
DŮCHODOVÁ REFORMA 
START 2013



• 2012: 1důchodce  = 1,8 ekonomicky 
aktivních 

• 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky 
aktivních 

• Schodek důchodového účtu v roce 2012 
= 45 mld. Kč

• 95 % příjmů důchodců je tvořeno právě 
důchodem od státu

PROČ? 



• Prostředky ve fondech odděleny od majetku správce
• Správce nemůže sám provést žádný konkrétní obchod s 

majetkem klientů
• Veškeré operace jsou prováděny na pokyn správce 

depozitářem
• Depozitář každou transakci prověřuje (soulad se zákonem), za 

chybu při kontrole odpovídá svým majetkem
• Soulad se zákonem kontroluje také ČNB
• Poplatky za správu jsou přísně regulovány = neefektivní 

obchodní náklady penzijních společností klienty nebudou 
zatěžovat

GARANCE



• Sazba pojistného 9 % => vysoký tlak na státní 
rozpočet => schodek 1,7 % HDP => od 2013 
udržitelná 4 %

• Podmínky vstupu:
povinný (2005) – dobrovolný (2009) – automatický             
s možností výstupu (2012) – dobrovolný (2013) 

• Otevření systému: 2009 – odchod 70 tisíc, 2012 
odchod zatím 2 tisíce

• Na tvorbě úspor má zájem každá vláda, postupně se 
jen přizpůsobují parametry

SLOVENSKO



• Sazba pojistného 8 % => vysoký tlak na státní 
rozpočet => schodek 1,5 % HDP

• Ústavní většina jedné strany s nacionálním 
akcentem

• Hospodářská situace na pokraji státního bankrotu
• „Nabídka pro klienty“ v roce 2011:
- > kdo převede zpět úspory z druhého pilíře do 
státního systému, bude mít nadále nárok na státní 
důchod.

- > kdo nepřevede, přijde o státní penzi (bylo podáno 
8000 žalob u Evropského soudního dvora)

MAĎARSKO



• nad 35 let;    18 – 35 let 

• Smlouva s penzijní společností

• Penzijní společnost doručí smlouvu Centrálnímu registru 
smluv

• Registr ověří správnost – zaregistruje

• Registr informuje účastníka spoření a penzijní společnost

• Účastník nahlásí uzavření smlouvy zaměstnavateli

VSTUP



• Podpis smlouvy s penzijní společností 10. ledna 2013

• Penzijní společnost doručí smlouvu registru 15. ledna 2013

• Doručení potvrzení o registraci smlouvy 15. února 2013

• Smlouva účinná od 1. března 2013

• První pojistné (5 % ze mzdy) odešle zaměstnavatel v dubnu 
(mzda za březen)

PRVNÍ PLATBA



• doživotní starobní důchod (výplata končí úmrtím 
účastníka)

• doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou 
pozůstalostního důchodu po dobu 3 let ve stejné výši 
(určené osobě)

• starobní důchod na dobu 20 let

ČERPÁNÍ 



Účastník zemře v průběhu spořící fáze:

• naspořené prostředky jsou součástí dědického řízení:
• dědic účasten/ není účasten II. pilíře
• dědic mladší 18 let 

Účastník zemře v průběhu výplaty úspor:
• doživotní anuita s pozůstalostní penzí na tři roky
• doživotní penze bez pozůstalosti
• renta na dvacet let - zbývající prostředky vyplaceny 

jednorázově dědicům příjemce penze

DĚDICTVÍ



4 důchodové fondy
• fond státních dluhopisů
• konzervativní (opatrnější) fond
• vyvážený fond (střední riziko)
• dynamický fond (vyšší riziko)

ZMĚNY PENZIJNÍCH SPOLEČNOSTÍ

FONDY



O účasti ve druhém pilíři lze u mladších občanů 
uvažovat již u příjmu pod 20 tisíc Kč měsíčně

MUŽ 18 tisíc Kč 



U středního příjmu se výhodnost rozšiřuje přibližně 
do věku 45 let

MUŽ 22 tisíc Kč 



Výhodnost pro občany se středním a vyšším příjmem 
pokrývá skupiny obyvatel minimálně do 50 let.

MUŽ 25 tisíc Kč 



U příjmů mírně nadprůměrných je zapojení 
zajímavou příležitostí prakticky pro každého

MUŽ 30 tisíc Kč 



MUŽ 40 tisíc Kč 



ŽENA 18 tisíc Kč 

Výhodnost pro ženy vychází prakticky pro stejné 
věkové skupiny jako pro muže



ŽENA 22 tisíc Kč 

Menší rozdíly v částkách scénářů v DR jsou 
způsobeny jen kratší dobou placení ve II. pilíři



ŽENA 25 tisíc Kč 



ŽENA 30 tisíc Kč 



Výhodnost pro ženy vychází velmi obdobně.

ŽENA 40 tisíc Kč 



• Vstup do druhého pilíře je výhodný přibližně pro polovinu 
občanů.

• Výhodnost při stejném způsobu zhodnocování prostředků 
téměř nezávisí na věku.

• Při delší době spoření je racionální dynamičtější strategie –
zásadní důvod relativní výhodnosti pro mladší věkové 
segmenty.

• Výhodnost pro muže i ženy je prakticky totožná.
• Výhodnost pro menší procento žen vyplývá z rozdělení příjmů, 

není rysem reformy.

VÝHODNOST VSTUPU
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