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Úvod 
 

První systémy sociálního poji�tění vznikly na konci devatenáctého století a 
důchodové poji�tění se postupně prosadilo v Evropě, Ji�ní Americe a posléze i mnoha dal�ích 
zemích světa. Konjunktura po druhé světové válce a akceptace modelu průbě�ného 
financovaní zabezpečení na stáří vedla k růstu existujících systémů, jak co do vý�e důchodů, 
tak co do rozsahu pokrytí.  První generace benefitovaly z příznivého hospodářského a 
demografického vývoje. Vlády spotřebovaly přebytky systému na krytí deficitů veřejných 
rozpočtů či k přímému financování jiných projektů.  Postupně se v�ak v důsledku 
demografického stárnutí  začal měnit poměr mezi počty důchodců a plátců příspěvků. Vlády 
zdědily závazky vlád minulých, ale minulé přebytky a rezervy byly vět�inou ji� spotřebovány. 
Stály tedy před tě�kou volbou zda sní�it  důchody, zvý�it příspěvky či dotovat deficit systému 
z jiných zdrojů.  Tato situace se opakuje v řadě zemí a vede k reformám důchodových 
systémů, přičem� mnohé země se vydaly novým směrem privatizace průbě�ně financovaného 
důchodového systému.  

V roce 1981 Chile nahradilo dávkově definovaný, průbě�ně financovaný důchodový 
systém, který zde fungoval přes padesát let. Nový systém byl vystaven na několika 
principech. Byl koncipován jako příspěvkově definovaný a prostředky, je� do něj pracující 
odvádí, jsou v plném rozsahu svěřeny fondům, které spravují soukromé společnosti. Stát 
garantuje minimální penzi pro účastníky, kteří do systému přispívali 20 a více let. Příklad 
Chile následovaly dal�í státy. Největ�í ohlas zaznamenala privatizace důchodových schémat 
v Latinské Americe, kde k ní přistoupilo na dvanáct zemí. Nový model důchodového systému 
inspiroval i řadu důchodových reforem v zemích střední a východní Evropy a tento prvek do 
svých důchodových systémů zapojily i  země jako Austrálie, �védsko či Velká Británie. 

Zatímco země Latinské Ameriky vět�inou zvolily cestu �plné� privatizace původního 
průbě�ně financovaného systému, důchodové reformy v řadě evropských států jsou zalo�eny 
na principu diverzifikace důchodového zabezpečení. Mezi státy, je� nový model uplatnily, tak 
existují značné rozdíly v relativní váze veřejného průbě�ně financovaného schématu a 
schématu fondového soukromě spravovaného, ve velikosti povinného důchodového systému 
jako takového i v celé řadě jednotlivých detailů. Skutečně pečlivá komparace ukazuje, �e 
rozdíly jsou tak veliké, �e jakákoli generalizace výsledků v různých státech je nesprávná. 
Vedle faktorů ji� uvedených mají navíc na výsledky implementace nového systému rovně� 
podstatný vliv takové faktory, jako je počet obyvatel, hospodářská úroveň, zaměstnanost, 
investiční mo�nosti, ochrana soukromého vlastnictví a politická stabilita země. 

Tato výzkumná zpráva popisuje zku�enosti pěti států, které v rámci penzijního 
poji�tění zavedly povinné fondové spoření. Práce se zabývá vedle Chile, které bylo na tomto 
poli  vzorem a pionýrem, nám bli��ími evropskými státy, jejich� zku�enosti by mohly být 
velkým přínosem, pokud by se Česká republika rozhodla vydat při penzijní reformě tímto 
směrem. Z tranzitivních zemí střední a východní Evropy byly do práce zařazeny  Maďarsko 
(zavedlo nový systém v roce 1998), Polsko (1999) a Estonsko (2002). Jako příklad modelu, ve 
kterém je druhý pilíř organizován na základě zaměstnaneckých povinných fondů, bylo 
zvoleno �výcarsko - nejstar�í představitel kombinovaného systému důchodového zabezpečení 
v Evropě.  
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1.  Chile 
 
1.1  Základní charakteristika důchodového systému 

Je tomu ji� téměř 24 let, co byla v Chile představena reforma, která přinesla zcela 
zásadní inovaci systému sociální ochrany. Penzijní reforma byla součástí balíku opatření a 
reforem přijatých v období 1974 a� 1981, které přinesly značný ekonomický i sociální rozvoj 
Chile. Přechod k plně fondovému příspěvkově definovanému důchodovému systému byl úzce 
provázán zejména s reformou pracovního a kapitálového trhu, zdravotního poji�tění a 
v neposlední řadě také s reformou daňovou.   

Provedené reformy dramaticky změnily hospodářství země a celou společnost. Na 
�est milionů poji�těnců (95% pracovní síly) má dnes osobní důchodový účet a 1,5 milionu 
(téměř 25% pracujících) vystoupilo ze státem spravovaného zdravotního poji�tění. Účastník 
nově zavedeného, plně privatizovaného důchodového systému si spoří na individuální účet 
PRA (personal retirement account) a mů�e si vybrat společnost AFP (Administradoras de 
Fondos de Pensiones), která bude jeho účet spravovat a prostředky zhodnocovat.  

Toto schéma je od roku 1981 povinné pro v�echny zaměstnance, kteří nově vstupují 
na pracovní trh. Ostatním byla dána mo�nost se vyvázat ze státem spravovaného průbě�ně 
financovaného, dávkově definovaného důchodového systému. Těm, kteří se rozhodli pro nový 
PRA systém, byla vládou na jejich individuální účet převedena suma spočtená na základě 
nároku, který ji� pracující získal odváděním prostředků do průbě�ně financovaného 
důchodovém systému. Tento �uznávací dluhopis� byl indexován inflací, zhodnocován úrokem 
4 % ročně a je splatný v den odchodu do důchodu. Vláda garantovala v�em, kteří v době 
reformy ji� pobírali starobní důchod, �e se reforma jejich ji� existujících nároků nijak 
nedotkne. Pracující, kteří se rozhodli nepřestoupit k novému systému, zůstali nadále účastníky 
starého průbě�ně financovaného systému, v jeho� rámci zůstala zachována původní schémata 
v téměř nezměněné podobě. Osoby samostatně výdělečně činné nejsou nuceny se PRA 
systému účastnit tak, jako se nemusely účastnit ani starého průbě�ně financovaného systému. 
Pokud chtějí, do systému vstoupit mohou. Ozbrojené slo�ky  byly z reformy z politických 
důvodů zcela vyjmuty. Státem spravované invalidní a pozůstalostní penze byly rovně� plně 
privatizovány, ka�dá AFP společnost je ze zákona povinná uzavřít za svého klienta invalidní a 
pozůstalostní poji�tění s jednou ze �ivotních poji�ťoven. 

Ka�dý měsíc odvádí zaměstnavatel přibli�ně 13 % hrubé mzdy pracovníka do 
systému AFP, z toho představuje 10 % vklad na jeho osobní důchodový účet PRA, přibli�ně 
3 % z hrubé mzdy pokrývají invalidní a pozůstalostní penze a poplatky za administrativní 
náklady spojené se spravováním svěřených prostředků společností AFP. Vý�e odvodu do 
systému byla vypočítána na základě předpokladu, �e reálné zhodnocení prostředků na PRA 
bude během celé pracovní kariéry průměrně 4 % ročně, tak�e typický poji�těnec by měl mít 
v době odchodu do důchodu na svém účtu dostatečné prostředky, aby jeho penze dosahovala 
přibli�ně 70 % poslední mzdy. Strop vyměřovacího základu pro výpočet důchodového 
poji�tění je stanoven přibli�ně na úrovni 3,1násobku průměrné mzdy pro období jednoho 
roku.  

Účastník, který přispíval do systému minimálně dvacet let, ale jeho důchod by po 
dosa�ení důchodového věku nedosáhl zákonem definovaného minima, má nárok na minimální 
penzi, kterou garantuje stát. Stát takovému účastníkovi doplatí na osobní účet PRA takovou 
částku, aby na minimální penzi dosáhl. V roce 2002 byla stanovena hodnota minimální penze 
přibli�ně na 100 USD, průměrný důchod dosahoval v té době hodnoty 180 USD a průměrná 
mzda přibli�ně 400 USD (Chren, 2003). Ti, kdo nesplňují podmínku účasti v systému po 
dobu dvaceti let, mají nárok na ni��í částku ve formě důchodové dávky.  

Jednou z klíčových změn, kterou reforma důchodového systému v Chile přinesla, 
bylo nové chápání významu �odchodu do důchodu�. Zákonem stanovený věk odchodu do 
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důchodu je 65 let pro mu�e a 60 pro �eny (stejně tomu dnes je i v původním průbě�ně 
financovaném systému). Pokud účastník naspořil na svůj účet �přiměřený důchod�, mů�e 
přestat pracovat a  přispívat do systému a odejít do důchodu. Přiměřený důchod je  
definovaný jako 50 % průměrné mzdy za posledních deset let, pokud je zároveň tato hodnota 
vy��í ne� 110 % minimální penze. I ten, kdo splnil tuto podmínku a ji� začal pobírat důchod, 
mů�e nadále pracovat, stejně tak mů�e pracovat i ten, kdo ji� dosáhl statutárního 
důchodového věku. Dosa�ení zákonem stanoveného důchodového věku je pouze podmínkou 
k získání nároku na minimální penzi.  

Účastník mů�e dobrovolně navý�it podíl z hrubé mzdy odváděný na osobní účet 
PRA nad rámec 10 % hrubé mzdy (a� do úrovně stropu vyměřovacího základu) a tak si zvý�it 
budoucí důchod, případně dosáhnout dřívěj�ího odchodu do důchodu. Tyto dobrovolné 
příspěvky jsou rovně� odečitatelné z daní a prostředky z nich pocházející nejsou započítávány 
při testování nároku na minimální penzi. Vedle těchto dobrovolných příspěvků do systému 
mohou přispívat na osobní účty zaměstnanců i zaměstnavatelé. Suma, o kterou navý�í kapitál 
na účtu zaměstnance, mů�e být vlo�ena jednorázově či jako pravidelné měsíční částky, není 
předmětem daně z příjmu a není započítávána při testování nároku na minimální penzi. Od 
roku 1987 je mo�no té� spořit na důchod na účtech oddělených od PRA účtů. Tyto účty jsou 
také vedeny společnostmi AFP.  

 
1.2  Povinný soukromý fondový pilíř 

Ka�dý si mů�e vybrat společnost AFP, která bude spravovat jeho osobní důchodový 
účet PRA. Účastník systému mů�e kdykoli při předlo�ení své PRA kní�ky získat informace o 
stavu svého osobního účtu PRA, obdr�í ka�dé tři měsíce zprávu s informací o výnosu fondu, 
do kterého investoval, a o poplatcích za správu účtu v porovnání s výnosy a poplatky 
ostatních společností AFP. Hlavní architekt celé reformy José Piňera označuje za klíčový 
naprosto volný vstup zahraničních investorů do odvětví správcovských společností AFP a 
zdůrazňuje přínos takové otevřenosti pro zvý�ení konkurence na trhu a v konečném důsledku i 
přínos pro zákazníka. Zahraniční investor mů�e vlastnit 100 % společnosti AFP. Tyto 
společnosti pověřené správou osobních důchodových účtů se nesmí věnovat �ádným jiným 
aktivitám a jsou podrobeny přísnému dohledu ze strany specializovaného orgánu státu 
(Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones). Tento nezávislý, ze státního 
rozpočtu financovaný orgán je zodpovědný za technický dozor a kontrolu systému 
důchodového poji�tění. Ka�dá společnost AFP spravuje pět fondů, které se li�í podle podílu 
prostředků investovaných do rizikověj�ích akcií a relativně bezpečněj�ích obligací. Star�í lidé 
v předdůchodovém věku jsou omezeni ve svém rozhodování a musí investovat své úspory do 
fondů s ni��ím podílem akcií. Účastník poji�tění tedy volí společnost AFP i typ fondu, ale 
investiční rozhodnutí dělá společnost AFP. Při svých investičních rozhodnutích je společnost 
omezena procentními limity u jednotlivých typů fondů a pro celkové portfolio, ale není 
stanovena �ádná povinnost investovat do vládních obligací ani do jiných cenných papírů. 

 
Organizace pilíře 

Správci penzijních fondů společnosti AFP jsou akciové společnosti, jejich� 
výlučným cílem je spravování důchodového systému. Je jim svěřen výběr příspěvků, 
spravování a investování vybraných prostředků prostřednictvím a� pěti vlastních penzijních 
fondů a také uzavírání invalidního a pozůstalostního poji�tění se soukromými poji�ťovacími 
společnostmi ve prospěch klientů.  

Vytvoření AFP  vy�aduje udělení autorizace od nezávislého orgánu dozoru (SAFP), 
který na v�echny AFP  dohlí�í. Z právního hlediska jsou společnosti AFP a investiční fondy, 
ve kterých se shroma�ďují úspory účastníků, oddělené entity. Pokud AFP zkrachuje, aktiva 
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fondu by neměla být dotčena a o vlo�ené investice přijdou pouze vlastníci AFP. Správci 
fondu nesmí ani nepřímo slibovat účastníkům jiné penze, slu�by ani dávky ne� ty, které jsou 
stanoveny v zákoně. 

Minimální kapitál nutný k zalo�ení AFP je 5 000 UF (Unidad de Fomento - hodnota 
této jednotky byla  21. dubna 2003 16 896,21 pesos (přibli�ně 23,57 USD) (Mercer 2003/04) 
a postupně se zvy�uje v závislosti na počtu účastníků, jejich� účty společnost spravuje. Pokud 
počet účastníků překročí 5 000, po�adované čisté jmění je 10 000 UF, po překročení 7 500 
účastníků je to 15 000 UF a pro 10 000 a více účastníků je minimální čisté jmění 20 000 UF. 
Pokud čisté jmění AFP spadne pod stanovený minimální kapitál, má společnost �est měsíců 
na nápravu. Nedodr�ení této lhůty má za následek ztrátu autorizace a likvidaci společnosti. 
Jak ji� bylo řečeno, čisté jmění společnosti je nezávislé na penzijním fondu a účet fondu musí 
být veden odděleně.  

Poplatky účtované klientům AFP společností musí být stejné pro v�echny a musí mít 
oporu v zákoně, který činnost AFP reguluje. Vý�e těchto poplatků není nijak omezena. 
Poplatek se skládá ze dvou částí - pevné a procentuální. Pevný poplatek je strháván jednou 
měsíčně klientovi přímo z účtu PRA, ale jeho hodnota je skutečně velice nízká, některé AFP 
společnosti ho neúčtují vůbec. Procentuální poplatek je účastníkům strháván z hrubé mzdy 
nad rámec 10 % povinně odváděných na osobní účet, v současnosti je to  2,4 % hrubé mzdy. 
Přičem� 1,45 % hrubé mzdy připadá AFP společnosti, zbytek na invalidní a pozůstalostní 
poji�tění.  

AFP se také musí podrobit pravidlu minimální výnosové míry stanovené na základě 
průměrné výnosové míry v�ech fondů stejného typu. Minimální výnos je definován na 
základě průměrného výnosu příslu�ného typu fondu. AFP také musí udr�ovat povinnou 
rezervu ve vý�i 1% spravovaných prostředků. 

Zákon stanoví tyto důvody pro rozpu�tění AFP: 
- čisté jmění společnosti je ni��í ne� minimální kapitál a nápravy není dosa�eno v zákonem 
stanoveném čase, 
- povinné rezervy nedosahují povinné vý�e a nápravy není dosa�eno v zákonem po�adovaném 
čase, 
- nesplnění povinnosti platit minimální výnos v jakémkoli z fondů společností spravovaných, 
- nesplnění pravidel pro ulo�ení aktiv společnosti u depozitáře více jak ve dvou případech 
během �esti měsíců.  (Cenné papíry v hodnotě minimálně 90 % aktiv musí AFP dr�et u 
depozitáře, jím� je Centrální banka Chile nebo společnosti s licencí na tuto činnost).  

Likvidace AFP a správa jí spravovaných fondů je prováděna orgánem dozoru 
(SAFP) a dotkne se pouze společnosti, nikoli individuálních účtů účastníků společností 
spravovaných, ty jsou převedeny k jimi vybraným společnostem AFP. Pokud si účastník 
nevybere novou AFP sám je mu přidělena podle přesně stanovených pravidel.  

Příspěvky do systému jsou odváděny zaměstnavatelem na osobní PRA účet 
zaměstnance, který spravuje AFP společnost. Pokud zaměstnavatel příspěvky neodvádí, je 
správcovská společnost oprávněna iniciovat soudní řízení. Návrh nového zákona předpokládá 
vytvoření tribunálů specializovaných právě na tato řízení a dal�í změny, je� mají vést k vět�í 
efektivitě při vymáhání povinnosti zaměstnavatele platit pojistné. Proto�e společnost má 
nárok na poplatky za poskytované slu�by a� ve chvíli, kdy jsou příspěvky na účtu PRA, je 
motivována platbu po zaměstnavateli vymáhat. Právní slu�by spojené s řízením účastník 
neplatí, jsou součástí servisu poskytovaného správcovskými společnostmi. Zku�enost ukazuje, 
�e přes 70 % dluhů je vyrovnáno je�tě před  zahájením soudního řízení, 80 % do 12 měsíců a 
90 % do 24 měsíců, příčinu lze hledat v právní úpravě, která zavádí skutkovou podstatu 
�protiprávního přivlastnění fondů� a umo�ňuje správcovským společnostem účinně vymáhat 
jak zaplacení pojistného, tak penále a pokuty. 
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Systém záruk 
Povinné rezervy musí dosahovat minimálně 1 % hodnoty fondů spravovaných 

společnostmi AFP.  Tyto rezervy (tzv. �encaje�) jsou financovány z vlastních prostředků 
společnosti, jsou investovány společně s úsporami klientů penzijních fondů a představují 
motivaci k dosa�ení co nejvy��í výnosnosti a k bezpečnosti investování, v březnu 2002 
reprezentovaly 48,6 %  celkových  aktiv společností AFP, aktiva činila 489 333 milionů pesos 
(746 milionů amerických dolarů). 

Minimální výnos je definován jako odchylka od průměrného výnosu, kterého 
dosáhly v daném období v�echny fondy stejného typu v systému. Mechanismus pro stanovení 
minimálního výnosu, který fungoval před zavedením multifondového systému (viz ní�e), byl 
v principu zachován. Průměrný reálný roční výnos je stanoven jako klouzavý průměr za 
posledních 36 měsíců a je přepočítáván jednou měsíčně pro ka�dý typ fondu samostatně. 
Společnosti AFP jsou zodpovědné za to, �e reálný výnos za posledních 36 měsíců ve v�ech 
jimi spravovaných fondech neklesne pod hodnotu: 
v případě fondů typu A a B: 
- průměrného reálného výnosu u fondů příslu�ného typu za posledních 36 měsíců minus 4 % a 
zároveň, 
- průměrného reálného výnosu u fondů příslu�ného typu za posledních 36 měsíců minus 
absolutní hodnota 50 % tohoto výnosu; 
v případě fondů typu C, D a E: 
- průměrného reálného výnosu u fondů příslu�ného typu za posledních 36 měsíců mínus 2 % a 
zároveň, 
- průměrného reálného výnosu u fondů příslu�ného typu za posledních 36 měsíců minus 
absolutní hodnota 50 % tohoto výnosu. 

Pokud fond nedosáhne takto stanoveného minimálního výnosu, uhradí společnost 
AFP chybějící sumu z vlastních zdrojů. 

Jestli�e výnosy fondu překročí průměr o horní hodnotu (definovanou  analogicky 
k minimální) musí přebytečné prostředky převést do zvlá�tní rezervy, kterou si tvoří  pro 
případnou garanci  minimálních výnosů. Právě tuto rezervu pou�ije jako první při realizaci 
povinnosti garantovat minimální výnos.  

Stát částečně chrání i důchod, který občan pobírá od poji�ťovací společnosti ve 
formě anuity po sta�ení prostředků z AFP, a to i nad  úroveň minimálního důchodu. 
Minimální důchod je garantován stoprocentně, nad tuto úroveň stát poskytuje 75% garanci a� 
do vý�e 1100 USD.  
  
Omezení investic 

Do července 2002 ka�dý AFP spravoval dva typy penzijních fondů. Jeden fond byl 
otevřen v�em účastníkům penzijního systému, druhý byl zřízen pouze pro ty, kteří ji� důchod 
pobírali (ponechávali naspořené prostředky v AFP), nebo ty jim� do dosa�ení důchodového 
věku zbývalo méně ne� deset let. Od srpna roku 2002 mů�e ka�dá AFP spravovat pět 
penzijních fondů odstupňovaných podle velikosti podílu portfolia, které má daný typ fondu 
podle zákona dovoleno investovat do akcií, čím vět�í povolená investice do akcií, tím vět�í 
riziko, ale také očekávaná návratnost. Zavedený multifondový systém umo�ňuje ka�dému 
volit právě takové portfolio, které odpovídá jeho preferencím v určitém období �ivota. Mlad�í 
účastníci systému mohou preferovat fond s vy��í mírou rizika, ale vět�ím očekávaným 
výnosem, zatímco star�í účastník mů�e ve snaze vyhnout se fluktuacím na akciovém trhu a, 
tím i ve vý�i penze zvolit fond s ni��ím podílem akcií v portfoliu a ni��ím předpokladem 
zhodnocení. 

Ka�dý účastník si mů�e vybrat kterýkoli z pěti fondů, ale pokud jde o povinné 
spoření, jsou omezeni důchodci, kteří mohou volit pouze ze tří fondů (C,D,E), které spravují 
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relativně méně riziková portfolia a  poji�těnci v předdůchodovém věku (mu�i nad 55 a �eny 
nad 50 let věku), kteří si mohou vybrat ze čtyř typů fondů (B,C,D a E). Obě tyto skupiny si 
ale mohou vybrat ze v�ech pěti typů fondů, pokud jde o dobrovolné příspěvky. 
 
T a b u l k a 1 Omezení investic do fondů pro účastníky 
 mu�i do 55 let 

�eny do 50 let věku 
mu�i od 56 let 
�eny od 51 let 

důchodci (zvolili tzv. 
programový výběr). 

Fond A    
Fond B    
Fond C    
Fond D    
Fond E    

Zdroj:Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 
 

Důvodem pro tyto restrikce je snaha ochránit účastníky poji�tění, kteří se blí�í 
důchodovému věku nebo ho ji� dosáhli, před dopady fluktuací na finančních trzích, a tak 
zároveň ochránit státní pokladnu před vy��í zátě�í spojenou s financováním garancí minimální 
penze.  

Ti účastníci, kteří si nevybrali, jsou přiděleni k typu fondu podle věku. Pravidlo, 
podle kterého jsou účastníci přidělováni k jednomu z pěti fondů rozděluje poji�těnce do tří 
skupin podle věku (viz tabulka 2). Toto pravidlo je aplikováno jak pro aktivní účastníky, tak 
pro důchodce.  
 
T a b u l k a 2 Přidělování účastníků k fondům, pokud si nezvolili typ fondu sami  

 mu�i do 35 let 
�eny do 35 let 

mu�i 36 a� 55 let 
�eny 36 a� 50 let 

mu�i od 56 let 
�eny od 51 let 

a důchodci 
Fond A    
Fond B     
Fond C    
Fond D    
Fond E    

Zdroj:Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 

 
Při definování jednotlivých skupin byl ve snaze vybrat co nejvhodněj�í fond brán 

v úvahu čas zbývající do dosa�ení důchodového věku a pravděpodobnost o�ivení po období 
poklesu na akciových trzích. 

Účastník mů�e volně přesouvat jak povinné, tak i dobrovolné úspory mezi fondy, ale 
pokud mění fond více ně� dvakrát během jednoho roku, je AFP oprávněna na něm po�adovat 
poplatek, který nesmí být hrazen z důchodového účtu. Cílem tohoto omezení je předev�ím 
snaha vyhnout se mo�nému nárůstu administrativních nákladů. 

Pro jednotlivé typy fondů jsou stanoveny maximální a minimální limity pro investice 
do akcií, tak�e rozdíl mezi nimi je zřejmý (viz tabulka 3). Správce fondu AFP musí portfolio 
daného fondu spravovat v souladu s těmito limity.                                             

Není stanovena �ádná povinnost investovat do vládních dluhopisů ani do �ádných 
jiných cenných papírů. Pokud jde o investice penzijních fondů do zahraničí, je limit stanoven 
na 30% hodnoty celkových aktiv, které společnost AFP ve v�ech typech fondů spravuje. 
Správci portfolia je tedy dána vět�í svoboda v rozhodování jaký optimální podíl investic do 
zahraničí zvolit, uva�uje se o zvý�ení limitu na 50 % celkových aktiv. Zatímco ka�dý AFP je 
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povinen vytvořit čtyři relativně méně rizikové fondy, vytvoření fondu s nejvy��ím procentem 
investic do akcií povinné není.      
 

T a b u l k a 3 Maximální a minimální limity pro investice do akcií 
typ fondu maximální limit minimální limit 
Fond A 80% 40%
Fond B 60% 25%
Fond C 40% 15%
Fond D 20%   5%
Fond E  0%   0%

Zdroj: Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 

 
Výplata dávek  

PRA systém umo�ňuje, aby se ka�dý účastník podle svých preferencí rozhodl, kdy 
odejde do důchodu, za jakých podmínek a jakou formou mu budou prostředky, které si 
naspořil na individuální účet, vyplaceny. V pobočkách  AFP společností mů�e účastník na 
počítačovém terminálu zjistit očekávanou vý�i svého budoucího důchodu stanovenou na 
základě toho, kolik má ji� naspořeno na účtu, střední délce �ivota pro jeho věkovou skupinu a 
jím stanoveného věku odchodu do důchodu. Alternativně mů�e určit důchod, jaký by chtěl 
pobírat a zjistit si, jakou částku musí měsíčně naspořit, pokud má v daném věku do důchodu 
odejít. Mů�e kdykoli po�ádat zaměstnavatele, aby částku odváděnou z jeho mzdy na účet 
PRA změnil. 

V době odchodu do důchodu má účastník systému PRA tři mo�nosti: 
1) Mů�e kapitál naspořený na účtu PRA pou�ít k nákupu anuity od poji�ťovací společnosti, a 

tak přenést riziko spojené s délkou do�ití na poji�ťovnu. Anuita musí garantovat vedle 
stálého měsíčního příjmu pravidelně indexovaného podle inflace i pozůstalostní penzi pro 
osoby závislé na účastníkovi (man�elka, man�el a sirotci do 21 let věku).  

2) Účastník mů�e prostředky ponechat ve společnosti AFP a postupně si vybírat roční sumy 
(tzv. programový výběr) v souladu s hodnotou na účtu a očekávanou délkou �ivota 
účastníka a jeho rodiny. Roční suma je rozdělena do dvanácti měsíčních plateb a  ka�dý 
rok se přepočítává v souladu s investičním výnosem fondu, který prostředky spravuje, a 
se střední délkou �ivota. Na účtu zbývá zůstatek, který je v případě smrti účastníka 
předmětem dědického řízení.  

3) Účastník si mů�e zvolit jakoukoli kombinaci předchozích dvou mo�ností. Ponechává 
dočasně naspořené prostředky ve fondu AFP, ze kterého pobírá měsíční platby namísto 
anuity a nese riziko s tím spojené. Zároveň si ale dočasně ponechává vlastnické právo 
k těmto prostředkům. Následně své prostředky z AFP stáhne a zakoupí si do�ivotní 
anuitu. Vý�e měsíční anuity nesmí být men�í ne� 50% prvního příjmu vypláceného 
z AFP, ale nesmí být ani vy��í ne� 100% této částky.  

 
Prostředky naspořené na účtu PRA, které převy�ují hodnotu potřebnou k zakoupení 

více ne� 120 % minimálního důchodu a zároveň převy�ují 70% průměrné mzdy účastníka za 
posledních deset let, mů�e účastník v době odchodu do důchodu vybrat bez omezení.   
 
Daňový systém 

Jak povinné, tak dobrovolné příspěvky do systému si mů�e účastník odečíst z daní. 
Investiční výnosy na osobním účtu PRA nepodléhají zdanění. Daň je placena a� při sta�ení 
prostředků z fondu podle daňového pásma, do kterého v té době příjem nále�í. 
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1.3 Dosavadní zku�enosti s povinným fondovým pilířem 
 
Vývoj fondů 

Systém začal fungovat v roce 1981 s dvanácti společnostmi AFP: Alameda, 
Concordia, Cuprum, El Libertador, Habitat, Invierta, Magister, Planvital, Provida, San 
Cristobal, Santa Maria a Summa. Počet společností zůstal nezměněn do roku 1985, kdy se 
sloučily Alameda a San Cristobal do AFP Union. V roce 1983 byly sní�eny povinné rezervy 
z 5% spravovaných  prostředků na 1%. V roce 1987 bylo minimální čisté jmění po�adované 
k zalo�ení AFP sní�eno z 20 000 na 5 000 UF. V důsledku těchto legislativních změn se 
zmen�ily bariéry pro vstup na trh, co� vedlo k nárůstu počtu správcovských společností 
v dal�ích letech. V letech 1986, 1988 a 1990 vstoupily na trh společnosti Proteccion, Futuro a 
Banuestra. Společnost Banuestra byla v roce 1991 rozpu�těna, proto�e neplnila limit pro 
minimální čisté jmění. V roce 1992 na trh vstoupilo �est nových společností: Banguardia, 
Bansander, Fomenta, Laboral, Previpan a Qualitas. Během roku 1993 vznikly společnosti 
Aporta, Genera a Norprevision, poslední z nich později změnila jméno na Valora. Tentý� rok 
se spojily Invierta a Planvital. V roce 1994 byla zalo�ena společnost Armoniza a společnost 
Laboral byla likvidována pro nesplnění limitu pro minimální čisté jmění. Mezitím se v roce 
1995 spojily společnosti Provida a Libertador, Santa Maria a Banguardia a společnosti 
Valora, Qualitas a Previpan. Společnost Genera vyhlásila bankrot a byla likvidována. 
V březnu  1996 se společnost Plavital sloučila s AFP Concordia, v listopadu se sloučily 
společnosti Magister a Futuro a společnosti Valora a Armoniza se spojily do nové společnosti 
Qualitas. V červnu 1998 společnosti Provida převzala kontrolu nad společností Union, 
v srpnu do�lo ke sloučení Summa a Bansander. V měsíci září potom společnost Magister 
převzala společnost Qualitas a v říjnu se sloučily Aporta a Fomenta. V lednu 1999 Provida 
převzala společnost Proteccion a konečně v lednu 2001 se spojily společnosti Magister a 
Aporta Fomenta. Jako poslední zmizela z trhu společnost AFP Magister, a to v důsledku 
finančního skandálu a kolapsu mateřské společnosti Inverlink v roce 2003. Podle dostupných 
informací o fúzi s touto nejmen�í společností usilovaly AFP Planvital a Cuprum, ale dal�í 
informace se nepodařilo zjistit. V současnosti v odvětví tedy soutě�í �est společností AFP: 
Cuprum, Habitat, Planvital, Provida, Santa Maria a Summa Bansander.  

V březnu 2002 měla společnost s největ�ím podílem na trhu pokud jde o počet 
klientů 42,37%  a spravovala 31,44% celkového kapitálu. Ke stejnému datu patřilo 78,23% 
účastníků ke třem největ�ím AFP, které spravovaly 70,4% kapitálu. 

 
T a b u l k a 4 Podíl na trhu podle počtu účastníků  
 AFP počet přispěvatelů % trhu % akumulace trhu 
Provida 1 490 096 42,37 42,37
Habitat 801 537 22,79 65,16
Santa Maria 459 611 13,07 78,23
Cuprum 317 724 9,04 87,27
Summa Bansander 282 781 8,04 95,31
Planvital 95 597 2,72 98,03
Magister 69 108 1,97 100,00
celkem 3 516 454 100,00

Zdroj:  Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 
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T a b u l k a 5 Podíl na trhu podle velikosti spravovaných zdrojů  (v milionech 
dolarů roku 2002)  
AFP aktiva fondu  

( v mil. USD březen 2002)
% trhu % akumulace 

Provida 11 651,29 31,74 31,74
Habitat 8 362,25 22,78 54,52
Cuprum 5 827,14 15,88 70,40
Santa Maria 4 734,73 12,90 83,30
Summa Bansander 4 080,26 11,12 94,42
Magister 1 028,82 2,80 97,22
Planvital 1 018,89 2,78 100,00
celkem 36 703,38 100,00

Zdroj: Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 
 

Jak lze vypozorovat z tabulek vý�e, je koncentrace na trhu vy��í s ohledem na počet 
klientů nále�ících k fondu, ne� pokud ji posuzujeme podle velikosti kapitálu spravovaného 
fondy. Pokud vezmeme jako měřítko  koncentrace Herfindahlův index (The Chilean pension 
system, 2003 str.109), je mo�no říci, �e od začátku fungování systému AFP do poloviny 
devadesátých let docházelo k postupné dekoncentraci v odvětví, co� bylo provázeno růstem 
konkurence na trhu. Nárůst počtu společností AFP po roce 1986 vedl k dal�í dekoncentraci. 
Zvrat v tomto trendu nastal v roce 1996 a v současné době je index koncentrace přibli�ně na 
stejné úrovni jako v počátcích systému.   

Pokud jde o vztah velikosti podílu společností AFP na trhu (měřený v tomto případě 
podle počtu klientů) a administrativních nákladů společnosti obecně, lze dojít k závěru, �e 
vy��í počet klientů přiná�í úspory z rozsahu, to potvrzuje i kalkulace provedená pro situaci 
v pro odvětví AFP v roce 2001 (viz graf 1). 
   
G r a f 1 Provozní náklady fondu na jednoho účastníka 
 

 
Zdroj: Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 
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Mno�ství přechodů účastníků mezi jednotlivými AFP společnostmi vede k růstu 
administrativních nákladů a bylo od počátku fungování systému v osmdesátých letech značně 
proměnlivé.  Na mno�ství přechodů měly vliv zejména změny počtu AFP společností, počty 
prodejních agentů, počet účastníků a právě platná regulační opatření. Zpočátku nebyly 
přestupy prakticky vyu�ívány, ale jejich enormní nárůst si vynutil přijetí regulačních opatření 
(např. povinnost osobně nav�tívit AFP, od kterého klient odchází).   
 
G r a f 2 Počty přechodů účastníků mezi jednotlivými AFP společnostmi od roku 1983 

 

 
Zdroj: Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 

 
Aktiva penzijních fondů rostla od začátku fungování systému průměrně rychlostí 

28,3% ročně, v březnu 2002 dosáhly hodnoty 24 073 749,62 milionů pesos (36 703,38 
milionů USD). 
 
G r a f  3 Vývoj penzijních fondů (v USD roku 2002-březen) 

 
Zdroj: Superintendencia de Administrados de Fondos de Pensiones. 2003. The Chilean Pension System. 
Superintendency of  Pension Fund Administrators, 2003. 
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G r a f  4 Investiční portfolio penzijních fondů  

 
Zdroj: Asociace AFP, 2004 
 
 
 G r a f  5 Investice do jednotlivých typů fondů jako procentuelní podíl na celkových  
investicích 60.798,51 milionů USD (prosinec 2004) 

 
Zdroj: Asociace AFP, 2004 
 
 
1.4  Zku�enosti a problémy reformy 

Systém osobních důchodových účtů PRA zaznamenal od počátku osmdesátých let 
značný růst. Počet účastníků vzrostl z 1,4 milionu (rok 1981) na 6,5 milionu v březnu 2002. 
Chilský důchodový systém bývá kritizován pro nízkou úroveň pokrytí, ale pokud nepočítáme 
Uruguay, kde je účast v sociálním poji�tění povinná i pro osoby samostatně výdělečně činné, 
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je v tomto ukazateli nejlep�í v Latinské Americe (Asociation AFP, 2004). Na konci roku 2002 
počet účastníků, kteří do systému PRA odvádí příspěvky, představoval 58 % práceschopného 
obyvatelstva (Asociace AFP společností uvádí pro tento rok hodnotu 61,9 %, pro následující 
rok dokonce 63,8 %).  

  Od reformy v roce 1981 se postupně pokrytí důchodového poji�tění zvy�uje, proto 
tě�ko mů�eme tvrdit, �e za současnou situaci je odpovědný PRA systém jako takový. Za 
příčinu lze označit situaci na pracovním trhu. Tě�kopádná pracovněprávní legislativa a 
vysoká úroveň minimální mzdy  vede k únikům do �edé ekonomiky a k tomu, �e pouze asi 
40 % pracujících platí své příspěvky pravidelně během celé své pracovní kariéry (Martins, 
Mulder, 2003). Dal�ím faktorem, který negativně ovlivňuje úroveň pokrytí důchodového 
poji�tění, je to, �e účast osob samostatně výdělečně činných je pouze dobrovolná, přitom 
existují faktory, které od přispívání do systému tyto osoby přímo odrazují. Pokud se osoba 
samostatně výdělečně činná ocitne v hmotné nouzi, má volný přístup ke zdravotní péči 
zdarma, jednou z po�adovaných podmínek ale je, aby neplatila v posledních dvou letech 
nejméně 12 měsíců příspěvky sociálního poji�tění. Dal�ím takovým demotivujícím faktorem 
je například to, �e pokud vdaná �ena legálně pracuje (třeba jen část roku), ztratí rodina nárok 
na rodinné přídavky.  
 

T a b u l k a 6 Vývoj pokrytí sociálního poji�tění (počet přispěvatelů v prosinci / počet 
zaměstnaných pro poslední čtvrtletí toho roku  

rok starý systém (%) AFP systém (%) celkem (%) 
1980 51,6 0 51,6
1981 30,6 21,4 52,0
1982 16,7 36,0 52,7
1983 14,9 38,3 53,2
1984 13,9 41,8 55,7
1985 13,0 44,1 57,0
1986 11,4 45,9 57,3
1987 10,9 50,6 61,5
1988 9,8 50,6 60,4
1989 8,7 50,8 59,5
1990 7,8 50,6 58,4
1991 7,6 53,7 61,3
1992 6,9 55,3 62,2
1993 6,0 54,7 60,7
1994 5,5 56,2 61,7
1995 5,5 57,2 62,7
1996 4,9 58,9 63,8
1997 4,3 61,3 65,5
1998 4,1 58,0 62,0
1999 3,8 60,4 64,2
2000 3,8 59,4 63,2
2001 3,3 63,0 66,3
2002 3,1 61,9 65,0

Zdroj: The AFP Systém Myths and Realities, The Chilean AFP Association, 2004   
 

 
Aktiva penzijních fondů dosáhla na konci roku 2002 téměř 60 % HDP Chile,  

průměrný reálný výnos za období 1981-2002 činí 10,4 % (Corbo, 2004). I přes to, �e tak 
vysoké výnosy patří minulosti, lze očekávat, �e i v budoucnu se bude výnosnost pohybovat 
nad úrovní 4 % ročně, s ní� se kalkulovalo při modelování systému. Penzijní reforma byla 
klíčovou součástí komplexních ekonomických reforem, které přinesly zdvojnásobení tempa 
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hospodářského růstu v letech 1985-1997 (z původních 3 % na 7,3 %). Za období 1981-2002 
ekonomika Chile rostla průměrně rychlostí 4,6 % ročně (Corbo, 2004).  

Podle Světové banky činil v roce 1980 implicitní dluh chilského důchodového 
systému přibli�ně 80 % HDP. Případ Chile dokazuje, �e země s dostatečně rozvinutým 
bankovním systémem, dobře fungujícím trhem dluhopisů a zdravými veřejnými financemi je 
schopna zvládnout velký transitivní deficit bez negativních dopadů na úrokové míry (Piňera, 
2005). Fiskální deficit, který vznikal při přechodu z průbě�ně financovaného na fondový 
systém, byl financován z pěti zdrojů. Asi 40 % nákladů bylo financováno z emise vládních 
dluhopisů, které nakupovaly AFP společnosti jako součást svého portfolia (Piňera, 2005). 
Proto�e k financování budoucích adekvátních penzí nebylo nutno vybírat tak vysoké 
příspěvky jako doposud (ve starém systému činily příspěvky 19% hrubé mzdy), část odvodů 
byla pou�ita jako dočasná �přechodová daň�. Ta byla postupně sni�ována, a� zanikla, co� 
přineslo pozitivní efekt ve sní�ení nákladů práce. Dal�ími zdroji byly příjmy z privatizace, 
úspory ve veřejných financích a zvý�ené daňové příjmy (zejména DPH), které přinesla vět�í 
dynamika růstu HDP. 
 
G r a f 6 Vybrané výsledky reformy v Chile 
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Zdroj: Corbo V. 2004. Policy Challenges of Population Aging and Pension Systems in Latin America. 
 

V roce 2002 činily fiskální náklady na penze 4,7 % HDP (nezahrnujeme náklady na 
penze ozbrojených slo�ek, které byly z reformy úplně vyjmuty). 89 % výdajů připadalo na 
výplaty penzí ve starém průbě�ně financovaném systému a �uznávací dluhopisy� za příspěvky 
do starého systému (tj.4,2 % HDP) . 9 % výdajů představovaly náklady na zabezpečení ve 
stáří pro chudé, kteří nemají nárok na důchod (0,4 % HDP vyplácených samosprávou), a 
přibli�ně 2 % připadala na financování minimálních penzí v PRA systému (0,1 % HDP). 
Rozpočtové oddělení ministerstva financí Chile předpokládá  do roku 2010 sní�ení výdajů 
veřejných rozpočtů na penzijní systém o 0,87 % HDP.  
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T a b u l k a 7 Prognóza deficitu systému důchodového poji�tění  

rok 
starý průbě�ně 
financovaný 

systém 

�uznávací 
dluhopisy� 

zabezpečení 
starých lidí bez 
nároku na penzi 

minimální penze 
garantovaná 

v PRA systému 
celkem 

2002 3% HDP 1,2% HDP 0,4% HDP 0,1% HDP 4,7% HDP
2010 2% HDP 1,2 % HDP 0,4% HDP 0,27% HDP 3,87% HDP
rozdíl -1% HDP 0% HDP 0% HDP 0,17% HDP -0,87% HDP

Zdroj: Asociace AFP - Rozpočtové oddělení ministerstva financí Chile, 2002 
 

Jedním z hlavních ukazatelů vypovídajícím o důchodovém systému je i podíl starých 
lidí, kteří jsou systémem pokryti, a podíl těch, kteří se ve stáří ocitli pod hranicí chudoby. 
Valdés ve své zprávě z roku 2003 uvádí, �e 7,3% obyvatel Chile star�ích 65 let �ilo v roce 
2000 pod hranicí chudoby (co� je ni��í hodnota ne� hodnota pro podíl lidí �ijících v chudobě 
v celé populaci). 

Měření náhradového poměru je slo�ité v důsledku krátké historie systému. Palacios 
(2003) uvádí, �e podle simulací by se v reformovaném penzijním systému náhradový poměr 
počítaný pro mu�e, kteří vydělávají od 0,5 do 2,5násobku průměrné mzdy, měl pohybovat 
mezi hodnotami 59 % a 67 % (náhradový poměr je zde počítán jako podíl čistého důchodu 
k průměrné čisté mzdě za celý pracovní �ivot). 
 
T a b u l k a 8 Populace nad 65 let věku podle zdroje příjmů v roce 2000 

 mu�i �eny celkem 
populace nad 65 let 504 739 663 534 1 168 273
pobíralo penzi 81% 52% 65%
nepobíralo penzi,   
ale vykazovalo jiný osobní 
příjem nad hranici 
minimální penze 

13% 23% 18%

nepobíralo penzi,  
ale příjem rodiny na hlavu 
byl nad hranicí minimální 
penze 

1,9% 16% 10%

lidé s příjmem pod hranicí 
minimální penze 4,6% 9,3% 7,3%

Zdroj:  Corbo V. 2004. Policy Challenges of Population Aging and Pension Systems in Latin America. 
 

Proto�e při výpočtu důchodu jsou pou�ívány různé úmrtnostní tabulky pro �eny a 
mu�e, musí si �eny při dřívěj�ím odchodu do důchodu a vět�í střední délce �ivota naspořit na 
důchod více. Problém je je�tě umocněn tím, �e zaměstnanost �en je v Chile ni��í ne� 
zaměstnanost mu�ů. 

Systém tento velký problém neře�í, ačkoli jedním ze základních cílů důchodového 
systému by měla být ochrana starých lidí před chudobou. Asociace AFP společností 
argumentuje tím, �e penzijní systém není zodpovědný za úroveň výdělků, nezaměstnanost 
nebo nelegální práci ani za rozdíly v příjmech mezi mu�i a �enami a �e příčina je v situaci na  
trhu práce.  

Téměř 60 % vyplácených starobních penzí jsou předčasné důchody. �eny průměrně 
odcházejí do důchodu 7 let před zákonem stanoveným důchodovým věkem a mu�i dokonce 9 
let před zákonem stanovenou hranicí (Asociation AFP, 2004).  Tato situace si vynutila 
reformu, která přiná�í postupné zpřísnění podmínek, které musí účastník splnit, aby mohl do 
předčasného důchodu odejít. Do důchodu mů�e odejít, pokud  naspořil na svůj osobní účet 
PRA dostatek prostředků, aby měl nárok na �přiměřený důchod�. Pro osoby, kterým zbývalo 
v době reformy do statutárního důchodového věku 10 a méně let, je �přiměřený důchod�  
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definován jako 50 % průměrné mzdy za posledních deset let, pokud je zároveň tato hodnota 
vy��í ne� 110 % minimální penze garantované státem (před reformou stačilo 100 % 
minimální penze). Pro účastníky, kterým zbývalo do statutárního důchodového věku 11 a více 
let, platí obdobně podmínky v závislosti na datu odchodu do důchodu, které jsou zachyceny 
v následující tabulce: 

T a b u l k a  9 Podmínky pro odchod do předčasného důchodu podle data odchodu  
do důchodu 

od do % průměrné mzdy za 
posledních 10 let 

% garantované minimální 
penze 

 18.8.04 50% 110%
19.8.04 18.8.05 52% 110%
19.8.05 18.8.06 55% 130%
19.8.06 18.8.07 58% 140%
19.8.07 18.8.08 61% 150%
19.8.08 18.8.09 64% 150%
19.8.09 18.8.10 67% 150%
19.8.10 70% 150%

Zdroj: Asociation AFP. About the AFP System. WWW. Afp-ag.cl/ingles/02_02.asp 

Vět�ina penzí přiznaných při dosa�ení  statutárního důchodového věku je 
v současnosti je�tě počítána z částky, která je součtem prostředků nastřádaných na PRA účtu a 
hodnotou �uznávacího dluhopisu�, na kterou má účastník nárok  v okam�iku odchodu do 
důchodu. Přibli�ně kolem roku 2020 by měly být nové penze přiznávány čistě na základě vý�e 
aktiv akumulovaných na osobních účtech z příspěvků placených do PRA systému.  

Velký sociální problém vznikl v důsledku vyplácení různých bonusů a příspěvků 
státním zaměstnancům, a tudí� neplacení příspěvků na sociální zabezpečení z celé mzdy ale 
pouze z její části. Stát jako zaměstnavatel se k této praxi uchyloval a� do přijetí zákonů 
v letech 1987 a 1993, které napravily toto podhodnocování platů státních zaměstnanců pro 
účely výpočtu odvodů na sociální systém. Tato legislativní změna neměla retroaktivní účinek 
a to vede k diskriminaci státních zaměstnanců, kteří pře�li na PRA systém. Těm, kteří zůstali 
u starého dávkově definovaného systému, je toti� vyplácena penze vypočítaná podle 
posledního platu (tedy ji� po zru�ení praxe příplatků a bonusů, které se nezapočítávaly). Těm, 
kteří se rozhodli pro PRA penzijní systém, je počítán důchod v závislosti na vý�i příspěvků 
odváděných po celou dobu poji�tění, co� se promítá jak do vý�e částky naspořené na osobním 
účtu, tak do hodnoty �uznávacího dluhopisu�, a tedy zákonitě vede k ni��í penzi, ne� je 
vyplácena ostatním státním zaměstnancům i lidem zaměstnaným v soukromém sektoru. 
Jedním z uva�ovaných ře�ení je náprava tohoto stavu prostřednictvím �doplňkového 
uznávacího dluhopisu� (Asociation AFP, 2004). Od samotného zavedení systému 
správcovské společnosti AFP při soutě�ení o klienta vycházely  z předpokladu, �e zákazníci 
nepova�ují při svém rozhodování za důle�itou cenu poskytované slu�by (Yazigi, 2003). Nebyl 
zde tedy tlak na sní�ení poplatků účtovaných za správu účtu. Proto se společnosti AFP při 
konkurenčním boji soustředily na jiné oblasti. Silná konkurence v devadesátých letech vedla 
k růstu nákladů na síť prodejních agentů, marketingových nákladů a růstu nákladů celého 
systému, a tím k postupné ztrátě efektivity  celého systému při plnění jeho sociálních cílů. 
Náklady na síť dealerů a marketing představovaly a� 40 % nákladů AFP.  

Změny na konci devadesátých let přinesly omezení mo�nosti přestupovat mezi 
jednotlivými AFP a postupnou koncentraci v odvětví společností AFP. Tato situace vytvořila 
prostor pro sní�ení marketingových nákladů, nákladů na prodejní sílu a sní�ení poplatků 
placených účastníky systému. Úspory z rozsahu byly postupně umo�něny na jedné straně 
zvy�ováním počtu účastníků tak, jak osoby vstupující na pracovní trh musely povinně do 
systému přispívat, a na druhé straně sní�ením počtu správcovských společností, které vedlo ke 
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koncentraci v odvětví. Vedle toho, �e úspory umo�nily sní�ení poplatků za vedení účtu, 
zvý�ily se také zisky společností AFP a vzrostla kapitálová návratnost investic do odvětví. To, 
�e uspořené prostředky nebyly věnovány jen na sní�ení poplatků, ale část inkasovaly i 
společnosti AFP, bývá kritiky interpretováno jako důkaz malé konkurence v odvětví. Vy��í 
kapitálová návratnost v�ak nevedla k vstupu nových společností na trh. To lze připsat 
specifickému chování zákazníků v tomto odvětví, kteří se do značné míry rozhodují pro 
konkrétní společnost na základě jiných faktorů ne� ekonomických (Yazigi, 2003). Svou roli 
hraje také a� příli� silná regulace přestupů klientů mezi AFP, sní�ení konkurence vede i ke 
zvý�ení nákladů, které je společnost ochotna investovat na získání ka�dého klienta, a tím 
teoreticky k zvý�ení celkových nákladů. Nový hráč na trhu by obtí�ně získával dostatečně 
velké portfolio zákazníků, aby mohl ostatním konkurovat (Yazigi, 2003). Asociace AFP 
argumentuje, �e konkurence je v odvětví značná, a důkazem je vedle zvy�ování koncentrace 
k dosa�ení úspor z rozsahu a vy��í efektivity i sni�ování poplatků. Od roku 1997 poplatky 
klesly z 3 % hrubé mzdy na 2,4 % v současnosti, a to i přes značný vzrůst výdajů na 
pozůstalostní a invalidní důchody, které vzrostly během tohoto období o 69 % (Asociation 
AFP, 2004). 
 
G r a f 7 Vývoj vý�e poplatků pro průměrného účastníka systému jako procento 
průměrné hrubé mzdy (prosinec příslu�ného roku) 

 

 
 

Zdroj: Asociace AFP, 2005 
 

I přes v�itou představu, �e důchodový systém Chile je drahý, je tomu dnes jinak. 
Náklady účastníka systému na poplatky za správu osobního účtu PRA na počátku roku 2003 
lze přepočítat na ekvivalent 0,75 % spravovaných aktiv. Poplatky při investování kapitálu v 
podílových fondech v tomté� roce přitom dosahovaly v Chile 2,9 % aktiv. Asociace AFP  
v srpnu 2004 uvádí náklady na správu účtu 0,63 % ročně oproti nákladům v podílových 
fondech 2,3 % (Research Series N 42, AFP Association, 2004). 

Chile bylo při přechodu k fondovému příspěvkově definovanému důchodovému 
systému i přes dílčí problémy relativně úspě�né. PRA systém pře�il konec vojenské diktatury 
a ani tři levicové vlády nepřistoupily k zásadním zásahům do jeho fungování. Za klíč 
k úspěchu důchodové reformy lze označit komplexní přistup k reformám celého hospodářství, 
dobře provedenou kampaň, následný úspě�ný start nového důchodového systému, silný, 
pru�ný a nezávislý dozor a flexibilní přístup k regulačním opatřením, zvlá�tě pokud jde o 
investiční limity.  
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2.   Maďarsko 
 
2.1 Základní charakteristika důchodového systému  

Maďarsko patří spolu s Kazachstánem k prvním zemím střední a východní Evropy, 
které zavedly povinný fondový pilíř  důchodového systému.  Maďarské reformní snahy byly 
ovlivněny předev�ím hrozícími deficity původního průbě�ně financovaného systému 
v důsledku demografického stárnutí. K důvodům důchodové reformy patřily  také některé 
vnitřní problémy původního systému, mimo jiné netransparentnost, rozdíly ve vý�i důchodu 
jednotlivých generací důchodců či oslabená důvěra ve schopnost důchodového systému 
zajistit přiměřené důchody ve stáří (Augusztinovics et al., 2002). V průběhu 90. let do�lo 
k několika parametrickým úpravám průbě�ně financovaného systému včetně zvý�ení 
zákonného důchodového věku na 62 let pro mu�e i �eny. V roce 1992 byl vytvořen nezávislý 
Fond důchodového poji�tění oddělený od vládního rozpočtu, s vlastní administrativou a 
správou odpovědnou parlamentu. Podobně byl zalo�en Fond zdravotního poji�tění, ze kterého 
jsou mimo jiné financovány důchody invalidních osob před dosa�ením zákonného 
důchodového věku. V roce 1993 byl zaveden dobrovolný pilíř penzijního připoji�tění. Cílem 
systémové reformy přijaté v roce 1997 pak bylo předev�ím zavést druhý povinný fondově 
financovaný pilíř důchodového systému. Od roku 1998 je maďarský důchodový systém 
zalo�en na třech pilířích: 

1) Povinný státní pilíř důchodového poji�tění dávkově definovaného typu je průbě�ně 
financovaný a jsou z něho vypláceny starobní, invalidní i pozůstalostní důchody. Minimální 
doba poji�tění pro vznik nároku na částečný starobní důchod je 15 let, pro vznik nároku na 
plný starobní důchod 20 let. Zákonný důchodový věk činí  62 let pro mu�e i �eny. Vý�e 
důchodu závisí na vý�i výdělků a době poji�tění.  

2) Povinný fondový pilíř byl zaveden v roce 1998.  Schéma je povinné pro osoby nově 
vstupující na trh práce. Ostatní měli mo�nost se dobrovolně připojit ke 2. pilíři  nebo zůstat 
pouze ve státním pilíři. V roce 2002 byla zru�ena povinnost účasti ve fondovém pilíři pro 
osoby vstupující na trh práce, od začátku roku 2003 je tato povinnost opět obnovena. 
Účastníci fondového schématu odvádějí příspěvky do prvního (18,5 % hrubé mzdy) i  
druhého pilíře (8,0 %), důchody z prvního pilíře jsou jim kráceny  o 25 %.   

3) Mo�nost dobrovolného připoji�tění u soukromých fondů existuje ji� od roku 1993.  
V dobrovolných penzijních fondech je zapojeno asi 1,2 milionu obyvatel (PSZAF, 2003a).  
Tento pilíř je daňově zvýhodněn.  

Vý�e příspěvků na důchodové poji�tění prochází od roku 1998 řadou změn. Po 
volbách v roce 1998 rozhodla pravicová vláda postupně sní�it  příspěvkovou sazbu placenou  
zaměstnavatelem i celkovou pojistnou sazbu s cílem zvý�it konkurenceschopnost maďarské 
ekonomiky. Po dal�ích volbách v roce 2002 do�lo k částečnému zvý�ení pojistné sazby 
z 26 % na 26,5 % hrubé mzdy. Strop na příspěvky je 250 % průměrné hrubé mzdy 
v ekonomice. 

Změny se také dotkly vý�e příspěvkové sazby, kterou odvádějí zaměstnanci do 
fondového pilíře. Původní záměr důchodové reformy počítal s postupným zvý�ením  této 
sazby z 6 % hrubé mzdy v roce 1998 na 8 % od roku 2000. V letech 1999-2002 v�ak do�lo ke 
zmrazení příspěvků do fondů na úrovni 6 %, 8 % je odváděno a� od roku 2004 (tabulka 10). 

Výběr pojistného do státního pilíře provádí finanční úřady, ve fondovém pilíři 
příspěvky převádí zaměstnavatel přímo do  daného fondu.  
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T a b u l k a 10 Příspěvky na důchodové poji�tění, skutečná sazba a původní reformní 
záměr 

příspěvková sazba zaměstnance, 
který zvolil smí�ený systém 

(původní záměr) 

 zaměstnavatel 
(původní záměr) 

zaměstnanec 
(původní záměr)

celkem 
(původní záměr)

PAYG fondy 
1998 24,0 (24,0) 7,0 (7,0) 31,0 (31,0) 1,0 (1) 6,0 (6,0)
1999 22,0 (23,0) 8,0 (8,0) 30,0 (31,0) 2,0 (1) 6,0 (7,0)
2000 22,0 (22,0) 8,0 (9,0) 30,0 (31,0) 2,0 (1) 6,0 (8,0)
2001 20,0 (22,0) 8,0 (9,0) 28,0 (31,0) 2,0 (1) 6,0 (8,0)
2002 18,0 (22,0) 8,0 (9,0) 26,0 (31,0) 2,0 (1) 6,0 (8,0)
2003 18,0 (22,0) 8,5 (9,0) 26,5 (31,0) 1,5 (1) 7,0 (8,0)
2004 18,0 (22,0) 8,5 (9,0) 26,5 (31,0) 0,5 (1) 8,0 (8,0)
 

Zdroj: Augusztinovics et al. 2002, EüM, 2003, SSA 2004 
 
2.2 Povinný soukromý fondový pilíř 

Jak bylo uvedeno vý�e, schématu se povinně účastní osoby, které nově vstupují na 
trh práce (mlad�í 42 let). Osoby, které ji� měly zaměstnání před 30. červnem roku 1998, se 
mohly dobrovolně zapojit do druhého pilíře do 31. srpna 1999. Do roku 2002 pak měly 
mo�nost vrátit se pouze do prvního pilíře.  V roce 2003 měly pracující osoby mlad�í  30 let 
mo�nost rozhodnout se dobrovolně o účasti ve druhém pilíři. Pro dobrovolné zapojení do 
fondového pilíře nebyl stanoven �ádný horní věkový limit. Povinný příspěvek do fondů je 
8 % hrubé mzdy. Zaměstnanec nebo zaměstnavatel mohou dobrovolně navý�it  příspěvek do 
druhého pilíře a� na 10 %.  
 

Organizace pilíře 
Systém výběru pojistného je, na rozdíl od vět�iny států s povinným fondovým 

pilířem (Chłoń-Domińczak, 2004b), decentralizovaný, příspěvky převádí zaměstnavatel přímo 
do daného fondu. 

Penzijní plány mohou být nabízeny pouze soukromými penzijními fondy. Minimální 
počet účastníků penzijního fondu je 2 000 osob. Penzijní fondy (otevřené nebo uzavřené) jsou 
zakládány jako neziskové společnosti. Penzijní fondy mohou  zalo�it zaměstnavatelé, 
obchodní komory, odbory a dobrovolné penzijními fondy, a to buď samostatně nebo společně. 
Z právního hlediska jsou penzijní fondy vlastněny svými členy, kteří vykonávají svá práva 
prostřednictvím valné hromady. Řada činností fondu mů�e být převedena na jiné instituce, 
mimo jiné řízení aktiv, získávání nových členů fondu, správa a  evidence.  

Fondy mohou nabízet pouze příspěvkově definované plány.Účastníci fondu musí 
minimálně jednou ročně - a na vlastní �ádost kdykoliv - obdr�et výpis z účtu, na kterém musí 
být rozli�en původ prostředků (příspěvky, investiční výnos). 

Účastníci mohou změnit penzijní fond, pokud byli ve svém současném fondu alespoň 
6 měsíců a nový fond přijme jejich �ádost. Penzijní fond, který převádí úspory do jiného 
fondu, mů�e účtovat poplatek ve vý�i maximálně 0,1% převáděné částky. 

Soukromé fondy a finanční instituce, které se podílejí na řízení majetku fondu, jsou 
pod dohledem Státního úřadu finančního dohledu (PSZAF- Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete). Jde o nezávislou právní jednotku. Prezident je nominován předsedou vlády a 
volen jednoduchou vět�inou v parlamentu na období 6 let. PSZAF je pověřen licencováním 
fondů a prozkoumává rovně� čtvrtletní a výroční zprávy fondů. Je financován ze státního 
rozpočtu a z povinných příspěvků fondů. 

Licenční procedura se skládá ze dvou kroků. Nejprve musí zakladatelé penzijního 
fondu �ádat PSZAF o povolení k zalo�ení fondu. Se �ádostí musí být předlo�en návrh 
zakládací listiny, odhady počtu účastníků, popis toho, jakým způsobem hodlá zakladatel 
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zajistit potřebné personální, hmotné a finanční prostředky, a zakládací listinu zakladatele. 
Povolení k zalo�ení fondu je platné 180 dní a fond musí také během tohoto období �ádat 
PSZAF o provozní licenci. K �ádosti o tuto druhou licenci musí být předlo�eny tyto 
dokumenty: zakládací listina, stanovy fondu; rozhodnutí soudu o registraci fondu; číslo 
bankovního účtu, daňové registrační číslo a registrační číslo pro sociální zabezpečení; 
potvrzení o minimálním počtu 2 000 účastníků; krátkodobý a dlouhodobý finanční plán, 
vnitřní pravidla  řízení a oceňování aktiv, poskytování slu�eb a vnitřní kontrolní systém; 
informace o  členech řídící rady a o auditorovi, osvědčení o personálních, materiálních a IT 
podmínkách a smlouvy s institucemi, které zaji�ťují některé činnosti fondu. PSZAF vydá 
konečné rozhodnutí do 30 dnů. Zákon nevy�aduje minimální vý�i kapitálu pro zalo�ení 
penzijního fondu.  

 

Systém záruk 
V Maďarsku neexistuje �ádná přímá garance vý�e penze ze soukromého fondu pro 

v�echny účastníky druhého pilíře (normativní vý�e penze byla zru�ena v roce 2001). Od roku 
2004 platí, �e osoby, které jsou účastníky druhého pilíře méně ne� 10 let a měly by při 
odchodu do důchodu nárok na anuitu ni��í ne� 25 % jejich důchodu z prvního pilíře, se 
mohou vrátit do státního systému. 

V případě insolventnosti penzijního fondu, ručí za kapitál a dávky účastníků 2. pilíře 
Garanční fond. V případě po�ivatelů dávek je garantována plná vý�e penzí; garance nároků 
osob ve fázi placení příspěvků na penzijní poji�tění  je omezena na kapitál na osobních účtech 
získaný před začátkem likvidace fondu. Fondy odvádí povinně 0,4 % příspěvků členů fondu 
do Garančního fondu.  

 Zákon předepisuje povinnost tvorby rezerv také  na úrovni fondů. Patří mezi ně 
hotovostní rezerva, rezerva na výnosy, její� cílem je stabilizace výnosové míry, a dal�í 
rezervy v závislosti na  dal�ích činnostech fondu (např. demografická rezerva, pokud fond 
poskytuje vlastní anuity). 

Po�adavek minimální míry výnosu je aplikován jako součást rezervního 
mechanismu. PSZAF stanovuje ka�doročně očekávané výnosové pásmo. Pokud  roční 
výnosová míra fondu přesáhne horní limit, musí být přebytečná částka připsána k rezervě na 
výnosy.  Pokud výnos nedosáhne dolního limitu, musí fond z rezervy doplnit výnos na 
osobních účtech do této částky. V dosavadní praxi stanovoval PSZAF výnosové pásmo 
relativně k oficiálnímu výnosovému indexu dlouhodobých vládních dluhopisů (PSFP a 
OECD, 2003b). 

 
T a b u l k a 11 Omezení investic (platné v roce 2003) 
 

finanční instrument limit 
vládní dluhopisy bez limitu
podnikové dluhopisy 30 %
akcie 50 %
soukromé akciové nebo investiční fondy 50 %
komunální dluhopisy - 
krátkodobé bankovní vklady - 
deriváty - 
nemovitosti 10 % nemovitosti (5 % přímé investice)

25 % hypotekární zástavní listy
 

Zdroj: Chłoń-Domińczak, 2004b 
 
Investiční aktivity fondů jsou omezeny investičními pravidly, která jsou stanovena 

v zákoně a ve vládních nařízeních. Pravidla stanovují, do kterých aktiv mohou fondy 
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investovat a v jaké míře. Limity na investice do jednotlivých finančních instrumentů jsou 
uvedeny v tabulce 11. Dále platí, �e podíl zahraničních aktiv mů�e být maximálně  30 %, 
z toho 20 % do aktiv nečlenských zemí  OECD. Maximálně 10 % aktiv mů�e být investováno  
do cenných papírů jednoho emitenta a maximálně  20 % do celkové hodnoty cenných papírů 
vydaných organizací patřící do jedné bankovní skupiny. 

Mezi dal�í nepřímé záruky patří dohled nad penzijními fondy a  povinná instituce 
depozitáře. Depozitářem mů�e být finanční instituce podle zákona o finančních institucích. 
 
Výplata dávek 

Důchodový věk v povinném fondovém pilíři je stejný jako ve státním pilíři: 62 let 
pro mu�e i �eny. Není stanovena �ádná minimální doba placení příspěvků. Důchody 
z povinného fondového pilíře jsou vypláceny ve formě  čtyř  typů anuit:   
− �ivotní anuita: důchodci je vyplácena do�ivotní měsíční dávka,  
−  �ivotní anuita na období s určeným začátkem: pokud důchodce během předem určeného 
období zemře, je jeho důchod převeden na jím určenou jinou osobu, pokud se stanoveného 
období do�ije, má nárok na do�ivotní výplatu důchodu,  
−  �ivotní anuita na období s určeným koncem: důchod je vyplácen po určené období, pokud 
důchodce během předem určeného období zemře, je jeho důchod převeden na jím určenou 
jinou osobu, 
−   společná pozůstalostní anuita: důchod je vyplácen důchodci a jím určeným osobám po 
dobu, po kterou je alespoň jeden z nich �iv. 

Jednorázové vyrovnání je mo�né na �ádost účastníka, pokud  ani  kombinací účasti 
v různých fondech nezískal dobu účasti ve fondovém pilíři alespoň 180 měsíců.  

Při výpočtu důchodů se pou�ívají úmrtností tabulky za obě pohlaví dohromady. 
Anuity budou moci prodávat penzijní fondy (pokud mají alespoň 2 500 členů) nebo 
poji�ťovací společnosti. Pokud anuity zaji�ťují penzijní fondy, musí nabídnout �ivotní anuitu 
a je�tě alespoň jeden dal�í typ anuity. Účastník fondu má právo zvolit si jinou instituci (jiný 
fond, poji�ťovací společnost), od které nakoupí jeho fond anuitu, i pokud tento fond sám 
anuity nabízí. V tomto případě účtuje penzijní fond transakční poplatek. 

Důchody z fondového pilíře jsou indexovány jedenkrát ročně. Indexační pravidlo pro 
anuity je stejné jako pro důchody ze státního pilíře, tedy 50 % růstu cen a 50 % růstu mezd. 
V Maďarsku neexistují �ádné produkty na trhu anuit,  které by takové po�adavky splňovaly. 
Není tedy jasné, jak se pojistné společnosti a fondy vypořádají s tímto po�adavkem a jakým 
způsobem doká�ou čelit rizikovému faktoru nepředvídatelného vývoje mezd (Augusztinovics 
et al., 2002). 

V případě invalidity existuje mo�nost uplatnit nárok na anuitu z fondu, která 
odpovídá vý�i kapitálu na osobním účtu (a zároveň na část invalidního důchodu ze státního 
pilíře), nebo převést úspory z druhého pilíře  do prvního pilíře, ze kterého poté plynou plná 
práva na invalidní důchod. Vzhledem ke krátkému období od zavedení fondového systému (a 
tedy krátkému období akumulace prostředků na osobních účtech), zvolila zatím vět�ina nově 
invalidních osob návrat do prvního pilíře (Chłoń-Domińczak, 2004b). 

V případě úmrtí účastníka fondu, který je�tě nepobírá důchod, mají pozůstalí nárok 
na jeho úspory. Pozůstalí mají mo�nost si zvolit, zda chtějí, aby jim tyto úspory byly 
vyplaceny jednorázově nebo ve formě anuity. Mohou se také vrátit do prvního pilíře s plným 
nárokem na pozůstalostní důchod. V případě úmrtí účastníka v období vyplácení dávek vzniká 
nárok na prostředky ve formě jednorázového vyrovnání z penzijního fondu osobám určeným 
účastníkem.  
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Daňový systém 
Příspěvky jsou odváděny z hrubé mzdy, 25 % příspěvků je odečitatelných z daní. 

Dobrovolné příspěvky  (maximálně 2 % hrubé mzdy) podléhají stejným daňovým pravidlům 
jako příspěvky do dobrovolných fondů: příspěvky zaměstnavatele nejsou příjmem  
zaměstnance (tj. jsou osvobozeny od daně), na příspěvky zaměstnance platí srá�ka daně ve 
vý�i 30 %, maximálně 100 000 HUF (cca 404 EUR).  Investiční výnosy nepodléhají zdanění. 
Penze z druhého pilíře podléhají dani z příjmů, vý�e daně mů�e být sní�ena o 50 %. 
 
2.3 Dosavadní zku�enosti s povinným fondovým pilířem 
 
Vývoj situace na trhu penzijních fondů 

Trh povinných soukromých penzijních fondů v Maďarsku lze v současnosti hodnotit 
jako poměrně koncentrovaný. V letech 1998-2003 vydal PSZAF 60 licencí, z toho 20 fondů 
nebylo zalo�eno vzhledem k nízkému počtu účastníků a 22 dal�ích fondů postupně z trhu 
zmizelo, proto�e byly absorbovány vět�ími fondy (Augusztinovics et al., 2002). V důsledku 
fúzí a akvizic působilo v prvním čtvrtletí roku 2004 na trhu jen 18 povinných soukromých 
penzijních fondů ve srovnání s 32 aktivními fondy v roce 1998.  V prvním čtvrtletí roku 2004 
mělo �est největ�ích fondů 87 % účastníků a 83 % aktiv odvětví (PSZAF, 2004).  Více ne� 
polovina fondů operujících na trhu v roce 2003 měla zázemí finančních institucí (tabulka 12). 

 
T a b u l k a 12 Zázemí povinných penzijních fondů v letech  2000-2003 

 

instituce počet fondů počet členů (v milionech) 
 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
banka 7 6 5 5 0,74 0,79 0,76 0,80
poji�ťovací společnost 5 5 5 5 1,22 1,27 1,27 1,30
zaměstnavatel 8 7 5 6 0,07 0,07 0,07 0,10
smí�ené 5 4 3 2 0,16 0,13 0,12 0,10
celkem 25 22 18 18 2,13 2,25 2,23 2,30
 

Zdroj: PSZAF, 2002, 2003, 2004 
 
V době zavedení fondového systému měly ekonomicky aktivní osoby 20 měsíců (od  

ledna 1998 do srpna 1999) na to, aby se rozhodly, zda zůstanou pouze ve státním systému 
nebo se zapojí do nového systému smí�eného. Oficiální odhady počítaly s tím, �e se pro 
smí�ený systém rozhodne asi 1,5 miliónů osob, ve skutečnosti se účastníky fondů v tomto 
období staly 2 milióny osob (Augusztinovics et al., 2002).  Počet účastníků fondů rostl i v 
dal�ím období a v prvním čtvrtletí roku 2004 přesahoval 2,3 miliónů osob (tj. necelých 60 % 
v�ech zaměstnaných osob) (PSZAF, 2004). 

Portfolio celkových aktiv povinných soukromých penzijních fondů je zachyceno 
v grafu 8. Z grafu je patrné, �e  nejvy��í část portfolia penzijních fondů představují nízko-
rizikové vládní dluhopisy.  Přesto�e limit na zahraniční investice je poměrně vysoký (30 %),  
tvoří zahraniční aktiva asi jen 4 % portfolia fondů (graf 9). Mezi jednotlivými fondy nicméně 
existují velké rozdíly ve skladbě portfolií (Augusztinovics et al., 2002).   
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G r a f  8 Portfolio celkových aktiv soukromých penzijních fondů v roce 2003 
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Zdroj: PSZAF, 2004 
 
G r a f 9  Portfolio soukromých penzijních fondů - domácí a zahraniční investice 
 v roce 2002 
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Zdroj: FI-AD Financial Advisory Ltd., 2003 
 

V prvních letech po reformě nebyla výkonnost soukromých  penzijních fondů příli� 
přesvědčivá. Za pětileté období 1999-2003 mělo z 18 fondů, které  zůstaly na trhu, 5 fondů 
záporný průměrný reálný výnos, ostatních 13 fondů mělo průměrný reálný výnos ni��í ne� 
2 % (graf 10). Při přípravě reformy se přitom vycházelo z předpokladu, �e výnosová míra 
v penzijních fondech druhého pilíře bude minimálně 2 % (Augusztinovics, Matits, 2004). 
Nízké výnosové míry jsou připisovány předev�ím vysokým administrativním nákladům 
(Fultz, 2005).   
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G r a f 10  Reálná výnosová míra povinných penzijních fondů, 1999-2003 
 

 
Zdroj: Augusztinovics, Matits, 2004 
 
2.4 Zku�enosti a problémy reformy 
•  Pro účast ve fondovém pilíři se mezi lety 1998 a 1999 rozhodlo mnohem více osob, ne� se 
očekávalo. Asi pro 20 % účastníků přitom nebyla volba smí�eného schématu výhodná 
(Augusztinovics et al., 2002). 
•  Vysoký počet účastníků fondového pilíře  spolu se sní�ením celkové příspěvkové sazby 
na důchodové poji�tění vedly ke ztenčení příjmů státního pilíře. Část nákladů byla pokryta ze 
zdrojů, které vznikly zmrazením příspěvku do fondového pilíře na 6 % do roku 2002. V roce 
2003 musel být první pilíř spolufinancován ze státního rozpočtu subvencí ve vý�i cca 1,5 % 
HDP (Augusztinovics, Matits, 2004). 
•  Snaha přimět občany k návratu do státního pilíře vedla k prodlou�ení termínu mo�nosti 
tohoto návratu pro osoby, které se dobrovolně účastnily  smí�eného schématu.  Během 
pětiletého období existence fondového pilíře se vrátilo do státního pilíře 93 tisíc lidí, co� 
odpovídá jen asi 4 % účastníků fondů (PSZAF, 2003b). V roce 2002 byla dokonce zru�ena 
povinnost pro osoby nastupující do svého prvního zaměstnání zapojit se do smí�eného 
schématu. Tato povinnost v�ak byla opět obnovena v roce 2003. V roce 2004 do�lo k dal�í 
kontroverzní změně v podmínkách účasti v druhém pilíři - osoby, které jsou v druhém pilíři 
méně ne�  10 let a měly by při odchodu do důchodu nárok na anuitu ni��í ne� 25 % důchodu 
z prvního pilíře, se  mohou vrátit do průbě�ně financovaného systému. 
•  Z vý�e uvedeného vyplývá, �e institucionální rámec fondového pilíře i vý�e  
příspěvkových sazeb, které by měly být při důchodové reformě stanoveny z dlouhodobého 
pohledu, procházejí v Maďarsku vlivem politického cyklu častými změnami. 
•  Dal�ím problémem maďarské důchodové reformy je nesoulad mezi po�adavky zákona a 
existující poji�ťovací praxí. Penzijní fondy se mohou rozhodnout, jestli budou anuity  
poskytovat samy nebo je nakoupí pro své členy od poji�ťovacích společností. Povinné fondy 
v�ak zatím �ádné anuity nevyplácí a �ádná poji�ťovací společnost v současné době nepou�ívá 
pro výpočet anuit úmrtnostní tabulky za obě pohlaví dohromady. Není proto zcela jasné, 
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jakým způsobem budou nakonec penze z povinného fondového pilíře počítány 
(Augusztinovics et al., 2002). 
•  Současné nastavení systému invalidních a pozůstalostních důchodů mů�e v budoucnosti 
vést k finančním problémům v prvním pilíři (Chłoń-Domińczak, 2004b). 
•  Důchodový systém Maďarska pravděpodobně dozná dal�ích změn. V oblasti fondového 
pilíře připravuje vláda posílení systému  záruk, úpravu ustanovení v oblasti výplaty dávek 
včetně indexačních pravidel a zavedení opatření ke sní�ení správních nákladů a podporu 
efektivní správy majetku (EüM, 2003).   
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3.   Polsko 
 
3.1  Základní charakteristika důchodového systému 

V Polsku se původní dávkově definovaný průbě�ně financovaný důchodový systém 
se dostal do finančních problémů ji� v průběhu 90. let.  V první polovině 90. let rychle vzrostl 
počet penzistů (zejména invalidních), co� bylo důsledkem roz�íření mo�nosti předčasných 
důchodů, které měly sní�it nezaměstnanost. Rostoucí počet důchodců  spolu s relativně 
vysokými starobními důchody  vedl k významným nákladům na důchody: 13 % HDP v roce 
1994 (Pollnerová, 2002). Přesto�e v roce 1995 začaly výdaje Fondu sociálního zabezpečení 
klesat, nestačily příspěvky na sociální zabezpečení po celé období 90. let na jeho financování 
a systém musel být subvencován ze státního rozpočtu (Chłoń-Domińczak, 2002a). V 
budoucnosti by se bez reformy finanční problémy systému vzhledem ke stárnutí populace 
je�tě výrazně prohloubily. Potřeba zásadněj�ích změn důchodového systému byla tedy v 
Polsku nezbytná.  Od 1.1. 1999 je nový důchodový systém zalo�en na třech pilířích: 

1)    Povinný  průbě�ně financovaný příspěvkově definovaný systém (Notional Defined 
Contribution - NDC). Systém je  povinný pro osoby narozené v roce 1969 a mlad�í. Pro 
osoby narozené před 1. lednem 1949 platí původní systém s definovanými dávkami. Na 
osoby narozené mezi lety 1949 a 1969 se v rámci prvního pilíře vztahuje ji� nové 
uspořádání  pomyslně definovaných účtů. Vý�e důchodu v NDC pilíři závisí na vý�i 
zaplacených příspěvků a střední délce �ivota ve věku odchodu do důchodu. Minimální 
důchodový věk je 60 let pro �eny a 65 let pro mu�e. Důchodové nároky poji�těnců 
získané  v původním dávkově definovaném systému  byly převedeny do systému NDC 
formou počátečního pomyslného kapitálu. 

2) Povinný fondový příspěvkově definovaný systém. Druhý pilíř je povinný pro osoby 
narozené v roce 1969 a mlad�í. Generace 1949-1968 si mohly účast zvolit dobrovolně. Do 
fondu podle výběru poji�těné osoby je investováno 7,3 procentních bodů pojistného.  Od 
těch poji�těnců, kteří se účastní druhého pilíře, plynou do průbě�ně financovaného 
systému povinně příspěvky ve vý�i 12,22 % hrubých příjmů a jejich důchody z prvního 
pilíře jsou proto automaticky ni��í ne� důchody osob, které se účastní pouze NDC pilíře a 
platí do něj 19,52 % hrubé mzdy. 

3) Dobrovolné spoření na důchod. Třetí pilíř je dobrovolný a zahrnuje zaměstnanecké 
penzijní plány, individuální �ivotní poji�tění a nově (2004) také osobní důchodové účty 
(tzv. IKE). Zaměstnanecké penzijní programy mají čtyři základní formy:  

•  skupinové �ivotní poji�tění sjednané pro zaměstnance u komerčních poji�ťoven 
•  placení pojistného za zaměstnance do vzájemné poji�ťovací společnosti 
•  placení pojistného za zaměstnance do zaměstnaneckého penzijního fondu 
•  placení pojistného do otevřených investičních fondů 

Příspěvky v zaměstnaneckých schématech nemohou převy�ovat 7 % průměrných 
mezd, ze kterých se platí povinné pojistné na sociální poji�tění.  
 Součástí nového systému je záruka minimální penze pro osoby, které dosáhnou důchodového 
věku (65 mu�i, 60 let �eny)  s příspěvkovou dobou nejméně 25 let pro mu�e a 20 let pro �eny. 
Dávka doplňuje důchody vyplývající z prvního a druhého pilíře do vý�e stanoveného minima  
(zhruba 26 % národní průměrné mzdy v roce 2001). 
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T a b u l k a 13 Povinné příspěvky na důchodové poji�tění (k 1. 1. 2004) 
 

účastníci pouze 1.pilíře účastníci 1.+ 2.pilíře 
starobní důchody invalidní  

a pozůstalostní 
důchody 

plátce pojistného 
starobní 
důchody 

invalidní a 
pozůstalostní 

důchody 
celkem 1. pilíř 2 .pilíř 

 
 

zaměstnanec 9,76 6,50 9,76  6,50
zaměstnavatel 9,76 6,50 9,76  6,50
celkem 19,52 13,00 19,52 12,22 7,30 13,00

Poznámka: Strop na pojistné 250 % průměrné mzdy. 
Zdroj: ZUS, 2004 
 
3.2 Povinný soukromý fondový pilíř 

Poji�tění u penzijního fondu je povinné pro osoby narozené po roce 1968, lidé 
narození do konce roku 1948 mají zachovány podmínky původního průbě�ně financovaného 
schématu.  Osoby narozené v letech 1949-1968 (tj. ve věku 30-50 let) měly mo�nost se do 
konce roku 1999 rozhodnout pro účast ve smí�eném systému nebo pouze v prvním NDC 
pilíři. Účastníci druhého pilíře si museli vybrat fond do září roku 1999, po tomto datu byly 
jejich příspěvky automaticky rozdělovány na příspěvky do prvního a druhého pilíře. 
Účastníkům, kteří si sami nevybrali �ádný z fondů, byl fond přidělen.   
 
Organizace pilíře 

Výběr pojistného v prvním i druhém pilíři provádí  ZUS (státní správa sociálního 
zabezpečení). ZUS je rovně� odpovědna za vymáhání pojistného. Registruje poji�těnce a 
účastníky penzijních fondů.  Ka�dý měsíc posílají  zaměstnavatelé za své zaměstnance zprávy 
o pojistném. Na základě této informace je příslu�ná vý�e příspěvků (7,3 %) měsíčně 
transferována do penzijních fondů. Podle zákona o systému sociálního zabezpečení má  ZUS 
15 dní na vykonání této operace. Pokud zaměstnavatel nezaplatí, příspěvky jsou vymáhány. 
Správcovské společnosti platí ZUS poplatek za výběr pojistného, který nemů�e přesáhnout 
0,8 % převáděných příspěvků. Příspěvky odvedené do fondů jsou přeměněny na účetní 
jednotky, jejich� hodnota závisí na tr�ní hodnotě aktiv  penzijního fondu.  

Druhý pilíř je zalo�en na povinném spoření v otevřených penzijních fondech. Fondy 
jsou spravovány soukromými subjekty a vybrané prostředky investují do nástrojů finančního 
trhu. Správcovská společnost mů�e  spravovat dva fondy - jeden s riskantněj�ími investicemi 
a druhý s konzervativněj�ími investičními záměry (do roku 2004 mohla penzijní společnost 
spravovat  pouze jeden fond). Správcovské společnosti a penzijní fondy mají podobu 
akciových společností a jsou samostatnými právnickými osobami. Je tedy mo�né  jasně 
rozli�ovat aktiva penzijního fondu, která jsou majetkem účastníků penzijního fondu, a aktiva 
správcovské společnosti. 

Na penzijní fondy a správcovské společnosti dohlí�í od roku 2002 veřejná instituce  - 
Komise pro  dohled  nad poji�ťovnami  a penzijními fondy  (Komisja Nadzoru  Ubezpieczen 
i Funduszy Emerytalnych-KNUiFE). Komisi řídí prezident, jmenovaný na  pět let. Zástupci 
prezidenta jsou jmenováni z ministerstva hospodářství, práce a sociální politiky a 
z ministerstva financí. KNUiFE je zodpovědná za ochranu  zájmu účastníků penzijních fondů 
prostřednictvím licencování a dozoru nad penzijními fondy, za zvý�ení finanční vzdělanosti 
společnosti  v oblasti penzijních fondů a zaměstnaneckých penzijních plánů a za kooperaci  
s dal�ími institucemi regulace finančního trhu. Aktivity KNUiFE jsou financovány z poplatků 
dozorovaných institucí. 
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Správcovská společnost nejdříve �ádá o licenci k zalo�ení správcovské společnosti a 
o příslib k obdr�ení licence k zalo�ení penzijního fondu. V dal�ím kroku, po zalo�ení penzijní 
společnosti, je přiznána licence pro zalo�ení penzijního fondu. 
Správcovské společnosti musí splnit následující licenční kritéria: 
- minimální kapitál: 4 miliony EUR, 
- právní dokumenty: stanovy akciové společnosti, 
- organizační a finanční plán  na pří�tí 3 roky, informace o akcionářích, 
 - vedoucí mana�eři nesměli být v minulosti trestně stíháni, akcionáři musí mít velmi dobrou 
finanční situaci (potvrzenou potřebnou finanční dokumentací za posledních 5 let). 
Penzijní fondy musí splnit tato licenční kritéria: 
- právní dokumenty: návrh stanov akciové společnosti,  návrh smlouvy s depozitářem, 
- musí být podána informace o osobách, které se budou podílet na správě aktiv, informace o 
zaměstnancích depozitáře, kteří budu  přímo zapojeni do  monitorování činnosti fondu, 
informace o kvalifikaci a profesních zku�enostech investičních poradců. 

Výběr fondu je volbou jednotlivce. Účastníci mohou měnit fondy bez omezení, 
nicméně  při změně fondu je účtován poplatek ve vý�i 5-40 % minimální mzdy. V roce 2003 
například změnilo penzijní fond  asi 2,6 % účastníků (KNUiFE, 2004). 

Osoby, které se rozhodly zapojit do druhého pilíře, ji� nemají mo�nost své 
rozhodnutí změnit.  Prodeje a marketing tedy hrály velmi výraznou úlohu zejména v prvních 
letech reformy. Proto také v Polsku byla přijata v této oblasti speciální legislativa (Chłoń-
Domińczak, 2004b). Zákon nedovoluje  �ádné dodatečné výhody vyplývající z připojení 
k určitému fondu, s výjimkou propagačních materiálů nevýznamné hodnoty. �ádné 
marketingové materiály nesmí obsahovat �ádné klamné nebo zavádějící informace či sliby. 
Zaměstnavatelé nebo zaměstnanci ve vedoucích pozicích nemohou být prodejními agenty. 
Prodejní agenti musí být registrováni u instituce, která provádí dohled. 
 
Systém záruk 
Systém záruk má v Polsku následující prvky: 
•  Regulace investic - vybrané finanční instrumenty a maximální meze pro investice (tabulka 
14). 

 
T a b u l k a 14 Omezení investic (platné v roce 2003) 
 

investiční  instrument limit 
vládní dluhopisy bez limitu 
podnikové dluhopisy 10 % (veřejně obchodované) 

5 % (neveřejně obchodované) 
akcie 40 % (společností obchodovaných na burze cenných 

papírů) 
10 % (ostatních společností s povolením k veřejnému 
obchodování) 

soukromé akciové nebo investiční fondy 10 % uzavřené fondy 
15 % otevřené fondy 

komunální dluhopisy 15 % veřejně obchodované 
5 % ostatní 

krátkodobé bankovní vklady 20 % 
deriváty pouze pro účely poji�tění před ztrátou 
nemovitosti není dovoleno 

Zdroj: Chłoń-Domińczak, 2004b 
 

Celkové investice do akcií a investičních jednotek fondů nemohou přesáhnout 60 % 
aktiv penzijního fondu. Maximální limit na investice do zahraničí je 5%. Dále jsou stanoveny 
maximální podíly, které mohou být investovány do cenných papírů jednoho emitenta: 
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maximálně 10 % jedné emise  vládních dluhopisů, maximálně  5 % vlo�ených u jedné banky,  
2 % aktiv v jednom investičním fondu (uzavřeném nebo smí�eném), 5 % aktiv v jednom 
otevřeném investičním instrumentu. Maximálně mů�e být investováno 5 % aktiv u jednoho 
emitenta.  Investice do  podílů akcionářů správcovské společnosti nejsou dovoleny. 
•  Oddělené opatrování aktiv penzijních fondů depozitáři (velkými polskými bankami). 
•  Po�adavek minimální výnosové míry, která nesmí být ni��í ne� men�í  z těchto dvou 
kritérií: polovina vá�eného průměru výnosových měr na trhu penzijních fondů  (vypočítával 
se čtvrtletně pro předcházejících 24 měsíců, podle novely zákona o penzijních fondech z roku 
2003 půlročně za předcházejících 36 měsíců) nebo vá�ený průměr výnosových měr  mínus 4 
procentní body. 
•  Garanční fond. Novela zákona o penzijních fondech z roku 2003 změnila systém 
rezervních a garančních fondů. Nově nahradil centrální garanční fond rezervní fondy 
jednotlivých správcovských společností. Ka�dá správcovská společnost platí a� 0,1 % čistých 
spravovaných aktiv do tzv. �konstantní části� garančního fondu, fondy  platí 0,3-0,4 % do tzv. 
�dodatečné části� fondu. Konstantní část fondu  je určena k pokrytí částek potřebných k tomu, 
aby jednotlivé fondy dosáhly minimální výnosové míry stanovené KNUiFE. Dodatečná část 
fondu bude vyu�ita k pokrytí těchto deficitů, pokud  prostředky z �konstantní části� nebudou 
dostačující. Pokud nebudou stačit ani prostředky fondu musí deficit pokrýt správcovská 
společnost. 

 
Výplata dávek 

Zákon je�tě není schválen. Podle návrhu zákona by starobní penze z povinného 
fondového pilíře měly být vypláceny pouze ve formě anuity při dosa�ení věku 65 (mu�i) a 60 
let (�eny) bez ohledu na délku poji�tění. Při výpočtu důchodu budou zřejmě pou�ity 
úmrtnostní tabulky za obě pohlaví dohromady. Anuity budou prodávat poji�ťovací společnosti 
(Chłoń-Domińczak, 2004). První dávky z druhého pilíře budou vypláceny v roce 2009. 

V případě invalidity zůstává naspořená částka na osobním účtu ve fondu a� do 
dosa�ení důchodového věku. Pokud invalidní osoby pracují, platí nadále příspěvky na 
důchodové poji�tění. Při dosa�ení důchodového věku si mů�e invalidní osoba zvolit vy��í ze 
dvou dávek - invalidního důchodu nebo starobního důchodu.V případě starobního důchodu se 
jedná o platby z prvního i druhého pilíře, v případě invalidního důchodu není prozatím 
v zákoně specifikováno, co se stane s prostředky na osobním účtu penzijního fondu. 

 V případě úmrtní účastníka fondu (ve fázi placení příspěvků) zdědí pozůstalí aktiva 
na osobním účtu. Polovina úspor je převedena na účet man�ela(man�elky) a bude vyu�ita 
k nákupu anuity při dosa�ení důchodového věku. Zbylá částka je vyplacena jednorázově. 
Účastník rozhoduje, komu připadne tato částka nebo alternativně je vyplacena nejbli��ím 
příbuzným. V případě úmrtí účastníka v období vyplácení dávek vzniká nárok na prostředky  
z penzijního fondu osobám určeným účastníkem. 
 
Daňový systém 

Daňový systém povinného fondového pilíře je typu EET, tj. příspěvky a investiční 
výnosy nejsou  zdaněny, důchodové platby ano. 
 
3.3  Dosavadní zku�enosti s povinným fondovým pilířem 
 
Vývoj situace na trhu penzijních fondů 

K 31.12. 2004 působilo v Polsku 15 povinných penzijních fondů (maximální počet 
aktivních fondů dosáhl od začátku reformy 21 fondů). Počet účastníků druhého pilíře 
překročil očekávání. Do fondů se do konce roku 1999 zapojilo 60 % pracovní síly (9,7 
miliónu osob) oproti předpokládaným 50 % (Chłoń-Domińczak, 2002a). Do konce roku 2004 
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stoupl počet účastníků fondů na 12 miliónů (KNUiFE, 2005). Ke stejnému datu spravovalo 5 
největ�ích fondů 76 % celkových aktiv povinných penzijních fondů a mělo 69 % účastníků 
(graf 11). 
 
G r a f  11 Koncentrace na trhu povinných penzijních fondů  k 31.12. 2004  
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Zdroj:  KNUiFE, 2005  
 

V roce 2003 tvořily dluhopisy více ne� polovinu investičních portfolií v�ech 
povinných penzijních fondů (51- 65 %),  druhou největ�í slo�kou byly akcie (31-35 %) 
(KNUiFE, 2004). Zahraniční investice představovaly v roce 2002 jen 1 % portfolia celkových 
aktiv fondů (graf 13). 
 
G r a f 12 Portfolio celkových aktiv povinných penzijních fondů v roce 2003 
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Poznámka: K 31.12. 2003 působilo na trhu  16 otevřených penzijních fondů. 
Zdroj: KNUiFE, 2004 
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G r a f 13 Portfolio povinných penzijních fondů - domácí a zahraniční investice 
 v roce 2002 
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Poznámka: K 31.12. 2002 působilo na trhu 17 penzijních fondů. 
Zdroj: FI-AD Financial Advisory Ltd., 2003 
 

Výnosnost polských povinných penzijních fondů je ovlivněna poměrně velkým 
podílem investic v akciích (graf 12). V prvních letech existence povinných penzijních fondů 
se ve výnosech promítla slabá výkonnost polského akciového trhu (Chłoń-Domińczak, 
2004b). V období od konce roku 1999 do konce roku 2001 činila průměrná reálná výnosová 
míra 9,1 % (tabulka 15). Rozdílná skladba portfolií jednotlivých penzijních fondů vedla 
k rozdílu ve výnosech fondů okolo 15 procentních bodů, dva fondy měly záporné reálné 
výnosy. V následujícím dvouletém období od 31.12. 2001 do 31. 12. 2003 byla výnosnost 
fondů vy��í. Reálná výnosová míra se pohybovala v rozmezí 18,2 % a� 30,3 %, v průměru  
23,6 %. Hrubá výnosová míra publikovaná KNUiFE ov�em nezahrnuje vý�i poplatků 
odečítaných z vý�e příspěvků účastníků fondu. V období prosinec 1999 a� červen 2004 se 
průměrné úspory v druhém pilíři zvý�ily nominálně jen o 20,3 % (v procentech odvedených 
příspěvků); zhodnocení důchodových úspor ve fondech v�ak bylo vy��í ne� zhodnocení 
důchodových úspor v ZUS (10,8 %)  (Chłoń-Domińczak, 2004a). 
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T a b u l k a 15  Reálná výnosová míra v období 31.12. 1999-31.12. 2003 
ukazatel 31.12. 1999-31.12. 2001 31.12. 2001-31.12. 2003 
nominální výnosová míra 
 - vá�ený průměr 21,5 % 26,1 %
- minimální vy�adovaná 
výnosová míra  10,7 % 13,0 %
inflace 12,4 % 2,5 %
reálná výnosová míra 
 - vá�ený průměr 
 - maximum 
 - minimum 

9,1 %
14,8 %
-0,5 %

23,6 %
30,3 %
18,2 %

 

Poznámka: Výnosová míra fondu - podíl (v %) rozdílu mezi hodnotou účetní jednotky v poslední pracovní den 
posledního měsíce daného čtvrtletí  a hodnoty účetní jednotky v poslední pracovní den měsíce, který nastal před 
24 měsíci a této hodnoty účetní jednotky v poslední pracovní den měsíce, který nastal před 24 měsíci. 
Tuto výnosovou míru oznamuje penzijní fond KNUiFE. 
Minimální vy�adovaná výnosová míra - ni��í z těchto dvou čísel 1) 50 % vá�eného průměru výnosových měr 
v�ech penzijních fondů operujících na trhu v daném období nebo 2) vá�ený průměr výnosových měr v�ech 
penzijních fondů mínus 4 procentní body. 
Inflace-údaje za prosinec. V období 31.12. 1999-31.12. 2001 působilo na trhu 17 fondů, v období 31.12. 2001-
31.12. 2003 16 penzijních fondů. 

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat polského statistického úřadu (GUS) a KNUiFE  
 
3.4  Zku�enosti a problémy reformy 
•  K nejzáva�něj�ím problémům polské důchodové reformy patří fakt, �e finální legislativa 
byla přijata ve spěchu a otázkám implementace nebyla věnována dostatečná pozornost. 
V důsledku toho nebyl ZUS, spravující systém důchodového poji�tění, před spu�těním 
reformy dostatečně připraven. Nejdůle�itěj�í změnou v administraci veřejného systému bylo 
vedení záznamů za ka�dého jednotlivce. Individualizace příspěvků vyvolala řadu problémů, 
které je�tě stále musí být doře�eny. Potí�e s identifikací pojistných  plateb v kombinaci 
s nefungujícím informačním systémem vyústily ve zpo�dění zavádění osobních účtů 
a neschopnost ZUS převádět příspěvky do fondového pilíře. Počáteční míra chybovosti 
v záznamech dosáhla 50 %,  95 % transferů do fondů nebylo uskutečněno (Chłoń-Domińczak, 
2002a). Zpo�dění vzniklá při převodu příspěvků do fondového pilíře vedla ke vzniku dluhu 
ZUS, který se zvy�oval je�tě vysokými úroky z prodlení. V roce 2003 byl přijat zákon o 
převzetí dluhu státem a dluh byl převeden do dlouhodobých vládních dluhopisů (Werner, 
2003). Tento dluh zvý�il celkové náklady reformy. Rovně� penzijní fondy musely přizpůsobit 
svou investiční strategii nepravidelnému převodu příspěvků, co� sní�ilo jejich investiční 
výsledky (Stanko, 2003). 
•  Dal�ím problémem fondového pilíře byla existence velkého počtu tzv. mrtvých účtů.  
Účty, na které nejsou placeny příspěvky, vznikly tím, �e se některé osoby přihlásily do více 
ne� jednoho fondu nebo se do fondu přihlásily osoby, které se do systému nemohly zapojit. 
Koncem roku 2002 bylo mrtvých účtů asi 18 % z celkového počtu účtů (Stanko, 2003).  
Mo�nost uzavřít téměř 2,3 milionu mrtvých účtů byla zavedena novelou zákona o penzijních 
fondech z roku 2003. 
•  S cílem sní�it operační náklady fondů byly novelou z roku 2003 také sní�eny poplatky 
z příspěvků klientů a mana�erské poplatky. Poplatky z příspěvků účastníků mohou činit 
maximálně 7 % pro období 2004-2010 a dále je maximální limit sni�ován a� na 3,5 % od roku 
2014. Před novelou, tj. v roce 2003, účtovaly fondy v průměru poplatky z příspěvků ve vý�i 
8,5 % (Werner, 2003). Dal�í přijatou úpravou byla modifikace systému záruk, který se ukázal 
být příli� nákladný.   
•  Fondového pilíře se dobrovolně účastní více lidí ne� se očekávalo, co� také vedlo 
k vy��ímu odlivu potenciálních příjmů průbě�ně financované části systému. Do II. pilíře 
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pře�la i řada lidí, pro které to není výhodné. To bylo způsobeno jednak nedůvěrou 
k veřejnému systému a také masivní reklamou penzijních fondů a činností jejich 
poji�ťovacích agentů (Chłoń-Domińczak, 2002b). 
•  Nedoře�enou otázkou zůstává zákon o anuitách. 
•  Kombinace dvou příspěvkově definovaných pilířů důchodového systému povede 
v souladu s cíli reformy ke zvý�ení diferenciace důchodů. To v�ak vyvolává nové problémy, 
mezi které patří pokles míry náhrady příjmů (podle výpočtů z roku 2002 dokonce pod úroveň 
stanovenou v úmluvě ILO) a hrozba chudoby mezi důchodci (Balcerzak-Paradowska, 2003, 
Chłoń-Domińczak, 2002a). Reakcí na tento problém bylo zvý�ení �výnosové míry� 
z příspěvků v prvním NDC pilíři (indexace kapitálu na pomyslných účtech). 
•  Je potřeba doře�it úpravu invalidních důchodů. Nová úprava invalidních důchodů která 
změní způsob výpočtu invalidních důchodů  v souladu s reformou důchodů starobních, by 
měla být schválena v průběhu tohoto roku.  
•  Polsko vyu�ívá k financování nákladů přechodného období příjmy z privatizace (zhruba 
1/12 nákladů). Největ�í část těchto nákladů (asi 2/3) v�ak bude pokryta vnitřním 
financováním, tj. sní�ením výdajů prvního pilíře, jedna čtvrtina nákladů bude financována 
dluhově (Chłoń-Domińczak, 2002a). 
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4.  Estonsko 
 
4.1  Základní charakteristika důchodového systému 

Po získání nezávislosti v roce 1990 zvolilo Estonsko liberálně orientovaný přístup 
k ekonomické transformaci, který se také promítl do důchodové reformy (Leppik, Männik, 
2002; Kulu, Reiljan, 2004). Estonsko zdědilo sovětský průbě�ně financovaný, dávkově 
definovaný systém důchodového poji�tění, který nebyl schopen reagovat na inflaci (v roce 
1992 za�ilo Estonsko hyperinflaci, která významně sní�ila hodnotu důchodů) ani na stárnutí 
populace. Tento systém byl v průběhu 90. let několikrát upraven (viz např. Leppik, Männik 
2002). Parametrické reformy v�ak byly vnímány pouze jako dočasné a společnost očekávala 
systémovou reformu silně redistributivního průbě�ně financovaného systému (Kulu, Reiljan, 
2004). V roce 1997 přijala vláda koncept důchodové reformy vypracovaný Komisí pro 
reformu sociálního zabezpečení zalo�ený na třípilířovém důchodovém systému. Příslu�né 
zákony  byly následně přijaty v letech 1998-2001 a současný estonský důchodový systém je 
zalo�en na těchto třech pilířích: 

1) Státní důchod. První průbě�ně financovaný pilíř byl reformován v roce 1998. Státní 
důchod  má zajistit minimální úroveň důchodu a je slo�en ze tří částí: základní části,  části 
odvozené od délky poji�tění a části odvozené od vý�e příspěvků. Nárok na starobní důchod 
vzniká po minimálně 15 letech poji�tění, důchodový věk se postupně zvy�uje na 63 let pro 
mu�e i �eny. Zaměstnavatelé platí sociální daň ve vý�i 33 % hrubé mzdy zaměstnanců, z toho 
13 procentních bodů jde na nemocenské poji�tění a 20 procentních bodů na důchodové 
poji�tění.   

2) Povinný fondový pilíř. Druhý pilíř byl spu�těn na začátku roku 2002. Schéma je povinné 
pro osoby narozené v roce 1983 nebo později, ostatní poji�těnci (mlad�í 60 let) se mohou do 
fondového pilíře zapojit dobrovolně. Osoby, které se do druhého pilíře zapojí, musí odvádět 
navíc 2 % hrubé mzdy do vybraného penzijního fondu. Kromě těchto 2 % jsou je�tě do 
druhého pilíře odváděny 4 procentní body ze  33%  sazby sociální daně placené 
zaměstnavatelem. Celkem je tedy do druhého pilíře odváděno 6 % hrubé mzdy.  Současně 
jsou pro tyto osoby kráceny důchody z prvního pilíře (i kdy� ne proporcionálně): osoby, které 
se zapojily do druhého pilíře, mají ni��í důchod z prvního pilíře, proto�e se jim za období, kdy 
do státního pilíře přispívají jen 16 % (místo 20 %), sni�uje část důchodu odvozená od 
příspěvků. 

3) Dobrovolný fondový pilíř. Třetí pilíř je daňově zvýhodněn a zahrnuje  investice do 
dobrovolných penzijních fondů a speciálních pojistných smluv třetího pilíře. Byl zaveden 
v roce 1998, tedy před zavedením druhého pilíře, mimo jiné také s cílem získat zku�enosti se 
správou penzijních fondů a ře�ením případných problémů (Leppik, 2004a).  Do třetího pilíře 
se zapojilo asi 8 % poji�těnců (Oorn, 2004).  

Jedincům, kteří nezískali potřebnou dobu poji�tění a mají alespoň pět let pobytu 
v Estonsku, je zaručen minimální důchod ve formě tzv. národního důchodu (v současné době 
990 EEK, tj. cca 63 EUR) 

 
T a b u l k a 16 Příspěvky na důchodové poji�tění (k 1. 1. 2004) 

účastníci 1.+2.pilíře plátce pojistného účastníci pouze 1. pilíře 
celkem 1. pilíř 2 .pilíř 

zaměstnanec 0 % 2 % 0 % 2 %
zaměstnavatel 20 % 20 % 16 % 4 %
celkem 20 % 22 % 16 % 6 %

Zdroj: Oorn, 2004 
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4.2  Povinný soukromý fondový pilíř 
Fondového systému se povinně účastí osoby narozené v roce 1983 nebo později (tj. 

osoby nově vstupující na trh práce). Osoby narozené mezi roky 1942 a� 1982 si mohou zvolit, 
zda se systému budou účastnit nebo ne, přitom star�í generace mají mo�nost zapojit se do 
druhého pilíře v krat�ím termínu ne� generace mlad�í. V prvním roce fungování systému 
(2002) probíhalo zapojení do druhého pilíře ve dvou fázích. V�echny osoby, které se rozhodly 
účastnit se druhého pilíře ji� od 1. července 2002, se musely zapsat do 31. května 2002. 31. 
květen 2002 byl nejpozděj�ím termínem pro zapojení do druhého pilíře pro osoby narozené 
v letech 1942-1951, osoby narozené v letech 1952-1956 se musely přihlásit do druhého pilíře 
do 31. října 2002. Říjen 2004 byl posledním termínem pro osoby narozené v letech 1962-
1964, mlad�í ročníky budou mít mo�nost se zapojit je�tě v dal�ích letech. Osoby narozené 
před rokem 1942 (tj. osoby, které dosáhly v roce spu�tění pilíře věku 60 nebo více let) se 
nemohou fondového pilíře účastnit. Osoby, které mají příjem pouze z obchodní činnosti, se 
rovně� nemohou účastnit. Po zapojení do fondového pilíře není mo�né se vrátit zpět do 
původního systému. 

 
Organizace pilíře 

Příspěvek zaměstnance (2 % hrubé mzdy) odvádí zaměstnavatel Daňovému úřadu, 
který přidá 4 procentní body ze sociální daně. Celý příspěvek je pak převeden na účet 
Estonského centrálního depozitáře cenných papírů (Eesti Väärtpaberikeskus- EVK), který 
spravuje Centrální registr cenných papírů. EVK spočte počet jednotek penzijního fondu, které 
odpovídají zaplaceným příspěvkům, a převede peníze do zvoleného penzijního fondu. 
Estonský Centrální registr cenných papírů obsahuje záznamy o zapsání osob k penzijnímu 
fondu, registruje �ádosti o zapojení do fondu, zvolené fondy, placené příspěvky, získané 
fondové jednotky, platby a jiné procedury spojené s důchody z penzijních fondů. EVK 
poskytuje výpisy z účtů minimálně jednou ročně, stav účtu je rovně� mo�né shlédnout na 
speciální internetové stránce. 

Penzijní fond mů�e být spravován veřejnou obchodní společností s omezeným 
ručením, která má příslu�nou licenci. Licence jsou vydávány na dobu neurčitou.  Licence na 
správu penzijního fondu vydává  Úřad finančního dohledu vykonávající dohled nad 
penzijními fondy a správcovskými společnostmi. 

Pouze osoby, které mají vzdělání, zku�enosti a profesní kvalifikaci  potřebnou ke 
správě penzijního fondu  a které mají  bezúhonnou reputaci, mohou výt zvoleny nebo 
jmenovány za členy  dozorčích rad nebo správních rad správcovských společností. Akciový 
kapitál správcovské společnosti  musí být alespoň: 

1) 30 miliónů estonských korun (1,9 miliónů EUR) před 31. 12. 2006, 45 miliónů estonských 
korun (2,9 miliónů EUR) po tomto datu, pokud správcovská společnost spravuje povinný 
penzijní fond, 

2) čistá aktiva správcovské společnosti  nemohou být ni��í ně� minimální akciový kapitál. 
Na základě investiční strategie lze rozli�it tři typy fondů. Podle zákona musí mít 

správcovské společnosti fond, který mů�e investovat pouze do instrumentů s fixním příjmem 
a nemů�e investovat do akcií. Dále mohou tyto správcovské společnosti spravovat fondy, 
které investují buď maximálně 25 % nebo 50 % do akcií.  

Změna fondu je mo�ná maximálně jednou ročně a není při ní účtován �ádný zvlá�tní 
poplatek. Estonský systém je poměrně flexibilní v tom, �e výběr fondu je mo�né změnit 
dvěma způsoby: 
- je mo�né (od 1.1. 2004) začít přispívat do nového fondu, přičem� prostředky v původním 
fondu zůstávají a dále se zde zhodnocují, 
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- je mo�né (od 1.1. 2005) změnit fond, v tomto případě jsou v�echny jednotky získané 
v původním fondu převedeny na jednotky v novém fondu. 

 
Systém záruk 
•  Rezervy pro zaji�tění prostředků účastníků fondového pilíře jsou vytvářeny na úrovni 
fondů (ve formě povinného podílu správcovské společnosti v penzijním fondu) i na úrovni 
odvětví. Správci penzijních fondů přispívají čtvrtletně  do Penzijního garančního fondu, který 
je součástí Garančního fondu. V případě bankrotu nebo v případě, �e byla poru�ena investiční 
omezení stanovená zákonem nebo pravidla penzijního fondu, a tím vznikla ztráta, jsou ztráty 
účastníků fondu pokryty takto:  
1) v první instanci je pou�it povinný podíl správcovské společnosti v penzijním fondu,  
2) je pou�it vlastní kapitál správcovské společnosti,  
3) kryje ztráty Garanční fond,  
4) stát má právo zaručit půjčku poskytnutou Garančnímu fondu, pokud je to nutné.  Prvních 
10 000 EUR je plně pokryto, částky nad tuto hranici z 90 %. 
•  Základní informace o regulaci investic roce 2003 je uvedena v tabulce 17. 
 
T a b u l k a 17 Omezení na investice (platná v roce 2003) 

finanční instrument limit 
vládní dluhopisy minimálně 35 %
podnikové dluhopisy - 
akcie 50 %
soukromé akciové nebo investiční fondy - 
komunální dluhopisy - 
krátkodobé bankovní vklady 35 %
deriváty 10 % pro účely managementu rizik
nemovitosti 10 %

Zdroj: Chłoń-Domińczak, 2004b 
 
Po�adavek na minimální diverzifikaci: 5 % investiční fondy, 5 % podnikové 

dluhopisy, 5 % bankovní vklady, 5 % vládní instituce, 2 % nemovitosti. 
Hodnota cenných papírů vydaných osobami patřícími ke stejné bankovní skupině  

nemů�e být  vy��í ne� 5 % tr�ní hodnoty aktiv povinného penzijního fondu. 
Pro zahraniční investice není stanoven �ádný speciální limit. Aktiva povinného 

penzijního fondu mohou být investována v zahraničí pokud:  
- jde o cenné papíry obchodované na regulovaných trzích  smluvních stran smlouvy o 
Evropském hospodářském prostoru, 
- jde o cenné papíry obchodované na regulovaném trhu  státu který je členem  Mezinárodní 
organizace komisí cenných papírů a je specifikovaný v podmínkách stanov penzijního fondu. 
•  Depozitářské slu�by mohou být poskytovány pouze institucemi  specifikovanými 
v zákoně o investičních fondech. Depozitářem povinného penzijního fondu mů�e být pouze  
depozitář, který je  správcem účtu  a který  operoval  jako depozitář investičního fondu 
alespoň po dobu jednoho roku v průběhu tří let před uzavřením smlouvy s povinným 
penzijním fondem.  
•  Dozor nad penzijními fondy a správcovskými společnostmi vykonává estonský Úřad 
finančního dohledu. 
•  V Estonsku neexistuje záruka vý�e dávky z povinného fondového pilíře. 
 



 

 38

Výplata dávek 
Nárok na penzi z druhého pilíře vzniká po splnění těchto podmínek: 
1) dosa�ení zákonného důchodového věku, 
2) začaly být vypláceny důchody ze státního pilíře,  
3) uplynulo minimálně 5 let od doby, kdy se účastník zapsal do fondového schématu. 

Účastník tedy nemů�e začít pobírat důchod z druhého pilíře před tím, ne� začne 
pobírat státní důchod. Pokud v�ak pobírá státní důchod a rozhodne se dále pracovat, mů�e 
důchody z druhého pilíře pobírat později. 

Výplatu penzí z povinného fondového pilíře mů�e zaji�ťovat poji�ťovací společnost 
nebo ve zvlá�tních případech penzijní fond: 
1) výplata penzí na základě pojistné smlouvy 
Obecně platí, �e osoba s nárokem na důchod z fondového pilíře uzavře smlouvu s poji�ťovací 
společností o výplatě důchodů. Penze mohou vyplácet pouze licencované poji�ťovací 
společnosti, které splňují po�adavky na minimální kapitál stanovené v zákoně. Transfer 
prostředků z penzijního fondu do poji�ťovací společnosti provádí Centrální registr cenných 
papírů. Výplata probíhá ve formě anuity, tedy v podobě pravidelně vyplácené částky na 
základě pojistné smlouvy. Mů�e jít o stejně vysoké nebo rostoucí částky vyplácené minimálně 
čtvrtletně. 
2) výplata penzí  z penzijního fondu 
Pokud vý�e měsíční anuity přesahuje trojnásobek národního důchodu (tj. minimálního 
důchodu), má poji�těnec mo�nost zvolit pravidelnou výplatu  z penzijního fondu bez uzavření  
pojistné smlouvy do vý�e částky přesahující trojnásobek národního důchodu. Pokud je vý�e 
měsíční anuity men�í ne� 25 % národního důchodu, má poji�těnec mo�nost  obdr�et 
pravidelnou výplatu z penzijního fondu do vý�e jedné čtvrtiny národního důchodu měsíčně. 

Pokud je celková vý�e povinných příspěvků do penzijního fondu men�í ne� 
dvojnásobek národního důchodu, je mo�ná jednorázová výplata této částky.  

Při stanovení vý�e anuity musí být pou�ity úmrtnostní tabulky za obě pohlaví 
dohromady. Technická úroková míra nemů�e překročit 3 %. 

V případě invalidity zůstávají prostředky na osobním účtu a při dosa�ení 
důchodového věku začnou být vypláceny podle obecných pravidel pro výplatu starobních 
důchodů z druhého pilíře. V případě úmrtí majitele osobního účtu jsou úspory dědictvím, 
které je rozděleno mezi pozůstalé. Dědic mů�e vybrat  prostředky v hotovosti a zaplatit daň 
z příjmu ve vý�i 26 % nebo přidat podíly k prostředkům na svém osobním účtu a vybírat je ve 
formě normální starobní penze při odchodu do důchodu. V případě úmrtí účastníka s nárokem 
na anuitu (tj. ve fázi výplaty dávek) má pozůstalý  nárok na důchod, pokud měl účastník 
sjednanou do�ivotní výplatu penze s pozůstalostní penzí nebo měl sjednanou do�ivotní 
výplatu penze se zaručenou dobou výplaty (minimálně 5 let).  
 
Daňový systém  

Příspěvky  do povinného fondového pilíře je mo�né odečíst ze základu daně 
z příjmu. Investiční výnosy nepodléhají zdanění. Důchody z prvního a druhého pilíře jsou 
sečteny dohromady a je zdaněna částka, která přesahuje trojnásobek nezdanitelného minima. 
V případě, �e důchodce nemá �ádný jiný příjem, daní se část důchodu nad čtyřnásobkem 
nezdanitelného minima. 
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4.3 Dosavadní zku�enosti s povinným fondovým pilířem 
 
Vývoj situace na trhu penzijních fondů 

V roce 2003 působilo v Estonsku 7 správcovských společností, které mohou 
spravovat povinné a dobrovolné penzijní fondy a 15 povinných penzijních fondů. Největ�í 
banka v Estonsku (Hansapank), má asi 50 % aktiv i účastníků druhého pilíře. Tři největ�í 
penzijní společnosti mají  více ne� 90 %  trhu (aktiv i účastníků) (Oorn, 2004).  Zapojování do 
fondového pilíře je dlouhodoběj�ím procesem ne� například v Polsku, mlad�í kohorty budou 
mít mo�nost připojit se k druhému pilíři minimálně do roku 2010. Nicméně v prvních letech 
fungování povinného fondového pilíře je zájem o účast ve fondech velký a počty účastníků 
přesahují původní odhady (Oorn, 2004).   V listopadu roku 2004 se druhého pilíře  účastnilo 
asi 424 000 lidí, tj. asi 70 % pracovní síly (Eesti Välisministeerium, 2004).  Jak bylo uvedeno 
vý�e, v Estonsku existují tři typy fondů, které se li�í investičními strategiemi. Fondy, které 
nejvíce investují do akcií, jsou mezi účastníky druhého pilíře zatím nejpopulárněj�í (tabulka 
18). 

 
T a b u l k a 18 Zapojení do fondů podle investičních strategií, listopad 2004 

investiční strategie fondu mu�i �eny 
progresivní 75,1 % 68,4 %
střední 15,8 % 20,2 %
konzervativní   9,1 % 11,3 %

Zdroj: Leppik, 2004b 
 
Portfolio celkových aktiv povinných penzijních fondů bylo v roce 2003 z 56 % 

slo�eno z dluhopisů, akcie tvořily 17 % portfolia. Investice estonských penzijních fondů jsou 
přitom výrazně orientované do zahraničí (graf 15). Výnosnost fondů v roce 2003 byla 
ovlivněna příznivým vývojem na trhu akcií. Vzhledem k různým investičním strategiím fondů 
se roční čisté výnosové míry fondů pohybovaly od 2 % do 12 % (Finantsinspenktsioon, 
2004). 
 
G r a f 14 Portfolio celkových aktiv povinných penzijních fondů v roce 2003 

 

Ostatní
21%

Akcie
17%

Hotovost a 
bankovní vklady

6%

Dluhopisy
56%

 
Zdroj: Finantsinspenktsioon,  2004 
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Graf 15  Portfolio soukromých penzijních fondů - domácí a zahraniční investice 
 v roce 2002 

 

Zahraniční 
investice

67%

Hotovost
20%

Domácí 
investice

13%

 
Zdroj: FI-AD Financial Advisory Ltd., 2003 
 
4.4 Zku�enosti a problémy reformy 
•  Estonsko zavedlo povinný fondový pilíř v roce 2002. Mělo tak mo�nost poučit se ze 
zku�eností jiných zemí střední a východní Evropy se zaváděním tohoto důchodového 
systému.  K získání zku�eností s penzijními fondy byl nejprve spu�těn třetí, dobrovolný pilíř 
důchodového systému. Podle estonských expertů pomohly tyto faktory sní�it riziko 
neúspěchu reformy (Leppik, 2004a, Oorn, 2004). 
•  Na přípravě nebo implementaci reformy se podílelo �est politických stran. Zapojení 
různých politických stran do  procesu důchodové reformy sni�uje riziko výrazných změn 
přijaté reformy (Leppik, 2004a). 
•  Podle původních záměrů měly být příspěvky do druhého pilíře placeny ji� od začátku roku 
2002. Nakonec byl tento termín posunut na 1. července 2002, čím� bylo poskytnuto více času 
na přípravu institucí druhého pilíře (Estonia, 2001). Tyto instituce se zatím nepotýkají 
s �ádnými záva�něj�ími potí�emi (Leppik, 2004a). 
•  Reformu provázely problémy se zavádějící nebo nepřesnou reklamou či s převody smluv 
(Oorn, 2004). 
•  Náklady na reformu patřily mezi hlavní témata diskutovaná při práci na důchodové 
reformě. Nakonec bylo rozhodnuto zachovat vý�i sociální daně  a z ní převádět pouze čtyři 
procentní body do druhého pilíře. Ni��í odvody do druhého pilíře samozřejmě znamenají ni��í 
tranzitivní náklady. Na druhé straně, 4 % by nebyla dostatečná k zaji�tění přiměřeného 
důchodu z druhého pilíře. Z tohoto důvodu byl přidán také individuální příspěvek 2 % (Oorn, 
2004). Vy��í příspěvky na důchodové poji�tění účastníků druhého pilíře jsou prezentovány 
v tom smyslu, �e �účastník platí 2 %, stát 4 %�, co� učinilo reformu atraktivněj�í a přispělo 
spolu s kampaní bank a investičních fondů k vysoké účasti ve druhém pilíři (Leppik, 2004b; 
www.pensionikeskus.ee). 
•  Druhý pilíř byl spu�těn v době příznivého vývoje na  finančních trzích, co� se pozitivně 
projevilo i ve výnosových mírách a prospělo také samotné důchodové reformě (Leppik, 
2004b).  

http://www.pensionikeskus.ee/
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•  Vzhledem k příznivé demografické situaci (Oorn, 2004) zatím příjmy ze sociální daně 
převy�ují náklady na důchody z prvního pilíře (Leppik, 2004b). Vysoký počet účastníků 
druhého pilíře v�ak mů�e tuto situaci změnit. 
•  V průběhu transformace v Estonsku byl kladen důraz předev�ím na ekonomický růst,  
k němu� by měl přispět i rozvoj druhého pilíře důchodového systému. Problémem estonského 
důchodového systému je v�ak dlouhodobě nízká úroveň důchodů - průměrný důchod 
dosahoval v letech 1995-2002 36-40 % čisté mzdy. Přibli�ně 20 % samostatně �ijících 
důchodců �ije pod hranicí chudoby a 50 % je rizikem chudoby ohro�eno. Vzhledem 
k nastavení parametrů současného důchodového systému zřejmě nedojde ke zlep�ení 
�ivotního standardu důchodců ani v pří�tích dvaceti letech (Kulu, Reiljan, 2004). 
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5. �výcarsko  
 
5.1  Základní charakteristika důchodového systému 

Základy sociálního poji�tění ve �výcarsku sahají do období po druhé světové válce, 
kdy byl v roce 1946 přijat zákon o starobních a pozůstalostních důchodech a o 13 let později 
přibyl zákon o invalidních důchodech. �výcarsko bylo prvním státem OECD, který deklaroval 
vícepilířové důchodové zabezpečení jako optimální podobu systému ochrany důchodových 
příjmů. Systém vděčí za svou nyněj�í, poměrně úspě�nou podobu častým revizím, které do něj 
vná�ejí pozitivní inovace - původně nebyl takto navr�en. �výcarsko bývá označováno jako 
prototyp ideálního důchodového poji�tění, a to nejen kvůli mezigenerační solidaritě v prvním 
pilíři, ale zejména kvůli fungování sociálního partnerství mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a 
sociální odpovědnosti �výcarských zaměstnavatelů, důrazu na individuální zabezpečení a 
odpovědnost pracujících (Spaelti 1998). Celý rozsáhlý sociálně-ochranný systém zabezpečení 
ve stáří ve �výcarsku na federální úrovni stojí na třech základních pilířích. Je kombinací 
státního průbě�ně financovaného systému, povinného systému zaměstnaneckých fondů a 
dobrovolného připoji�tění na komerční bázi - viz diagram 

 
�výcarský důchodový systém vychází z kořenů liberalismu a liberální �výcarské 

ústavy, kde je vyzdvi�ena individuální odpovědnost občanů za jejich �ivot, úspěch, 
spokojenost a �těstí. 

Ve �výcarsku, stejně jako ve vět�ině ostatních evropských zemí, existuje díky 
demografickému vývoji (klesající míra porodnosti a rostoucí střední délka �ivota - od roku 
1950 vzrostla střední délka �ivota u �en ze 70 na 82 let a u mu�ů z 66 na 76let a je zde 
předpoklad dal�ího prodlu�ování střední délky �ivota o jeden rok ka�dých 10 let) rostoucí 
disproporce mezi počtem příjemců penzí a aktivními plátci příspěvků. Prognózy hovoří o  
pravděpodobnosti pokračování tohoto trendu minimálně do roku 2035. V roce 1995 byl podíl 
osob star�ích 65 let  15 % v�ech obyvatel, av�ak v roce 2035 by měl tento podíl činit ji� téměř 
33 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. pilíř 
existenční zaji�tění 
státní péče 
plátci: občan, 
zaměstnavatel, stát 
 

2. pilíř 
dosa�ení 
předdůchodových 
příjmů 
péče zaměstnavatele 
plátci: občan, 
zaměstnavatel 

3. pilíř 
pokrytí ostatních výdajů
individuální péče 
jedince 
plátci: občan 
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G r a f 16 Rozdělení plnění ze v�ech pilířů �výcarského důchodového zabezpečení 

 
Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz - ein Ueberblick 2001 
 
5.2  I. pilíř - státní průbě�ně financovaný systém 

První pilíř ve �výcarsku představuje státní zabezpečení v důchodovém věku. Jeho 
smyslem je existenční zabezpečení  a státem garantovaná péče pro v�echny �výcarské občany 
(Koehler 2004). První pilíř si neklade za cíl udr�et stejné příjmy a �ivotní úroveň důchodců 
jako v aktivním věku. Po odchodu do důchodu představují příjmy z prvního pilíře necelou 
polovinu celkových důchodových příjmů. 

První pilíř je financován průbě�ně (PAYG systém) a je zalo�en na mezigenerační 
solidaritě, tzn. �e platby příspěvků na důchodové poji�tění jsou přímo rozděleny oprávněným 
osobám v důchodovém věku jako důchody. 

Základní poji�tění je povinné pro v�echny osoby pracující na území �výcarska (tedy 
včetně zahraničních dělníků, pendlerů a přeshraničních pracovníků) a dále jsou poji�těny 
osoby na území �výcarska �ijící (tedy děti a jiní nevýdělečně činní jako studenti, invalidé, 
důchodci, mu�i v domácnosti, �eny v domácnosti atd.). Dobrovolně jsou poji�těny osoby 
�ijící v zahraničí, které byly dříve poji�těny a mohou tedy zabránit případnému zkrácení  
svých penzí. V roce 1998 bylo důchodovým systémem pokryto 89 % ekonomicky aktivních 
obyvatel.  

Obě schémata - starobní i pozůstalostní poji�tění jsou spravována tzv. 
kompenzačními úřady, které vybírají příspěvky a vyplácejí dávky. Ve �výcarsku je okolo sta 
takovýchto kanceláří, které fungují pod zá�titou různých profesních asociací, kantonů a 
federální správy. Zaměstnavatelé jsou vázáni zákonem být členem tohoto systému a přispívat 
jak svým příspěvkem, tak příspěvkem odečteným z platu zaměstnance.  
Pokrytá rizika: První pilíř pokrývá riziko stáří, invalidity a smrti. 

Příspěvky do prvního pilíře platí jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Za oba odvádí 
příspěvek zaměstnavatel, a to ve vý�i 10,10 % z hrubé mzdy. Na tomto odvodu se podílejí obě 
strany stejnou částí, a to 5,05 % z hrubé mzdy. Osoby samostatně výdělečné činné odvádějí 
příspěvek ve vý�i 5,2 %-9,5 % ze svých příjmů z nezávislé činnosti. Do prvního pilíře dále 
přispívají veřejná správa (konfederace), a to ve vý�i 17,5 % ze svého rozpočtu a místní správa 
(kantony) ve vý�i 3 % svého rozpočtu. Dal�ím příjmem prvního pilíře se mohou stát úroky 
z přebytečného kapitálu na důchodovém účtu - v případě, �e vybrané příspěvky přesáhnou 
vyplacené dávky. 
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Pro osoby výdělečně činné začíná  povinnost přispívat od 17ti let, pro ostatní  od 20ti 
let a tato povinnost končí dosa�ením řádného důchodového věku. Vý�e příspěvku pro 
nevýdělečné osoby je odvozena od sociálních poměrů a pohybuje se od 390 - 11 100 CHF 
ročně. 

Hranice odchodu do důchodu je pro mu�e 65 let a pro �eny v intervalu 62-64 let 
(zále�í na datu narození). Nárok na důchod vzniká ji� po jednom roce placení příspěvků. 

Důchod vyplácený z prvního pilíře sestává ze dvou slo�ek - plo�né dávky a dávky 
odvozené z výdělku. Plo�ná i doplňková dávka mů�ou ka�dá dosáhnout maximálně 20 % 
průměrného výdělku. Výplata dávek z prvního pilíře je svázána s příspěvky do něj 
zaplacenými, to znamená �e osoby s minimálními příspěvky dostávají minimální důchod, a 
naopak osoby s maximálními příspěvky dostávají maximální příjmy. Prakticky je zde tedy 
potlačena příjmová solidarita. Minimální důchod je 12 360 CHF a maximální 24 720 CHF 
ročně.  
 
5.3  II. pilíř - zaměstnanecké důchodové zabezpečení 

Ve �výcarsku rozeznávají dvě formy zaměstnaneckého důchodového zabezpečení: 
povinné a  tzv. nadpovinné zabezpečení. V dal�ím textu je u�íván výraz fond a penzijní 
pokladna. Jedná se o to samé, ve �výcarsku je oficiální název Pensionkasse, ale nám je bli��í 
označení fond. Vzhledem k velkému počtu zaměstnaneckých fondů ve �výcarsku to v�ak 
nejsou penzijní fondy v takové podobě, v jaké je známe z podmínek v České republice. 
a) povinné zaměstnanecké důchodové zabezpečení 

První penzijní fondy byly zalo�eny před více ne� 100 lety v oblasti strojírenského 
průmyslu. Zaměstnanecké důchodové zabezpečení bylo v roce 1972 včleněno do �výcarské 
ústavy a v roce 1985 byl přijat ve �výcarsku zákon, který z dosavadního dobrovolného 
zaměstnaneckého důchodového zabezpečení v zaměstnaneckých fondech učinil zabezpečení 
povinné. Hlavními důvody byla předev�ím velká účast občanů v těchto zaměstnaneckých 
fondech, desítky let trvající tradice těchto fondů a vyspělé, zdravé institucionální finanční 
prostředí. Legislativní zabezpečení druhého pilíře je dáno státem, jeho fungování v�ak stojí 
čistě na soukromé bázi. Zaměstnanecké fondy jsou státem kontrolovány, av�ak stát se na 
jejich financování přímo nepodílí. Nepřímo jsou zaměstnanecké fondy státem podporovány 
mo�ností odpočtu zaplacených příspěvků jak zaměstnanců (placené příspěvky), tak 
zaměstnavatelů (povinně stanovené příspěvky v rámci mzdových nákladů podniku) 
z daňového základu. Usměrňování investiční činnosti fondů ve �výcarsku patří společně 
s Japonskem mezi nejpropracovaněj�í systémy na světě (Korandová 2004). Hlavními 
omezeními (vedle struktury portfolia co do časové a majetkové skladby) danými zákonem 
jsou minimální dávky z druhého pilíře. V současné době je ve druhém pilíři �výcarského 
důchodového zabezpečení poji�těno okolo 3,35 milionu osob (3,306 v roce 2001). 

Smyslem zaměstnaneckých důchodových fondů (zmíněným i v ústavě) je zabezpečit 
�ivotní úroveň osob po odchodu do důchodu společně s plněním z prvního pilíře alespoň na 
stejné úrovni, jako byla před odchodem ze zaměstnání. Ve �výcarsku je zvykem za dosa�ení 
takovéto úrovně označovat plnění z prvního a druhého pilíře ve vý�i okolo 60% hrubých 
předdůchodových příjmů. 

Druhý pilíř je ve �výcarsku financován metodou kapitálového krytí. Při pou�ití této 
metody financování je vyplácený důchod  závislý na zaplacených příspěvcích jednotlivého 
účastníka. Tyto příspěvky jsou shroma�ďovány a zhodnocovány. Metoda kapitálového krytí 
zaručuje, �e ka�dá přispívající osoba dostane minimálně to, co do systému vlo�ila. V�echny 
penzijní fondy (pokladny) jsou ekonomicky soběstačné. Přehled financování povinné části 
druhého pilíře v letech 1990-2001 je zachycen v tabulce 19. 
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T a b u l k a 19 Financování povinné části druhého pilíře 
rok (údaje v milionech CHF) 1990 1995* 1998 1999* 2000 2001* 
příjmy celkem 33 740 44 328 49540 48 800 50 511 53 600 
příspěvky dohromady** 21 905 25 637 29 027 26 800 29 499 32 900 
úroky*** 10 977 15 171 15 813 17 500 16 552 14 700 
ostatní příjmy**** 858 3 521 4 700 4 500 4 460 6 000 
struktura příjmů v %       
příspěvky dohromady** 64,9 57,8 58,6 54,9 58,4 61,4 
úroky*** 32,5 34,2 31,9 35,9 32,8 27,4 
ostatní příjmy**** 2,5 7,9 9,5 9,2 8,8 11,2 
výdaje celkem 15 727 24 330 28 753 30 400 33 069 36 000 
sociální plnění***** 8 737 14 139 17 443 18 500 20 236 22 200 
správní a provozní náklady 1 365 1 977 2 298 2 300 2 383 2 400 
ostatní výdaje 5 625 8 214 9 012 9 600 10 450 11400 
účetní saldo****** 18 600 25 900 40 000 45 200 16 200 -20 000 
stav kapitálového konta 207200 311100 413 600 458 800 475 000 455 000 
*           odhady spolkového úřadu pro sociální poji�tění 
**         zaměstnavatel + zaměstnanec 
***       výnos kapitálu (kromě zvý�ení kapitalizační hodnoty � zahrnuto v ostatních příjmech) 
****     zrealizované zvý�ení kapitalizační hodnoty 
*****   důchody a kapitálové plnění 
****** účetní saldo odpovídá vývoji kapitálových účtů a obsahuje proto také elementy, které řádné účetnictví nezohlední  (např. účetní zisk) 

Zdroj: Berufliche Vorsorge www.bsv.admin.ch 
 

Zaměstnanecké důchodové zabezpečení je povinné pro v�echny zaměstnance a jejich 
příspěvková povinnost začíná v 17ti letech pro rizika invalidity či smrti a ve 25ti letech pro 
riziko stáří. Povinnost být účastníkem závisí také na vý�i platu. V roce 2005 činila minimální 
vý�e platu podléhajícího poji�tění v druhém pilíři 19 350 CHF. Příspěvková povinnost končí 
dosa�ením důchodového věku. 

Pro zaměstnavatele je stanovena povinnost přispívat na zaměstnanecké důchodové 
zabezpečení, a to buď do vlastního zřízeného fondu (institutu zabezpečení) nebo se musí 
připojit k tzv. sběrným nadacím (penzijní pokladny - fondy).  Právní forma fondu mů�e 
nabývat podob soukromé či veřejnoprávní korporace. Veřejnoprávní fondy jsou určeny, jak u� 
název napovídá, jenom pro státní zaměstnance. Rozdělení fondů dle právní normy ve 
�výcarsku ukazuje následující tabulka: 
 
T a b u l k a 20 Rozdělení fondů podle právní formy 
právní forma 1992 1994 1996 1998 
soukromé korporace 13 527 12 657 11 404 10 253 
s počtem poji�těných 2 876 541 2 682 504 2 586 737 2 580 594 
z toho     
          nadace 13 485 12 634 1 136 10 216 
s počtem poji�těných 2 763 219 2 568 274 24 850 605 2 475 424 
          dru�stva 42 41 39 37 
s počtem poji�těných 113 322 114 230 101 677 105 170 
veřejnoprávní korporace 162 176 168 156 
s počtem poji�těných 554 828 556 851 560 767 559 082 

Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz 
 
Jestli�e se zaměstnavatel rozhodne vytvořit vlastní penzijní fond (pokladnu), zřizuje 

ho a na jeho správě a vedení se podílí společně se svými zaměstnanci, a to rovným dílem 
(platí zásada paritní správy). Jako správní formy jsou ve �výcarsku nejčastěji zastoupeny tyto: 

Správa fondu minimálně dvěma zaměstnavateli dohromady, správa koncernovou, 
holdingovou či mateřskou společností zaměstnavatele, kolektivní správou, dru�stevní správou 
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či smí�enou formou (něco mezi kolektivní a dru�stevní správou - hlavně pro veřejnoprávní 
fondy) (BSV 2005). 

Zaměstnavatelé, kteří nechtějí (nebo nemohou) zalo�it vlastní penzijní fond, se 
mohou připojit k tzv. sběrným nadacím provozovaným vět�inou některou z bank či �ivotních 
poji�ťoven. V�echny penzijní fondy zabezpečující povinné zaměstnanecké zabezpečení musí 
být registrovány. V roce 1998 bylo ve �výcarsku registrováno 2 823 fondů s 2 951 777 
poji�těnci a 7 586 fondů neregistrovaných s 187 899 poji�těnci. Penzijní fondy vedou 
ka�dému účastníkovi tzv. �individuální účet�. Finanční prostředky fondu jsou  právně 
odděleny od prostředků zaměstnavatele a shroma�ďují se v institucích zabezpečení, aby 
v případě ekonomických potí�í mateřského podniku nemohlo dojít k jejich zneu�ití. Penzijní 
fondy mají informační povinnost vůči svým členům a ka�dý rok je musí seznámit mimo jiné 
s jejich nároky, příspěvkovou sazbou, celkovou sumou aktiv na individuálním účtu, náklady 
fondu atd. Celkový majetek v�ech institucí zabezpečení ve druhém pilíři činil v roce 2000 490 
miliard CHF. Majetek fondů s porovnáním HDP v poměru k HDP je zachycen v tabulce 21. 
 
T a b u l k a 21 Majetek fondů v porovnání k HDP 
majetek fondů a HDP 1987 1992 1994 1996 1998 
aktiva fondů 167 683 256 680 296 027 348 295 428 251 
HDP 257 175 342 364 357 463 365 833 380 940 
aktiva fondů v % HDP 65,2 75,0 82,8 95,2 112,4 

Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz 
 
Systém záruk 

Provozovatelé penzijních fondů jsou ze zákona povinni minimálního zhodnocení 
svěřených prostředků (technická úroková míra) a to minimálně 2,5 % (2005, v roce 2002 to 
byla 4 % procenta). Z výnosů vy��ích ne� minimálně po�adovaných 2,5 procent jsou tvořeny 
rezervy na období, kdy se nepodaří minimálního výnosu dosáhnout. 

1% ze mzdy pracovníka je odváděno do státního rezervního fondu (slou�í pro případ 
finančních problémů zaměstnaneckého fondu). 
Dle zákona mů�e být majetek fondů ve �výcarsku slo�en z následujících instrumentů: 
•  hotovost, 
•  pohledávky znějící na konkrétní částku, po�tovní �eky a bankovní finanční pohledávky na 

jméno, dluhopisy, 
•  obytné a obchodní domy, stavební pozemky, 
•  podíly na společnostech, 
•  akcie, podílové a cenné papíry. 
Zákonem stanovená omezení ve skladbě majetku jsou uvedena v tabulce 22. 
 
T a b u l k a 22 Omezení ve skladbě majetku dle zákona  
omezení instrument 
100 % pro pohledávky za dlu�níky se sídlem ve �výcarsku, u ka�dého dlu�níka ale maximálně 15%, 

jestli�e se nejedná o pohledávky za vládu, kantony, banky, fondy zaměstnaneckého důchodového 
systému 

75 % pro zástavní práva na stavební pozemky a hypoteční dluhopisy, maximálně v�ak ve vý�i 80% tr�ní 
hodnoty 

50 % pro stavební pozemky ve �výcarsku a pro podíly ve společnostech obchodujících s nemovitostmi, 
jejich� majetek je minimálně z poloviny jako stavební pozemky ve �výcarsku 

30 % pro akcie a jim  podobné cenné papíry stejně jako jiné vlastnické podíly na společnostech se sídlem 
ve �výcarsku, maximálně v�ak 10% od ka�dé společnosti 

30 % pro pohledávky za dlu�níky se sídlem v zahraničí, maximálně v�ak 5% u ka�dého dlu�níka 
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25 % pro akcie a jim podobné cenné papíry společností se sídlem v zahraničí, maximálně v�ak 5% od 

ka�dé společnosti 
20 % pro cizí měnu, stejné jako konvertibilní pohledávky v cizí měně, od ka�dého dlu�níka ale 

maximálně 5%, kromě cizí měny dr�ené za účelem pokrytí nároků plynoucích z poji�tění v cizí 
měně 

5 % pro stavební pozemky v zahraničí a pro podíly ve společnostech obchodujících s nemovitostmi, 
jejich� majetek je více ne� z poloviny představován stavebními  pozemky v zahraničí 

Zdroj: Verordnung uber die Berufliche Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
 

Skutečné slo�ení majetku fondů ve �výcarsku mů�eme sledovat v následující tabulce 
a grafech. 
 
T a b u l k a  23 Majetek fondů 
aktiva a pasiva v milionech CHF soukromé veřejnoprávní dohromady 
aktiva    
přímé investice celkem 279192 132900 412092 
  likvidní prostředky a krátkodobé investice 28045 8 006 36 051 
  pohledávky, zápůjčky 7653 1 444 9 097 
  pohledávky za zaměstnavatelem 4 359 20 786 25 145 
  majetkové podíly, akcie zaměstnavatele 5 301 2 5 303 
  obligace, pokl. poukázky domácí v CHF 59 154 14 529 73 683 
  obligace, pokl. poukázky zahr. v CHF 13 140 3 903 17043 
  obligace, pokl. poukázky v cizí měně 26 138 13 379 39 517 
  hypotéky na �výcarské nemovitosti 11 867 11 506 23 373 
  hypotéky na zahraniční nemovitosti 42 -  42 
  akcie a podílové listy �výcarské 50 016 25 952 75 968 
  akcie a podílové listy zahraniční 36 748 17 207 53 991 
  nemovitosti ve �výcarsku 35 838 15 785 51 623 
  nemovitosti v zahraničí 67 -  67 
  drahé kovy a jiné investice 788 401 11 89 
nepřímé investice celkem 62 590 12 312 74 902 
  obligace, pokl. poukázky domácí v CHF 10 557 552 11 109 
  obligace, pokl. poukázky zahr. v CHF 3 501 264 3 765 
  obligace, pokl. poukázky v cizí měně 5 908 1 911 7 819 
  hypotéky na �výcarské nemovitosti 1 266 38 1 304 
  hypotéky na zahraniční nemovitosti 12 - 12 
  akcie a podílové listy �výcarské 9 437 1 429 10 866 
  akcie a podílové listy zahraniční 14 319 5803 20 122 
  nemovitosti ve �výcarsku 7 073 1 373 8 446 
  nemovitosti v zahraničí 861 245 1 106 
  drahé kovy a jiné investice 1 469 480 1 949 
  smí�ené investice 8 187 217 8 404 
ostatní aktiva 3 087 802 3 889 
aktiva celkem 344 869 146 014 490 883 
pasiva    
  cizí kapitál (úvěry a ostatní pasiva) 12 058 1 535 13 593 
  pasivní hypotéky 2 177 91 2 268 
  rezervy na fluktuaci trhu investiční rez. 37 432 13 724 51 156 
  rezervy na příspěvky zaměstnavatele 8 767 21 8 788 
  vázaný a volný vlastní kapitál 284 435 130 643 415 078 
pasiva celkem 344 869 146 014 490 883 
počet fondů 8 949 147 9 096 
 

Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz - Pensionkassenstatistik 2000 
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G r a f 17 Slo�ení majetku fondů podle vlastnické formy 

 
Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz-� Pensionkassenstatistik 2000 
 
G r a f  18 Vývoj slo�ení majetku fondů, 1992-2000 

 
Zdroj: Die berufliche Vorsorge in Der Schweiz - Pensionkassenstatistik 2000 
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Daňový systém 
�výcarsko je kromě jiného specifické způsobem zdanění příspěvků a dávek 

důchodového zabezpečení. Ve v�ech třech pilířích je tento způsob téměř identický - příspěvky 
a výnosy fondů jsou osvobozeny od daně, ale dávky jsou daněny (tzv. EET).  
 
Financování 

Příspěvky do druhého pilíře pocházejí jak od zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, stát 
nepřispívá. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni přispívat do fondu minimálně 50 procenty 
z celkových příspěvků. Je ponecháno na vůli zaměstnavatele přispívat více, potom mů�ou být 
sní�eny příspěvky zaměstnance nebo zvý�eny vyplácené dávky. Nepsaným pravidlem je, �e 
v dobře fungujících zaměstnaneckých fondových systémech příspěvek zaměstnavatele činí 
více ne� dvojnásobek příspěvku zaměstnance. Rozdělení příspěvků v letech 1996 a 1998 
ukazuje následující tabulka: 
 
T a b u l k a 24 Příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů, 1996 a 1998 
příspěvky v mil.CHF 1996 podíl v % 1998 podíl v % 
zaměstnanci 9 139 35 9 440 32,9 
zaměstnavatelé 16 959 65 12 219 67,1 
příspěvky celkem 26 098 100 28 659 100 

Zdroj: Die berufliche Vvorsorge in der Schweiz - ein Ueberblick 2001 
 

Příspěvky na pojistné jsou závislé na věku poji�těného (viz tabulka 25) a na vý�i jeho 
tzv. koordinované mzdy (rozdíl mezi částkou 24 720 CHF a skutečnou mzdou, maximálně 
v�ak 74 160 CHF). 
 
T a b u l k a 25 Příspěvky na pojistné podle věku poji�těnce 

věk 
mu�i �eny 

% pojistného z koordinované mzdy 

25-34 25-34 7 
35-44 32-41 10 
45-54 42-51 15 
55-65 52-62 18 

Zdroj: Dochodkové zabezpečenie vo �vajčiarsku  

 
Celkové příspěvky jsou rozčleněny na dvě části, na tzv. spořící část 7 - 18% z tzv. 

koordinované  mzdy pracovníka (rozdíl mezi částkou 24 720 CHF a skutečnou mzdou, 
maximálně v�ak 74 160 CHF) a na rizikovou část 2 - 4% ze mzdy pracovníka. Kromě těchto 
příspěvků se dal�í 1% ze mzdy pracovníka odvádí do státního rezervního fondu (slou�í pro 
případ finančních problémů zaměstnaneckého fondu). Nárok na důchod z druhého pilíře 
vzniká mu�ům v 65 a �enám v 64 letech. Roční důchod je vypočítáván z částky nahromaděné 
na účtu zaměstnance a to tzv. konverzí. Nashromá�děný kapitál na individuálním účtu je 
převeden na roční penzi na základě konverzního faktoru, který činí 7,15 % pro mu�e a 7,20 % 
pro �eny (do roku 2014 se plánuje postupné sní�ení a sjednocení konverzního faktoru na 
6,80 % pro mu�e i �eny). 

Poji�těný mů�e také po�adovat vyplacení 25% nahromaděných aktiv na jeho 
individuálním účtu najednou. Navíc penzijní fondy mohou vyplácet v�echny prostředky 
nahromaděné na účtu poji�těnce najednou (místo pravidelného důchodu), jestli�e by 
pravidelný důchod byl men�í ne� 10% minimálního důchodu z prvního pilíře. Fondy také 
mohou stanovit, �e v�echny prostředky nashromá�děné na účtu poji�těnce mohou být 
vyplaceny najednou, ale není to povinné. Předčasný důchod je mo�ný, maximálně v�ak o pět 
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let dříve, ne� je řádný důchodový věk, kdy� poji�těný přestane pracovat. Z druhého pilíře je 
mo�no vyplácet následující penze: 
•  starobní, 
•  invalidní, 
•  vdovské a vdovecké, 
•  pozůstalostní. 
Tabulka 26 ukazuje vývoj počtu příjemců důchodů, poji�těných a počtu fondů v letech 1990-
2001. 
 
T a b u l k a 26 Vývoj počtu fondů, poji�těnců a důchodů, 1990-2001 
rok počet 

fondů 
počet 

poji�těných 
starobní 
důchod 

vdovský,  
vdovecký 

sirotčí invalidní jiný důchody 
celkem 

1990 - 3 541 000 - - - - - 508 000 
1995 12 200 3 190 000 - - - - - 627 000 
1996 11 572 3 147 504 352 579 136 480 41 984 80 023 36 045 647 111 
1997 10 932 3 144 000 - - - - - 670 000 
1998 10 409 3 139 676 379 081 142 164 48 446 92 246 32 975 694 912 
1999 9 750 3 180 000 - - - - - 720 000 
2000 9 096 3 226 004 413 080 150 044 54 271 102 504 28 225 748 124 
2001 8 550 3 306 000 - - - - - 785 000 

Zdroj: Berufliche Vorsorge, www.bsv.admin.ch 
 
Rozdělení penzí v roce 1998 viz následující graf 
 
G r a f  19  Rozdělení důchodů z 2. pilíře, 1998 
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Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz - ein Ueberblick 2001 
 

Zaměstnanec nemá mo�nost volby zaměstnaneckého fondu, je vázán rozhodnutím 
svého zaměstnavatele a při změně zaměstnání jsou prostředky z fondu původního 
zaměstnavatele automaticky převedeny do fondu u zaměstnavatele nového.  
Jako závěr k povinné části druhého pilíře slou�í následující tabulka - Přehled fondů, 
poji�těnců a příjemců důchodů v roce 2000. 
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T a b u l k a 27 Přehled fondů, poji�těnců a příjemců důchodů v roce 2000  
 soukromé 

fondy 
veřejnoprávní 

fondy 
fondy celkem 

počet fondů 8949 147 9096 
poji�těnci celkem 2703339 522665 3226004 
                 mu�i 1753215 268602 2021817 
                 �eny 950124 254063 1204187 
příjemci důchodů 530827 217297 748124 
roční suma vyplacených důchodů v 1000 CHF 9774506 6517364 16291870 

Zdroj: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz - Pensionkassenstatistik 2000 
 
b) nadpovinné podnikové zabezpečení 
Tzv. nadpovinné podnikové zabezpečení je někde na rozhraní mezi druhým a třetím pilířem. 
Funguje na stejném principu jako povinné podnikové zabezpečení av�ak je dobrovolné. Na 
rozdíl od třetího pilíře do něj přispívají i zaměstnavatelé. Toto zabezpečení tvoří 
nezanedbatelnou polo�ku důchodových příjmů obyvatel ve �výcarsku. 
 
5.4  III. pilíř - soukromé důchodové poji�tění 

Flexibilním a individuálním doplňkem ke dříve zmíněným dvěma pilířům je 
soukromé důchodové poji�tění. Stejně jako druhý pilíř je zalo�eno na fondovém způsobu 
financování (metoda kapitálového krytí) a pomáhá ka�dému jednotlivci překrýt prázdná místa 
svého individuálního důchodového zabezpečení, která z různých důvodů nemohou být kryta 
prvním a druhým pilířem. 

Soukromé důchodové poji�tění je ponecháno na vlastní zodpovědnosti a iniciativě 
jedince a není aktivně podporováno ze státních prostředků. Třetí pilíř je zejména vhodný pro 
osoby nevýdělečně činné, osoby se středními či vy��ími příjmy či osoby samostatně 
výdělečně činné, které jsou vyloučeny z druhého pilíře. Účast v tomto pilíři je nepřímo 
podporována státem ve formě daňového zvýhodnění jako forma jakési odměny těm, kteří se 
rozhodli investovat část svých příjmů do svého zabezpečení ve stáří a nespoléhat na pomoc 
státu (toto rozhodnutí v budoucnu u�etří sociální výdaje státnímu rozpočtu). 

V rámci třetího pilíře existují ve �výcarsku dva subsystémy li�ící se zejména 
poskytovanou nepřímou státní podporou. Jedná se o tzv. �vázané zabezpečení� a 
�zabezpečení volné�. 

Vázané zabezpečení existuje zejména ve formě �ivotního poji�tění u některé z 
poji�ťovacích společností či jako spořitelní konto u některé z  bank. Prostředky takto 
akumulované musí bezpodmínečně slou�it k důchodovému zabezpečení. Tyto prostředky pak 
mohou být pou�ity nejdříve pět let před dosa�ením důchodového věku. Při splnění těchto 
podmínek je toto spoření státem daňově zvýhodněno, a to odečitatelnou polo�kou ze základu 
daně ve vý�i 5 700 CHF. 

Volné zabezpečení zahrnuje v�echny ostatní formy individuálního zabezpečení 
(finanční investice, investice do nemovitostí, spoření, �). V určitých případech je i zde 
mo�nost odpočíst některé polo�ky ze základu daně. 
 
5.5 Zku�enosti 

Financování �výcarského třípilířového zabezpečení je v podstatě dvojí: první pilíř je 
financován metodou průbě�ného financování, druhý a třetí se financuje metodou kapitálového 
krytí (�těpánek 2002). K výhodám metody průbě�ného financování patří hlavně 
uskutečňování my�lenky mezigenerační solidarity, kdy ekonomicky aktivní občané podporují 
svými příspěvky občany v důchodovém věku. K hlavní nevýhodě patří postupný propad salda 
prvního pilíře do deficitu. Jako výhody metody kapitálového krytí lze zmínit men�í závislost 
na demografickém vývoji či mo�nost investování kapitálu shroma�ďovaném v druhém pilíři a 
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tím podporu celého ekonomického systému. Dle v�eobecné shody nejen mezinárodních 
institucí působících v oblasti důchodového zabezpečení představuje �výcarská kombinace 
metody průbě�ného financování a metody kapitálového krytí optimální výchozí bod pro 
dlouhodobou finanční jistotu systému. Nejenom z těchto důvodů, ale i pro �irokou podporu 
�výcarského důchodového systému veřejností je tento dávám za vzor státům uva�ujícím o 
reformě svých důchodových systémů. Například Slovensko se při své reformě penzijního 
systému nechalo �výcarským systémem inspirovat. 
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Závěr - shrnutí a doporučení 
 

V souladu se zadáním výzkumného projektu, které po�adovalo zahrnutí států 
reprezentujících rozdílné formy povinného spoření,  se rozsah privatizace i celková podoba 
důchodových systémů sledovaných zemí značně li�í.  Zatímco Chile zvolilo přístup úplné 
privatizace původního průbě�ně financovaného systému, v zemích střední a východní Evropy 
se prosadil trend privatizace částečné. Vý�e povinných příspěvků do fondového pilíře je 
v těchto státech výrazně ni��í ne� vý�e příspěvků do pilíře průbě�ně financovaného, a proto 
také vět�í část důchodů bude pocházet z průbě�ně financovaného pilíře. Konečně druhý pilíř   
�výcarského třípilířového systému je zalo�en na povinném spoření do zaměstnaneckých 
penzijních fondů. Vzhledem k rozdílům důchodových systémů a odli�nostem ve výchozích 
podmínkách a faktorech ovlivňujících důchodovou reformu není mo�né zobecnit výsledky 
důchodových reforem ve v�ech pěti zemích uvedených ve zprávě. Přesto v�ak lze čerpat 
poučení ze zku�eností  jednotlivých zemí s povinným spořením a vyu�ít je při formulaci 
dal�ích směrů důchodové politiky v České republice. 

Po 24 letech od počátku důchodové reformy je zřejmé, �e Chile bylo při přechodu 
k fondovému příspěvkově definovanému důchodovému systému relativně úspě�né. PRA 
systém pře�il konec vojenské diktatury a ani tři levicové vlády nepřistoupily k zásadním 
zásahům do jeho fungování. K úspěchu důchodové reformy  přispěl komplexní přístup 
k reformám celého hospodářství, dobře vedená kampaň, následný úspě�ný start nového 
důchodového systému, silný, pru�ný a nezávislý dozor a flexibilní přístup k regulačním 
opatřením. Průměrný reálný výnos za období 1981-2002 činí 10,4 % a předpokládá se, �e i 
v budoucnosti se bude výnosnost fondů pohybovat nad úrovní 4 % ročně, s ní� se počítalo při 
modelování systému.  

Důchodový systém v Chile se nicméně potýká s některými dílčími problémy. 
Předev�ím se potvrzuje, �e v příspěvkově definovaných systémech se výrazněji promítá 
situace na trhu práce do vý�e důchodů a vede k některým sociálním problémům. Nízká 
úroveň pokrytí důchodového poji�tění (která se ov�em od reformy z roku 1981 postupně 
zvy�uje), skutečnost, �e pouze asi 40 % pracujících platí své příspěvky pravidelně během celé 
své pracovní kariéry a vyu�ívání předčasných odchodů do důchodu vedou k nízkým 
náhradovým poměrům. Problém nízkých důchodů se přitom dotýká z vět�í části �en, které 
mají častěji  nepravidelnou pracovní kariéru, men�í mzdy, ni��í důchodový věk a del�í střední 
délku �ivota ne� mu�i. Genderové rozdíly ve vý�i důchodu se tak v novém fondovém 
systému  prohlubují.  

K hlavním  problémů privatizace důchodového systému patří vysoké tranzitivní 
náklady a s nimi spojené riziko zadlu�enosti. Chile se podařilo zvládnout tranzitivní deficit  
bez zásadních potí�í. Přesto v�ak  podle expertů OECD (Martins, Mulder, 2003) privatizace 
penzijního systému nebude bez dal�ích reforem stačit k pokrytí nákladů spojených 
s demografickým stárnutím, neboť roste tlak na veřejné výdaje v rámci schématu minimálního 
důchodu financovaného ze v�eobecných daní.   

Za zásadní chyby důchodových reforem v Maďarsku a Polsku, kterých je třeba se 
vyvarovat při přípravě důchodové reformy v České republice, lze označit institucionální a 
legislativní nepřipravenost reforem. K nejzáva�něj�ím problémům polské důchodové 
reformy patří fakt, �e finální legislativa byla přijata ve spěchu a otázkám implementace 
nebyla věnována dostatečná pozornost. V důsledku toho nebyl ZUS spravující systém 
důchodového poji�tění před spu�těním reformy dostatečně připraven. Potí�e s identifikací 
pojistných  plateb v kombinaci s nefungujícím informačním systémem vyústily ve zpo�dění 
zavádění osobních účtů a neschopnost ZUS převádět příspěvky do fondového pilíře.  
Zpo�dění vzniklá při převodu příspěvků do fondového pilíře vedla ke vzniku dluhu ZUS, 
který zvý�il celkové náklady reformy. V Polsku doposud neexistuje zákon o důchodech 
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z povinného fondového pilíře, v Maďarsku existuje v této oblasti nesoulad mezi po�adavky 
zákona a současnou poji�ťovací praxí. Estonsko zavedlo povinný fondový pilíř v roce 2002. 
Mělo tak mimo jiné mo�nost poučit se ze zku�eností jiných zemí střední a východní Evropy 
se zaváděním tohoto důchodového systému a zatím se s �ádnými významněj�ími problémy 
tohoto typu nepotýká.   

Maďarsko zvolilo postupnou reformu, kdy příspěvky do druhého pilíře měly být  
zvy�ovány podle stanoveného časového plánu. Ukázalo se v�ak, �e takto navr�ená postupná 
reforma neodolala změnám vlády. Některé zásadní prvky nového systému včetně otázky 
povinné účasti ve druhém pilíři či vý�e příspěvkových sazeb procházejí v Maďarsku vlivem 
politického cyklu častými změnami. Zku�enost Maďarska potvrzuje nezbytnost politického 
konsenzu pro hladký průběh důchodové reformy, opakovaně zmiňovaný ve výzkumných 
zprávách VÚPSV (viz  např. Vylítová a kol., 2001, Pollnerová, 2002).  

 Tranzitivní náklady jsou v Maďarsku, Polsku a Estonsku kryty vnitřním 
financováním (sní�ením důchodů z prvního pilíře) a subvencemi ze státního rozpočtu, resp. 
dluhovým financováním. Polsko vyu�ilo k financování přechodného období také příjmů 
z privatizace. V Maďarsku i Polsku platí účastníci fondového pilíře stejné příspěvky na 
sociální poji�tění jako ti, kteří se fondového pilíře neúčastní.  Estonsko zvolilo jiný přístup: 
účastníkům fondového pilíře jsou převáděny 4 procentní body ze sociální daně placené 
zaměstnavatelem  na individuální účet a poji�těnec musí dodat dal�í 2 % vyměřovacího 
základu ze svých vlastních úspor. Ni��í odvody do druhého pilíře samozřejmě znamenají ni��í 
tranzitivní náklady. Celková příspěvková sazba na důchodové poji�tění pro účastníky druhého 
pilíře je v Estonsku 22 % (z toho jen 2 procentní body platí zaměstnanec a 20 procentních 
bodů zaměstnavatel) a zůstává tak stále pod úrovní celkové příspěvkové sazby na důchodové 
poji�tění v Maďarsku, Polsku i v České republice. 

S částečnou privatizací důchodového systému je spojeno riziko tzv. overselling, kdy 
se dobrovolně do fondového pilíře zapojují i osoby, pro které je to nevýhodné. V Maďarsku, 
Polsku i Estonsku se do druhého pilíře zapojilo více osob, ne� předpokládaly původní odhady, 
co� prohloubilo problémy spojené s financováním průbě�ně financovaného pilíře. Tyto 
zku�enosti potvrzují význam státní informační kampaně, která by měla objasnit občanům 
nejen základní ideu nového důchodového systému, ale také poskytnout dostatečné a 
objektivní informace, které napomohou ka�dému jedinci při rozhodování o zapojení do 
fondového schématu.    

K dal�ím problémům fondového pilíře v prvních letech jeho existence v Maďarsku a 
částečně také v Polsku jsou nízké čisté míry výnosu spojené s vysokými administrativními 
náklady. V Polsku v�ak v posledních letech investiční výnosy fondů vzrostly a byla přijata 
novela zákona o penzijních fondech, která sní�ila vý�i poplatků.   V období prosinec 1999 a� 
červen 2004 bylo zhodnocení důchodových úspor ve fondech vy��í ne� zhodnocení 
důchodových úspor v ZUS. V Estonsku druhý pilíř byl spu�těn v době příznivého vývoje na  
finančních trzích, co� se projevilo ve výnosových mírách a prospělo také k pozitivnímu 
vnímání důchodové reformy.   

�výcarská kombinace metody průbě�ného financování a metody kapitálového krytí 
v důchodovém systému sni�uje fiskální dopady demografického stárnutí. Přesto v�ak 
�výcarský první pilíř musel projít parametrickou reformou, aby bylo mo�né jej v budoucnosti 
ufinancovat, a také fondový systém  musí být přizpůsobován jednomu z faktorů stárnutí 
populace - rostoucí střední délce �ivota. Na tuto potřebu reagovala reforma povinného 
zaměstnaneckého poji�tění, která vstoupila v platnost   na počátku tohoto roku a  mimo jiné   
zavedla postupné sni�ování konverzního faktoru pou�ívaného při výpočtu důchodu. Dále byla 
přijata opatření reagující na skutečnost, �e  velmi fragmentovaný druhý pilíř �výcarského 
důchodového systému utrpěl poklesem na finančním trhu a vět�ina fondů  neměla dostatek 
kapitálových prostředků na krytí svých závazků. 
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