou (2011, Eurostat)

V	loňském roce došlo k	mírnému poklesu, stále je 
ale reálná hodnota důchodů o 5,5 procenta vyšší 
než v	roce 2006. Senioři si navíc mohou k důchodu 
přivydělat až trojnásobek průměrné mzdy, aniž 
by to mělo jakýkoli dopad na starobní důchod.

Česká republika má podle evropských 
měřítek 5. nejnižší míru chudoby 
seniorů v	Evropské unii
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1.CO MOHU UDĚLAT, POKUD 
CHCI VYUŽÍVAT DOPLŇKOVÉ 

PENZIJNÍ SPOŘENÍ?
Od 1. ledna 2013 je možné uzavřít doplň-
kové penzijní spoření podle nových pra-
videl a spo řit do některého z účastnic-
kých fondů. Stávající penzijní připojištění 
se stát ním příspěvkem je součástí třetího 
pilí ře penzijního systému. Bude existovat 
i po spuštění penzijní reformy, ovšem do 
původního systému penzijního připojištění 
už nebudou moci vstupovat noví účast níci. 
Vedle penzijního připojištění nově vznikne 
systém doplňkového penzijní ho spoření.

2.JAKÝ JE ROZDÍL 
MEZI PŮVODNÍM 

PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍM 
A NOVÝM DOPLŇKOVÝM 
PENZIJNÍM SPOŘENÍM?
Noví účastníci, kteří vstou pí do nového do-
plňkového penzijního spoření, budou své 
prostředky vklá dat do nových fondů třetí-
ho pilíře (účast nických fondů) s potenciá-
lem vyššího zhodnocení oproti původnímu 

penzijní mu připojištění. Pro účastnické fon-
dy budou platit značně volnější pravidla in-
vestování, čímž se vytvoří předpo klady pro 
dosažení výnosu dlouho době překonávají-
cího infl aci. Naopak účastníci, kteří budou 
mít uzavřené stávající penzijní připojiš tění, 
budou automaticky převedeni do transfor-
movaného fondu a bude jim zachovaná ga-
rance nezáporného výnosu a možnost čer-
pat až polovinu naspořených prostředků už 
po 15 le tech bez ohledu na aktuální věk.

3.JAK SE ZMĚNÍ DAŇOVÁ 
PODPORA?

Daňová podpora, tedy možnost odpočtu za-
placených příspěvků účastníka z daňo vého 
základu, se bude vztahovat pouze na mě-
síční příspěvky účastníka v rozme zí 1�000 
až 2000 korun (oproti současným 500 až 
1500 korunám). Tento posun navazu je na 
zvýšení horní hranice příspěvku účastníka, 
ke kterému je vyplácen státní příspěvek. 
Úpravy parametrů státního příspěvku a da-
ňové podpory jsou navrže ny s cílem moti-
vovat účastníky k vyšším úložkám.

4.BUDE MI MOCI 
ZAMĚSTNAVATEL NADÁLE 

PŘISPÍVAT NA PENZI?
Zaměstnavatel bude moci stejně jako do-
posud přispívat svým zaměstnan cům do 
třetího pilíře, po 1. lednu 2013 tedy do 
transformovaných i nových účast nických 
fondů. Nově však budou podmínky pro 
zaměstnavatele výhodnější než doposud. 
Ve snaze motivovat je k vyššímu přispí-
vání zaměst nancům se daňová podpo-
ra zvýší z 24 000 korun na 30 000 korun 
ročně.

5.MOHU STÁVAJÍCÍ 
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 

ZRUŠIT PŘEDČASNĚ A 
DOSTAT SE K PENĚZŮM?
Je to možné podáním písemné vý-
povědi. Penzijní připojištění je možné 
vypovědět kdykoliv, pokud nebyla za-
hájena vý plata dávky nebo účastník o 
výplatu nepožádal. Pokud účastník spo-
řil ales poň 24 měsíců, vzniká mu nárok 
na vý platu odbytného. Ovšem pokud 

účastníkovi vznikne nárok na odbyt-
né, v případě předčasného ukonče-
ní smlouvy, ztrácí nárok na státní pří-
spěvek. Ten bude muset být vrácen do 
státního rozpočtu. 

6.CO SE STANE S MÝMI PENĚZI, 
NEDOŽIJU-LI SE DŮCHODU?

Naspořené peníze v� doplňkovém penzij-
ním spoření jsou součástí dědictví, pokud 
není ve smlouvě uvede na určená osoba 
pro přímou výplatu jed norázového vyrov-
nání nebo odbytného.

7.JAKÝM ZPŮSOBEM MI 
BUDOU NASPOŘENÉ 

PENÍZE VYPLACENY?
Úspory účastníka mohou být vypla ceny 
po splnění podmínek smlouvy formou 
pravidelně vyplácené renty nebo jedno-
rázovým vyrovnáním. Nově bude exis-
tovat možnost kombinace starobní pen-
ze, vyplácené jak penzijní společnos-
tí, tak pojišťovnou, a jedno rázového vy-
rovnání.  

Otázky a odpovědi o třetím  pilíři

P enzijní připojištění je státem podporova-
né zvýhodněné doplňkové spoření na stá-
ří. Penzijní fondy poskytují v�České repub-
lice své služby od roku 1994. Počet klientů 
se za uplynulých 18�let neustále zvyšuje a 

nyní přesáhl již 5�milionů. 
Od 1. ledna 2013 se mění forma penzijního připo-
jištění, tzv. třetí pilíř. Vedle transformovaných fon-
dů, které vzniknou ze současných penzijních fon-
dů, začnou fungovat nové, tzv. účastnické fondy 
v�rámci doplňkového penzijního spoření.

VYPLATÍ SE SPOŘIT 
OD TŘÍ SET MĚSÍČNĚ 
Pro penzijní připojištění se vžil termín spoření se 
státním příspěvkem. Je hlavní výhodou, kterou ob-
čané v� tomto druhu spoření získávají. Státní pří-
spěvky jsou klientům penzijních fondů připisová-
ny čtvrtletně a každý klient si může v�ročním vý-
pise z�účtu ověřit, kolik mu bylo připsáno. Proto-
že byl do roku 2012 státní příspěvek v�maximální 
výši poskytován k�úložkám do 500�korun měsíčně, 
pouze 15� procent klientů penzijního připojištění 
spořilo více než 500�korun měsíčně. A�to na sluš-
ný doplňkový příjem v�penzi nebude stačit. Proto 
bude od roku 2013�státní příspěvek v�maximální 
výši poskytován na úložku od 1000�korun měsíč-
ně neboli 12�000 korun ročně.

Srovnání výše státního příspěvku 
v�minulosti, nyní a v�budoucnu
Měsíční 
příspěvek 
klienta

Státní příspěvek

1994–1999 2000–2012 od 2013

100 40 50 —
200 72 90 —
300 96 120 90
400 112 140 110
500 120 150 130
600 120 150 150
700 120 150 170
800 120 150 190
900 120 150 210
1000 120 150 230

III. PILÍŘ 
Změny v penzijním připojištění: 
5 důležitých novinek od roku 2013

Kdo si bude od ledna 
2013 měsíčně ukládat 
1000 korun, může za 
každý rok získat od státu 
navíc 12 x 230 korun, 
TJ. 2 760 KORUN
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Stávající 
připojištění 
zůstává
Stávající penzijní připojištění 
s každoroční garancí bude 
existovat i po spuštění penzijní 
reformy, ovšem do systému 
penzijního připojištění už 
nebudou moci vstupovat 
noví účast níci. Vedle 
penzijního připojištění nově 
vznikne systém doplňkového 
penzijní ho spoření.

Vyšší státní příspěvek
Zvyšuje se maximální státní příspěvek, který 
klient může získat. Zatímco už teď může být státní 
příspěvek nejvýše 1�800�korun k�příspěvku 6000 
korun ročně, od roku 2013�může dosáhnout až 
2760�korun k�úložce 12�000 korun ročně. Penzijní 
připojištění bude mít nejvyšší státní podporu ze 
všech druhů úspor. Zvýší se státní podpora pro 
klienty i�jejich průměrné úložky, což je u�spoření na 
penzi velmi důležité. Změna státního příspěvku platí 
pro všechny smlouvy včetně těch dosavadních. Pro 
získání vyššího státního příspěvku není nutné měnit 
smlouvu, stačí jen oznámit zvýšení příspěvku.

Vyšší bezpečnost prostředků
Zvýší se bezpečnost spravovaných prostředků 
klientů. Penzijní fondy se přemění na penzijní 
společnosti. Majetek klientů penzijních fondů 
bude nově oddělen od majetku akcionářů a 
neefektivní hospodaření správce nemůže v�žádném 
případě zatížit či ohrozit prostředky účastníků.

Oddělení majetku
Vytvářejí se předpoklady pro dosahování 
lepších výnosů. Oddělení majetku umožní 
stanovit zákonem limit nákladů, které si 
správce může za své služby naúčtovat 
a�který nesmí překročit. Například náklady 
za provize už nebudou moci z�výnosu 
ukrajovat podstatnou část. Oddělení majetku 
také umožní vytvořit několik různých 
investičních strategií. Zejména pro mladší 
klienty bude vhodné vložit své prostředky 
do strategie s�vyšším podílem akcií a mít 
tak v�budoucnu šanci na zajímavější výnosy. 
Je důležité, že bez sjednání změny smlouvy 
se investiční strategie klienta proti dnešku 
nezmění a jeho rizika se nijak nezvýší.

Podmínka věku 
pro výplatu
Změní se podmínka věku pro výplatu 
dávek. Kdo uzavře smlouvu podle nových 
podmínek nebo převede po 1. lednu 2013 
penzijní připojištění do nových účastnických 
fondů, může čerpat jednorázové vyrovnání 
nejdříve při dosažení důchodového 
věku a pravidelnou penzi (nejkratší 
doba výplaty je 3 roky) nejdříve 5�let 
před dosažením důchodového věku.
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O d roku 2013 bude fun-
govat systém dávek, 
tzv. předdůchodů, kte-
ré umožní lidem ve věku 
blízkém důcho dovému 

věku řešit fi nanční zabezpečení z 
úspor v systému doplňkového penzij-
ního spoření. 

Právě lidé blízcí důchodovému věku 
hledají hůře uplat nění na trhu práce, 
snižuje se schopnost jejich rekvalifi ka-
ce nebo více trpí zdra votními problémy, 
které však nemusí zakládat nárok na in-
validní důchod.
Předdůchod je řešením, které obča-

nům umožní: 
⚫ Čerpat úspory z doplňkového pen-
zijního spoření o několik let dříve, aniž 
by ztratili nárok na výplatu stát ního 
příspěvku. 
⚫ Být státním pojištěncem, a tedy ne-
muset platit zdravotní pojištění. 
⚫ Zachovat výši nároku na starobní 
důchod z
prvního penzijního pilíře (ná-
rok ne bude krácen jako u odchodu do 
před časného důchodu).
⚫ Neodcházet do předčasného důcho-
du.

Nárok na čerpání předdůchodů bude 
mít občan nejdříve 5 let před důcho-

dovým vě kem, který je potřebný pro 
vznik ná roku na starobní důchod z prv-
ního pilíře. Pro ženy platí důchodový 
věk jako u mužů stejného data naro-
zení.

Předdůchod bude čerpán z uspoře-
ných prostředků na účtu v systému do-
plňkového penzijního spoření (účast-

nické fondy třetího pilíře). Tyto pro-
středky budou zahrnovat veškeré pří-
spěvky účastníka, státní příspěvky, pří-
spěvky zaměstnavatele a jejich zhod-
nocení. 
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1. KOLIK MUSÍM MÍT 
USPOŘENO, ABYCH MOHL 

ČERPAT PŘEDDŮCHOD?
Je nutné mít takovou částku, která 
umožní vyplácet měsíční dávku ales poň 
ve výši 30 procent průměrné mzdy, a to 
po dobu alespoň dvou let. Za součas ných 
podmínek by se jednalo o měsíční částku 
cca 8000 korun, tedy na jeden rok vyplá-
cení předdůchodu by mělo být na spořeno 
minimálně 90
000 korun.

2.JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ A MINI-
MÁLNÍ DOBA PŘEDDŮCHODU?

Maximální doba trvání předdůchodu je 5 
let a minimální doba byla stanovena na 2 
roky. O dávku lze požádat, i po kud do dů-
chodu zbývá kratší doba, nic méně penze 
z doplňkového penzijního spoření musí 
být vyplácena minimálně 2 roky. Výho-
dy v systému zdravotního a důchodové-
ho pojištění platí ovšem pouze do dosaže-
ní důchodového věku.

MAXIMÁLNÍ 
DOBA ČERPÁNÍ 
PŘEDDŮCHODU JE 
5 LET A MINIMÁLNÍ 
DOBA 2 ROKY

V PŘEDDŮCHODU 
ČERPAJÍ LIDÉ SVÉ 
PENÍZE, STAROBNÍ 
DŮCHOD SE 
JIM NEKRÁTÍ

Otázky a odpovědi o předdůchodech

MODELOVÉ SITUACE
Josef
3 roky do penze,
příjem: 32�000 Kč

Josef má příjem 32
000 korun a v
penzijním 
připojištění má našetřeno 280 000 korun. Rozhodl 

se, že využije možnosti předdůchodu, protože 
ztratil práci. Pokud by šel do předčasného 

důchodu o tři roky dříve, získal by měsíční 
penzi od státu zhruba 11 000 korun. V
rámci 
předdůchodu, který místo toho využije, 
bude dostávat zhruba 7
778 korun. Pokud 
pak nastoupí do důchodu v
řádném termínu, 

jeho důchod by dosáhl zhruba 15 000 korun.

Valerie
2 roky do penze, 

příjem: 25�000 Kč
Valerie má příjem 25
000 

korun a rozhodla se jít 
o
dva roky dříve do penze. 

Pokud by šla nyní do 
předčasného 

důchodu, získala 
by měsíční penzi od státu 

zhruba 11
000 
korun. Využije 
ale  předdůchodu, protože má 
v
rámci penzijníjho připojištění 

našetřeno 210 000 korun. 
V
rámci předdůchodu bude 

dostávat  zhruba 8 750  korun. 
Pokud pak nastoupí do důchodu 

v
řádném termínu, její důchod 
by dosáhl zhruba 13 100 korun.

NOVÉ PŘEDDŮCHODY 
Zkrácení odchodu
do penze až o 5 let

PŘEDDŮCHODY 
JSOU VÝHODNĚJŠÍ 
NEŽ PŘEDČASNÉ 
DŮCHODY ČERPANÉ 
Z�PRVNÍHO PILÍŘE

Předdůchod je řešení pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku, nemohou 
najít práci, a přitom NASPOŘILI DOSTATEK PENĚZ VE III. PILÍŘI

PŘEDDŮCHOD  VERSUS 
PŘEDČASNÝ DŮCHOD 
V případě, že jde člověk do 
předčasné ho starobního důchodu, 
musí se smířit s tím, že bude mít do-
životně snížený starobní důchod, a 
to z toho důvodu, že předčasné sta-
robní důchody jsou krácené o urči-
té procento za každých 90 dní, kte-
ré chybí do nároku na řád ný starob-
ní důchod. 

Oproti tomu před důchod výši zá-
kladní penze z prvního pilíře ovlivní 
méně, protože si lidé na něj předem 
naspoří. Předdůchodem čer pají 
vlastní úspory, nikoli prostředky od 
státu. 

Doba pobírání předdůchodu bude 
pro potřeby stanovení osobního vy-
měřovacího základu pro důchod z 
prvního pilíře považována za dobu 
vylouče nou, takže nedojde ke sní-
žení osobního vyměřovacího zákla-
du. 

A to proto, že v letech pobírání 
předdůchodu neměl pojištěnec žád-
né příjmy z výdělečné činnosti a na 
rozdíl od předčasného dů chodu sta-
robní důchod nebude krácen.
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3.JAK ČERPÁNÍ 
PŘEDDŮCHODU OVLIVNÍ 

VÝŠI STAROBNÍHO DŮCHODU 
Z PRVNÍHO PILÍŘE?
Doba pobírání tzv. předdůchodu bude 
považována pro účely stanovení osob-
ního vyměřovacího základu za vylou-
čenou dobu. To znamená, že se nebu-
de brát v úvahu při výpočtu důchodu. 
Je to sice méně výhodné, než kdyby 
ob čan pracoval, pobíral příjem a odvá-
děl z něj pojistné, ale stále výhodnější 
než předčasný starobní důchod z prv-
ního pilíře.

4. POKUD CHCI ČERPAT 
PŘEDDŮCHOD, CO MUSÍM 

KONKRÉTNĚ UDĚLAT?
Účastník doplňkového penzijního 
spo ření, který splnil podmínku do-
sažení věku, který je o 5 let nižší 
než věk potřebný pro vznik nároku 
na starobní důchod z prvního pilí-

ře, a spořil nejméně 60 kalendář-
ních měsíců, se v
 případě zá jmu o 
čerpání dávky předdůchodu ob rátí 
s žádostí na penzijní společnost, 
se kterou má uzavřenou smlouvu 
o do plňkovém penzijním spoření, a 
bude postupovat podle jejích poky-
nů. 

Penzijní společnost oznámí den za-
hájení dávky před důchodu a poté také 
den ukončení vy plácení této dávky pří-
slušné zdravotní pojišťovně a České 
správě sociálního zabezpečení elektro-
nicky. 

Výplata dávek musí být sjedná-
na mě síčně, v neklesající výši bez 
možnos ti výplatu přerušit nebo po-
zastavit. Výhody v systému veřejné-
ho zdravotního pojištění (sta tus stát-
ního pojištěnce) a důchodové ho po-
jištění (nekrácení výše starobní ho 
důchodu) budou platit do okamžiku 
dosažení důchodového věku.


