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Abstrakt 

 

Cílem projektu je získat přehled o tom, z jakého rozhodného období se 
v zahraničních důchodových systémech zjišťují příjmy pro výpočet důchodu a jakým 
způsobem je zohledněna výše těchto příjmů při výpočtu důchodu. Na základě takto 
získaných poznatků byly vypracovány variantní návrhy možných změn právní úpravy 
v českém základním důchodovém pojištění. 

Projekt se zaměřil na získání poznatků zejména o následujících oblastech: 
způsob stanovení rozhodného období, druhy příjmů započítávaných pro účely důcho-
dového pojištění a způsob jejich zjišťování, způsob zohlednění skutečně získaných 
příjmů ve výši důchodu, způsob „zacházení“ s dobou, která sice spadá do rozhodného 
období, avšak nebyl v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění. 

 

Klíčová slova: důchodový systém, rozhodné období, mezinárodní srovnání, formule 
výpočtu důchodu 

 

 

Abstract 

 

Assessment of pension calculation basis 

The objective of the paper is to present the results of a survey on those 
reference earnings (calculation basis) which are taken into account in selected foreign 
earnings-related pension schemes. The authors subsequently put forward various 
proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme based on the 
information gathered.  

The paper focuses principally on the method of assessment of the reference 
period, types of income credited for this purpose and the way they are ascertained by 
pension institutions and the handling of periods falling into the reference period 
including cases in which the lower statutory income limit has not been reached. The 
paper also provides information on the benefit formulae applied in foreign earnings-
related pension schemes, the valorisation of income credited, contribution ceilings and 
pensionable earnings thresholds. 

 

Key words: pension system, reference period, calculation basis, international 
comparison, pension benefit formula 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E6: Předpokládané výsledky řešení projektu výzkumu 

Výstupem řešení projektu bude závěrečná zpráva zahrnující: 

a) stručný popis vývoje právních úprav za posledních 50 let v jednotlivých 
vybraných státech, 

b) stručný popis současné právní úpravy v jednotlivých vybraných státech,  

1. způsob stanovení rozhodného období, 

2. druhy příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění a způsob jejich 
zjišťování, 

3. způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu (vychází se 
z hrubých nebo čistých příjmů, a zda se redukují či nikoliv), 

4. způsob „zacházení“ s dobou, která sice spadá do rozhodného období, avšak nebyl 
v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění, 

c) porovnání právních úprav ve vybraných státech a jejich analýza, 

d) jaké případné změny řešení této problematiky se zvažují, příp. již připravují, ve 
vybraných státech do budoucna, v jakém časovém horizontu a z jakých důvodů, 

e) návrh na možnosti změny právní úpravy, která by byla vhodná pro ČR. 

 

E6: Output 

a final report containing: 

a) brief description of legal regulation development during last 50 years in chosen 
states, 

b) brief description of present legal regulation in chosen states, 

1. the way (method) of reference period assessment, 

2. kinds of incomes counted in (credited) for this purposes and the way they looked 
for, 

3. the way earned income is taken into account in assessment of benefits (from 
net/gross, is there any reduction), 

4. „handling“ of the period, which falls into the reference period, but in which certain 
level of income necessary wasn’t attained 

c) comparison of legal regulations in the chosen states 

d) are there any planes or proposals for reforms regarding reference period (incl. 
Time horizon) 

e) proposal for the changes in the CZ legislation 
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Úvod 

Všechny demograficky vyspělé země čelí procesu demografického stárnutí a 
jejich systémy důchodového zabezpečení čelí v současné době vážným problémům, 
které jsou způsobeny především nepříznivým demografickým vývojem, vysokou mírou 
nezaměstnanosti, nedostatečným ekonomickým růstem, rozsahem a nákladností 
sociálních programů a v neposlední řadě zvyšujícími se administrativními náklady 
(Musil, 1996). Celkové náklady na vyplácené důchody přesahují ve většině zemí 
západní Evropy úroveň 10 % HDP, na úhrnu veřejných výdajů se důchody podílejí více 
než 25 % (Rutarová, Slavík, 2005). Systémy sociálního zabezpečení se dostávají do 
obrovských deficitů díky nedostatku prostředků na krytí vzrůstajících, zákonem 
stanovených požadavků důchodců a dalších dotčených sociálních skupin. Cena tohoto 
zabezpečení tak stále roste. S cílem zajistit finanční udržitelnost systému důchodového 
pojištění přistoupila proto většina z evropských zemí v uplynulých letech k reformám, 
které často přinesly mj. posílení vazby příspěvků odváděných pojištěncem do systému 
důchodového pojištění a výsledné důchodové dávky. Některé státy zavedly dávkově 
definovaná schémata (ať již fondová nebo NDC schémata), pro která je úzké propojení 
příspěvky/dávka charakteristické. Jiné země zůstaly u příspěvkově definovaného 
důchodového systému, avšak i v těchto zemích lze posílení takové vazby v mnoha 
případech zaznamenat. Toho je v rámci parametrických reforem dosahováno zejména 
prodloužením doby pojištění potřebné k získání nároku na plný důchod, posílením 
pojistně-matematických bonifikací/redukcí v případě odloženého/předčasného odchodu 
pojištěnce do důchodu a též prostřednictvím zavedení výpočtu důchodové dávky z 
celoživotních příjmů namísto příjmů z posledních let před odchodem do důchodu. Tak 
je při stanovení výše důchodové dávky přesněji zohledněna výše příspěvků do 
systému v průběhu celé pracovní kariéry pojištěnce. V systémech důchodového 
pojištění, kde je výše dávky odvozena od výše příspěvků, lze prodloužení rozhodné 
doby, z níž se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, obecně označit i za příspěvek 
k vytvoření vhodných podmínek pro postupný odchod do důchodu (OECD, 2005: Live 
Longer, Work Longer). Také Česká republika stojí před nutností realizace důchodové 
reformy.  

V České republice se podle současné právní úpravy pro účely stanovení výše 
důchodové dávky1 berou v úvahu příjmy pojištěnce od roku 1986. Rozhodná doba se 
každý rok automaticky prodlužuje až na dobu 30 let, která bude dosažena v roce 
2016. Ovšem takto stanovená rozhodná doba nebude ani po dosažení cílové délky 
pokrývat významnou část produktivního života pojištěnce. To může mít nepříznivý 
dopad na důchodová práva některých skupin pojištěnců, kteří dosahují v první části 
pracovní kariéry relativně vyšších příjmů než ke konci ekonomické aktivity. Jako 
problematický lze vidět i možný dopad takového nastavení délky rozhodné doby 

                                                 
1  Stanovení výše důchodu v České republice vychází ze součtu dvou složek: základní výměry stanovené 

pevnou částkou a procentní výměry stanovené individuálně na základě procentní sazby z výpočtového 
základu v závislosti na délce doby pojištění. Výpočtový základ se stanoví redukcí osobního vyměřovacího 
základu, který je roven měsíčnímu průměru ročních vyměřovacích základů za celé rozhodné období. Roční 
vyměřovací základ je roven součinu úhrnu vyměřovacích základů za příslušný kalendářní rok a koeficientu 
nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem za dobu do 1.1.1996 je hrubý 
výdělek pojištěnce stanovený pro účely důchodového zabezpečení a za dobu od 31.12.1995 je to vymě-
řovací základ pro stanovení pojistného. Z rozhodného období jsou vyloučeny doby, v nichž pojištěnec 
nemohl na základě objektivních, zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů dosáhnout výdělku. Se 
stanovením rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy za účelem stanovení výše důchodové dávky 
souvisí rovněž institut „STOP výdělků“. Ten zajišťuje, že pokud pojištěnci, který již pobírá nebo pobíral 
nějaký důchod, nebude nový důchod stanoven na základě nižšího výpočtového základu než ten předchozí 
(po indexaci). 
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s ohledem na případné zkrácení pracovního úvazku v období před dosažením statutární 
věkové hranice pro odchod do důchodu. To může mít zejména u nízkopříjmových 
skupin pojištěnců nepřiměřeně velký vliv na výši budoucí důchodové dávky (VÚPSV, 
2007: Podpora zaměstnávání starších osob).  

Monitoring posledních trendů, chystaných a realizovaných změn v různých 
zemích, včetně metod tvorby různých strategií a koncepcí stabilizace důchodových 
systémů, forem jejich prosazování do praxe a analytické zhodnocení výsledků těchto 
reforem se jeví pro hledání optimálních variant české důchodové reformy jako 
nezbytné. 

Sociální zabezpečení je považováno za kombinaci principu pojištění a solidarity. 
Princip pojištění (ekvivalence) se odráží ve vztahu mezi zaplaceným pojistným a 
přijatou dávkou, princip solidarity je v Českém důchodovém systému vyjádřen zejména 
využitím institutu redukčních hranic. Použití této formy příjmové solidarity téměř 
potlačuje princip ekvivalence, který by mohl být částečně posílen např. i prodloužením 
rozhodného období, ze kterého jsou počítány důchodové nároky.  

Úpravy délky rozhodného období či příjmů spadajících do rozhodného období 
včetně způsobu jejich indexace lze považovat za další nástroj parametrických úprav 
stávajícího, průběžně financovaného důchodového systému v České republice. Na 
výdajové straně důchodového systému spojeného se stanovením výše dávky je 
důležitým nástrojem stanovení výše této dávky určení příjmů, ze kterých je důchod 
počítán včetně způsobů jejich indexace.  

 

Cíl  

Základním cílem této studie je přispět k debatě o reformě českého důchodového 
systému, zejména k případným parametrickým úpravám stávajícího systému. Studie 
se zaměřila na analýzu rozhodného období, ze kterého je zjišťována výše důchodu, a 
na jeho možné úpravy a dopad těchto úprav na individuální důchod jedince i celý 
důchodový systém. Dalším cílem bylo přinést mezinárodní srovnání způsobu stanovení 
rozhodného období v základních systémech důchodového pojištění, který dosud nebyl 
takto komplexně zpracován. 
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1. Metodologie 

Studie byla rozdělena do šesti na sebe logicky navazujících částí. Po úvodu a 
metodologické části popisující data a výpočtové modely použité v této práci následuje 
analytická část, kde je ve třetí kapitole pomocí metody komparativní analýzy detailně 
rozebrán způsob stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet 
důchodu ve vybraných zahraničních důchodových systémech. Výběr zemí vycházel 
z omezení, které vyplývá z typu důchodového systému. Prvotní selekce zemí proběhla 
dle způsobu stanovení dávky, kdy jsme se zabývali pouze systémy s DB (defined 
benefit) způsobem stanovení důchodové dávky. Do srovnání se tak dostaly země se 
základním důchodovým systémem Bismarckovského typu, dále země s kombinovaným 
základním systémem důchodového systému, tj. Beveridgeovský typ základního 
důchodového systému doplněný o výdělkově vztažená schémata v rámci základního 
pilíře, země se skandinávským typem důchodového systému a země s tranzitivním 
systémem důchodového zabezpečení. Po této komparativní části navazuje část 
modelově analytická, která se ve čtvrté kapitole zabývá různými variantami stanovení 
rozhodného období a způsobu indexace příjmů zahrnutých do rozhodného období. Tato 
kapitola vychází především z dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), 
která byla vzata za základ při stanovení průběhu celoživotních příjmů jedince. Kapitola 
pátá se věnuje základnímu popisu hlavních částí důchodových systémů se zaměřením 
na způsob stanovení rozhodného období a jeho vývoj v čase. V kapitole šesté jsou 
shrnuty získané závěry a obsahuje doporučení vyplývající z této studie pro Českou 
republiku 

1.1 Metody 

V této studii byly využity základní vědecké metody - analýza, syntéza a 
komparace. Ve výzkumné části byly použity statistické metody aplikované na unikátní 
datový soubor vzešlý z výběrového šetření Informačního systému o průměrném 
výdělku (ISPV). 

Při formulaci doporučení, návrhů možných způsobů stanovení rozhodného 
období a způsobu zacházení s příjmy v něm obsažených, mikroekonomických a 
makroekonomických analýzách dopadů různého způsobu stanovení rozhodného období 
v českém důchodovém systému na příjmy jednotlivce a důchodový systém jako celek 
jsme využili mikroekonomické, makroekonomické a důchodové modely, speciálně 
vytvořené pro tuto studii. 

V rámci mezinárodních komparativních analýz se soustředíme především na 
deskriptivní analýzu důchodových systémů vybraných vyspělých světových zemí, na 
analýzu reformních strategií v oblasti stanovení rozhodného období v jednotlivých 
zemích a možnost způsobu aplikace jejich postupů v podmínkách České republiky. 
Základní metodou analytických prací je vyhodnocení oficiálních reformních dokumentů 
a návrhů, primární legislativy v jednotlivých zemích a zároveň sekundární analýza již 
existujících výzkumných prací zachycujících stav dané problematiky v jednotlivých 
zemích. Jsou zkoumány jejich dopady na stav a úroveň zabezpečení osob ve stáří a na 
stabilitu důchodového systému jako celku. Ke shromáždění nejaktuálnějších 
specifických informací z jednotlivých zemí bylo využito cíleného dotazníkového šetření, 
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zejména mezi experty zahraničních institucí a národními experty relevantních zemí, 
kteří jsou korespondenty MISSOCu.2 

 

                                                 
2  MISSOC - Mutual information system on social protection byl založen v roce 1990 Evropskou komisí jako 

nástroj kontinuálního sledování a možnosti srovnání informací ohledně systémů sociálního zabezpečení ve 
členských zemích EU. MISSOC je založen na těsné spolupráci mezi Evropskou komisí, sítí národních 
korespondentů a sekretariátem MISSOCu jmenovaným Evropskou komisí. 

 www adresa je http://www.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm  
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2. Komparativní analýza rozhodného období 
v základních důchodových systémech vybraných 
členských zemí EU a některých dalších vyspělých 
států 

Tato kapitola se věnuje způsobu, jakým je ve vybraných zahraničních příjmově 
vztažených důchodových schématech stanoveno rozhodné období, ze kterého jsou 
zjišťovány příjmy pro výpočet důchodu. Dotýká se i některých dalších parametrů, 
které souvisí s vazbou důchodové dávky k předchozím příjmům, která je v dávkově 
definovaných schématech důchodového zabezpečení určena pomocí výpočtové 
formule. Vzhledem k rozmanitosti výpočtových formulí v těchto schématech 
důchodových systémů členských států EU a dalších vyspělých zemí, není jednoduché 
vazbu předchozího příjmu a důchodové dávky obecně charakterizovat. Podle způsobu, 
jakým se při stanovení dávky promítá výše příjmů získaných v rozhodném období lze 
například rozlišovat: 

a) formule založené na přidělování „důchodových bodů“ za roky pojištění. „Důchodové 
body“ vyjadřují výši příjmů v daném roce v poměru k průměrné mzdě. Indexace 
minulých příjmů, které jsou jedním z faktorů určujících výši dávky, je prováděna 
změnou hodnoty připisované důchodovému bodu.  

b) formule využívající aplikaci procentní sazby na (výpočtový) základ odvozený od 
průměrné výše příjmů pojištěnce dosažených v rozhodném období indexovaných 
v závislosti na různých makroekonomických ukazatelích3. 

Pokud abstrahujeme od formálních odlišností způsobu, jakým tyto dvě varianty 
výpočtové formule vyjadřují vztah faktorů určujících dávky, lze dospět k závěru, že 
výpočtové formule mají v zásadě dvě složky4: 

a) akruální složku, která určuje způsob zohlednění doby účasti ve schématu. Akruální 
složka ve výpočtové formuli stanovuje, jak bude nahrazen předchozí příjem 
důchodovou dávkou. Za každý rok přispívání do schématu bývá výsledná dávka 
lineárně zvyšována o určitý počet procent výpočtového základu vycházejícího z 
průměrného příjmu dosaženého v rozhodném období. Ve většině zemí jde o pevně 
stanovenou procentní sazbu za každý rok účasti. Avšak například ve Finsku či 
Slovinsku5 jsou poslední roky před odchodem do důchodu ohodnoceny jinou 
procentní sazbou6. Pomocí změny procentní sazby, jíž jsou předchozí příjmy 
zohledněny, lze též řešit (a obvykle se v praxi opravdu řeší) penalizace či 
bonifikace předčasných či pozdějších odchodů do důchodu. 

b) složku určující způsob a míru zohlednění referenčních příjmů při stanovení 
důchodové dávky. Tato komparativní analýza se věnuje právě této složce 
výpočtové formule7 a přináší přehled o: 

                                                 
3  Např. vývoj mezd, vývoj cenové hladiny, vývoj výše nově přiznaných důchodů apod.  
4  V důchodových systémech některých států (např. Německo, Finsko) bylo v nedávné době do výpočtové 

formule přidáno zohlednění tzv. demografického faktoru, který lze nahlížet jako další složku. 
5  Blíže k jednotlivým zemím viz. kapitola 5 - Případové studie. 
6  Např. stanovení vyššího procentního ohodnocení posledních let před odchodem do důchodu může 

vycházet ze snahy motivovat jedince k delšímu setrvání na trhu práce. Takovéto zvýhodnění by však 
mělo být pojistně matematicky neutrální. 

7  Akruální složku bylo nutno z níže uvedených důvodů zohlednit v analýze redukčních hranic. 
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• způsobu stanovení rozhodného období, jeho historickém vývoji a případných 
plánovaných úpravách v budoucnosti 

• druzích příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění 

• způsobu zacházení se skutečně získanými příjmy 

• způsobu zacházení s dobou, která spadá do rozhodného období, ale nebyly v ní 
dosaženy dostatečné příjmy pro účely důchodového pojištění 

2.1 Způsob stanovení rozhodného období 

Délka rozhodného období a způsob jeho stanovení se v dávkově definovaných 
příjmově vztažených schématech jednotlivých sledovaných států liší. Některé se při 
stanovení základu pro výpočet důchodu vydaly cestou zohlednění celoživotních příjmů, 
další zohledňují pouze příjmy z části pracovní kariéry. V případě zohlednění 
celoživotních příjmů začíná rozhodné období zapojením pojištěnce do schématu a 
končí ukončením účasti ve schématu. V druhém případě je důchodová dávka stanovena 
na základě záznamů o příjmech pojištěnce během určitého počtu let:  

a) bezprostředně před odchodem do důchodu, 

b) kdy pojištěnec dosáhl nejvyšších příjmů,  

c) kombinací obou předešlých variant (například 5 nejlepších let z posledních 20 let). 
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Tabulka č. 1 Délka rozhodného období, ze kterého jsou zjišťovány příjmy pro 
výpočet důchodu, v minulosti, současnosti a legislativně zakotvené změny v 
budoucnosti ve sledovaných státech 

 
historický vývoj stanovení rozhodného období, z 

něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu 

délka 
rozhodného 

období v roce 
1998 

 

délka 
rozhodného 

období v roce 
2007 

legislativně 
zakotvené 

cílová délka 
rozhodného 

období v roce 
2007 

Belgie 

Rozhodné období je definováno jako celá 
pracovní kariéra. Pro období před 1.1.1955 je 
referenční příjem stanoven jako pevná částka 
určená za jeden rok. Příjmy v letech 1955 až 
1980 se pro manuálně pracující rovnají 
hrubému příjmu bez horního limitu. Pro bílé 
límečky to platí i pro léta 1955 až 1957. Pro 
tato léta je stanoven pevný referenční příjem za 
každý den, kdy pojištěnec strávil v práci 
minimálně 4 hodiny. 

P42 CŽ CŽ 

Finsko 

Rozhodné období bylo v 60. letech definováno 
nejprve jako poslední dva, následně 3 a 4 roky 
před odchodem do důchodu. Od roku 1996 to 
bylo posledních 10 let před odchodem do 
důchodu. Nově od roku 2005 je rozhodné 
období prodluženo na celou pracovní kariéru. 

P10 CŽ CŽ 

Francie 

Rozhodný příjem byl definován jako průměrný 
roční příjem za nejlepších 15 let pracovní 
kariéry. Od roku 1993 je však postupně po roce 
prodlužováno na 25 let. Cílové délky dosáhlo v 
roce 2008. 

N15 N25 N25 

Itálie 

Před rokem 1992 bylo rozhodné období 
definováno jako nejlepších 5 let. V tom roce 
bylo rozhodné období prodlouženo. V 
soukromém sektoru je rozhodné období pro 
osoby s účastí ve schématu minimálně 15 let ke 
dni 31.12.1992 stanovena na posledních 10 let 
před odchodem do důchodu, pro osoby s kratší 
dobou pojištění se podle počtu let pojištění 
délka rozhodného období nepřímo úměrně 
prodlužuje až na celou pracovní kariéru. Pro 
osoby nově pojištěné po 1.1.1996 je zavedeno 
nové NDC schéma, kde je automaticky 
zohledněna celá pracovní kariéra. Ve státním 
sektoru, kde bylo ještě v roce 1992 rozhodné 
období stanoveno jako poslední kalendářní 
měsíc před odchodem do důchodu, se postupně 
rovněž prodlužuje. 

N10 N10 CŽ 

Kanada 
Rozhodným obdobím je od založení schématu 
celá pracovní kariéra s vyloučením 15 % období 
s nejnižšími příjmy.  

CŽ CŽ CŽ 

Německo Rozhodným obdobím je celá pracovní kariéra. CŽ CŽ CŽ 

Norsko 
Rozhodné období bylo prodlouženo z nejlepších 
10 z posledních 20 let na 20 nejlepších let za 
celou pracovní kariéru. 

N10 z P20 N20 N20 

Portugalsko 

Rozhodné období je od roku 2002 postupně 
prodlužováno o 2 roky za každý další kalendářní 
rok tak, že v roce 2017 dosáhne cílové délky 40 
nejlepších let z pracovní kariéry. Původně bylo 
definováno jako nejlepších 10 z posledních 15 
let před odchodem do důchodu. 

N10 N20 N40 
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pokračování 

  
historický vývoj stanovení rozhodného období, z 

něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu 

délka 
rozhodného 

období v 
roce 1998 

 

délka 
rozhodného 

období v 
roce 2007 

legislativně 
zakotvené 

cílová délka 
rozhodného 

období v 
roce 2007 

Rakousko 

Rozhodné období bylo až do nedávné reformy 
definováno jako 15 nejlepších let ze 40 
posledních let. V současnosti je rozhodné období 
od roku 2005 prodlužováno o jeden rok za každý 
další uplynulý kalendářní rok. 

N15 z P40 N18 N40 

Slovensko 

Rozhodné období bylo z původních 5 nejlepších z 
posledních 10 let prodlouženo skokově na 
celoživotní příjmy počínaje rokem 1984. Pokud 
je ovšem takto stanovené rozhodné období, bez 
náhradních dob získaných před 1.1.2004, kratší 
než 22 let jsou zohledněny i příjmy z let před 
rokem 1984 tak, aby dosáhlo délky 22 let. 

N5 z P10 CŽ CŽ 

Slovinsko 
Rozhodné období bylo v roce 2001 prodlouženo 
z nejlepších bezprostředně po sobě následujících 
10 na 18 let od 1.1.1970. 

N10 N18 N 18 

Spojené 
státy 

Rozhodné období je od 50. let definováno jako 
nejlepších 35 let za celou pracovní kariéru. 

N35 N35 N35 

Španělsko 
Rozhodné období je definována jako 15 
posledních let před odchodem do důchodu. 

P15 P15 P15 

Švýcarsko 
Rozhodným obdobím je od počátku schématu 
celá pracovní kariéra. 

CŽ CŽ CŽ 

Velká 
Británie 

Rozhodným obdobím je celá pracovní kariéra od 
založení příslušného schématu (SERPS a od roku 
2002 State Second Pension). 

CŽ CŽ CŽ 

průměrná 
délka RO 

 23 30 35 

Pozn.: CŽ - celá pracovní kariéra, N-rozhodné období definováno jako určitý počet nejlepších let kariéry, P – 
rozhodné období definováno jako určitý počet posledních let před odchodem do důchodu. 

Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007. 

 
 

Ještě na konci 90. let 20. století byla průměrná délka rozhodného období ve 
sledovaných zemích 23 let.8 V 6 zemích bylo rozhodné období definováno jako 
celoživotní kariéra . V 9 zemích bylo nastaveno na 15 nebo méně let a průměrná délka 
rozhodného období zde byla pouze 11 let (viz tabulka č. 1). Ve 3 z těchto zemí byla 
výše dávky určena na základě příjmů za poslední léta před odchodem do důchodu, v 5 
zemích na základě období s nejvyššími výdělky a ve zbývajících 3 bylo použito 
kombinace obou způsobů stanovení rozhodného období. Do roku 2007 se průměrná 
délka rozhodného období v těchto státech prodloužila z původních 11 na 22 let. Průměr 
délky rozhodného období ve všech 15 sledovaných zemích se v důsledku toho zvýšil 
na 30 let.9 V některých státech dochází na základě provedených reforem v současnosti 
k dalšímu rychlému prodlužování rozhodného období a v roce 2007 dosahuje 

legislativně zakotvená cílová délka rozhodného období ve sledovaných zemích 
průměrně délky 35 let. 

Původní nastavení délky rozhodného období v příjmově vztažených důchodo-
vých schématech do jisté míry zrcadlí příslušnost zemí do skupin podle typologie jejich 

                                                 
8  Pokud přiřadíme pro tento účel celé pracovní kariéře délku 42 let. 
9  Pokud přiřadíme pro tento účel celé pracovní kariéře délku 42 let. 
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systémů důchodového pojištění. Dávkově definovaná schémata, ve kterých je při 
stanovení výše dávky zohledněna výše příjmů totiž vznikala v různých systémech 
důchodového pojištění za odlišných podmínek a plnila různé poslání.  

Ve státech s důchodovým systémem beveridgeovského typu příjmově vztažená 
schémata vznikala v situaci, kdy dávky ze základního schématu garantující na bázi 
rovného důchodu pokrytí základních životních potřeb přestávaly vyhovovat. S cílem 
zajistit pojištěncům důchodový příjem, který by jim umožnil udržet si životní úroveň, 
na níž byli zvyklí během pracovní kariéry, se v těchto zemích objevily první reformní 
návrhy na zavedení veřejných příjmově vztažených schémat. Ta měla nedostačující 
základní schéma doplnit (nebo nahradit10) a zohledněním výše příjmů minulých příjmů 
poskytnout důchodcům další příjem, který zabrání výraznému propadu životní úrovně 
ve stáří. Tato schémata začala vznikat v poválečném období11 a dobové diskuse kolem 
jejich zavedení (například ve Velké Británii či Kanadě) odrážely skutečnost, že do 
značné míry představovala alternativu k rozvíjejícím se schématům zaměstnaneckého 
důchodového pojištění plnícím stejnou funkci. Většina států s důchodovým systémem 
beveridgeovského typu příjmově vztažená důchodová schémata zavedla. Například 
Irsko ale k takovému kroku nepřistoupilo. Ve Velké Británii zase umožňuje příjmově 
vztažené schéma pojištěnci vyvázat se do zaměstnaneckého schématu. To odráží 
skutečnost, že značná část populace byla již vedle základního rovného důchodu 
dostatečně zabezpečena právě těmito schématy, neměli proto povinnost účastnit se 
nově vzniklého veřejného schématu.  

Ve státech s důchodovým systémem bismarckovského typu jsou dávkově 
definovaná, příjmově vztažená schémata dominantním prvkem systému důchodového 
pojištění. To odráží původní filozofii tohoto typu důchodového zabezpečení, která byla 
koncipována s cílem reprodukovat společenské postavení pojištěnce. Příspěvkově 
vztažené důchodové schéma bylo tedy pojato jako hlavní zdroj příjmů obyvatel státu 
ve stáří s relativně vysokou příspěvkovou sazbou i náhradovým poměrem k předchozím 
příjmům. Funkci dominantního prvku systému důchodového zabezpečení plní tato 
schémata po vzoru bismarckovských důchodových systémů i v systémech transfor-
mačních zemích střední Evropy. Ve státech s důchodovým systémem skandinávského 
typu byla příjmově vztažená schémata budována s cílem doplnit rovný důchod ze 
základního schématu. Na rozdíl od zemí s beveridgeovským důchodovým systémem 
však v těchto zemích však tato schémata poskytují při snaze zabezpečit pojištěnci ve 
stáří co možná nejvyšší životní standard relativně vysoký náhradový poměr a jsou 
hlavním veřejným zdrojem příjmů důchodců. 

Ve státech s důchodovým systémem beveridgeovského typu je rozhodné období 
definováno jako celá pracovní kariéra nebo doba tomu velice blízká.12 Ve všech těchto 
státech přitom bylo rozhodné období takto definováno hned od zavedení schématu a 
v průběhu následujících desetiletí nedocházelo ke změnám. To ostře kontrastuje se 
situací v zemích s jinými typy důchodového zabezpečení a to zejména při pohledu do 
historie byť i jedno desetiletí zpět. 

                                                 
10  To platí v případě Spojených států amerických (viz poznámka 10). Dominantním veřejným zdrojem 

příjmů je toto schéma rovněž ve Švýcarsku, kde je v něm však zakomponována příjmově vztažené složky 
i složka rovného důchodu. 

11  První takovou reformou bylo založení schématu Social Security ve Spojených státech amerických v roce 
1935, které bylo rekcí na důsledky velké hospodářské krize. Schéma se proto od příjmově vztažených 
schémat vzniklých ve všech ostatních státech s důchodovým systémem beveridgeovského typu liší, Social 
Security se totiž stalo dominantním veřejným zdrojem příjmů obyvatel ve stáří.  

12  Ve Spojených státech amerických již od založení schéma Social Security definuje rozhodnou dobu jako 35 
nejlepších let.  
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V zemích s bismarckovským důchodovým systémem bylo rozhodné období, 
z něhož se stanoví příjmy pro výpočet důchodu, definováno jako určitý počet let, kdy 
pojištěnec dosáhl nejvyšších příjmů během pracovní kariéry nebo určitý počet let 
během období před odchodem do důchodu. To neplatí pouze pro Německo a Belgie,13 
kde jsou dlouhodobě zohledněny celoživotní příjmy. Průměrná délka rozhodného 
období v ostatních státech s důchodovým systémem bismarckovského typu byla ještě 
v roce 1998 pouze 13 let. Pouze jedna z těchto zemí měla definováno rozhodné období 
jako poslední léta kariéry, ostatní jej definovaly jako nejlepší léta z celé kariéry nebo 
její poslední části. Itálie od roku 1992 rozhodné období prodlužuje z původních 5 
nejlepších let pracovní kariéry na celoživotní příjmy. Francie v roce 1993 provedla 
reformu, na základě které se rozhodné období postupně prodlužuje z původních 10 let 
a cílové délky 25 let dosahuje v roce 2008. Portugalsko v roce 2001 také přistoupilo 
k postupnému prodlužování rozhodného období na 40 nejlepších let pracovní kariéry, 
v roce 2004 ho následovalo se stejnou reformou Rakousko. Pouze ve Španělsku tedy 
zůstává rozhodné období nastaveno na relativně krátkou dobu před odchodem do 
důchodu. Průměrná cílová legislativně zakotvená délka rozhodného období v roce 2007 
v těchto zemích byla 30 let.14  

V těch zemích bismarckovského typu, kde nebylo rozhodné období definováno 
jako celá pracovní kariéra již v minulosti, je tedy jeho délka rychle prodlužována. 
Nejčastěji je prodlužováno postupně o jeden rok za každý uplynulý kalendářní rok. 
V Itálii byli pojištěnci rozděleni podle data vstupu na trh práce do tří kategorií. Osobám 
pojištěných před rokem 1992 po dobu 15 let a více se prodlužování rozhodného období 
netýká, pro ostatní pojištěnce je postupně prodlužováno podle počtu let pojištění, 
které do toho roku získali.  

I v zemích s důchodovým zabezpečením skandinávského typu bylo rozhodné 
období příjmově vztažených schémat ještě v roce 1998 stanoveno na relativně velmi 
krátkou dobu. Dávka se odvíjela od nejvyšších dosažených příjmů v kariéře. V Norsku 
to bylo 10 nejlepších z posledních 20 let a ve Finsku 10 nejlepších let. Ve Finsku byla 
přitom tato legislativní úprava výsledkem mnoha reforem, které rozhodné období 
postupně prodlužovaly z původní délky 2 let. V obou státech došlo od roku 1997 
k významným změnám. V Norsku bylo rozhodné období prodlouženo na nejlepších 20 
let a ve Finsku na celou pracovní kariéru.  

V transformujících se zemích střední Evropy došlo k obdobnému vývoji, dochází 
k rychlému prodlužování rozhodného období. Určitým specifikem nové definice v těchto 
zemích je určení konkrétního kalendářního data, od kterého jsou rozhodné příjmy 
zohledněny. Lze to připsat snaze o omezení zohlednění příjmů získaných před 
společenskými změnami v historii těchto zemí. Ve Slovinsku bylo z původních 
nejlepších 10 let rozhodné období prodlouženo na nejlepších 18 let pojištění od roku 
1970. Nejvýrazněji ze všech sledovaných zemí bylo prodlouženo rozhodné období na 
Slovensku - z původních nejlepších 5 let z posledních deseti na celoživotní příjmy 
s dolní mezí nastavenou na rok 1984. Za určitých okolností jsou zohledněny příjmy i 
před touto časovou hranicí.15  

                                                 
13  V Německu je důchodová dávka dlouhodobě stanovena podle výše příjmů v průběhu celé pojištěncovi 

pracovní kariéry. V Belgii je rozhodné období definováno stejným způsobem, ale příjmy dosažené 
v padesátých letech byly pro účel výpočtu důchodu hodnoceny paušální částkou. Rozhodné období 
z něhož jsou příjmy zohledněny se tak v důsledku vzdalování tomuto limitu postupně prodlužovalo 
z omezené délky na celoživotní. 

14  Pokud nezapočítáme země, které definují rozhodné období jako celoživotní příjmy. 
15  Viz kapitola 5 - Případové studie. 
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2.2 Způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve 
výši důchodu 

Délka rozhodného období není jediným parametrem určujícím výši důchodové 
dávky v příjmově vztažených schématech důchodového zabezpečení. To, jakým 
způsobem je průměrná výše příjmů pojištěnce za rozhodné období stanovena, má 
významný dopad na výši schématem přislíbených dávek a na jeho bilanci. 
S prodlužováním rozhodného období z něhož se stanoví příjem pro výpočet důchodu 
roste význam indexace minulých příjmů pojištěnce. Dávku je možno odvozovat od 
čistých či hrubých příjmů, jejichž výše může být omezena jak horním tak dolním 
limitem, které korespondují s omezením plateb pojistného.16 Míru v jaké je výše 
referenčních příjmů zohledněna při výpočtu dávky ovlivňují rovněž redukční hranice a 
jejich nastavení.  

Prostřednictvím indexace jsou předchozí příjmy pojištěnce násobeny určitým 
koeficientem nárůstu s cílem přizpůsobit záznam o minulých příjmech změnám 
příjmové nebo cenové hladiny mezi dobou platby pojistného z příjmu a dobou 
stanovení výše důchodu. Pokud by rozhodné období bylo definováno jako několik 
posledních let před odchodem do důchodu, indexace příjmů by neměla pro výši dávky 
zásadní význam, ale pokud jsou zohledněny celoživotní příjmy, efekt změn v životním 
standardu za celou pracovní kariéru by byl značný. Ačkoli v letech následujících 
bezprostředně po založení historicky starších příjmově vztažených schémat nebyly 
v některých případech referenční příjmy pro účely stanovení výše dávky indexovány 
vůbec,17 dnes je indexace prováděna ve všech sledovaných státech. Koeficient nárůstu 
je stanoven buď podle vývoje mezd, cenové hladiny, jejich kombinace nebo v jednom 
případě podle vývoje výše nově přiznaných důchodů. 

                                                 
16  To platí s výjimkou Švýcarska (viz níže). 
17  Ve Spojených státech amerických nebyly příjmy indexovány pro výpočet důchodu do roku 1972. To mělo 

značný vliv na výši poskytované dávky. Vzhledem k tomu, že přiznané dávky nebyly v té době ani 
valorizovány, vyplácené dávky nebyly dostačující. 



 

2. Komparativní analýza rozhodného období v základních důchodových systémech 
vybraných členských zemí EU a některých dalších vyspělých států  
 
 

 22 

Tabulka č. 2 Způsob indexace referenčních příjmů v příjmově vztažených 
schématech sledovaných států a délka rozhodného období (1998 a 2007) 

 
rozhodné období 

(1998) 
rozhodné období 

(2007) 
indexace (1998) indexace (2007) 

Belgie 42 CŽ C C 
Kanada CŽ CŽ M M 
Německo CŽ CŽ M M 
Velká Británie CŽ CŽ M M 
Švýcarsko CŽ CŽ M M 
Spojené státy N35 N35 M M 

Finsko P10 CŽ 
50%M 
50%C 

20%M 
80%C 

Francie N15 N25 C C 
Itálie N10 CŽ C C 
Norsko N10 z P20 N20 M M 

Portugalsko N10 N40 
25%M 
75%C 

25%M 
75%C 

Rakousko N15 z P40 N40 M C 
Slovensko N5 z P10 CŽ - M 
Slovinsko N10 N 18 - D 
Španělsko P15 P15 C C 

Poznámka: M - valorizace podle vývoje mezd, C - valorizace podle vývoje cen, D- valorizace podle vývoje 
nově přiznaných důchodů. CŽ - celá pracovní kariéra, N-rozhodné období definováno jako určitý počet 
nejlepších let kariéry, P - rozhodné období definováno jako určitý počet posledních let před odchodem do 
důchodů.  

Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007. 

 
V roce 1998 byly rozhodné příjmy pro výpočet důchodu indexovány v 7 

sledovaných státech podle vývoje mezd. Ve 4 státech byla indexace prováděna podle 
vývoje cenové hladiny a ve 2 státech podle koeficientu kombinujícího zohlednění 
vývoje příjmů i cen. Mezi 6 státy zohledňujícími při výpočtu dávky celoživotní příjmy 
jednoznačně převažovala indexace podle vývoje mezd a pouze Belgie prováděla 
indexaci podle inflace (viz tabulka č. 2). V roce 2007 indexovalo referenční příjmy 
podle vývoje cen 8 států, 4 státy prováděly inflaci podle vývoje cen. V rámci 
parametrických reforem systému důchodového pojištění začalo Rakousko provádět 
indexaci podle vývoje cenové hladiny. Referenční příjmy získané po roce 2005 jsou 
indexovány podle vývoje cen, předchozí příjmy jsou až do toho roku indexovány podle 
vývoje mezd a následně podle cen. Finsko provedlo při parametrických reformách 
méně radikální změnu. Původně zde byl koeficient nárůstu určen na základě poměru 
vývoje příjmů a cen 50:50. Nyní je stanoven z 20 % podle vývoje příjmů a z 80 % 
podle vývoje cen. Změny v indexaci byly v těchto státech provázeny výrazným 
prodloužením rozhodného období (viz tabulka). Motivem těchto reforem bylo zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti systému důchodového pojištění a kombinace úpravy těchto 
dvou parametrů přináší výrazný synergický efekt. Prodloužení rozhodného období ve 
Francii a Itálii prováděcích indexaci podle vývoje cenové hladiny bude mít tedy jiné 
dopady než stejné opatření v Norsku, které zůstalo u indexace podle vývoje mezd. 
V Portugalsku, kde je rozhodné období rovněž významně prodlužováno, mají při 
stanovení koeficientu nárůstu příjmy váhu 25 % a ceny 75 %. Ve Slovinsku jsou 
rozhodné příjmy nově indexovány podle vývoje nominální výše nově přiznaných 
důchodů a v důsledku toho dosahují průměrně pouze asi 80 % růstu mezd. 

Ve většině zemí jsou rozhodné příjmy při výpočtu důchodu indexovány podle 
vývoje cenové či mzdové hladiny až na úroveň kalendářního roku předcházejícímu 
roku, kdy dosáhl pojištěnec nároku na důchod. Například ve Spojených státech jsou 
však rozhodné příjmy podle vývoje mezd indexovány jen na úroveň roku, ve kterém 
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pojištěnec dosáhl věku 60 let.18 Od věkové hranice 62 let jsou následně příjmy 
indexovány podle vývoje cen. Příjmy tedy nejsou mezi věkovými hranicemi 60 a 62 let 
za účelem stanovení výše dávky indexovány vůbec. Obdobně ve Španělsku není 
zohledněn cenový vývoj v posledních dvou letech před odchodem do důchodu.  

Při stanovení výše referenčních příjmů, které jsou vyměřovacím základem při 
výpočtu důchodu vychází všechny sledované státy kromě jediného z hrubého 
měsíčního či ročního příjmu pojištěnce. Podle toho, zda je základem měsíční či roční 
příjem, je nastavena výpočtová formule. Jediným státem, kde je při výpočtu 
důchodové dávky východiskem čistý měsíční příjem pojištěnce je Slovinsko. 

Nastavení horní a eventuálně i dolní meze u příjmů, z nichž je do schématu 
odváděno pojistné a které jsou při výpočtu dávky zohledňovány, je dalším důležitým 
parametrem určujícím vztah mezi příjmy pojištěnce a výslednou důchodovou dávkou. 
Dalším takovým důležitým parametrem je existence a nastavení redukčních hranic. 
Jde o jeden z institutů jejichž prostřednictvím se uplatňuje v některých důchodových 
schématech princip příjmové solidarity.  

Jako prostředek k analýze nastavení dolních a horních hranic zohlednění příjmu 
pojištěnce ve schématu19 a redukčních hranic jsme zvolili míru zohlednění referenčního 
příjmu (osobního vyměřovacího základu) v jednotlivých pásmech příjmu pojištěnce při 
výpočtu důchodové dávky. Referenční příjem je stanoven jako průměr úhrnu ročních 
referenčních příjmů zaznamenaných za rozhodné období, indexovaných podle pravidel 
platných pro příslušné schéma.20 V příjmově vztažených schématech některých států, 
kde nalezneme redukční hranice, není referenční příjem redukován před použitím 
akruální složky důchodové formule, jak je tomu v ČR, ale právě jejím prostřednictvím. 
Na jednotlivá pásma příjmu je tam aplikována různá procentní sazba. Proto bylo nutno 
hodnotit míru zohlednění referenčního příjmu až po aplikaci akruální složky formule. 
Analýza vychází z předpokladu, že pojištěnec získal 40 let pojištění a to bezprostředně 
a bez přerušení před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu.21 
Dále vycházíme z předpokladu, že pojištěnec je muž a odchází do důchodu v okamžiku 
dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. Při výpočtu míry 
zohlednění referenčního příjmu ve sledovaných zemích byla použita data zachycující 
stav v roce 2006, pouze v případě Slovenska byla použita data pro rok 2007.  

Redukční hranice byly pro účely této analýzy definovány jako meze oddělující 
jednotlivá pásma příjmu pojištěnce, ve kterých je referenční příjem zohledněn v různé 
míře. Obdobný institut, který však do této definice nespadá existuje například ve 
Švýcarsku, kde je pojištěnci pod hranicí referenčního příjmu odpovídajícího 54 % 
průměrné mzdy počítán důchod jinak, než pojištěnci s vyšším referenčním příjmem.22 

                                                 
18  V tom roce je totiž prvně možno odejít do předčasného důchodu (statutární důchodový věk je nastaven 

na 65 let). 
19  Dolní hranice zohlednění příjmu jsou ve všech sledovaných státech totožně nastaveny s příjmovými 

hranicemi pro účast ve schématu. Horní z těchto hranic je nazývána stropem pojištění (Výjimkou je 
Švýcarsko - viz níže) 

20  Analýza tedy abstrahuje od vlivu různých způsobů indexace předchozích příjmů v jednotlivých státech. 
21  Některá schémata aplikují klouzavou procentní sazbu zvyšující se v období před dosažením statutárního 

důchodového věku. 
22  V analýze je za Švýcarsko uveden případ pojištěnce s referenčním příjmem nad úrovní 54 % průměrné 

mzdy v ekonomice. Důchodová dávka je složena z pevné částky a částky zohledňující výši předchozích 
příjmů. Pevná základní částka odpovídá 18,72 % průměrné mzdy v ekonomice. Vzhledem k tomu, že jde 
o paušální částku, není předmětem analýzy a není ani zobrazena v grafu. Zobrazena je pouze míra 
zohlednění referenčního příjmu u takového pojištěnce, která činí po 40 letech pojištění 14,2 % (po 45 
letech pojištění to je 16 %). (Pojištěnec s průměrnou referenční mzdou pod 54 % průměrné mzdy v 
ekonomice pobírá dávku složenou z pevné základní částku odpovídající 13,32 % průměrné mzdy 
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 Ve Slovenské republice je na pojištěnce s referenčním příjmem pod hranicí 
průměrné mzdy (tedy s osobním průměrným mzdovým bodem nižším než 1) 
aplikována odlišná pojistná sazba, pojištěnec s vyšším referenčním příjmem však 
v tomto pásmu na takovou zvýšenou procentní sazbu nárok nemá. Tyto meze 
neoddělují pásma příjmu pojištěnce s odlišnou mírou zohlednění referenčního příjmu, 
ale rozlišují pojištěnce s rozdílnou mírou zohlednění výše celkového referenčního 
příjmu. Následná komparativní analýza se jimi tedy dále nezabývá. Obdobně i dolní 
mez zohlednění příjmu byla definována jako mez určující pásmo příjmů pojištěnce, 
které nejsou pří výpočtu důchodu zohledněny. Nepatří sem tedy meze, které definují 
příjmovou hranici, od které je účast na pojištění povinná, ale pojištěncům s vyššími 
příjmy jsou při výpočtu důchodu zohledněny i příjmy pod její úrovní. Graf č. 1 ilustruje 
míru zohlednění referenčního příjmu v jednotlivých pásmech příjmu pojištěnce při 
výpočtu důchodové dávky ve všech 15 sledovaných zemích a České republice a 
následující grafy názorně zobrazují situaci v jednotlivě v zemích, kde institut 
redukčních hranic existuje. 

 

Graf č. 1 Pásma příjmu pojištěnce s odlišnou mírou zohlednění referenčního 
příjmu 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 

                                                                                                                                                    
v ekonomice a z částky závislé na vykázaných referenčních příjmech, která zohledňuje referenční příjem 
v míře 23,1 % po 40 letech pojištění (po 45 letech pojištění to je 26 %). 
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Strop (horní hranice) pro zohlednění příjmu pojištěnce existuje ve 13 sledova-
ných schématech, pouze v jednom případě se přitom neshoduje se stropem pro platbu 
pojistného.23 Průměrná výše stropu pro zohlednění příjmů v zemích, kde je tento 
institut zaveden, je na úrovni 163 % průměrné mzdy. Dolní hranice zohlednění 
referenčního příjmu existuje ve 3 sledovaných zemích (viz níže), její výše je průměrně 
na úrovni 13,38 % průměrné mzdy. 

Institut redukčních hranic, jak je výše definován, existuje v 6 z 15 sledovaných 
schémat. Graf č. 1 ukazuje mj. korelaci mezi nastavením stropu pro zohlednění příjmu 
pojištěnce a existencí redukčních hranice ve schématu. Ve schématech, kde tento 
institut existuje, je strop zohlednění příjmu pojištěnce průměrně na úrovni 264 % 
průměrné mzdy v ekonomice a ve dvou těchto schématech omezení stropem vůbec 
neexistuje. Výjimku představuje příspěvkově vztažené schéma ve Velké Británii, kde 
je strop pro zohlednění příjmu při výpočtu důchodu nastaven na 115 % průměrné 
mzdy, tedy úrovni odpovídající schématům, kde redukční hranice nenajdeme.24 Ve 
schématech, kde redukční hranice neexistují je strop pro zohlednění příjmů průměrně 
na úrovni 128 % průměrné mzdy v ekonomice. Pouze ve Finsku omezení stropem 
neexistuje. Korelaci lze připisovat rozdílné míře uplatnění principu solidarity v obou 
skupinách schémat.  

Technika, kterou dochází při výpočtu důchodu k redukci příjmů v jednotlivých 
schématech, kde institut redukčních hranic existuje, není zcela shodná. Ve Spojených 
státech amerických je tak jako v České republice redukován přímo průměrný referenční 
příjem stanovený pro výpočet důchodu ještě před uplatněním jednotné procentní 
sazby. Ve všech ostatních sledovaných zemích je na jednotlivá pásma příjmu 
pojištěnce definovaná redukčními hranicemi aplikována různá procentní sazba a tak je 
dosaženo různé míry zohlednění referenčního příjmu.  

Situaci v jednotlivých příjmově vztažených schématech sledovaných zemí, kde 
redukční hranice existují názorně ilustrují následující grafy. Způsob stanovení míry 
zohlednění referenčního příjmu (osobního vyměřovacího základu) v jednotlivých 
pásmech příjmu pojištěnce při výpočtu důchodové dávky ve sledovaných zemích byl 
následující. Názorně je to vysvětleno na příkladu České republiky. Logika výpočtu 
uvažovala pojištěnce se 40 roky pojištění odcházejícího do důchodu při dosažení 
statutární věkové hranice. Akruální hodnota za jeden rok pojištění je v České republice 
1,5% bodu. To znamená, že referenční příjem by bez existence redukčních hranic byl 
po 40 letech pojištění zohledněn (nahrazen) z 60 % (40 x 1,5). Vzhledem k existenci 
redukčních hranic je nutno takto zjištěnou míru náhrady referenčních příjmů upravit, 
čímž dostaneme míru zohlednění referenčního příjmu při výpočtu důchodu. Do první 
redukční hranice jsou příjmy v ČR započítány ze 100 %, proto nabývá první sloupec 
hodnoty 60 % (to znamená, že míra zohlednění referenčních příjmů před dosažením 
první redukční hranice je 60 %), příjem nacházející se v pásmu mezi první a druhou 
redukční hranicí je v ČR při výpočtu důchodu započítáván pouze z 30 %, z čehož 
vyplývá, že míra zohlednění příjmu při výpočtu důchodu spadajícího mezi první a 
druhou redukční hranici je pouze 18 % (60 % ze započítávaných 30 % referenčních 
příjmů). Příjem převyšující druhou redukční hranici je započítáván v ČR pouze z 10 %, 
to znamená že se do výše důchodu promítne pouze z 6 % (60 % ze započítávaných 

                                                 
23  Ve Švýcarsku je totiž na základě omezené výše maximálního důchodu zohledněna výše příjmu pouze do 

úrovně 108 % průměrné mzdy, platbě pojistného ale podléhá příjem bez omezení. Je možno říci, že podle 
výše stanovené definice redukčních hranic jde o svého druhu redukční hranici. Odděluje totiž pásma 
příjmu pojištěnce, ve kterých je referenční příjem zohledněn v různé míře. 

24  To lze zdůvodnit tím, že až do roku 2002 v tomto schématu redukční hranice neexistovaly. U současného 
schématu se přitom počítá s postupným oslabováním vztahu dávky a předchozích příjmů a postupným 
přechodem na rovnou dávku. 
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10 % referenčních příjmů), tedy míra zohlednění příjmů při výpočtu důchodu 
převyšujících druhou redukční hranici je 6 %. Jelikož je v ČR stanoven strop pro 
placení pojistného, příjmy jsou zohledněny pouze do výše dosažení tohoto stropu 

 

Graf č. 2 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Česká republika 
 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

V českém důchodovém schématu neexistuje dolní mez pro zohlednění příjmů 
pojištěnce při výpočtu dávky. Redukční hranice nastavené na úroveň 48 % a 117 % 
průměrné mzdy oddělují tři pásma příjmu s mírou zohlednění referenčního příjmu pro 
účely výpočtu dávky 60 %, 18 % a 6 % průměrné mzdy. Různé míry zohlednění 
příjmů v těchto pásmech je dosaženo prostřednictvím redukce vyměřovacího základu 
ještě před aplikací jednotné procentní sazby 1,5 % ročně. Strop pro platbu pojistného 
a tudíž i strop pro zohlednění příjmů pojištěnce při výpočtu dávky je nastaven na 
úroveň 400 % průměrné mzdy. 
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Graf č. 3 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Itálie 
 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

V Itálii je referenční příjem ve starém příspěvkově definovaném schématu při 
výpočtu dávky zohledňován v míře 80 % až do výše překračující 1,5násobek průměrné 
mzdy v ekonomice. Poté je ve čtyřech následujících pásmech postupně redukován 
stále výrazněji až k zohlednění 36 % referenčního příjmu v pásmu nad poslední 
redukční hranicí nastavenou na hodnotě překračující 300 %. Redukce se provádí 
prostřednictvím různé procentní sazby za rok pojištění v různých příjmových pásmech. 
Neexistuje strop zohlednění příjmů při výpočtu důchodu. 
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Graf č. 4 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Norsko 

 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

Referenční příjem je v Norsku omezen dolní a horní hranicí zohlednění příjmu 
pojištěnce na úrovni 18 respektive 219 % průměrné mzdy v ekonomice. Do úrovně 
jediné redukční hranice nastavené na 109 % průměrné mzdy je referenční příjem 
zohledněn ve výši 100 % a nad ní ve výši 33,3 %. Různé míry zohlednění v obou 
pásmech referenčního příjmu je dosaženo aplikací rozdílné procentní sazby za rok 
pojištění. V Norsku existuje strop pro placení pojistného na úrovni 219 % průměrné 
mzdy v ekonomice. 

 



 

2. Komparativní analýza rozhodného období v základních důchodových systémech 
vybraných členských zemí EU a některých dalších vyspělých států 
 
 

 29 

Graf č. 5 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Portugalsko 
 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

V portugalském důchodovém schématu neexistuje ani dolní ani horní mez pro 
zohlednění příjmů pojištěnce při výpočtu dávky. Redukční hranice nastavené na 
úroveň 43 %, 78 %, 156 % a 312 % průměrné mzdy oddělují 5 pásem referenčního 
příjmu s relativně vysokou mírou zohlednění pro účely výpočtu dávky: 92 %, 90 %, 
88 %, 84 % a 80 %. Různé míry zohlednění referenčního příjmu v těchto pásmech je 
dosaženo aplikací rozdílné procentní sazby.  
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Graf č. 6 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Slovensko 
 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

V novém slovenském dávkově definovaném důchodovém schématu je horní 
mez pro zohlednění příjmu při výpočtu dávky stanovena na úrovni 300 % průměrné 
mzdy. Redukční hranice oddělující pásma se zohledněním referenčního příjmu 50 % a 
34 % je nastavena na úrovni 125 % průměrné mzdy v ekonomice. Pojištěnci, jejichž 
průměrný referenční příjem nedosáhne výše průměrné mzdy (průměrný mzdový bod 
je menší než 1) je zaručena vyšší míra zohlednění referenčního příjmu.25 Různé míry 
zohlednění referenčního příjmu v jednotlivých pásmech je dosaženo úpravou hodnoty 
průměrného mzdového bodu podle jeho výše. 

 

                                                 
25  Blíže viz případová studie Slovensko. 
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Graf č. 7 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Spojené státy americké 
 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

Ve Spojených státech amerických je ve schématu Social Security horní mez pro 
zohlednění příjmu pojištěnce při výpočtu dávky nastavena na úrovni 290 % průměrné 
mzdy v ekonomice. Dvě redukční hranice na úrovni 22 % a 133 % průměrné mzdy 
oddělují tři pásma referenčního příjmu se zohledněním 90 %, 32 % a 15 %. Různé 
míry zohlednění příjmů v těchto pásmech je dosaženo prostřednictvím redukce 
vyměřovacího základu podobně jako v České republice. 
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Graf č. 8 Zohlednění referenčního příjmu pojištěnce v jednotlivých příjmových 
pásmech - Velká Británie 
 

 
Zdroj dat: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing 
Wages 2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty. 

 
 

Ve Velké Británii je ve schématu „State Second Pension“ referenční příjem 
ohraničen horní a dolní hranicí zohlednění příjmu pojištěnce na úrovni 15 % respektive 
115 % průměrné mzdy v ekonomice. Redukční hranice jsou na úrovni 42 % a 96 % 
průměrné mzdy v ekonomice. V prvním pásmu referenčního příjmu do první redukční 
hranice jsou všechny příjmy hodnoceny jakoby dosahovaly výše této hranice. Tyto 
fiktivní příjmy jsou poté zohledněny v míře 34 %. Za jakoukoli úroveň příjmů v tomto 
pásmu je tedy pojištěncům poskytována rovná dávka. V druhém pásmu je příjem 
zohledňován ve skutečně výši 9 %, ve třetím 17 %. Současná podoba schématu je 
důsledkem minulého vývoje a jde o přechodné stádium při zamýšleném přechodu 
k rovné dávce bez vztahu předchozím příjmům.26  

2.3 Druhy příjmů započítávané pro účely důchodového 
pojištění 

V příjmově vztažených schématech sledovaných států jsou při stanovení výše 
referenčního příjmu pro výpočet důchodové dávky v zásadě započítávány mzdy a platy 

                                                 
26  Viz případová studie Velká Británie. 
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zaměstnanců, příjmy osob samostatně výdělečně činných a některé další příjmy. 
V jednotlivých státech lze identifikovat celou řadu výjimek, které jsou definovány jako 
příjmy z některých specifických druhů výdělečné činnosti nebo příjmy vybraných 
skupin osob.  

Ve sledovaných státech platí, že do referenčního příjmu jsou započítávány 
veškeré mzdy a platy, přičemž výjimky jsou taxativně vyjmenovány zákonem. V 
jednotlivých sledovaných státech zaznamenány následující výjimky: 

- zaměstnání státních zaměstnanců, vybrané části státních zaměstnanců nebo 
zaměstnanců orgánů místní samosprávy, pro které je vytvořeno alternativní schéma 
důchodového zabezpečení a jsou proto osvobozeni od povinnosti účastnit se 
obecného schématu. 

- zaměstnání ve školství pokud nepřesahuje úvazek určitý počet hodin ročně (např. 
35 hodin ročně), 

- zaměstnání příležitostné povahy 

o zaměstnání vykonávané ve spojení s volbami nebo referendy, pokud příjmy 
z něj nepřekračují určitou hranici, 

o zaměstnání po méně než 7 dní ročně (například cirkusy, trhy, pochody, 
karnevaly, výstavy) pokud nejde o předmět podnikání nebo výkon práce krytý 
pracovní smlouvou, 

- zaměstnání v domácnosti, pokud příjmy z něj nepřesahují určitou hranici, 

- zaměstnání vysokoškolských studentů (po splnění určitých podmínek), 

- některé příjmy získané v souvislosti se službou v náboženských obcích, 

- jakékoli zaměstnání, pokud je pojištěnec podle zvláštního zákona registrován jako 
příslušník určité etnické skupiny (v tomto případě indián), nebo pokud má podle 
tohoto zákona nárok na daňové úlevy, 

- zaměstnání, kde je v pracovněprávním vztahu přítomen mezinárodní prvek: 

o zaměstnání v zahraničí u tuzemského zaměstnavatele,  

o zaměstnání v tuzemsku u mezinárodní organizace nebo zahraniční vlády, pokud 
zaměstnavatel odmítá účast ve schématu, 

o zaměstnání v tuzemsku u zaměstnavatele, který nemá sídlo ani není registrován 
na území toho státu pro účely platby sociálního pojištěn 

o zaměstnání v mezinárodní přepravě částečně v tuzemsku a částečně v zahraničí, 
pokud podle právního řádu příslušného státu zaměstnanec není povinen se 
v zahraničí účastnit obdobného schématu, 

- některé příjmy zaměstnanců získané ve spojitosti se zaměstnáním: 

o příjmy ze spropitného, 

o odstupné a odchodné, 

o cestovní náhrady,  

o příjmy zaměstnance získané v souvislosti s provozováním služebního motoro-
vého vozidla, 

o náhrada za pracovní pohotovost, příplatek za pohotovost, 
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o příspěvky ze sociálního fondu, příspěvky na důchodové připojištění, životní 
pojištění placené zaměstnavatelem, 

o odměny získané podle zvláštního předpisu z oblasti průmyslových práv, odměny 
vyplácené v souvislosti s pracovními či životními jubilei a odchodem do 
starobního důchodu, 

o plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci ze zisku kromě podílu na 
zisku vyplaceného zaměstnanci obchodní společnosti nebo družstva v případě, 
že tento zaměstnanec nemá podíl na základním jmění společnosti či družstva, 

o náhrada příjmu při dočasné pracovní neschopnosti, 

 
Pro osoby samostatně výdělečně činné (nebo pro některé z nich) jsou 

v některých státech zřízena samostatná schémata důchodového zabezpečení. V tako-
vém případě se obecného schématu vůbec neúčastní. Ve sledovaných státech to platí 
především pro pracovníky v oblasti:  

- zemědělství a, (v některých případech je podmínkou, aby příjmy nepřesahovaly 
určitou hranici), 

- v dalších vybraných oblastech jako maloobchod, umělecká činnost, zahradnictví, 
rybolov, lov, lesnictví, těžba a zpracování dřeva. 

 
Dalšími zaznamenanými případy, kdy nejsou příjmy vykázané osobami 

samostatně výdělečně činnými započítávány do rozhodného období jsou: 

- výdělečná činnost konaná při odstraňování katastrof a zapojení do záchranářských 
operací, pokud nejde o pravidelnou činnost, 

- pokud je osoba samostatně výdělečně činná registrována podle zvláštního zákona 
jako příslušník určité etnické minority (jako indián), nebo pokud má podle 
zvláštního zákona nárok na daňové zvýhodnění, 

 
Vedle příjmů z výdělečné činnosti byly jako další příjmy, které jsou započítávány 

do rozhodného období pro účely výpočtu dávky, v jednotlivých státech identifikovány 
tyto případy: 

- důchodové dávky,  

- úhrnné výplaty prostředků naspořených na stáří,  

- pozůstalostní důchod,  

- dávky obdržené v rámci doplňkového pojištění v nezaměstnanosti (schémata 
pojištění v nezaměstnanosti, která od platby pojistného nejsou osvobozena), 

- podíl na zisku vyplacený zaměstnanci obchodní společnosti nebo družstva v případě, 
že tento zaměstnanec nemá podíl na základním jmění společnosti či družstva, 

- příjmy ze závislé činnosti družstevníků, 

- příjmy z pracovní činnosti osob ve vazbě, výkonu trestu (pokud nejde o obecně 
prospěšné práce jako trest), 

- odměny pěstounů, 
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2.4 Způsob zacházení s dobou s nízkými příjmy, která 
spadá do rozhodného období 

Pokud jsou doby, kdy pojištěnec přechodně vykazuje nízké příjmy, součástí 
rozhodného období, mohou v příjmově vztaženém schématu výrazně ovlivnit výši 
důchodové dávky. Způsob, jak je rozhodné období stanoveno, hraje v tomto ohledu 
podstatnou roli. Rozmělnění základu pro výpočet dávky hrozí zejména v případě, že je 
rozhodné období definováno jako celé období účasti ve schématu. Obdobně tomu je i u 
schémat, která definují rozhodné období jako určitý počet let před odchodem 
pojištěnce do důchodu. Pokud je naopak rozhodné období definováno jako období 
několika let, kdy pojištěnec dosahoval nejvyšších příjmů, jsou z něho úseky kariéry 
s nízkými příjmy automaticky vyřazeny.  

Některá příjmově vztažená schémata definují pásmo nízkých příjmů pro něž 
stanoví při zohlednění v důchodové dávce a platbu pojistného zvláštní režim.  

 

Tabulka č. 3 Zvláštní režim pro zacházení s nízkými příjmy v příjmově 
vztažených schématech sledovaných zemí 

 existence 
základního 
schématu 

poskytujícího 
rovný důchod 

dolní příjmový limit pro 
účast ve schématu  
a platbu pojistného 

dolní příjmový limit pro 
povinnou účast  
ve schématu 

dolní příjmový limit  
pro povinnou účast  
ve OSVČ schématu 

Belgie NE NE NE NE 

Finsko ANO NE 1,6 % průměrné mzdy 17,9 % prům. mzdy 

Francie NE NE NE NE 

Itálie NE NE NE Samostatné schéma 

Kanada ANO 8,38 % průměrné mzdy NE NE 

Německo NE NE 11,4 % průměrné mzdy NE 

Norsko ANO 18 % průměrné mzdy NE NE 

Portugalsko NE NE NE 50 % minimální mzdy 

Rakousko NE NE 12 % průměrné mzdy NE 

Slovensko NE NE NE 100 % minimální mzdy 

Slovinsko NE NE NE 100 % minimální mzdy 

Spojené státy NE NE NE 14,8 % prům. mzdy  

Španělsko NE NE NE NE 

Švýcarsko NE NE NE NE 

Velká Británie ANO 15 % průměrné mzdy NE NE 

Zdroj: MISSOC 2007, MISSOC 2006, OECD 2007: Pensions at a Glance 2007, OECD 2006: Taxing Wages 
2005-2006, národní legislativa jednotlivých zemí, vlastní výpočty 

 
Pevnou dolní příjmovou hranici pro účast v příjmově vztaženém schématu 

najdeme pouze v příjmově vztažených schématech zemí, kde v rámci systému 
důchodového zabezpečení existuje základní schéma garantující rovnou dávkou základní 
životní potřeby (viz tabulka č. 3). Tato hranice vymezuje pásmo příjmů, ze kterého 
pojištěnci do schématu neodvádí příspěvky a proto jim ani nejsou příjmy do té úrovně 
zohledňovány při výpočtu důchodové dávky. Pokud pracovník nedosáhne dané výše 
příjmu, schématu se neúčastní, jeho základní životní potřeby jsou však zajištěny 
dávkou ze základního schématu. V zemích, kde takové základní schéma neexistuje, 
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tento institut nenajdeme. V některých z nich je příjmová hranice, vymezující pásmo 
příjmů, které jsou natolik nízké, že nezakládají povinnost účasti ve schématu. 
Pojištěnci účastnící se schématu však na rozdíl od prvního případu hradí pojistné z celé 
výše svého příjmu. Navíc i při vykázání příjmů pod takto stanovenou hranicí je ve 
všech případech možno se účastnit dobrovolně.  

Období s nízkými příjmy či období bez příjmů bývají často spojena s některými 
životními situacemi, které jsou z různých důvodů označovány jako prospěšné pro 
společnost a z tohoto důvodu jsou zohledňovány i při výpočtu důchodu. Mezi 
nejčastější situace, které se vyznačují nízkými či žádnými příjmy patří: 

o mateřství a péče o dítě, 

o péče o závislou osobu v příbuzenském vztahu, 

o doba studia, 

o základní vojenská služba. 

Tyto situace jsou v příjmově vztažených schématech zohledněny prostřed-
nictvím institutu náhradních dob pojištění. Ty jsou při výpočtu důchodu buď 
z rozhodného období vyloučeny, aby nerozmělňovaly skutečně dosažené příjmy, nebo 
jsou za ně pro účely stanovení výše dávky pojištěnci přidělovány kredity, jejichž výše 
se odvíjí od násobků buď minimální nebo průměrné mzdy či jsou zohledněny ve výši 
dávky, která za takové období náleží a ze které bylo zaplaceno pojistné. Trendem ve 
sledovaných zemích je omezování rozsahu náhradních dob pojištění a zavádění jejich 
financování alespoň z části pojištěncem. Jako vyměřovací základ je obvyklé brána 
minimální či průměrná mzda, výjimečně fixní částka. Přehled o rozsahu v jakém jsou 
náhradní doby pojištění zohledňovány přináší následující tabulky. Pro podrobnější 
informace o náhradních dobách pojištění ve vybraných evropských zemích jsou 
k dispozici studie VÚPSV Analýza náhradních dob pojištění ve vybraných evropských 
zemích a Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení 
nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích. 

 
Tabulka č. 4 Zohledňované náhradní doby pojištění - země s Bismarckovým 
modelem sociálního zabezpečení 

typ ND Německo Rakousko Španělsko Portugalsko Francie Itálie Belgie Slovinsko 

invalidní důchod ano      ano   ano   

nezaměstnanost ano ano  ano ano ano ano ano 
mateřská 
dovolená 

ano ano ano ano ano ano ano   

péče o dítě ano ano  ano ano ano   ano 
péče o závislou 
osobu 

ano      ano ano     

studium ano ano    ano   ano ano 

vojenská služba ano ano  ano ano ano ano ano 

nemoc ano ano  ano ano ano ano   

Zdroj: MISSOC, provedené dotazníkové šetření 
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Tabulka č. 5 Zohledňované náhradní doby pojištění - země s Beveridgeovým 
modelem sociálního zabezpečení, země skandinávského typu a země 
s transformovaným důchodovým schématem 

typ ND Kanada 
Spojené 

státy 
Velká 

Británie 
Švýcarsko Finsko Norsko Slovinsko Slovensko 

invalidní důchod ano ano     ano ano  ano 

nezaměstnanost   ano   ano   ano ano 
mateřská 
dovolená 

ano ano ano   ano    ano 

péče o dítě ano  ano ano ano ano ano ano 
péče o závislou 
osobu 

    ano   ano  ano 

studium      ano   ano   

vojenská služba ano ano        ano ano 

nemoc   ano  ano    ano 

Zdroj: MISSOC, provedené dotazníkové šetření 
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3. Možné změny při stanovení rozhodného 
období, z něhož je stanoven důchod 

V zásadě jsou možné dvě hlavní úpravy při stanovení rozhodného období – 
změna délky rozhodného období a změna způsobu indexace příjmů spadajících do 
rozhodného období. Při úvahách o změně délky rozhodného období můžeme vycházet 
z již existujících modelů stanovení rozhodného období v evropských zemích. Když na 
základě výsledků provedené komparativní analýzy zvážíme varianty, které jsou 
používány, byly používány či se o jejich využití uvažuje v plánovaných reformách 
důchodových systémů, dostaneme se k následujícím možnostem. První základní 
možností stanovení rozhodného období je možnost určení rozhodného období na 
základě let pojištění s nejlepší příjmovou situací jedince (dále též příjmově nejlepší 
roky). Tyto roky mohou být zjišťovány samostatně v průběhu celé pracovní kariéry či 
jako soubor po sobě následujících roků. Nejčastěji se setkáváme s 10-20letým 
obdobím, avšak lze vypozorovat trend k prodlužování tohoto období. Naopak 
v minulosti toto období bylo velmi často pouhých 5 let. Druhou základní možností, jak 
stanovit rozhodné období, ze kterého jsou následně zjišťovány důchodové nároky, je 
vzetí v úvahu určitého počtu posledních let pojištění. Při tomto způsobu pojištění se 
setkáváme s extrémním případem, kdy je rozhodné období stanoveno jako poslední 
rok před odchodem do důchodu.27 Častěji je ovšem rozhodné období stanoveno jako 
posledních několik let, extrémem na druhé straně je vzetí v úvahu celoživotních 
příjmů, které akcentuje princip ekvivalence v důchodovém pojištění. Současný trend 
všech vyspělých zemí28 je prodlužování rozhodného období až na hranici celoživotních 
příjmů. 

Tato kapitola je rozdělena do dvou hlavních částí, první se věnuje analýze 
různě stanovené délky rozhodného období v České republice a druhá způsobu indexace 
příjmů spadajících do rozhodného období. 

3.1 Úprava délky rozhodného období - metody a data 

Při zvažování možností úprav rozhodného období v České republice jsme pro 
potřeby této studie uvažovaly modelové příklady nejlepších 5, 15, 20, 25, 30 a 35 let. 
Výběr těchto let byl zapříčiněn dvěma hlavními důvody – strukturou dat o celoživotních 
příjmech jedince29 a častým využitím těchto počtů v již existujících důchodových 
systémech. V našem modelu uvažujeme výběr libovolných nejlepších let pojištění, 
v praxi se ovšem poměrně často vyskytuje situace, kdy je v úvahu brán určitý počet 
výdělkově nejlepších let, které po sobě následují.30 Tento způsob stanovení rozhodného 
období jsme však do svého modelu nezahrnuli, a to zejména z důvodu nevhodnosti 
používaných dat. Při uvažování rozhodného období závislého na posledních letech 
pojištění jsme se rozhodli zahrnout posledních 5, 22, 30, 35, 40, 42 a 44 let před 
odchodem do důchodu. Stanovení rozhodného období v délce 22 posledních let bylo 
určeno jako základní (nulová) varianta, která zrcadlí současný stav, kdy je hodnoceno 
22 posledních let před odchodem do důchodu (příjmy od roku 1986). Varianta 30 
                                                 
27  Např. v Rakousku u státních zaměstnanců (úředníků) byl pro výpočet důchodu používán právě jeden rok.  
28  Nejenom jich, např. i důchodových systémů Ruska či Kostariky. 
29  Blíže k datovému souboru viz dále. 
30 Tento způsob stanovení rozhodného období, se při dostatečně vysokém počtu zohledňovaných let 

přibližuje variantě zohledňující příjmy z posledních let za stejně dlouhé období.  
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posledních let je zahrnuta z důvodu jejího zakotvení v zákoně. Této hranice bude 
dosaženo v roce 2016. Dále uvažujeme varianty prodloužení rozhodného období na 35 
let, 40 let, 42 a 44 let. Varianta rozhodného období v délce posledních 40 let je 
zároveň variantou celoživotních příjmů31 pro ženy. Varianta 42 let je variantou 
celoživotních příjmů pro muže a ženy dohromady a varianta 44 let je variantou 
celoživotních příjmů pro muže.  

Další možností určení rozhodného období je kombinace obou výše zmíněných 
způsobů, kdy se berou v potaz celoživotní příjmy s vyloučením určitého počtu (obvykle 
stanoveného procentem) příjmově nejslabších let. Do našeho modelu jsme zařadili 
variantu celoživotních příjmů s vyloučením čtyř příjmově nejhorších let pro muže a 
variantu 40 let s vyloučením pěti příjmově nejhorších let pro ženy.  

3.1.1 Datový soubor o celoživotních příjmech  

V rámci této studie jsme cítili potřebu zpracovat problematiku změn délky 
rozhodného období na modelových příkladech, které však potřebovaly údaje o 
celoživotních výdělcích jedince. Jelikož však taková evidence celoživotních příjmů 
neexistuje,32 rozhodli jsme se využít dat Informačního systému o průměrném výdělku 
(ISPV), který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.33 Údaje z tohoto systému 
poskytují přehled o výdělcích žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře 
v daném roce. I když jsme si samozřejmě vědomí úskalí, která daná data přestavují, 
jeví se toto rozložení příjmů nejvhodnějším pro zkoumání dané problematiky. V našem 
modelu jsme použili zjednodušení, když uvažujeme rozložení příjmů v daném roce 
mezi jednotlivé věkové skupiny jako rozložení celoživotních příjmů průměrného 
jedince. Toto zjednodušení nám pak umožnilo zkoumat vliv změny délky rozhodného 
období na výši individuálního důchodu jedince. 

Do výdělku obsaženého v ISPV jsou zahrnuty prémie a odměny, příplatky za 
přesčasy, ostatní příplatky, náhrady a odměny za pracovní pohotovost. Dále jsou 
sledovány odpracované doby včetně počtu přesčasových hodin, za které byl poskytnut 
příplatek za neodpracovanou dobu. 

Vstupní údaje v rámci šetření v roce 2004 zpracovala Trexima, spol. s r.o., 
která sleduje data za nefinanční podniky, finanční a státní instituce z podnikatelské 
sféry s počtem zaměstnanců větším než 10, kde ekonomické subjekty s 10 až 249 
zaměstnanci jsou zastoupeny výběrově a s více jak 250 zaměstnanci plošně. Celá 
nepodnikatelská sféra je zastoupena plošně, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. 
Kvůli absenci podniků s počtem zaměstnanců menším než 10 se odvětvová struktura 
dat ISPV liší od té skutečné. Protože jsou malé a velké firmy v ISPV zastoupeny 
odlišnými podíly, používají se při analýze dat váhy, které vycházejí z počáteční 
pravděpodobnosti výběru každého ekonomického subjektu. Ekonomické subjekty, 
jejichž zastoupení je nižší, než odpovídá skutečnosti v národním hospodářství, mají 
větší váhu. Relativně nejméně zastoupeny jsou ekonomické subjekty s 10 až 49 
zaměstnanci, a proto mají největší váhu při výpočtech odhadů. 

                                                 
31  Celoživotní příjmy byly stanoveny na základě průměrné doby pojištění, která byla v ČR v roce 2004 44,4 

pro muže, 39,8 let pro ženy a 42,1 let v průměru.  
32  I kdyby existovala, tak by byla pro náš výzkum vzhledem k celospolečenským změnám po roce 1989 

nevhodná 
33  Výstupy dílčích analytických mzdových šetření, která zveřejňuje ČSÚ, vycházejí z výběrového šetření 

ISPV, např. Struktura mezd zaměstnanců za rok 2004, ČSÚ, Praha 
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Pro určení hrubých měsíčních výdělků byla použita následující metoda výpočtu: 

- výdělky přepočítány na plný placený měsíc,34  

- u výdělků na vyšším stupni agregace za jednotlivé sféry odměňování 

- (podnikatelskou nebo nepodnikatelskou) uplatněný přepočet založený na pravděpo-
dobnostních vahách při současném přepočtu na plný placený měsíc; pravděpodob-
nostní váhy jsou váhy ztrát, které vyplývají z použité metody výběru;35 metody 
použité pro stanovení počtů zaměstnanců odpovídaly postupům pro výpočet 
průměrných hrubých měsíčních (ročních) výdělků. K vyjádření počtů osob se 
používají váhy placené doby,36  

- výsledné počty nejsou ovšem udávány absolutně, nýbrž jako poměrná (procentuál-
ní) čísla, která jsou vztažena k součtu vah v dané kategorii. 

Rozsah výběrového souboru, který zahrnuje zhruba 1/3 zaměstnanců v ČR, se 
blíží skutečné struktuře zaměstnanosti. Údaje se získávají v elektronické podobě přímo 
ze mzdových agend organizací. Data za nepodnikatelskou sféru se přebírají od roku 
2004 od Informačního systému o platech (“ISP”), který provozuje Ministerstvo financí.  

Podkladem pro provedené speciální mzdové šetření byly datové soubory, jejichž 
základní charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Tabulka č. 6 Základní charakteristiky výběrového šetření 

počet osob 
sféra NH počty organizací 

celkem ženy muži 

podnikatelská 2 851 912 563 362 898 549 665 

nepodnikatelská 13 330 494 486 330 256 164 230 

Zdroj: Šetření ISPV – 2004 

 
 
Tabulka č. 7 Věková struktura populace v roce 2004 v % 

 věk v letech 

  15-19 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 65 a více 

podíl v % 15,06 13,58 16,59 13,17 7,68 7,35 5,53 13,97 

Zdroj: Trh práce v ČR za roky 1993 - 2004, ČSÚ 2005 

 
 

                                                 
34  Příčinou tohoto vážení byla skutečnost, že ne u všech zaměstnanců jsou sbírané kumulace mezd od 

počátku roku za celé sledované období, tj. za 12 měsíců, nýbrž za kratší dobu. Například člověk, jenž 
nebyl placen mzdou po celých 12 měsíců, má k této kratší době i odpovídající menší kumulaci a jeho 
váha ve výpočtu mzdy je proto menší. Váha ve výpočtu mezd je poměr placených měsíců zaměstnance, 
za které pobíral mzdu během sledovaného období, k celkovému počtu placených měsíců ve sledovaném 
období (což je 12) 

35  Toto tedy znamená, že každému zaměstnanci pro výpočet výdělku je přidělena váha placených měsíců u 
zaměstnanců podnikatelské a nepodnikatelské sféry. 

36  Například zaměstnanec, jenž pracoval nebo pobíral náhrady během celého sledovaného období, je zahrnut 
do počtů s vahou rovnou 1. Pokud zaměstnanec pracoval nebo pobíral náhrady za méně než celé 
sledované období, je zahrnut do počtů s vahou menší než 1 úměrnou délce placené doby. 
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Ženy odcházejí dříve z pracovního života. Po 60. roce života se prakticky 
neobjevují na trhu práce. Zůstávají jen ve fyzicky nenáročných zaměstnáních. V grafu 
č. 9 je patrný pokles zaměstnanosti u žen ve věkové skupině 25-29 let a 30-39 let, je 
to rozmezí, kdy ženy odcházejí na mateřskou dovolenou. Muži odcházejí do důchodu 
později, proto tento odchod do ekonomické neaktivity pozorujeme až ve věkové 
skupině 60-64 let. Tento proces je stejný jak v podnikatelské, tak v nepodnikatelské 
sféře.  

Graf č. 9 ukazuje, že ženy se soustřeďují hlavně v nepodnikatelské sféře. 
Nepodnikatelské sféra představuje zhruba 1/5 všech zaměstnanců a z toho více jak 
2/3 jsou ženy.  

Pro srovnání je přiložen i graf č. 10, který ukazuje podíl žen na zaměstnanosti 
v národním hospodářství za ČR v roce 2006. Podíl mužů na zaměstnanosti v národním 
hospodářství je pak dopočet do 100 %. 

 

Graf č. 9 Podíl žen na zaměstnanosti v podnikatelské a nepodnikatelské sféře 
v roce 2004 v % 
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Zdroj dat: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  
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Graf č. 10 Podíl žen na zaměstnanosti v národním hospodářství v roce 2006 v 
% 
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Zdroj dat: ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - 
roční průměry 2006 

 
Při popisu souboru dat nezůstal stranou zájmu ani věk zaměstnanců a relace 

mezd a platů, jak je vidět v grafu č. 11. 
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Graf č. 11 Relace mezd k průměru podle věku a pohlaví v podnikatelské sféře 
v roce 2004 

 
Zdroj dat: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  

 
Vývoj mezd v podnikatelské sféře je u žen a mužů takřka stejný až do rozmezí 

30-39 let, kde vidíme u žen pokles relace mezd k průměru. Je to často dáno 
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odchodem manuálních pracovníků do ekonomické neaktivity a setrváním vzdělaných 
duševně pracujících mužů v zaměstnání. U žen se tento kvalitativní zlom nachází 
v rozmezí 50-59 let vzhledem k dřívějšímu odchodu žen do důchodu. 
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Graf č. 12 Věková struktura zaměstnaných mužů a žen v podnikatelské sféře 
v roce 2004 v % 

Zdroj: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  
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Graf č. 13 Relace platů k průměru podle věku a pohlaví v nepodnikatelské 
sféře v roce 2004 v % 

 

Zdroj: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  
 
 
V nepodnikatelské sféře, vzhledem k jinému utváření platů, je růst příjmu 

takřka nepřerušený. Malý výkyv je opět u žen ve věkové skupině 30-39 let. Můžeme 
usuzovat, že je to z důvodu zakládání rodiny. Plynulý růst platů je zajištěn senioritou37. 
Dalším výkyvem je situace v rozmezí 55-64 let, kde dochází opět jako v podnikatelské 
sféře k nárůstu platů u mužů. Je to dáno setrváním vysokoškolsky vzdělaných mužů 
v ekonomické aktivitě. 

Co je v obou sférách stejné, je dřívější odchod osob s nižší kvalifikací 
z ekonomické aktivity. V podnikatelské i nepodnikatelské sféře ve vyšších věkových 
skupinách tak roste podíl zaměstnaných vysokoškoláků obou pohlaví. Ve věkové 
skupině nad 65 let však u žen jejich podíl již klesá, což koresponduje s poznatkem o 
rychlejším odchodu ženské části populace v důchodovém věku z trhu práce. 

                                                 
37  Počet let odborné praxe v daném oboru. 
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Graf č. 14 Věková struktura zaměstnaných žen a mužů v nepodnikatelské 
sféře v roce 2004 v % 

 
Zdroj: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  
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Pro účely našeho modelu jsme poslední příjmovou skupinu 65 let a více ve 
skutečnosti nevyužili, v reálu byla jako poslední příjmová skupina využita skupina 
osob 60-64letých. Jelikož se jednalo o příjmy z jednoho daného roku, odpadl problém 
s jejich indexací, protože všechny vyjadřovaly aktuální hodnotu. Pomocí těchto příjmů 
pak byly sestaveny přehledy příjmů dle požadovaných typů rozhodných období (viz 
příloha 2). Na základě těchto dat pak byl pro daného jedince s průměrnými příjmy 
pomocí důchodového modelu vypočítán osobní vyměřovací základ (OVZ) a následně 
výše jeho důchodu dle pravidel platných pro přiznání důchodu v roce 2008. Při výpočtu 
byla uvažována průměrná doba pojištění pro muže v délce 44 let, pro ženy 40 let a 
42 let pro muže a ženy dohromady. V úvahu byly brány vyloučené doby pojištění 
v rozsahu zjištěném v předchozí studii VÚPSV „Analýza nepříspěvkových dob v ČR a 
doporučení pro jejich sledování a evidenci“. Jejich rozsah byl přizpůsoben délce 
jednotlivých rozhodných období, pro celoživotní příjmy (muži 44 let, ženy 42 let, 
dohromady 42 let) byly uvažovány vyloučené doby v rozsahu 3 246 dnů pro muže, 3 
016 dnů pro ženy a 3 144 dnů pro obě pohlaví. Při stanovení výpočtového základu 
byly použity redukční hranice v platné výši, tj. první redukční hranice 10 000 Kč a 
druhá redukční hranice ve výši 24 800 Kč. 

3.2 Změny v délce rozhodného období - výsledky 

Tabulka č. 8 Rozložení příjmů dle sféry působení, pohlaví a věkových skupin 
(rok 2004) 

podnikatelská sféra 

věkové kategorie 

 
do 19 

let 
20 - 24 

let 
25 - 29 

let 
30 - 34 

let 
35 - 39 

let 
40 - 44 

let 
45 - 49 

let 
50 - 54 

let 
55 - 59 

let 
60 - 64 

let 
65 a 

více let 
celkem 11 900 14 983 19 702 22 247 22 247 21 333 21 333 20 087 20 949 23 779 17 793 

ženy 10 545 13 912 18 070 17 052 17 052 16 959 16 959 16 390 17 888 17 426 11 835 

muži 12 464 15 684 20 545 25 135 25 135 24 447 24 447 22 970 22 221 24 835 19 653 

nepodnikatelská sféra 

věkové kategorie 

 
do 19 

let 
20 - 24 

let 
25 - 29 

let 
30 - 34 

let 
35 - 39 

let 
40 - 44 

let 
45 - 49 

let 
50 - 54 

let 
55 - 59 

let 
60 - 64 

let 
65 a 

více let 
celkem 10 427 15 292 18 306 19 373 19 373 20 028 20 028 20 431 21 402 23 300 19 294 

ženy 10 760 14 796 17 126 17 080 17 080 18 448 18 448 18 767 20 066 20 796 15 979 

muži 9 771 16 240 19 971 23 473 23 473 24 491 24 491 24 610 23 794 25 084 21 941 

podnikatelská + nepodnikatelská sféra 

věkové kategorie 

 
do 19 

let 
20 - 24 

let 
25 - 29 

let 
30 - 34 

let 
35 - 39 

let 
40 - 44 

let 
45 - 49 

let 
50 - 54 

let 
55 - 59 

let 
60 - 64 

let 
65 a 

více let 
celkem 11 382 15 091 19 211 21 237 21 237 20 874 20 874 20 208 21 108 23 611 18 321 

ženy 10 647 14 333 17 620 17 065 17 065 17 669 17 669 17 522 18 926 19 032 13 809 

muži 11 845 15 812 20 413 24 753 24 753 24 457 24 457 23 347 22 583 24 893 20 180 

celkem 11 382 15 091 19 211 21 237 21 237 20 874 20 874 20 208 21 108 23 611 18 321 

Zdroj: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  
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Z výše uvedených tabulek vytvořených na základě šetření ISPV vyplývá 
rozložení hrubých měsíčních příjmů mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou 
národního hospodářství podle pohlaví a věkových kategorií celkem. Z nich je patrný 
zejména rozdíl mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou, kdy má podnikatelská 
sféra odměňování založené na vývoji produktivity práce jednotlivce, a odměňování v 
nepodnikatelské sféře je založeno na principu seniority (zásluhovosti) - čím více 
odsloužených let, tím vyšší plat. Tyto dva rozdílné způsoby odměňování společně se 
zastoupením jednotlivých sfér v národním hospodářství je třeba mít na zřeteli při 
plánování možných opatření a při interpretaci výsledků. Názorně je rozložení příjmů 
vidět na níže uvedených grafech. 

 
Graf č. 15 Hrubé měsíční mzdy a počty osob (struktura) podle pohlaví a 
věkových kategorií celkem 

 
Zdroj dat: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  

 

podnikatelská sféra 

0 

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

do 19

let 
20 -

24 let 

25 - 

29 let 

30 -

34 let
35 - 

39 let 

40 -

44 let 

45 - 

49 let 

50 -

54 let 

55 - 

59 let 

60 -

64 let 

65 a

více 

let 

věkové kategorie 

v
ý
še

 p
ří

jm
u

 v
 K
č/

m
ě
sí

c 

celkem 

ženy 

muži 



 
3. Možné změny při stanovení rozhodného období, z něhož je stanoven důchod 

 
 

 49 

Graf č. 16 Hrubé měsíční mzdy a počty osob (struktura) podle pohlaví a 
věkových kategorií celkem 

 
Zdroj dat: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  

Graf č. 17 Hrubé měsíční mzdy a počty osob (struktura) podle pohlaví a 
věkových kategorií celkem 

 
Zdroj dat: Šetření ISPV - 2004, vlastní výpočet  
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Z výsledků navrhovaných variant na změnu délky rozhodného období oproti 
nulové variantě - současnému stavu 22 let zobrazených v níže uvedených tabulkách je 
patrné, že změna rozhodného období na výši důchodu jednotlivce s průměrnými 
příjmy má jen nepatrný vliv. To je však způsobeno zejména užitím redukčních hranic, 
které jsou užívány při hodnocení příjmů získaných v rozhodném období. Vzhledem 
k jejich nastavení na hodnotu 10 000 Kč pro první redukční hranici, do níž je příjem 
získaný v rozhodném období hodnocen plně, a hodnotu druhé redukční hranice 
24 800 Kč, do které se příjem získaný v rozhodném období převyšující první redukční 
hranici hodnotí z 30 %, a příjem získaný v rozhodném období převyšující tuto druhou 
redukční hranici je hodnocen pouze z 10 %, a výši průměrných příjmů modelového 
jedince, jejichž výše leží nad první redukční hranicí, nelze od prodloužení rozhodného 
období očekávat výrazné změny ve výši důchodu. Nejvýrazněji se prodloužení 
rozhodného období na celoživotní výdělky projeví u ženy v nepodnikatelské sféře 
s průměrnými příjmy, jíž by důchod poklesl o 274 Kč (2,5 %). U mužů v nepodnika-
telské sféře by stejné rozšíření rozhodného období (tedy na celoživotní příjmy) 
způsobilo pokles důchodu o 215 Kč (1,9 %). Stejně jako v nepodnikatelské sféře, by 
k nejvyššímu poklesu důchodu jedince s průměrnými příjmy došlo i v podnikatelské 
sféře při rozšíření rozhodného období na celoživotní příjmy, ovšem již ne tak 
znatelnému jako u nepodnikatelské sféry. Muži v podnikatelské sféře by si pohoršili 
v tomto případě více nežli ženy, důchod mužů by poklesl o 143 Kč (1,2 %), důchod 
žen o 128 Kč (1,2 %). Na druhé straně hodnocených variant se nachází model 
rozhodného období, které bere v úvahu 5 příjmově nejlepších let. Při jeho uvažování 
by důchod mužovi v podnikatelské sféře s průměrnými příjmy vzrostl o 122 Kč (1,1 %) 
a ženě s průměrnými příjmy působící v podnikatelské sféře by se důchod zvýšil o 
284 Kč (2,7 %). Muži v nepodnikatelské sféře by na tom byli při uvažování rozhodného 
období 5 příjmově nejlepších let podstatně hůře nežli muži v podnikatelské sféře, 
jejich důchod by se zvedl pouze o 29 Kč (0,3 %), u žen by došlo k navýšení důchodu o 
232 Kč (2,13 %). Stejné navýšení by ženy působící v nepodnikatelské sféře mohly 
očekávat i při zápočtu posledních 5 let výdělku, jelikož v tomto případě se 5 posledních 
let a 5 nejlepších let shoduje. Malé navýšení důchodu u mužů v nepodnikatelské sféře 
při uvažováno 5 nejlepších let jako rozhodného období je též spojeno s vývojem jejich 
příjmů, protože výše jejich příjmu je od dosaženého věku 39 let (od kdy počítá příjem 
nulová - výchozí varianta) téměř konstantní. Při uvažování jedince s průměrnými 
příjmy bez ohledu na pohlaví a sféru národního hospodářství, ve které působí, by mu 
rozšíření rozhodného období na celoživotní příjmy způsobilo pokles důchodu o 187 Kč 
(1,7 %) a uvažování rozhodného období v rozsahu 5 příjmově nejlepších let by mu 
důchod navýšilo o 89 Kč (0,8 %). Velmi zajímavé výsledky přináší varianta rozšíření 
rozhodného období na 30 let tak, jak je obsaženo v zákoně o důchodovém pojištění. 
Toto rozšíření by znamenalo pro jedince s průměrnými příjmy bez ohledu na pohlaví a 
sféru národního hospodářství, ve které působí, nárůst důchodu o 3 Kč (0,03 %). Tento 
růst je způsoben zejména podnikatelskou sférou, ve které by se ženám zvýšil důchod 
od 34 Kč (0,3 %) a mužům o 32 Kč (0,3 %). Naopak, ženy v nepodnikatelské sféře by 
měly důchod nižší o 84 Kč (0,8 %) a muži o 19 Kč (0,2 %). Všechny varianty jsou 
vidět v následující tabulce, vybrané pak v grafu uvedeném pod ní. 
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Tabulka č. 9 Varianty výše důchodu v Kč při různých způsobech stanovení 
rozhodného období 

vyměřovací základ 
- počet let 

muži 
podnikatelská 

sféra 

ženy 
podnikatelská 

sféra 

muži a ženy 
podnikatelská 

sféra 

muži 
nepodnikatel-

ská sféra 

ženy 
nepodnikatel-

ská sféra 

muži a ženy 
nepodnikatel-

ská sféra 

muži  
a ženy 
celkem 

posledních 22 11 553 10 550 11 348 11 610 10 906 11 279 11 324 

posledních 30 11 585 10 584 11 366 11 591 10 822 11 255 11 327 

posledních 35 11 555 10 531 11 336 11 550 10 740 11 223 11 297 

posledních 40 11 449 10 422 11 268 11 481 10 632 11 057 11 194 

posledních 44(42)* 11 410  11 235 11 395  10 955 11 199 

posledních 5 11 477 10 564 11 321 11 586 11 138 11 357 11 334 

nejlepších 15 11 659 10 692 11 418 11 629 11 009 11 300 11 377 

nejlepších 20 11 649 10 661 11 405 11 616 10 939 11 287 11 364 

nejlepších 25 11 623 10 640 11 389 11 601 10 870 11 270 11 348 

nejlepších 30 11 593 10 612 11 366 11 591 10 823 11 255 11 327 

nejlepších 35 11 555 10 531 11 336 11 550 10 740 11 223 11 297 

nejlepších 5 11 675 10 834 11 443 11 639 11 138 11 357 11 413 
celoživotní bez 
nejhorších* 11 449 10 531   11 481 10 740     

* posledních 44 jsou celoživotní pro muže, 40 je celoživotní pro ženy, 42 dohromady 

** pro muže 4 příjmově nejhorší roky, pro ženy 5 příjmově nejhorších let 
Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ISPV 

 
 
Tabulka č. 10 Rozdíl výše důchodů při různých způsobech stanovení 
rozhodného období 

vyměřovací základ - 
počet let 

muži 
podnikatelsk

á sféra 

ženy 
podnikatelsk

á sféra 

muži a ženy 
podnikatelsk

á sféra 

muži 
nepodnikatel

-ská sféra 

ženy 
nepodnikatel

-ská sféra 

muži 
a ženy 

nepodnikatel
-ská sféra 

muži  
a ženy 
celkem 

posledních 22 0 0 0 0 0 0 0 

posledních 30 32 34 18 -19 -84 -24 3 

posledních 35 2 -19 -12 -60 -166 -56 -27 

posledních 40 -104 -128 -80 -129 -274 -222 -130 

posledních 44 (42)* -143  -113 -215  -324 -187 

posledních 5 -76 14 -27 -24 232 78 10 

nejlepších 15 106 142 70 19 103 21 53 

nejlepších 20 96 111 57 6 33 8 40 

nejlepších 25 70 90 41 -9 -36 -9 24 

nejlepších 30 40 62 18 -19 -83 -24 3 

nejlepších 35 2 -19 -12 -60 -166 -56 -27 

nejlepších 5 122 284 95 29 232 78 89 
celoživotní bez 
nejhorších** -104 -19   -129 -166  

* posledních 44 jsou celoživotní pro muže, 40 je celoživotní pro ženy, 42 dohromady 

**pro muže 4 příjmově nejhorší roky, pro ženy 5 příjmově nejhorších let 
Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ISPV 
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Graf č. 18 Výše důchodu při různých způsobech stanovení rozhodného období  

 
Zdroj dat: vlastní výpočty na základě dat ISPV 

 

Graf č. 19 Rozdíl důchodů při různých způsobech stanovení rozhodného období 

 Zdroj dat: vlastní výpočty na základě dat ISPV 
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Abychom vyloučili vliv redukčních hranic uplatňovaných při výpočtu výše 
důchodu na změnu výše důchodu při změnách v délce rozhodného období, jsme 
porovnali vliv změny délky rozhodného období na osobní vyměřovací základ (OVZ) 
jedince s průměrnými příjmy. Zde jsme po použití důchodového modelu dospěli 
k výsledkům, které ukazují pokles OVZ ve výši 1 860 Kč (7,1 %) pro jedince 
s průměrnými příjmy bez ohledu na pohlaví a sféru národního hospodářství, ve které 
působí, při rozšíření rozhodného období na celoživotní příjmy a nárůst OVZ o 1 345 Kč 
(5,1 %) při uvažování rozhodného období v rozsahu 5 příjmově nejlepších let. 

Nejmarkantnější rozdíl v OVZ můžeme pozorovat u muže působícího v nepodni-
katelské sféře, u kterého by rozšíření rozhodného období na celoživotní příjmy 
způsobilo pokles OVZ o 3 246 Kč (10,6 %). U žen v nepodnikatelské sféře by stejné 
rozšíření rozhodného období způsobilo pokles 1 383 Kč (5,6 %). V podnikatelské sféře 
by rozšíření rozhodného období na celoživotní příjmy nejvíce pocítili muži, jejichž OVZ 
by poklesl o 2 161 Kč (7,3 %). Ženám by rozšíření rozhodného období na celoživotní 
příjmy přineslo snížení OVZ o 652 Kč (3,1 %). Varianta 5 nejlepších let by byla opět 
pro všechny pojištěnce pobírající průměrnou mzdu, nejvíce by si polepšily ženy 
působící v podnikatelské sféře, jejichž OVZ by vzrostl o 1432 Kč (6,7 %), dále muži 
v podnikatelské sféře, jimž by se OVZ zvedl 1858 Kč (6,3 %). Ženy v nepodnikatelské 
sféře by si při stanovení rozhodného období jako 5 nejlepších let zvýšili OVZ zvedl o 
1173 Kč (5,1 %) a muži v nepodnikatelské sféře o 457 Kč (1,5 %). Přehled variant 
změn v OVZ u pojištěnců s průměrnými příjmy působícími v podnikatelské a 
nepodnikatelské sféře, stejně tak jako za obě sféry dohromady, způsobené změnou 
rozhodného období jsou k nalezení v následujících tabulkách a grafu. 

 

Tabulka č. 11 Varianty výše OVZ v Kč při různých způsobech stanovení 
rozhodného období 

vyměřovací základ - 
počet let 

muži 
podnik. 
sféra 

ženy 
podnik. 
sféra 

muži 
a ženy 
podnik. 
sféra 

muži 
nepodnik. 

sféra 

ženy 
nepodnik. 

sféra 

muži 
a ženy 

nepodnik. 
sféra 

muži 
a ženy 
celkem 

posledních 22 29 672 21 363 26 573 30 533 23 157 25 529 26 206 

posledních 30 30 168 21 531 26 850 30 243 22 733 25 170 26 260 

posledních 35 29 704 21 262 26 388 29 627 22 320 24 759 25 816 

posledních 40 28 108 20 711 25 351 28 587 21 774 23 918 24 847 

posledních 44 (42)* 27 511  24 857 27 287  23 404 24 346 

posledních 5 28 530 21 432 26 160 30 171 24 330 26 703 26 351 

nejlepších 15 31 274 22 079 27 628 30 821 23 678 25 848 27 002 

nejlepších 20 31 123 21 920 27 436 30 622 23 326 25 647 26 807 

nejlepších 25 30 735 21 814 27 181 30 402 22 975 25 387 26 551 

nejlepších 30 30 289 21 672 26 850 30 243 22 737 25 170 26 260 

nejlepších 35 29 704 21 262 26 388 29 627 22 320 24 759 25 816 

nejlepších 5 31 530 22 795 28 011 30 990 24 330 26 703 27 551 
celoživotní bez 
nejhorších** 

27 511 20 711  27 278 21 774   

* posledních 44 jsou celoživotní pro muže, 40 je celoživotní pro ženy, 42 dohromady  

** pro muže 4 příjmově nejhorší roky, pro ženy 5 příjmově nejhorších let 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ISPV 
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Tabulka č. 12 Rozdíl výše OVZ při různých způsobech stanovení rozhodného 
období 

vyměřovací základ - 
počet let 

muži 
podnik. 
sféra 

ženy 
podnik. 
sféra 

muži 
a ženy 
podnik. 
sféra 

muži 
nepodnik. 

sféra 

ženy 
nepodnik. 

sféra 

muži 
a ženy 

nepodnik. 
sféra 

muži 
a ženy 
celkem 

posledních 22 0 0 0 0 0 0 0 

posledních 30 496 168 277 -290 -424 -359 53 

posledních 35 32 -101 -185 -906 -837 -770 -391 

posledních 40 -1 564 -652 -1 222 -1 946 -1 383 -1 611 -1 359 

posledních 44 (42)* -2 161  -1 716 -3246  -2 125 -1 860 

posledních 5 -1 142 69 -413 -362 1 173 1 174 145 

nejlepších 15 1 602 716 1 055 288 521 319 796 

nejlepších 20 1 451 557 863 89 169 118 601 

nejlepších 25 1 063 451 608 -131 -182 -142 344 

nejlepších 30 617 309 277 -290 -420 -359 53 

nejlepších 35 32 -101 -185 -906 -837 -770 -391 

nejlepších 5 1 858 1 432 1 438 457 1 173 1 174 1 345 
celoživotní bez 
nejhorších** 

-1 564 -101   -1 383 -770  

* posledních 44 jsou celoživotní pro muže, 40 je celoživotní pro ženy 

** pro muže 4 příjmově nejhorší roky, pro ženy 5 příjmově nejhorších let 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ISPV 

Graf č. 20 Rozdíl v osobním vyměřovacím základu při různých způsobech 
stanovení rozhodného období 

 
Zdroj dat: vlastní výpočty na základě dat ISPV 
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Změna rozhodného období za celkový důchodový systém, tedy makroekono-
mický rozměr, je zachycena v níže uvedené tabulce. Zde jsme počítali vliv změny 
délky rozhodného období na saldo důchodového systému. Vycházíme z údajů 
jednoduchého výdajového modelu, který je zkonstruován na základě následujících 
zjednodušujících předpokladů. Počet nově přiznaných důchodů bude každý rok 
konstantní a bude dosahovat počtu 90 000, abstrahujeme od růstu mezd a cenové 
hladiny a dále abstrahujeme od prodlužování rozhodného období každý rok. Paradoxně, 
oproti předpokládaným výsledkům, že prodloužení rozhodného období sníží výdaje 
důchodového systému, by varianta uvažující prodloužení rozhodné období na 30 let 
výdaje důchodového systému zvýšila. Důvodem toho je, že prodlužování rozhodného 
období zvyšuje vazbu důchodové dávky k odvedeným příspěvkům a vývoj celoživotních 
příjmů modelového jedince. Prodlužování rozhodného období ze současných 22 let na 
30, při uvažování průměrného věku odchodu do důchodu 59 let, totiž spadá do období 
s nejvyššími příjmy jedince v období jeho výdělků mezi 15-59 rokem (viz graf č. 17). 
Tyto vysoké příjmy pak samozřejmě zvyšují OVZ jedince a jeho důchod. Při dalších 
úvahách o změnách délky rozhodného období je třeba toto mít na paměti. Každá 
připravovaná změna musí reflektovat výchozí situaci a rozložení celoživotních příjmů 
jedince. Nejvyšší úsporu z pohledu celkových výdajů systému důchodového pojištění 
by přineslo prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy. V roce zavedení 
(uvažujeme skokové zvýšení rozhodného období) by došlo k úspoře na nově 
přiznaných důchodech ve výši 202 milionů Kč, po 5 letech by úspora dosáhla 1 miliardy 
a po 20 letech by úspora byla 4 miliardy. Naopak, změna rozhodného období na 5 
výdělkově nejlepších let by způsobila zvýšení výdajů systému důchodového pojištění 
ve výši téměř 2 miliard. 

Vyjádříme-li úsporu způsobenou prodloužením délky rozhodného období na 
celoživotní výdělky jako procentní vyjádření celkových výdajů na důchody, dospějeme 
k výsledku, že po 20 letech po zavedení, činí úspora 1,5 % celkových výdajů. 
Vypočtené výsledky jsou shrnuté v následující tabulce. 

 
Tabulka č. 13 Kumulované úspory důchodového systéme při změně délky 
rozhodného období 

vyměřovací základ - 
počet let 

kumulovaná úspora 
1. rok 

kumulovaná úspora 
5. rok 

kumulovaná úspora 
15. rok 

kumulovaná úspora 
20. rok 

posledních 30 -3,24 -16,2 -48,6 -64,8 

posledních 40 140,4 702 2 106 2 808 

posledních 44 (42) 201,96 1 009,8 3 029,4 4 039,2 

nejlepších 5 -96,12 -480,6 -1 441,8 -1 922,4 

úspory jako % výdajů na důchody 

posledních 30 0,00 -0,01 -0,02 -0,02 

posledních 40 0,05 0,26 0,79 1,05 

posledních 44 (42) 0,08 0,38 1,14 1,52 

nejlepších 5 -0,04 -0,18 -0,54 -0,72 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat ISPV 
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3.3 Způsoby indexace příjmů spadajících do rozhodného 
období - metody a data 

Jako další možnost ovlivňující výši důchodů jedince je způsob indexace příjmů 
spadajících do rozhodného období. Z provedené komparace zahraničních systémů 
vyplývá, že nejčastější metodou je buďto indexace předchozích příjmů dle růstu mezd 
(respektive dle růstu vyměřovacího základu, ze kterého jsou placeny příspěvky na 
důchodové pojištění) nebo indexace příjmů získaných v rozhodném období podle růstu 
všeobecné cenové hladiny. Nejméně častou variantou je pak kombinace obou 
zmíněných možností. Sporadicky se pak vyskytují i jiné metody indexace příjmů 
získaných v rozhodném období, např. dle růstu výše nově přiznávaných důchodů. 
V České republice jsou důchody indexovány dle nárůstu všeobecného vyměřovacího 
základu, a to pomocí tzv. koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 
(KNVVZ). KNVVZ se určuje za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů, 
které jsou stanoveny vládním nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve 
výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné Českým statistickým úřadem 
(ČSÚ) a přepočítacího koeficientu, který je stanoven vládním nařízením podle údajů 
ČSÚ o průměrné měsíční mzdě za stanovená pololetí (určuje se jako podíl průměrné 
měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku 
přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který 
o dva roky předchází roku přiznání důchodu). Koeficient nárůstu všeobecného 
vyměřovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za 
kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu vynásobeného 
přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za 
který se vypočítává roční vyměřovací základ. Pro účely této studie jsme spočítali, jak 
by se změnila výše důchodu jedince pobírajícího průměrnou mzdu, když by jeho 
příjmy spadající do rozhodného období byly indexovány ne podle růstu všeobecného 
vyměřovacího základu, ale dle růstu všeobecné cenové hladiny. Postup výpočtu byl 
následující: Z údajů ČSÚ jsme převzali údaje o růstu všeobecné cenové hladiny a dle 
stejné metody, jakou je zjišťován koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího 
základu, jsme vypočítali koeficient nárůstu všeobecné cenové hladiny (KNVCH). Pomocí 
tohoto koeficientu jsme pak upravili příjmy průměrného jedince a dle podmínek 
platných v roce 2008 jsme vypočítali jeho důchod, za předpokladu indexace příjmů 
spadajících do rozhodného období dle nárůstu všeobecné cenové hladiny. Důchod jsme 
spočítali jak pro muže a ženy, tak za obě pohlaví dohromady. Vycházeli jsme 
z průměrné mzdy od roku 1986 za celé hospodářství, vývoje všeobecné cenové hladiny 
od roku 1986. Rozhodné období jsme uvažovali v délce 22 let, průměrnou dobu 
pojištění pro muže v délce 44 let, pro ženy v době trvání 40 let a 42 let pro obě pohlaví 
dohromady. Vyloučené doby jsme uvažovaly v rozsahu zjištěném v předchozí studii 
VÚPSV „Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a 
evidenci“ a přizpůsobili jsme je délce rozhodného období. Pro muže to bylo 1 508 dní, 
pro ženy 1 785 dní a pro obě pohlaví dohromady 1 647 dní. Výsledky takto zjištěného 
důchodu pak byly porovnány s důchodem zjištěným při indexaci příjmů spadajících do 
rozhodného období podle stávajících pravidel, tj. indexaci dle růstu všeobecného 
vyměřovacího základu. Pro oba typy důchodů (důchod z příjmů indexovaných dle 
nárůstu všeobecného vyměřovacího základu a důchod z příjmů indexovaných dle 
nárůstu všeobecné cenové hladiny) pak byly spočítány náhradové poměry. Nakonec 
byl spočítán makroekonomický dopad změny způsobu indexace na důchodový systém. 
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3.4 Způsoby indexace příjmů spadajících do rozhodného 
období - výsledky 

Když zhodnotíme vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů a porovnáme 
vývoj všeobecné cenové hladiny a vývoj mezd zjistíme, že od roku 1996 byl až na 
jednu výjimku růst mezd rychlejší než růst všeobecné cenové hladiny. Rozdíl mezi 
růstem míry inflace a míry růstu mezd společně s dalšími makroekonomickými 
ukazateli nalezneme v této tabulce. 

 
Tabulka č. 14 Hlavní makroekonomické ukazatele 

u k a z a t e l  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

růst HDP 4,0 -0,7 -0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,6 

míra růstu mezd 18,3 9,9 9,2 8,4 6,4 8,7 7,3 6,6 6,6 5,3 6,5 7,3 

míra inflace 8,8 8,5 10,2 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 
rozdíl růstu mezd 
a inflace 

9,5 1,4 -1,0 6,3 2,5 4,0 5,5 6,5 3,8 3,4 4,0 4,5 

*Průměrné hrubé nominální mzdy 

Zdroj: ČSÚ, hlavní makroekonomické ukazatele 2008 

 
Z vývoje těchto ukazatelů je zřejmé, že indexace podle nárůstu všeobecné 

cenové hladiny či indexace dle kombinace růstu mezd a růstu všeobecné cenové 
hladiny bude snižovat OVZ pojištěnců, jejich důchody, a tím i celkové výdaje 
důchodového systému (při jinak nezměněných parametrech). Rozdíl mezi koeficientem 
nárůstu všeobecného vyměřovacího základu a koeficientem nárůstu všeobecné cenové 
hladiny ukazuje následující tabulka.  
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Tabulka č. 15 koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu a 
koeficient nárůstu všeobecné cenové hladiny 

rok KNVVZ KNVCH rozdíl 

1986 7,2739 4,5941 2,6798 

1987 7,1248 4,5895 2,5353 

1988 6,9660 4,5803 2,3857 

1989 6,8012 4,5171 2,2841 

1990 6,5611 4,1177 2,4434 

1991 5,6856 2,6294 3,0562 

1992 4,6425 2,3667 2,2758 

1993 3,7063 1,9592 1,7471 

1994 3,1264 1,7811 1,3453 

1995 2,6382 1,6325 1,0057 

1996 2,2282 1,5005 0,7277 

1997 2,0157 1,3829 0,6328 

1998 1,8438 1,2493 0,5945 

1999 1,7037 1,2236 0,4801 

2000 1,5982 1,1776 0,4206 

2001 1,4727 1,1248 0,3479 

2002 1,3723 1,1049 0,2674 

2003 1,2857 1,1038 0,1819 

2004 1,2057 1,0737 0,1320 

2005 1,1462 1,0537 0,0925 

2006 1,0753 1,0280 0,0473 

2007 1,0000 1,0000 0,0000 

Zdroj: MPSV, ČSÚ a vlastní výpočty 

 
Při změně způsobu indexace předchozích výdělků z indexace dle růstu mezd na 

indexaci dle vývoje cenové hladiny dochází k poklesu důchodu jednotlivce, a tím i 
k poklesu výnosnosti (z pohledu jedince) celého, průběžně financovaného systému. 
Indexace předchozích výdělků podle růstu mezd (někdy též dle růstu objemu mezd, 
respektive součtu populačního a mzdového růstu) by měla zajistit srovnatelnou míru 
výnosnosti průběžně financovaných systémů se systémy fondovými (za předpokladu, 
že je úroková sazba stejná jako součet populačního a mzdového růstu).38 Pro jedince 
je tedy mzdová indexace získaných příjmů spadajících do rozhodného období 
výhodnější, naráží však na finanční udržitelnost celkového důchodového systému, 
neboť je finančně náročnější. Dopady změny metody indexace ze mzdové indexace na 
indexaci podle změn cenové hladiny na individuální důchod jedince s různými 
úrovněmi příjmu jako násobku průměrné mzdy a dopad na jeho náhradové poměry 
ukazuje následující tabulka. 

 

                                                 
38  Blíže k této problematice viz Aaronovo pravidlo. 
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Tabulka č. 16 Vliv změny způsobu indexace na individuální důchod jedince 

KNVVZ KNVCH   
  
  muži ženy celkem muži ženy celkem 

průměrná doba pojištění 44 40,0 42 44 40,0 42 násobek 
průměrné 
mzdy ND celkem dny na 22 let 1 508 1 785 1 647 1 508 1 785 1 647 

důchod  8 954 8 400 8 678 7 919 7 690 7 766 

náhradový poměr (NP) 78,2% 73,3% 75,8% 69,1% 67,1% 67,8% 0,5 

poslední mzda 11 456 11 456 11 456 11 456 11 456 11 456 

důchod  11 350 10 543 10 948 10 051 9 443 9 749 

náhradový poměr (NP) 49,5% 46,0% 47,8% 43,9% 41,2% 42,5% 1 

poslední mzda 22 912 22 912 22 912 22 912 22 912 22 912 

důchod  13 105 12 209 12 659 12 082 11 238 11 661 

náhradový poměr (NP) 28,6% 26,6% 27,6% 26,4% 24,5% 25,4% 2 

poslední mzda 45 824 45 824 45 824 45 824 45 824 45 824 

důchod  14 860 13 876 14 371 13 325 12 419 12 874 

náhradový poměr (NP) 21,6% 20,2% 20,9% 19,4% 18,1% 18,7% 3 

poslední mzda 68 736 68 736 68 736 68 736 68 736 68 736 

0,5 rozdíl důchodu mzdy-ceny 1 035 710 912 11,6% 8,5% 10,5% 

1 rozdíl důchodu mzdy-ceny 1 299 1 100 1 199 11,4% 10,4% 11,0% 

2 rozdíl důchodu mzdy-ceny 1 023 971 998 7,8% 8,0% 7,9% 

3 rozdíl důchodu mzdy-ceny 1 535 1 457 1 497 10,3% 10,5% 10,4% 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat MPSV, ČSÚ 

 
Je vidět, že změna způsobu indexace příjmů spadajících do rozhodného období 

z indexace zohledňující růst všeobecného vyměřovacího základu (mezd) na indexaci 
zohledňující změnu cenové hladiny by vedl k poklesu důchodu u všech sledovaných 
modelových jedinců s příjmem rovném určitému násobku průměrné mzdy. Tento 
pokles je v rozmezí 8 % - 11 % v závislosti na výši mzdy.  

Makroekonomické vyjádření úspor změn způsobu indexace z indexace 
zohledňující růst všeobecného vyměřovacího základu (mezd) na indexaci zohledňující 
změnu cenové hladiny znázorňuje následující tabulka, ze které je patrné, že úspora 
z nově přiznaných důchodů (předpokládáme konstantní počet nově přiznávaných 
důchodů 90 000 každý rok) by vedla k úspoře výdajů systému důchodového pojištění 
ve výši 1,3 miliardy Kč v roce zavedení změny a téměř 26 miliard Kč po 20ti letech.  

 
Tabulka č. 17 Úspory důchodového systému při změně způsobu indexace 
z mzdové na cenovou (v mil. Kč) 

nově přiznané 1. rok 5. rok 20. rok 50. rok 

90 000 1 295 6 475 25 898 64 746 

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat MPSV, ČSÚ 
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3.5 Prodloužení rozhodného období - souvislost se 
způsobem indexace započitatelných příjmů 

S ohledem na úspory celkového důchodového systému intuitivně tušíme, že 
nejlepší variantou by byla změna spočívající v prodloužení rozhodného období a 
způsobu indexace získaných příjmů spadajících do rozhodného období. Bohužel však 
data, která máme k dispozici, nám nastíněný výpočet neumožňují. Kdybychom chtěli 
zkombinovat změnu metody indexace a prodloužení délky rozhodného období, 
potřebovali bychom data o celoživotních výdělcích a způsob jejich dosavadní indexace, 
dále pak vývoj cenové hladiny. V předchozích modelech jsme však vždy vycházeli 
z odlišných (bohužel vždy jediných dostupných) dat. Pro model zvažující prodloužení 
délky rozhodného období byla jako základ použita data prezentující současné (data za 
rok 2004) rozložení příjmů v celé populaci, rozdělená dle věkových skupin. Určitým 
zjednodušením, které předpokládalo, že rozložení těchto příjmů je totožné s vývojem 
celoživotních příjmů u průměrného jedince, se docílilo stavu, kdy jsme mohli provést 
srovnávací analýzu. Vzhledem k tomu, že data byla sbírána za jeden rok, odpadl 
problém indexace, což v prvním případě nevadilo avšak v typu srovnání, který bychom 
potřebovali udělat teď, je to velmi podstatný nedostatek. Bohužel nejsme schopni, 
vzhledem k historickému vývoji, odhadnout vývoj příjmů za dalších 22 let (v současné 
době máme k dispozici vývoj příjmů za posledních 22 let a uvažovaná varianta 
prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy by předpokládala 44letou historii 
vývoje příjmu, což je však vzhledem k specifickým podmínkám před rokem 1989 
vyloučeno). Kdybychom chtěli naopak vyjít ze stejných dat, jako v analýze změny 
indexace, narazíme opět na problém, jak zohlednit celoživotní příjmy, neboť stále 
máme k dispozici pouze data od roku 1986. Bohužel žádné spolehlivé predikce vývoje 
úrovně příjmů ani cenové hladiny na období převyšující 20 let neexistují. Proto se 
v této kapitole zaměříme pouze na vliv prodloužení rozhodného období společně se 
změnou metody indexace na příjmy jednotlivce, makroekonomické hledisko jsme 
z výše uvedených skutečností nuceni vypustit. 

Prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy má též však genderový 
rozměr. Ten je způsoben metodou indexace příjmů, která je ve většině evropských a 
dalších vyspělých světových zemí, stejně jako v České republice, zcela či částečně 
závislá na růstu průměrných mezd (průměrného vyměřovacího základu). Jedinci, 
jejichž příjmy rostou rychleji než průměrné příjmy, tedy na způsobu indexace dle růstu 
průměrných mezd ztrácejí, jedinci, jejichž příjmy naopak rostou pomaleji než průměrné 
mzdy, na způsobu indexace dle růstu mezd získávají. Jak ukazuje následující tabulka 
č. 18, tak v České republice mzdy mužů rostou rychleji nežli mzdy žen, porovnáváme-
li podíl příjmů skupiny 60-64letých na skupině 25-29letých, kde příjmy mužů rostou 
v průměru o 0,5 % ročně a příjmy žen o 0,2 % ročně. Při srovnání příjmů skupiny 60-
64letých se skupinou 20-24letých je rozdíl ještě markantnější a růst příjmů u mužů je 
o 0,5 procentního bodu vyšší nežli u žen. Průměrný růst příjmů u mužů tak dosahuje 
hodnoty 1,31 % ročně a u žen 0,82 % ročně. Při posuzování případného prodlužování 
rozhodného období prizmatem zásluhovosti, je tedy mít tento fakt na zřeteli. 
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Tabulka č. 18 Růst celoživotních příjmů dle pohlaví 

% příjmů skupiny 60-64 na příjmech 25-29 

  muži ženy rozdíl 

příjmy 25-29 v Kč 20 413 17 620   
roční růst v % 

příjmy 60-64 v Kč 24 893 19 032   muži ženy 

% příjmů skupiny 60-64 na příjmech 25-29 122 108 14 0,50 0,20 

% příjmů skupiny 60-64 na příjmech 20-24 

  muži ženy rozdíl 

příjmy 20-24 15 812 14 333   
roční růst v % 

příjmy 60-64 24 893 19 032   muži ženy 

% příjmů skupiny 60-64 na příjmech 25-29 157 133 25 1,31 0,82 

Zdroj: vlastní výpočty na základě údajů z šetření ISPV – 2004 
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4. Případové studie vybraných zemí 

Hlavním cílem této kapitoly je přinést přehled dostupných informací o způsobu 
stanovení rozhodného období a o způsobu zacházení s příjmy spadajícími do 
rozhodného období ve vybraných evropských státech, a tím pomoci nalézt možné 
směry postupu při reformě českého důchodového systému. Základními zdroji informací 
byly zejména národní legislativa v daných státech, informace ze srovnávacích tabulek 
MISSOC, informace ze stránek příslušných nositelů pojištění a provedené doplňkové 
šetření s národními experty (dotazník viz příloha 1). Vzhledem k odlišnostem 
evropských důchodových systémů je stanovení rozhodného období v každém systému 
poněkud jiné, což činí srovnání obtížnějším, než se na první pohled může jevit. 
Kapitola se zabývá stručným popisem fungování důchodových systémů jednotlivých 
vybraných evropských zemí, zejména jejich prvního základního (státního) pilíře, ve 
kterém se rozhodné období zjišťuje. Popis důchodových systémů rozhodně není 
vyčerpávající (ani si takové ambice nekladl), avšak pro potřeby zpracovávaného 
tématu dostatečný. Případné zájemce o podrobnosti o fungování jednotlivých 
důchodových systémů bych odkázal na studie publikované ve Výzkumném ústavu 
práce a sociálních věcí,39 kde je tato problematika dostatečně podrobně probrána.  

4.1 Typologie vybraných zemí  

Vybrané země můžeme rozdělit z hlediska původních celkových systémů 
sociálního zabezpečení, a to na země s Bismarckovým neboli korporativním přístupem, 
Beveridgeův - reziduální model a do třetice je to skandinávský - institucionálně 
redistributivní typ. Další faktor, který ovlivňuje rozdělení zemí ve výběru, je celková 
transformace, která zavádí nový pojem do tradiční typologie států. Podle toho tedy 
vedle zemí rozdělených podle původního přístupu stavíme skupinu tranzitivních zemí. 
Rozdělení výběru zemí použitých pro mezinárodní komparaci pak vypadá takto: 

• země s Bismarckovým modelem sociálního zabezpečení s typickými představiteli: 
Německo, Rakousko, Francie Itálie 

• země s Beveridgeovým modelem sociálního zabezpečení s typickým představiteli: 
Kanada, Spojené státy, Velká Británie, Švýcarsko 

• země skandinávského typu s typickým představiteli: Finsko, Norsko  

• země s transformovaným důchodovým schématem: Slovensko, Slovinsko 

Ve výběru zemí lze vysledovat odlišnosti vyplývající z historického vývoje a 
zakotvení jednotlivých systémů, které mají dopady mj. na podíl náhrady předchozí 
mzdy důchodovou dávkou. Tradičně liberální země s reziduálním systémem sociálního 
zabezpečení, které pokrývá veškeré obyvatelstvo na minimální úrovni, vydávají 
poměrně malý podíl svého HDP na důchody. Poměr důchodu ke mzdě se pak pohybuje 
na poměrně nízké úrovni (40 %). Je pochopitelné, že v těchto zemích mají daleko 
větší místo a váhu zaměstnanecká schémata. Například Švýcarsko je jedna z mála 
zemí s povinným zaměstnaneckým schématem pod druhým pilířem důchodového 
zabezpečení. Na druhé straně, tradiční korporativní systémy (např. Rakouska) 

                                                 
39  Výzkumné studie uvedené v literatuře, např. Vylítová a kol. (2001); Vostatek a kol. (2002); Holub, 

Pollnerová (2003); Holub, Pollnerová (2004); Pollnerová, Holub, Šlapák (2005); Pollnerová, Holub, 
Šlapák, Suchomelová, Myšáková, Lukavcová, Zikmundová (2006); Holub (2007) v elektronické podobě 
dostupné na www.vupsv.cz  
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nahrazovaly předchozí mzdu až z 90 % - velmi vysoký podíl, zároveň velmi nákladný 
systém. Někde uprostřed pak nacházíme kupř. Německo s náhradou ve výši 50-75 %. 

V této skupině zemí však velmi často s rostoucím platem klesá náhradní podíl 
důchodu vůči mzdě (Pollnerová, Holub, Šlapák, Suchomelová, Myšáková, Lukavcová, 
Zikmundová, 2006). Skutečně pečlivá komparace ukazuje, že rozdíly jsou tak veliké, 
že jakákoli generalizace výsledků v různých státech je nesprávná. Vedle faktorů již 
uvedených mají navíc na výsledky implementace nového systému rovněž podstatný 
vliv takové faktory, jako je počet obyvatel, hospodářská úroveň, zaměstnanost, 
investiční možnosti, ochrana soukromého vlastnictví a politická stabilita země. Avšak 
tato mezinárodní komparace je velmi užitečná, neboť nám může pomoci najít inspiraci 
v možných směrech řešení dané problematiky tak, jak ji upravují jednotlivé evropské 
země. 

4.2 Kanada 

4.2.1 Stručný popis systému 

Důchodový systém Kanady má tři složky: průběžně financovaná schémata „Old 
Age Security“ (OAS) poskytující rovný základní důchod a „Canada Pension Plan“ (viz 
níže). Další složku tvoří fondově financovaná důchodová schémata. „Canada Pension 
Plan“ (CPP) pokrývá riziko invalidity, stáří a smrti, je to hybridně financované, dávkově 
definované schéma, v němž je důchodová dávka odvozena od předdůchodových příjmů 
pojištěnce. Šlo původně o čistě průběžně financované schéma, od roku 1977 byl do 
něj zaveden prvek fondový - rezervní fond. Příspěvky za zaměstnance i osoby 
samostatně výdělečně činné jsou odváděny z výdělku mezi 3 500 a 41 100 CAD (pro 
rok 2005). Zaměstnanci odvádí 4,95 % hrubé mzdy stejně jako zaměstnavatel, 
celkem tedy činí pojistná sazba 9,9 % hrubé mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné 
odvádí příspěvek v plné výši 9,9 % příjmu (tedy zisku před zdaněním). 

4.2.2 Současný stav 

Rozhodné období je podle zákona definováno jako celá pracovní kariéra 
pojištěnce počínaje okamžikem: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) zastavení výplaty invalidního důchodu a 

c) konče okamžikem  

d) dosažení věku 70 let (po dosažení této věkové hranice pojištěnec nemůže nadále 
přispívat do systému i kdyby o důchod nezažádal a další výdělečná činnost už se 
mu ve výši důchodové dávky neodráží), 

e) zahájení pobírání důchodu, 

f) smrtí. 

Pro účely výpočtu důchodové dávky je z tohoto rozhodného období automaticky 
vyloučeno 15 % celkové doby pojištění, kdy pojištěnec dosáhl během pracovní kariéry 
nejnižších příjmů. 
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Důchodová dávka vyplácená pojištěnci je stanovena jako jednou měsíčně 
splatná částka rovnající se 25 % průměrného indexovaného měsíčního referenčního 
výdělku stanoveného za celé rozhodné období. Výše dávky je však proporcionálně 
krácena pokud pojištěnec nedosáhne doby pojištění 40 let.  

Výpočtovou formuli tedy lze vyjádřit: rozhodný příjem x doba pojištění x 
procentní sazba. 

Rozhodný příjem je stanoven jako průměrný měsíční příjem za celé rozhodné 
období. Výdělky jsou pro účely stanovení tohoto průměrného základu indexovány 
v souladu s vývojem průměrné mzdy v ekonomice. Doba pojištění je uvedena v počtu 
let. Procentní měsíční sazba je stanovena na úrovni 0,625 %.  

Pokud o to pojištěnec zažádá. je z rozhodného období vyloučena doba peče o 
dítě do věku 7 let (pokud se dítě narodilo po roce 1958). Příjmy z výdělečné činnosti 
v pásmu do 3 500 CAD ročně jsou osvobozeny od platby pojistného a nejsou 
zohledněny při výpočtu dávky. Osoby s nižšími příjmy nejsou schématem pokryty. 
Tato dolní hranice zohlednění příjmů pojištěnce “Year’s Basic Exemption“ (YBE)) není 
od roku 1998 zvyšována. Horní hranice platby pojistného a zohlednění příjmů 
pojištěnce „Year’s Maximum Pensionable Earnings“ (YMPE) je stanovena přibližně na 
úrovni průměrné mzdy v ekonomice a v souladu s jejím vývojem je upravována. 

Pro stanovení výše referenčního příjmu je rozhodný hrubý roční příjem, který je 
shodný se zdanitelným příjmem. Základem pro výpočet důchodové dávky jsou:  

a) veškeré příjmy z výdělečné činnosti s výjimkou 

- příjmy ze spropitného, pokud se zaměstnavatel nerozhodne odvést z něj 
pojistné, 

- zaměstnání v zahraničí u kanadského zaměstnavatele (včetně federální vlády), 
pokud zaměstnavatel odmítá účast na CPP, 

- zaměstnání v Kanadě u mezinárodní organizace nebo zahraniční vlády, pokud 
zaměstnavatel odmítá účast na CPP, 

- zaměstnání v Kanadě u zaměstnavatele, který nemá sídlo ani není registrován 
na území tohoto státu pro účely platby sociálního pojištění, 

- výdělečné činnosti v zemědělství nebo v zemědělském podniku, zahradnictví, 
rybolovu, lovu, lesnictví, těžbě a zpracování dřeva po dobu méně než 25 dnů 
ročně nebo za celkovou odměnu méně než 250 CAD ročně, 

- zaměstnání příležitostné povahy, 

- zaměstnání u kanadské federální vlády, orgánu územní samosprávy nebo ve 
školství méně než 35 hodin ročně a práci pro veřejné orgány při referendech 
nebo volbách, pokud nejde o stálé zaměstnání, 

- zaměstnání v Kanadě po méně než 7 dní ročně (například cirkusy, trhy, 
pochody, karnevaly, výstavy) pokud nejde o předmět podnikání nebo výkon 
práce krytý pracovní smlouvou, 

- zaměstnání v zahraničí pokud podle právního řádu příslušného státu není 
pojištěnec povinen účastnit se obdobného důchodového schématu jako je CPP, 

- zaměstnání v mezinárodní přepravě částečně na území federace a částečně 
v zahraničí, pokud podle právního řádu příslušného státu zaměstnanec není 
povinen se v zahraničí účastnit obdobného schématu jako CPP, 
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- výdělečná činnost konaná při odstraňování katastrof a zapojení do záchran-
nářských operací, pokud nejde o pravidelnou činnost, 

- jakékoli zaměstnání, pokud je pojištěnec registrován jako indián nebo pokud 
má podle zvláštního zákona (Indian Act) nárok na daňové zvýhodnění a jeho 
zaměstnavatel za něj neplatí příspěvky do schématu CPP, 

- osoba samostatně výdělečně činná, pokud je registrována jako indián nebo 
pokud má podle zvláštního zákona (Indian Act) nárok na daňové zvýhodnění, 

- více než jeden pracovní poměr u jediného zaměstnavatele dává pojištěnci 
možnost uplatnit násobek hranice stanovené jako minimální příjem pro 
povinnou účast ve schématu (YBE); je tedy povinen hradit pojistné až od výše 
příslušného násobku této dolní hranice,  

b) některé další příjmy, které jsou zohledněny při stanovení výše dávky 

- důchodové dávky, úhrnné výplaty prostředků naspořených na stáří, pozůsta-
lostní důchod a dávky obdržené v rámci doplňkového pojištění v nezaměstna-
nosti, 

- dávky v nezaměstnanosti z některých schémat (některá schémata pojištění 
v nezaměstnanosti jsou od plateb do CPP osvobozena). 

Záznamy o zaplaceném pojistném jsou shromažďovány a uchovávány 
agenturou „Canada Revenue Agency“ (CRA), do roku 2003 známou jako „Canada 
Customs and Revenue Agency“ (CCRA). Na konci toho roku kanadská vláda provedla 
reorganizaci, která vedla k oddělení instituce zajišťující správu daně. CRA spravuje daň 
z příjmu, obchodní regulace a systém různých sociálních a jiných dávek a programů. 
Záznamy vztahující se k výdělkům a výši zaplaceného pojistného jsou srovnávány 
s informacemi podanými každoročně zaměstnavatelem na formuláři „T4“. Na základě 
zjištěných nesrovnalostí mohou být záznamy zpětně revidovány, každá taková revize 
musí být ale pojištěnci oznámena. Po uplynutí čtyř let od provedení záznamu platí 
domněnka jeho správnosti.  

4.2.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Od roku 1927 se na základě „Old Age Pension Act“ na zabezpečení občanů ve 
stáří podílela kanadská federální vláda prostřednictvím příspěvků jednotlivým 
provinciím, které poskytovaly starobní důchod osobám starším 70 let. Toto schéma 
poskytující příjmově testovanou dávku bylo v roce 1952 nahrazeno novým federálním 
schématem, které poskytovalo rovný důchod ke krytí základních životních nákladů a 
tvoří v upravené podobě základ důchodového systému dodnes. Pro nedostatečnou 
schopnost schématu poskytnout pojištěncům odpovídající náhradu příjmu ve stáří se 
v 50. letech stala důchodová reforma předmětem odborných diskuzí a důležitým 
volebním tématem v parlamentních volbách konaných v roce 1957. Konzervativci, 
kteří volby vyhráli, podnikli první přípravy s cílem doplnit systém příjmově vztaženým 
schématem. K zavedení takového schématu však přikročila až liberální vláda ve 
volebním období 1963 - 1965.  

Při formování podoby nového schématu sehrála důležitou roli národnostní 
otázka. Provincie Quebec odmítla účast na novém celostátním projektu a rozhodla se 
založit vlastní schéma. To ovšem až na nepatrné detaily prakticky kopíruje podobu 
toho federálního. V roce 1966 byl tak založen „Canada Pension Plan“ (CPP) a jako jeho 
dvojče vznikl na úrovni frankofonní provincie „Quebec Pension Plan“ (CPP). Ten je až 
na malé detaily koncipován naprosto shodně jako CPP.  
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CPP byl koncipován od počátku jako federální, příspěvková, příjmově testovaná 
složka důchodového systému s cílem zabezpečit pojištěnce a jejich rodiny před rizikem 
ztráty příjmů z důvodu stáří, invalidity a smrti pojištěnce. Dávka pojatá jako náhrada 
příjmu ve stáří (ve výši 25 % referenčního výdělku) byla podrobena příjmovému testu. 
Schéma bylo jako způsob zabezpečení na stáří kanadskou veřejností přijato velmi 
pozitivně. Účast zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných v něm byla 
povinná. Zaměstnanci i zaměstnavatelé odváděli pojistné ve výši 1,8 % hrubé mzdy. 
Osoby samostatně výdělečně činné 3,6 %. Velmi pokrokovým prvkem byla v době 
zavedení schématu indexace zaznamenaných referenčních příjmů podle vývoje mezd.  

V roce 1975 byl zrušen příjmový test pro výplatu dávky po dosažení věku 65 
let. V roce 1978 byla provedena další reforma, která přinesla mj. vyloučení doby 
nízkých či nulových výdělků po dobu péče o dítě do věku 7 let z rozhodného období.  

Do roku 1997 byly příspěvky odváděné do systému zaměstnancem a 
zaměstnavatelem stanoveny na úroveň 6 % příjmů a od toho roku byly postupně do 
roku 2003 zvyšovány na úroveň 9,9 %. Výše minimálních příjmů stanovená pro účast 
ve schématu (YBE), která byla každoročně upravována, byla od 1.1.1998 zmražena na 
úrovni 3 500 CAD ročně a její nominální hodnota se od té doby nemění. 
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Tabulka č. 19 Nastavení parametrů schématu „Canada Pension Plan“ od jeho 
vzniku do roku 2005 

strop pojištění (YMPE) 
dolní hranice pro účast 

ve schématu (YBE) 

výše pojistného 
hrazená 

zaměstnancem/ 
zaměstnavatelem 

výše pojistného OSVČ 
rok 

CAD CAD % % 

1966 5 000 600 1,8 3,6

1967 5 000 600 1,8 3,6

1968 5 100 600 1,8 3,6

1969 5 200 600 1,8 3,6

1970 5 300 600 1,8 3,6

1971 5 400 600 1,8 3,6

1972 5 500 600 1,8 3,6

1973 5 600 600 1,8 3,6

1974 6 600 700 1,8 3,6

1975 7 400 700 1,8 3,6

1976 8 300 800 1,8 3,6

1977 9 300 900 1,8 3,6

1978 10 400 1 000 1,8 3,6

1979 11 700 1 100 1,8 3,6

1980 13 100 1 300 1,8 3,6

1981 14 700 1 400 1,8 3,6

1982 16 500 1 600 1,8 3,6

1983 18 500 1 800 1,8 3,6

1984 20 800 2 000 1,8 3,6

1985 23 400 2 300 1,8 3,6

1986 25 800 2 500 1,8 3,6 

1987 25 900 2 500 1,9 3,8 

1988 26 500 2 600 2,0 4,0 

1989 27 700 2 700 2,1 4,2 

1990 28 900 2 800 2,2 4,4 

1991 30 500 3 000 2,3 4,6 

1992 32 200 3 200 2,4 4,8 

1993 33 400 3 300 2,5 5,0 

1994 34 400 3 400 2,6 5,2 

1995 34 900 3 400 2,7 5,4 

1996 35 400 3 500 2,8 5,6 

1997 35 800 3 500 3,0 6,0 

1998 36 900 3 500 3,2 6,4 

1999 37 400 3 500 3,5 7,0 

2000 37 600 3 500 3,9 7,8 

2001 38 300 3 500 4,3 8,6 

2002 39 100 3 500 4,7 9,4 

2003 39 900 3 500 4,95 9,9 

2004 40 500 3 500 4,95 9,9 

2005 41 100 3 500 4,95 9,9 

Zdroj: http://www.hrsdc.gc.ca/en/isp/cpp/contribrates.shtml 



 
4. Případové studie vybraných zemí 
 
 

 68 

4.3 Spojené státy americké 

4.3.1 Stručný popis systému 

Důchodový systém Spojených států má tři složky: schéma „Social Security“, 
příjmově testované dávky pro staré občany a fondově financovaná důchodová 
schémata. Vzhledem k předmětu této studie se dále budeme zabývat pouze 
schématem „Social Security“, ve kterém se důchodová dávka odvozuje od předchozích 
příjmů. Schéma pokrývá riziko stáří, smrti a invalidity, je dávkově definované a 
příjmově vztažené. Je sice financováno průběžně, ale určitou omezenou roli hraje i 
prvek fondový – rezervní fond. Naprosto dominantním zdrojem jeho příjmů jsou však 
příjmy z vybraného pojistného. Zaměstnanci do schématu odvádí 6,2 % hrubé mzdy 
stejně jako zaměstnavatel, celkem tedy činí pojistná sazba 12,4 % hrubé mzdy. Osoby 
samostatně výdělečně činné odvádí 12,4 % čistých příjmů. Polovina odvedeného 
pojistného je pro ně potom daňově uznatelným nákladem.  

4.3.2 Současný stav 

Základní výše důchodu (viz níže) je založena na výši průměrného ročního 
indexovaného referenčního příjmu za 35 let, ve kterých pojištěnec dosáhl nejvyššího 
příjmu v průběhu celé pracovní kariéry. Pokud pojištěnec během celé pracovní kariéry 
dosáhne méně než 35 let pojištění, platí při stanovení průměrného příjmu fikce, že 
v letech chybějících měl nulové příjmy. Dopad takové skutečnosti na výši důchodu je 
tedy značný.  

Úroveň předchozích příjmů pojištěnce je pro účely stanovení dávky indexována 
pouze na úroveň roku předcházejícího o 2 roky od okamžiku, kdy může získat 
pojištěnec nejdříve nárok odejít do důchodu (věk 62 let). Index „Average Wage Index“ 
(AWI) odpovídá nárůstu průměrné mzdy v ekonomice až právě do toho roku. Příjmy 
za následující 2 roky indexovány nejsou. Potom jsou až do roku odchodu do důchodu 
referenční příjmy pro účel stanovení dávky indexovány podle vývoje cen. 

Důchodová dávka se odvíjí od tzv. základní výše důchodu „Primary Insurance 
Amount“ (PIA), která se při stanovení důchodové dávky dále redukuje či navyšuje 
podle toho, zda pojištěnec odchází do předčasného důchodu nebo přesluhuje. 
Průměrný měsíční referenční příjem „Average Indexed Monthly Earnings“ (AIME)) pro 
výpočet důchodové dávky je stanoven jako jedna dvanáctina průměrného ročního 
referenčního příjmu zaokrouhleno dolů na celá čísla. „Základní hodnota důchodu“ PIA 
je 90 % AIME v pásmu do první redukční hranice, 35 % AIME v pásmu od první do 
druhé redukční hranice a 15 % AIME nad touto hranicí. V roce 2008 je stanovena 
první redukční hranice na úrovni 711 USD a druhá na úrovni 4 288 USD. Výše příjmů 
pojištěnce zohledněná při výpočtu důchodu je omezena stropem pro platbu pojistného. 
V roce 2008 byl tento strop stanoven na úrovni 102 000 USD. 

Není stanovena žádná nejnižší úroveň mzdy, pod jejíž úrovní by se zaměstnanec 
nemusel účastnit schématu. Pokud roční zisk osoby samostatně výdělečně činné 
nepřekračuje 400 USD, není schématem pokryta. Jestliže tedy nemá další příjem, není 
v takovém roce účastníkem schématu. Za léta, kdy pojištěnec neodvádí do systému 
příspěvky, je v jeho záznamech zanesen nulový příjem. Pokud pojištěnec nenashro-
máždil dostatečnou dobu pojištění, aby mu takový rok nebyl započítán mezi nejlepších 
35 let, vede to k rozmělnění výpočtového základu, a tedy snížení dávky. Každý 
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pojištěnec musí během kariéry nashromáždit 40 kreditů, aby mohl při dosažení 
statutárního důchodového věku důchod čerpat. Jeden kredit získá za každých 1 050 
USD referenčního příjmu. Maximálně lze však získat 4 kredity ročně.  

Při výpočtu důchodu se vychází z hrubé mzdy (příjmů osoby samostatně 
výdělečně činné před zdaněním). „Social Security“ v zásadě pokrývá a zohledňuje 
mzdy a platy zaměstnanců40 i příjmy osob samostatně výdělečně činných41 s výjimkou:  

- zaměstnání federálních zaměstnanců pokud bylo založeno smlouvou uzavřenou 
před rokem 1984, 

- zaměstnání u některých orgánů místní samosprávy, které mají vytvořeno vlastní 
alternativní schéma zabezpečení ve stáří a jejich zaměstnanci jsou proto osvobozeni 
od povinnosti účastnit se schématu „Social Security“, pokud se zaměstnanec 
rozhodl neúčastnit se tohoto schématu, 

- čisté příjmy osob samostatně výdělečně činných celkově nepřesahující hodnotu 
400 USD za rok, 

- zaměstnání vykonávané ve spojení s volbami, pokud příjmy z něj nepřesahují 1 
400 USD za kalendářní rok, 

- zaměstnání v domácnosti, pokud příjem nepřesahuje 1 600 USD za kalendářní rok, 

- zaměstnání studentů účastnících se federálních vzdělávacích programů a účastníků 
postgraduálního studia pobírajících stipendium, pokud pracují jako asistenti na 
vysoké škole a ve výzkumu, 

- některé příjmy získané v souvislosti se službou v náboženských obcích. 

Záznamy každého pojištěnce, které za účelem stanovení důchodových práv a 
výpočtu důchodu shromaďuje „Social Security Administration“ (SSA), obsahují jméno, 
identifikační číslo pojištěnce, záznamy o referenčních výdělcích pojištěnce za jednotlivé 
kalendářní roky, datum narození pojištěnce a kontaktní adresu. Záznamy SSA o 
referenčních příjmech pojištěnce jsou uchovávány ve formě záznamu za jednotlivé 
kalendářní roky a na začátku následujícího roku jsou porovnávány s údaji, které zasílá 
ve formuláři W-2 „Wage and Tax Statement“ zaměstnavatel. SSA následně zasílá 
informační list pojištěnci s cílem umožnit mu včasnou reakci na chyby v záznamech. 
V případě nesrovnalostí je sjednána náprava. SSA uchovává záznamy o důchodových 
právech pojištěnců v souladu se zákonem a jeho požadavky na ochranu citlivých údajů 
a tyto záznamy sdělí pouze pojištěnci, popřípadě jiné osobě na základě předložení plné 
moci od pojištěnce. 

4.3.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Spojené státy zavedly veřejné schéma starobního důchodového pojištění 
s dávkou odvozenou od předchozích příjmů nazvané „Social Security“ v roce 1935,42 
k jeho rozšíření na krytí rizika smrti došlo v roce 1936 a k dalšímu rozšíření na riziko 
invalidity v roce 1957. Zpočátku byla celá řada kategorií zaměstnání z pokrytí 
schématem vyloučena. Šlo zejména o zaměstnání v zemědělství, domácí službu, 
zaměstnání ve veřejném sektoru apod. a rovněž všechna příležitostná zaměstnání. 
Dávky se odvozovaly od sumy referenčních příjmů s vyšším výnosem pro pracovníky 

                                                 
40  Federal Insurance Contribution Act 
41  Self-Employment Contributions Act 1954, část 2 oddíl A Internal Revenude Code 
42  Zákon Social Security Act 
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s nízkou mzdou. Reforma v roce 1939 přinesla navázání výše důchodu na průměrnou 
mzdu pojištěnce. Výše důchodu byla definována jako 40 % z prvních 50 USD 
průměrného referenčních příjmu a 10 % z dalších 200 USD s navýšením o 1 % za 
každý rok pojištění z referenční příjmů nad 200 USD. Zároveň byla zavedena evidence 
doby pojištění podle čtvrtletí a tzv. kredity, které zohledňovaly dobu pojištění jako 
podmínku vzniku nároku na dávku při dosažení statutárního důchodového věku. 
Příjmový test při výplatě důchodu byl stanoven tak, že na důchod měl pojištěnec 
nárok pokud nepřekročil měsíční příjem 15 USD měsíčně.  

V 50. letech se zapojením většiny kategorií zaměstnanců schéma přiblížilo 
univerzálnosti. Protože důchody vyplácené ve výši nezohledňující inflaci byly velice 
nízké, byla zavedena možnost jejich valorizace a postupně byl navyšován i maximální 
referenční příjem (viz tabulka). Ke každému navýšení vyplácených důchodů byl však 
třeba zákon ad hoc. V roce 1950, kdy došlo k první takové valorizaci, byly důchody 
navýšeny v průměru o 77 % a minimální důchod byl zvýšen na 20 USD. Na základě 
rozšíření kategorií zaměstnanců participujících na schématu bylo rozhodné období 
zkráceno s cílem dát stejné podmínky novým i starým účastníkům. Namísto 
zohlednění příjmů od roku 1936 byl proto začátek rozhodného období stanoven na rok 
1950. Byly zároveň zavedeny důchodové kredity za vojenskou službu konanou od roku 
1940 do roku 1947 ve výši 160 USD měsíčně. Postupně bylo zavedeno i zohlednění 
vojenské služby v pozdějších letech, a to až do roku 1957. V roce 1954 bylo 
uzákoněno vyloučení doby invalidity z rozhodného období pro výpočet starobního 
důchodu. Šlo o kvalifikovanou invaliditu, kdy pojištěnec musel během 13 čtvrtletí před 
jejím vznikem nashromáždit minimálně 6 čtvrtletí pojištění a zároveň 20 čtvrtletí 
pojištění za posledních 10 let. V roce 1954 byla také zavedena nová formule výpočtu 
důchodu. Ta vylučovala z rozhodného období 4 léta s nejnižšími příjmy a 5 let 
v případě, že pojištěnec získal aspoň 20 čtvrtletí pojištění. V roce 1956 pak bylo 
zavedeno vyloučení 5 let nejnižších příjmů z rozhodného období pro všechny 
pojištěnce. V letech 1960 a 1961 byla liberalizována pravidla pro testování příjmů jako 
podmínky výplaty starobního důchodu a byl postupně zvýšen minimální důchod na 33 
a 40 USD. V šedesátých letech byl dále několikrát zvýšen maximální referenční příjem 
a dále liberalizován souběh důchodu a výdělečné činnosti. Bylo přistoupeno k 
zohlednění vojenské služby za rok 1967 připsáním kreditu 300 USD za čtvrtletí.  

Teprve v roce 1972 byla uzákoněna automatická valorizace důchodů podle 
růstu spotřebitelských cen. Zároveň byla zavedena indexace referenčních výdělků 
podle růstu mezd v ekonomice (viz výše). Vzhledem k chybě, která se při novelizaci 
zákona dostala do výpočtové formule, byly vyplácené důchody valorizovány jednou 
tak rychle, než jaká byla míra inflace. Protože inflace v té době byla i dvouciferná, měl 
tento omyl značný podíl na zhoršující se bilanci systému. To bylo napraveno až 
v rámci opatření směřujících k finančnímu ozdravení systému v roce 1977. Byla 
změněna výpočtová formule, která přinesla stabilizaci vztahu mezi referenčními příjmy 
a dávkou prostřednictvím indexace předchozích výdělků, jak je prováděna dodnes (viz 
výše). Týkalo se to pojištěnců, kteří měli dosáhnout věku 62 let v roce 1979 nebo 
později. Pojištěnci, jejichž „nový důchod“ by byl nižší než „starý“ a měli dosáhnout 
věku 62 let mezi lety 1979 až 1983, mohli zvolit výpočet důchodu podle staré formule. 
Minimální důchod byl zároveň zvýšen na 122 USD. O rok později byl podniknut pokus 
jej zrušit, ale nezdařil se. V rámci reforem provedených v roce 1972 byl zaveden nový 
minimální důchod podle doby pojištění, který zvýhodnil pracovníky s nízkou mzdou 
přispívající dlouhodobě do systému. Jak bylo zmíněno výše, před rokem 1978 byly 
referenční příjmy evidovány po čtvrtletích, od tohoto roku již zaměstnavatelé podávali 
zprávu o výdělcích za celý kalendářní rok a nositel pojištění začal vést záznamy rovněž 
po celých kalendářních letech. Pojištěnec musel před rokem 1978 získat 40 čtvrtletí 
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s výdělkem vyšším než 50 USD, aby měl nárok na důchod, od tohoto roku byla 
hranice započitatelnosti stanovena na 250 USD ročně a automaticky zvyšována podle 
vývoje mezd.  

Pokud jde o uvažované změny schématu v budoucnosti, v roce 2001 jmenoval 
prezident Bush šestnáctičlennou komisi, která měla za úkol navrhnout reformu 
systému sociálního zabezpečení. V roce 2002 komise prezentovala tři alternativní 
modely změny současného systému. Podstatou změn je ve všech třech variantách 
možnost pojištěnce vyvázat se částečně ze současného schématu „Social Security“ a 
převést odpovídající část pojistného na individuální účet, kde by se naspořené 
prostředky zhodnocovaly. První varianta reformy nepočítá s žádnými dalšími úpravami 
stávajícího schématu. Další dvě varianty reformy počítají se zvýšením progrese ve 
schématu a zároveň ve změnou institutu minimálního důchodu. 

 

Tabulka č. 20 Vývoj nastavení parametrů schématu „Social Security“ od roku  

rok index 

výše výdělku 
potřebná k 
započítání 

jednoho kreditu 

první 
redukční 
hranice 

druhá 
redukční 
hranice 

pojistná sazba 
(zaměstnanci) 

pojistná 
sazba 

(OSVČ) 

maximální 
referenční 

příjem 

1951 2 799,16       1,50% 2,25% $3,600 

1952 2 973,32       150,00% 225,00% 3,600 

1953 3 139,44       150,00% 225,00% 3,600 

1954 3 155,64       200,00% 300,00% 3,600 

1955 3 301,44       200,00% 300,00% 4,200 

1956 3 532,36       200,00% 300,00% 4,200 

1957 3 641,72       225,00% 337,50% 4,200 

1958 3 673,80       225,00% 337,50% 4,200 

1959 3 855,80       250,00% 375,00% 4,800 

1960 4 007,12       300,00% 450,00% 4,800 

1961 4 086,76       300,00% 450,00% 4,800 

1962 4 291,40       312,50% 470,00% 4,800 

1963 4 396,64       362,50% 540,00% 4,800 

1964 4 576,32       362,50% 540,00% 4,800 

1965 4 658,72       362,50% 540,00% 4,800 

1966 4 938,36       385,00% 580,00% 6,600 

1967 5 213,44       390,00% 590,00% 6,600 

1968 5 571,76       380,00% 580,00% 7,800 

1969 5 893,76       420,00% 630,00% 7,800 

1970 6 186,24       420,00% 630,00% 7,800 

1971 6 497,08       460,00% 690,00% 7,800 

1972 7 133,80       460,00% 690,00% 9,000 

1973 7 580,16       485,00% 700,00% 10,800 

1974 8 030,76       495,00% 700,00% 13,200 

1975 8 630,92       495,00% 700,00% 14,100 

1976 9 226,48       495,00% 700,00% 15,300 

1977 9 779,44       495,00% 700,00% 16,500 

1978 10 556,03 250     505,00% 710,00% 17,700 

1979 11 479,46 260,00 180 1,085 508,00% 705,00% 22,900 

1980 12 513,46 290,00 194,00 1,17 508,00% 705,00% 25,900 
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pokračování 

rok index 

výše výdělku 
potřebná k 
započítání 

jednoho kreditu 

první 
redukční 
hranice 

druhá 
redukční 
hranice 

pojistná sazba 
(zaměstnanci) 

pojistná 
sazba 

(OSVČ) 

maximální 
referenční 

příjem 

1981 13 773,10 310,00 211,00 1,27 535,00% 800,00% 29,700 

1982 14 531,34 340,00 230,00 1,39 540,00% 805,00% 32,400 

1983 15 239,24 370,00 254,00 1,53 540,00% 805,00% 35,700 

1984 16 135,07 390,00 267,00 1,61 570,00% 1140,00% 37,800 

1985 16 822,51 410,00 280,00 1,69 570,00% 1140,00% 39,600 

1986 17 321,82 440,00 297,00 1,79 570,00% 1140,00% 42,000 

1987 18 426,51 460,00 310,00 1,87 570,00% 1140,00% 43,800 

1988 19 334,04 470,00 319,00 1,92 606,00% 1212,00% 45,000 

1989 20 099,55 500,00 339,00 2,04 606,00% 1212,00% 48,000 

1990 21 027,98 520,00 356,00 2,15 620,00% 1240,00% 51,300 

1991 21 811,60 $540 370,00 2,23 620,00% 1240,00% 53,400 

1992 22 935,42 570,00 387,00 2,33 620,00% 1240,00% 55,500 

1993 23 132,67 590,00 401,00 2,42 620,00% 1240,00% 57,600 

1994 23 753,53 620,00 422,00 2,55 620,00% 1240,00% 60,600 

1995 24 705,66 630,00 426,00 2,57 620,00% 1240,00% 61,200 

1996 25 913,90 640,00 437,00 2,64 620,00% 1240,00% 62,700 

1997 27 426,00 670,00 455,00 2,74 620,00% 1240,00% 65,400 

1998 28 861,44 700,00 477,00 2,88 620,00% 1240,00% 68,400 

1999 30 469,84 740,00 505,00 3,04 620,00% 1240,00% 72,600 

2000 32 154,82 780,00 531,00 3,20 620,00% 1240,00% 76,200 

2001 32 921,92 830,00 561,00 3,38 620,00% 1240,00% 80,400 

2002 33 252,09 870,00 592,00 3,57 620,00% 1240,00% 84,900 

2003 34 064,95 890,00 606,00 3,65 620,00% 1240,00% 87,000 

2004 35 648,55 $900 612,00 3,69 620,00% 1240,00% 87,900 

2005 36 952,94 920,00 627,00 3,78 620,00% 1240,00% 90,000 

2006 38 651,41 970,00 656,00 3,96 620,00% 1240,00% 94,200 

2007   1,00 680,00 4,10 620,00% 1240,00% 97,500 

2008   1,05 711,00 4,29 620,00% 1240,00%   

Zdroj: SSA 

 

4.4 Švýcarsko 

4.4.1 Stručný popis systému 

Švýcarsko je klasickým představitelem vícepilířového zabezpečení ve stáří, kdy 
první pilíř tvoří povinný průběžně financovaný systém pojištění, druhý pilíř 
zaměstnanecká schémata (zčásti povinná) a třetí pilíř je dobrovolný. Pozornost bude 
dále zaměřena na první pilíř. První pilíř je povinný od 17 let pro všechny osoby žijící 
nebo pracující na území Švýcarska. Podmínkou nároku na dávku z prvního pilíře je 
získání minimálně jednoho roku pojištění. Statutární věková hranice odchodu do 
důchodu je stanovena odlišně pro muže 65 let a pro ženy 64 let. Je umožněn odchod 
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do předčasného důchodu, buď o jeden či dva roky, předčasný důchod je potom 
krácen. Dávka z prvního pilíře závisí na době pojištění a na průměrných ročních 
příjmech. Minimální měsíční důchod je stanoven pro rok 2008 na 1 105 CHF, maximální 
pak na dvojnásobek minimálního, tedy 2 210 CHF. Financování prvního pilíře je 
zabezpečeno příspěvky placenými procentní výměrou (8,4 %) z hrubé mzdy. Příspěvky 
jsou placeny rovným dílem zaměstnancem a zaměstnavatelem. Neexistuje strop pro 
placení pojistného. Lidé bez pracovních příjmů platí roční pojistné ve výši 370 CHF a 
8 400 CHF v závislosti na jejich sociálních podmínkách. Na financování se podílí i stát, 
a to úhradou 20 % ročních výdajů (16,36 % konfederace a 3,64 % kantony), dále pak 
použitím části DPH na starobní a pozůstalostní důchody. Dalším zdrojem systému 
důchodového pojištění jsou příjmy z daní uvalených na hazardní hry. 

4.4.2 Současný stav 

Systém švýcarského důchodového pojištění se řídí spolkovým zákonem o 
důchodovém a pozůstalostním pojištění (AHVG) z roku 1946, nařízením o důchodovém 
a pozůstalostním pojištění (AHVV) z roku 1947 a spolkovým zákonem o všeobecném 
právu sociálního pojištění (ATSG). 

Jako příspěvkové doby jsou ve Švýcarsku započítávány následující doby:  

a) doba, ve které pojištěnec platil důchodové pojištění,  

b) doba, ve které platil důchodové pojištění v minimálně dvojnásobné výši životní 
partner,43 

c) doba, za kterou je možno uplatnit dobropis za výchovu a pečovatelskou činnost.  

Povinnost platit příspěvky na důchodové pojištění mají všechny osoby po 
dosažení 17. roku života, které žijí na území Švýcarska nebo zde pracují. Osoby bez 
stálého zaměstnání44 jsou povinny platit příspěvky na důchodové pojištění po dosažení 
20. věku života. Doba placení příspěvků je rozhodující pro výši pobíraného důchodu. 
Výše důchodu zčásti závisí na individuálním průměrném celoživotním platu. Existuje 
možnost flexibilního odchodu do důchodu, tzn. odchod do důchodu může být jeden 
nebo dva roky před dosažením řádného věku odchodu do důchodu nebo jeden či pět 
let po dosažení statutární věkové hranice. Při předčasném odchodu do důchodu 
dochází ke krácení ve výši 6,8 % za každý chybějící rok. Při předčasném odchodu do 
důchodu musí pojištěnec i nadále platit příspěvky, i když mu tyto nebudou započítány 
do výše důchodu. Při pozdějším nástupu do důchodu dochází k roční bonifikaci ve výši 
5,2 %, maximálně 31,5 % (pro pět let). Osoby, které nemají zaměstnání a jejichž 
manžel/ka pracuje a odvádí minimálně dvojnásobný příspěvek na důchodové pojištění 
ze své mzdy, jsou osvobozeny od povinnosti odvádět příspěvky na důchodové 
pojištění. Pro každou osobu, která je povinna přispívat do AHV je vedeno u příslušné 
vyrovnávací pokladny – nositele pojištění takzvané individuální konto, které je 
označeno pojišťovacím číslem dané osoby. Zde jsou evidovány roční odvody do 
sociálního pojištění. Pojištěnec může na základě písemné žádosti získat od nositele 
pojištění bezplatně výpis ze svého účtu. Rovněž je možné požádat o předběžný 
výpočet výše důchodu. V případě, že pro jednu osobu zpracovává její příspěvky více 
vyrovnávacích pokladen, potom každá spravuje jedno konto daného pojištěnce. Při 

                                                 
43  Tato osoba nesmí být zaměstnána nebo musí pracovat bez nároku na mzdu v podniku svého manžela/ 

manželky. 
44  Jako osoby bez zaměstnání nejsou pouze nezaměstnaní, ale také např. osoby pracující na částečný 

úvazek, studenti, osoby se zanedbatelným příjmem, jejich příspěvky leží pod určitou hranicí atd.  
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nástupu do důchodu se centrální vyrovnávací pokladna postará o to, aby byla 
zohledněna všechna konta pojištěnce.  

 

Výpočet důchodu: 

Výše důchodu ve Švýcarsku závisí na:  

a) době pojištění,  

b) výši příjmů, 

c) dobropisech za výchovu a péči.  

Výše plného starobního důchodu se skládá z pevné částky a z procentní částky, 
která závisí na indexované celoživotní průměrné mzdě pojištěnce a průměrné výši 
jeho dobropisů za výchovu a péči. Průměrný celoživotní roční příjem se indexuje dle 
vývoje hrubých mezd.  

U manželských párů se příjem během všech společných let v manželství sečte a 
rozdělí na polovinu a je započten oběma partnerům.Jestliže jsou roční průměrné 
celoživotní příjmy nižší nežli 37 980 CHF (36násobek minimálního důchodu), je pevná 
část důchodu 9 368 CHF a procentní část ve výši 26 % průměrných celoživotních 
příjmů. Jestliže jsou roční průměrné celoživotní příjmy vyšší nežli 37 980 CHF, je pevná 
část důchodu 13 166 CHF a procentní část ve výši 16 % průměrných celoživotních 
příjmů.  

Ve Švýcarsku se v prvním pilíři důchodového systému započítává do doby 
pojištění péče o potřebné závislé příbuzné žijící ve stejné domácnosti. Systém tyto 
náhradní doby započítává formou tzv. bonusů za poskytnutou péči, za každý rok, ve 
kterém se pojištěný staral o závislého příbuzného. Tyto doby jsou brány jako fiktivní 
příjmy a ne jako dodatečné doby. Výše ročního bonusu za péči je stanovena na 
3násobek minimálního důchodu a je připočítávána v době vzniku nároku na důchod. 
Všechny přiznané bonusy jsou přidány k příjmům od zaměstnavatele a pak je 
z celkových příjmů vypočítán důchod dle standardní formule výpočtu. Rozlišují se dva 
druhy bonusů, bonus za výchovu dítěte a bonus za péči o příbuzné. 

Bonus za péči o dítě náleží tomu, kdo se stará o jedno či více dětí mladší 
šestnácti let. V případě, že se o dítě starají rodiče oba, bonus obdrží pouze jeden. 

Bonus za péči o příbuzné náleží tomu, kdo se ve společné domácnosti stará 
o příbuzného (ať v linii přímé či nepřímé), který je uznán jako potřebující péči. Není 
dovolen souběh bonusu péče o dítě a péče o příbuzné, nastane-li souběh, je přiznán 
pouze bonus za výchovu dítěte. 

4.4.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Od doby přijetí zákona o starobním a pozůstalostním pojištění (AHV) v roce 
1948 byl tento zákon reformován již desetkrát v podobě takzvaných AHV-revizí. 
Desátá. AHV-revize z roku 1993 byla doposud nejzávažnější reformou důchodového 
pojištění. Stěžejní částí 10. AHV-revize byla rovnoprávnost mezi muži a ženami v 
důchodovém pojištění. Byly zavedeny dobropisy za výchovu a péči. Zároveň bylo 
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implementováno rozdělení příjmu mezi manžele při výpočtu důchodu, aby byla 
zlepšena pozice nevydělávajícího člena manželského páru.45  

Celkově došlo od roku 1948 k realizaci deseti revizí. Spolu s valorizacemi došlo 
ke zvýšení minimálního důchodu ze 40 CHF v roce 1948 na 1 105 CHF od roku 2007. 
Nejvyšší důchod vzrostl ze 125 CHF v roce 1948 na 2 210 CHF v roce 2007.46 
Příspěvek o AHV pro zaměstnance byl navýšen pouze třikrát, z počátečních 4,0 % na 
5,2 % (1969), na 7,8 % (1973) a konečně 8,4 % (1975). 

4.5 Velká Británie 

4.5.1 Stručný popis systému 

Systém důchodového zabezpečení ve Velké Británii je třípiliřový. První povinný 
pilíř je spravován státem, druhý dobrovolný je spravován zaměstnavateli a třetí je 
určen především těm, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit zaměstnaneckých 
schémat. První pilíř se skládá ze dvou složek, a to základního státního důchodu 
poskytujícího rovnou dávku a doplňkového státního důchodu, kde je výše důchodu 
vztažena k výdělkům. Další součástí je „Pension Credit“, které zajišťuje minimální 
příjem pro osoby ve věku 60 a více let, jde vlastně o institut minimálního důchodu. 
Schéma základního důchodu je povinné pro ekonomicky aktivní populaci (zaměstnance 
a OSVČ). Doplňkové schéma bylo zavedeno v roce 1978 a od té doby je povinné pro 
všechny zaměstnance. V roce 2002 prošlo reformou s cílem zabezpečit lépe nízko a 
středně příjmové skupiny obyvatel, původní schéma „State Earnings Related Pension 
Scheme (SERPS)“ bylo nahrazeno schématem současným „State Second Pension“. 
Nárok na dávku ze základního státního systému vzniká po 11 letech placení příspěvků. 
Nárok na plný důchod státního základního systému vzniká pro muže po 44 letech 
pojištění, pro ženy po 39 letech pojištění. Statutární věková hranice odchodu do 
důchodu je stanovena na 65 let pro muže a 60 let pro ženy (s tím, že se postupně 
bude zvyšovat v období 2010-2020 také na 65 let). Předčasný odchod do důchodu 
není umožněn. Výše základního státního důchodu závisí na počtu let přispívání do 
systému, výše doplňkového důchodu na době pojištění a velikosti příjmů. Minimální 
důchod je stanoven na 25 % základního státního důchodu, při době pojištění 11 let. 
Maximální důchod je roven výši plného důchodu, tedy 120 EUR týdně. Systém je 
financován příspěvky na všeobecné (národní) sociální pojištění. Příspěvky jsou placeny 
zaměstnancem a zaměstnavatelem a jsou stanoveny procentní výměrou z hrubé 
mzdy. Příspěvek zaměstnance je 11 % (9,4 % v případě účasti na státem schváleném 
zaměstnaneckém schématu) z příjmů. Je stanoven minimální vyměřovací základ 
(137 EUR týdně) i maximální vyměřovací základ (918 EUR týdně). Po dosažení důcho-
dového věku zaměstnanec již příspěvky neplatí, i když pokračuje v práci. Příspěvek 
zaměstnavatele je 12,8 % z příjmů převyšujících 137 EUR týdně. Za zaměstnance 
účastnícího se zaměstnaneckého státem uznaného schématu je příspěvek zaměstna-
vatele o 3 % nižší. 

                                                 
45  U manželů se příjmy sčítají a později jsou rozděleny na polovinu. Každému z partnerů je vypočítán 

individuální důchod, přičemž suma obou důchodů nesmí přesáhnout 150 % maximálního důchodu (čl. 35, 
odst. 1 AHVG).  

46  Údaje podle Spolkového úřadu pro sociální pojištění [2007a]: Statistiken zur sozialen Sicherheit. AHV-
Statistik 2007, Tabellenteil, Bern, s. 38. 
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4.5.2 Současný stav 

Rozhodným obdobím ve schématu doplňkového státního důchodu „State Second 
Pension“ je celá pracovní kariéra pojištěnce počínaje  

a) rokem 1978, 

b) dosažením věku 16 let (pokud toho věku pojištěnec dosáhl později než v roce 
1978)  

c) a konče  

d) rokem předcházejícím odchodu do důchodu, 

e) smrtí pojištěnce. 

Pokud se pojištěnec účastní kratší dobu, dávka je poměrně krácena. Vzhledem 
k tomu, že současné schéma bylo založeno až v roce 2002, jsou v jeho rámci 
zohledněny jen příjmy vykázané od té doby. Předchozí příjmy počínaje rokem 1978 
jsou zohledněny podle pravidel předcházejícího schématu doplňkového státního 
důchodu SERPS (viz níže). 

 

Výše dávky doplňkového státního důchodu se stanoví jako: 

roční referenční příjem x doba pojištění x procentní sazba 

Referenční roční příjem je vymezen dolním limitem referenčního příjmu „Low 
Earnings Limit“ (15 % průměrné mzdy v ekonomice) a horním limitem referenčního 
příjmu „Upper Earnings Limit“ (115 % průměrné mzdy v ekonomice).  

V novém schématu „State Second ´Pension“ je s jakýmkoli příjmem v pásmu 
od dolního limitu do první redukční hranice, která se nachází na úrovni 42 % průměrné 
mzdy, zacházeno jako by dosahoval úrovně této první redukční hranice. Příjem v tomto 
pásmu je v roce 2008 zohledněn sazbou 42 %. Příjem pojištěnce mezi první redukční 
hranicí a druhou redukční hranicí (96 % průměrné mzdy) je zohledněn sazbou 10,5 % 
(2008) a příjem mezi druhou redukční hranicí a horním limitem referenčního příjmu je 
zohledněn sazbou 21 % (2008).  

Prakticky je však dávka pojištěnci odcházejícímu do důchodu v roce 2008 
stanovena jako součet nároků z obou schémat státního doplňkového důchodu: 
předchozího SERPS a nového„State Second Pension“: 

a) Za roky 1978 až 1988 je referenční příjem zohledněn procentní sazbou 25 %. 
Nárok z těchto let je podílem takto získané hodnoty a celkové délky rozhodného 
období pojištěnce v letech. 

b) Za roky 1989 až 2001 je pro pojištěnce, kteří dosáhli statutárního důchodového 
věku do roku 2000, referenční příjem zohledněn rovněž procentní sazbou 25 %. 
Pro pojištěnce, kteří dosáhli této věkové hranice později, je referenční příjem 
zohledněn procentní sazbou mezi 24,5 a 20 %. Nárok z těchto let se stanoví 
rovněž jako podíl takto získané hodnoty a celkové délky rozhodného období 
v letech (viz tabulka č. 21) 

c) Za období po roce 2002 je rozhodný příjem zohledněn v různé míře podle tří 
redukčních hranic ve schématu „State Second Pension“ (viz tabulka č. 22). 



 
4. Případové studie vybraných zemí 

 
 

 77 

Výše dávky je stanovena sečtením nároků z doplňkového státního důchodu 
z těchto tří období (a,b,c).  

 
Tabulka č. 21 Zohlednění referenčního příjmu ve schématu SERPS pro 
pojištěnce, kteří dosáhnou statutární věkové hranice pro odchod do důchodu 
po roce 2000 

rok dosažení statutární hranice  
pro odchod do důchodu  

procentní sazba uplatňovaná  
na získaný referenční příjem 

2000/01  24,5 

2001/02  24,0 

2002/03  23,5 

2003/04  23,0 

2004/05  22,5 

2005/06  22,0 

2006/07  21,5 

2007/08  21,0 

2008/09  20,5 

2009/10 a dále 20,0 

Zdroj: The Pension Service, 2008: A detailed guide to State Pensions for advisers and others, June 2008 
 
Tabulka č. 22 Zohlednění referenčního příjmu ve schématu „State Second 
Pension“ 

rok dosažení statutární hranice 
pro odchod do důchodu 

příjmové pásmo 
procentní sazba uplatňovaná 

na získaný referenční příjem v tom 
příjmovém pásmu 

1 47 

2 11,75 2002/03 

3 23,50 

1 46 

2 11,50 2003/04 

3 23 

1 45 

2 11,25 2004/05 

3 22,50 

1 44 

2 11 2005/06 

3 22 

1 43 

2 10,75 
2006/07 

 
3 21,50 

1 42 

2 10,50 2008/09 

3 21 

1 41 

2 10,25 2009/10 

3 20,50 

Zdroj: The Pension Service, 2008: A detailed guide to State Pensions for advisers and others, June 2008 
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Základem pro výpočet důchodové dávky jsou hrubé příjmy pojištěnce za jeden 
rok v pásmu mezi dolním limitem referenčních příjmů (15 % průměrné mzdy v 
ekonomice) a horním limitem referenčního příjmu (115 % průměrné mzdy 
v ekomonice). 

Pokud pojištěnec tedy dosáhne příjmu mezi dolním limitem referenčních příjmů 
a první redukční hranicí, je mu příjem mezi těmito dvěma mezemi zohledněn jako by 
dosáhl výše příjmu na úrovni první redukční hranice. Takové zacházení s nízkými 
příjmy bylo zavedeno od roku 2002 schématem „Second State Pension“. V případě, že 
pojištěnec nedosáhl ani dolního limitu referenčních příjmů, je mu pro účely výpočtu 
důchodu za příslušný rok zaznamenán nulový referenční příjem. Od roku 2002 se 
zavedením „Second State Pension“ v doplňkovém státním důchodu je i s takovými 
obdobími zacházeno pro účely výpočtu dávky, jako by pojištěnec dosáhl příjmu na 
úrovni první redukční hranice, pokud: 

a) pojištěnec pečuje o: 

- dítě do věku do 6 let, pokud je pojištěnec osobou oprávněnou k pobírání 
přídavků na děti, 

- osobu dlouhodobě nemocnou nebo invalidní, oprávněnou k pobírání dávek ze 
schématu tzv. „Home Responsibilities Protection“ (HRP), 

- osobu oprávněnou k pobírání příspěvku na péči, 

b)  je pojištěnec dlouhodobě nemocen nebo invalidní (za předpokladu, že přispíval do 
schématu minimálně 1/10 doby od roku 1978 (nebo od okamžiku, kdy dosáhl věku 
16 let, pokud to bylo později)). 

4.5.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Debaty o zavedení veřejného příjmově vztaženého důchodového schématu, 
které by doplňovalo základní rovnou důchodovou dávku systému se odehrávaly již od 
počátku 60. let 20. století. Tyto debaty komplikovala vysoká míra účasti obyvatel 
v doplňkových zaměstnaneckých schématech. Tato schémata totiž v debatách před-
stavovala alternativu k zavedení nového příspěvkově vztaženého státního schématu. 
Po dvou neúspěšných pokusech zavést takové nové schéma bylo v roce 1978 
představeno schéma “State Earnings Related Pension Scheme (SERPS)”.  

Pojištěnci, kteří byli dostatečně zabezpečeni v rámci zaměstnaneckých schémat 
(a zároveň tedy byli již zatíženi platbou pojistného do těchto schémat), se nemuseli v 
SERPS účastnit. Původní ideou, s níž došlo k zavedení nového schématu, bylo 
dosáhnout zvýšení průměrného příjmu důchodců ze systému důchodového pojištění 
přibližně na úroveň poloviny průměrné mzdy v ekonomice. Dávka se odvozovala od 
výše průměrných příjmů za dobu pojištění mezi dolním příjmovým limitem a horním 
příjmovým limitem a měla v případě účasti ve schématu po celou pracovní kariéru 
poskytnout náhradu 25 % příjmu pojištěnce v tomto pásmu. Pojistné se odvádělo 
pouze z pásma příjmů mezi horním a dolním limitem. Osoby s příjmy nedosahujícmi 
dolního limitu nebyly schématu účastny. Rozhodné období bylo definováno jako celá 
doba účasti ve schématu počínaje rokem 1978 nebo rokem, kdy pojištěnec dosáhl 
věkové hranice 16 let (v případě, že to bylo později). Indexace předchozích příjmů 
byla pro účely stanovení výše dávky prováděna v souladu s vývojem mezd. Uvnitř 
pásma referenčního příjmu nebyly žádné redukční hranice.  
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S cílem snížit budoucí vysoké náklady schématu došlo v průběhu 80. a 90. let k 
několika změnám. Reforma důchodového zabezpečení uskutečněná za vlády M. 
Thatcherové přinesla plán na postupné zrušení tohoto schématu v průběhu patnácti let 
a jeho nahrazení fondově financovaným příspěvkově definovaným schématem. Návrh 
však pro značný odpor sociálních partnerů a pro vysoké předpokládané transformační 
náklady nebyl realizován. V roce 1986 byl namísto zrušení snížen cílový náhradový 
poměr poskytovaný SERPS z 25 na 20 % referenčních příjmů.  

V roce 2002 bylo dosavadní schéma doplňkového státního důchodu nahrazeno 
současným schématem „State Second Pension“, které přineslo zavedení redukčních 
hranic a zohlednění náhradních dob. Cílem labouristické vlády, která tyto změny 
prosadila, bylo zlepšit postavení pojištěnců s nízkými příjmy a osob, které na nárok 
z dosavadního doplňkového státního důchodu z určitých důvodů nedosáhly. Konečným 
cílem přijatých změn je zrušení vazby dávky na příspěvek a poskytování rovné dávky 
z doplňkového státního důchodu. V roce 2012 bude v prvním pásmu referenčního 
příjmu poskytován rovný důchod v hodnotě 1,5 LB týdně za každý rok účasti. V 
druhém pásmu bude nadále poskytována příjmově vztažená dávka až do roku 2030, 
kdy bude toto pásmo zrušeno. Horní limit referenčního příjmu přestane být od roku 
2009 indexován a postupně tak dojde k zužování pásma referenčního příjmu. 

4.6 Německo 

4.6.1 Stručný popis systému 

Německý systém starobního zabezpečení je třípilířový, kdy první pilíř je 
představován zákonným důchodovým pojištěním, schématem důchodového pojištění 
pro státní zaměstnance a schématem důchodového pojištění pro zemědělce. Druhý 
pilíř představuje podnikové zabezpečení a třetí pilíř je starobní zabezpečení na 
soukromé bázi. 

První pilíř důchodového systému v Německu je založen na sociálním pojištění, 
průběžně financovaném příspěvky a daněmi. Systém sociálního pojištění v Německu je 
povinný pro všechny zaměstnance a pro určité skupiny OSVČ. Dobrovolná účast je 
možná. Minimální dobou pojištění, po které vznikne nárok na dávku ze systému, je 5 
let. Statutární věková hranice pro odchod do důchodu je v Německu stanovena na 65 
let, s možností odchodu do předčasného důchodu od 63 let (60 pro zdravotně 
postižené). Předčasné důchody jsou kráceny. Dávka důchodu je závislá na objemu 
příjmů, ze kterých bylo placeno pojistné, a na době pojištění. Pojistné je stanoveno 
procentem z příjmů a je placeno napůl zaměstnavatelem a zaměstnancem. Aktuální 
sazba pojistného je 19,9 % z příjmů. Pojistné je ohraničeno maximálním vyměřovacím 
základem. Systém důchodového pojištění v Německu je částečně financován též 
státními dotacemi, které závisí na vývoji hrubých mezd a příspěvkové sazby. Dále jsou 
financovány některé uznávané náhradní doby pojištění (výchova dětí), které jsou 
dopláceny paušálními platbami. Celkové státní dotace pokrývají zhruba 32 % celkových 
výdajů důchodového systému a jsou financovány z daní. 
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4.6.2 Současný stav 

Při výpočtu důchodu je v Německu zohledňována doba přispívání (s plnými a 
sníženými příspěvky) a doba bez přispívání (započitatelná doba, připočítatelná doba, 
náhradní doba). Příspěvkové období je přitom nejdůležitějším pro výpočet důchodu. 
Jako příspěvkové období jsou brány doby, kdy bylo placeno povinné nebo dobrovolné 
pojištění. Pro hodnocení příspěvkové doby je určující vztah roční hrubé mzdy pojištěnce 
(až do výše stropu pro placení pojistného) s průměrnou roční hrubou mzdou všech 
pojištěnců v daném roce. Tímto poměřením se získají takzvané úhradové body: v 
případě, že roční příjem pojištěného odpovídá výši průměrné mzdy všech pojištěnců, 
obdrží pojištěný jeden celý úhradový bod, v případě, že pojištěný vydělal méně než je 
průměr, získá bod pod 1,0 a v případě vyššího výdělku, než je celoroční průměr, je 
hodnota jeho bodu více než 1,0. Pro bezpříspěvkovou dobu jsou body přidělovány v 
závislosti na výši zaplacených příspěvků pojištěnce. Při výpočtu důchodu je tak 
zohledněna celoživotní výdělková historie pojištěnce. V Německu je stanoven strop pro 
placení pojistného i při výpočtu důchodu, pro rok 2008 je jeho hodnota 5 300 € 
měsíčně ve starých spolkových zemích a 4 500 € v nových spolkových zemích. 

 

Formule výpočtu 

Výše důchodu je závislá na výši zaplacených příspěvků. Při výpočtu důchodu 
podle důchodového vzorce se berou v úvahu osobní úhradové body, důchodový faktor 
a tzv. aktuální hodnota důchodu. 

měsíční důchod = úhrad. body x důchod. faktor x aktuální hodnota důchodu 

Osobní úhradové body jsou vypočteny za každý rok a jsou dány poměrem 
hrubé mzdy pojištěnce, ze které je placeno pojistné (do výše stropu) pro každý 
kalendářní rok, k průměrné mzdě všech účastníků důchodového pojištění v daném 
roce. Tyto body se počítají za celou dobu placení důchodového pojištění a jsou 
vynásobeny přírůstkovým faktorem. Přírůstkový faktor umožňuje zohlednit předčasný 
či odložený odchod do důchodu. Při odchodu do důchodu při dosažení statutární 
věkové hranice je 1,0 , při předčasném odchodu je snížen o 0,003 za každý měsíc, 
který ještě zbýval do dosažení řádného věku k nastoupení do důchodu. Přírůstkový 
faktor se zvýší o 0,005 za každý měsíc přesluhování.  

Důchodový faktor závisí na cíli pojištění a pro starobní důchod je 1,0. Aktuální 
hodnota důchodu představuje částku, která odpovídá měsíčnímu starobnímu důchodu, 
který by byl vypočtený na základě placení pojistných příspěvků z vyměřovacího 
základu ve výši průměrné mzdy pro daný kalendářní rok. Aktuální hodnota důchodu je 
určena k 1. červenci každého roku a slouží k indexaci předdůchodových příjmů. Při 
ročních indexacích jsou zohledněny změny v hrubých mzdách a platech, příspěvková 
částka do důchodového pojištění a faktor udržitelnosti (valorizační vzorec). Aktuální 
hodnota důchodu odráží výši předdůchodových příjmů. Vychází z částek na základě 
průměrné mzdy za jeden kalendářní rok. Je stanovena k 1. červenci každého roku 
spolkovou vládou a zajišťuje indexaci předdůchodových příjmů. Od 1. července 2007 
(do konce roku 2008) činí aktuální hodnota důchodu 26,27 € (staré spolkové země) a 
aktuální hodnota důchodu 23,09 € (nové spolkové země). K 1. červenci 2008 by měla 
vzrůst o 1,1%. Při roční indexaci jsou zohledněny především tři faktory: Vývoj hrubých 
mezd a platů, změna částek pro všeobecné důchodové pojištění a pro Riester-rentu 
(individuální připojištění) a poměr důchodců k plátcům pojistného (stálostní faktor, 
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zaveden od 2005). Rovnice pro indexaci předdůchodových příjmů, která určuje každý 
rok hodnotu důchodu, vypadá od roku 2005 následovně (§ 68 (5) SGB VI): 
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přičemž jsou: 

AR  aktuální hodnota důchodu 

t  roční index 

t-1  minulý rok 

t-2  předminulý rok 

BEt-1 průměrný vyměřovací základ v minulém roce 

BEt-2  průměrný vyměřovací základ v předminulém roce 

AVA2010 podíl starobního zabezpečení pro rok 2010 ve výši 4% 

RVB  pojistná sazba pro zákonné důchodové pojištění 

RQ  důchodový kvocient 

α  posuzovací faktor (= 0,25) 

 

Hodnota důchodu minulého roku (ARt-1) je vynásobena průměrným vyměřova-
cím základem na jednoho zaměstnance z minulého roku (BEt-1) a vydělena průměrným 
vyměřovacím základem z předminulého roku (BEt-2). Výsledek je vynásoben takzvaným 
Riester-faktorem, který zohledňuje vývoj pojistné sazby k zákonnému důchodovému 
pojištění (RVB). AVA je označení pro podíl soukromého starobního zabezpečení a 
znamená část platu, kterou může zaměstnanec s povinností platit sociální pojištění 
odvést do systému Riester-renty (soukromá důchodová péče, daňově podporováno). V 
roce 2010 by mělo být dosaženo maxima 4%. AVA je zohledněn všem pojištěncům 
nezávisle na tom, zda daný jednotlivec investoval do soukromé Riester-renty. Čím více 
rostou RVB a AVA, tím méně roste ve stejném časovém období výše důchodu. 
Nakonec je výsledek vynásoben takzvaným stálostním faktorem, který zohledňuje 
vývoj poměru důchodců a plátců pojistného (RQ). RQ vede k tomu, že důchody rostou 
pomaleji, když narůstá počet důchodců – nebo klesá počet zaměstnaných. Posuzovací 
faktor α se nyní nachází na hodnotě 0,25 a měl by tlumit účinky stálostního faktoru. 
Pokud je to nutné, může α sloužit také jako „záchranná brzda“: Pokud by aktuální 
hodnota důchodu rostla více než je žádoucí, může být α přizpůsobena.  

 

Bezpříspěvková období a jejich zohlednění 

Všeobecně se rozdělují bezpříspěvková období na:  

• „započitatelné doby“ (Anrechnungszeiten), 

• „náhradní doby“ (Ersatzzeiten), 

• „doby brané v úvahu“ (Berücksichtigungszeiten), 

• „připočitatelné doby“ (Zurechnungszeiten).  

Tyto doby jsou zohledňovány jak při zjištění minimální doby pojištění, tak při 
výpočtu důchodu. Jejich rozsah však není stejný. 
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Započitatelné doby jsou takové, za které nebyly zaplaceny příspěvky, ale i 
přesto jsou tyto doby při výpočtu důchodu zohledněny - náklady na tyto doby jdou na 
úkor všem pojištěncům v rámci solidarity celého systému. Mezi započitatelné doby 
patří např. doby, ve kterých pojištěnec: 

• byl v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, 

• nebyl z důvodu těhotenství či mateřství pojištěn, 

• nebyl pojištěn z důvodu nezaměstnanosti, 

• po sedmnáctém roce života navštěvoval školu (jak střední tak vysokou), pro tuto 
dobu platí omezení max. 8 let, 

• doba pobírání důchodu před rokem 1955. 

Započitatelné doby v období mezi 17. a 25. rokem života se berou v potaz i 
v případě, že osoba nevykonávala žádnou činnost potřebující povinné pojištění. 
Započitatelné doby se zpravidla nepočítají do minimální doby pojištění, ale mohou 
ovlivnit výši důchodu. 

Připočitatelné doby se berou v potaz, když je pojištěnec před dosažením 60 
let věku částečně či plně invalidní či v případě, že zemřel a z těchto důvodů neplatil 
pojistné. Připočitatelné doby jsou započteny tak, jakoby pojištěný dosahoval průměru 
svých dosud dosažených výdělků. Doba do dovršení 60 let je pak započtena v plném 
rozsahu. Cílem připočitatelných dob je zajištění přiměřeného důchodu pro mladé 
pojištěnce či pro jejich pozůstalé příbuzné. 

Zohlednitelné doby jsou ty doby, ve kterých probíhá výchova dětí maximálně 
do dovršení věku 10 let dítěte a které nebyly dosud započítány jako doby příspěvkové. 
V případě výchovy více dětí končí období dovršením věku 10 let nejmladšího z nich. 
Krom toho jsou to doby péče o potřebné členy rodiny v období mezi 1.1.1992 a 
31.3.1995. Tyto doby se uznávají jako náhradní doby pouze v případě, že kryjí mezery 
v dobách pojištění pojištěnce. Doba péče o dítě sama o sobě nezakládá nárok na 
důchod či jeho navýšení. Avšak při spoluúčasti dalších faktorů je pozitivně hodnocena, 
např.:  

• pojištěnec vychovávající děti může získat čekací dobu potřebnou k získání důchodu 
kvůli pracovnímu či jinému úrazu (Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit), 
tato doba je započtená do minimální doby pojištění pro určité druhy důchodu,  

• mohou způsobit zvýšení důchodu při hodnocení ostatních druhů náhradních dob 
pojištění (Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten und Zurechnungszeiten), 

• tato doba je započtená do minimální doby pojištění pro určité druhy důchodu. 

Náhradní doby pojištění jsou doby, ve kterých nemá pojištěnec vlastní vinou 
zaplacené příspěvky na důchodové pojištění. Tyto doby lze nejdříve započítat od 14 
let. Mezi hlavní náhradní doby pojištění patří: 

• základní vojenská služba,  

• doba strávená v první či druhé světové válce (v boji či v zajetí), 

• doby strávené v odboji proti nacizmu,  

• doba strávená na útěku či v odsunu za druhé světové války, 

• nucené práce pro třetí říši,  

• doba vazby či vězení (z politických důvodů) v bývalé NDR. 
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Z části jsou také započítávány na tyto doby navazující doby nemoci a doby 
nezaměstnanosti. 

Tyto náhradní doby se započítávají jak do minimální doby pojištění potřebné 
pro získání důchodu, tak mají přímý vliv na výši důchodu. 

Výchova dětí - je nutno ji nahlásit. Započítává se výchova dětí pouze 
v Německu. V případě výchovy dětí jsou zaznamenávány vychovávajícím (rodičům) 
pojistné příspěvky z fiktivních příjmů průměrně vydělávajícího modelového pojištěnce 
(v roce 2006 to bylo 29304 € ročně). Takovéto příspěvky platí vláda z daňových 
příjmů (od 1.6.1999). Rodiče se mohou rozhodnout, který z nich si dobu výchovy 
nechá započítat, v případě, že tak neučiní, je výchova započítána matce. V případě že 
v rámci profesní skupiny existuje zvláštní pojištění pro případ rodičovství (právníci, 
notáři, doktoři, dentisté, lékárnici či architekti) těmto pak nejsou tyto doby 
započítávány. Toto se týká výchovy dětí jako započitatelné doby, která je za děti 
narozené před 1.1.1992 započítávána v rozsahu jednoho roku a pro děti narozené po 
1.1.1992 v rozsahu tří let. Tato doba má přímý vliv jak na dobu pojištění, tak na výši 
důchodu (jsou za ní přiznávány tzv. hodnotící body). Doba výchovy dětí nazvaná jako 
zohledňovaná doba má již vliv pouze na dobu pojištění. Výchova dětí (zohledňovaná 
doba) je uznávána v maximálním rozsahu 10 let od narození dítěte. V případě výchovy 
více dětí najednou končí doba započítávání při dosažení 10 let věku toho nejmladšího. 

Nezaměstnanost a nemoc hlásí úřady práce či zdravotní pojišťovny. 

V případě nezaměstnanosti platí (od roku 1992) pojistné pracovní úřad, a to 
z 80 % předchozích hrubých příjmů. Aby byla nezaměstnanost uznána, musí být 
v roce před ní placeno pojistné. Nezaměstnanost je uznána jen těm, kteří mají nárok 
na podporu v nezaměstnanosti. 

Pod pojmem vojenská služba se rozumí:  

• základní vojenská služba (9 měsíců), 

• vojenské cvičení, 

• dobrovolná účast v zahraničních misích, 

• dobrovolná vojenská služba po skončení základní služby. 

Civilní služba trvá také 9 měsíců. Za doby vojenské či civilní služby platí 
příspěvky též stát. Jako vyměřovací základ se bere 60 % tzv. „referenční hodnoty“. 
Tato se vypočítává z průměrných výdělků všech pojištěnců za o dva roky předcházející 
rok. V roce 2006 činila 2 450 € ve starých spolkových zemích a 2 065 € v zemích 
nových. 

Studium je uznáváno středoškolské všeobecného a odborného směru nebo 
vysokoškolské. Dále je uznávána příprava na zaměstnání v přípravných ústavech 
(berufsvorbereitenden Maßnahme). Tyto doby jsou započítávány po dovršení 18 let 
věku a jsou považovány za náhradní dobu pojištění (započitatelná doba). Celková 
doba studia po 18. roce je započitatelná maximálně v rozsahu 8 let. První 3 roky 
takovéto doby zvýší výši důchodu (v případě, že výplata důchodu započne před rokem 
2009). Doba studia se započítává maximálně ve výši 75 % průměrného výdělku. Od 4. 
roku má tato doba již jen pozitivní vliv při posuzování jiných náhradních dob. 8 let 
studia se započítává do minimální doby pojištění. Jestliže výplata důchodu začala či 
začne mezi roky 2006 a 2008 platí přechodné ustanovení, kdy je doba studia 
započítávána pro zvýšení důchodu každým měsícem méně (každý měsíc se 
započítávaná doba sníží o jeden měsíc). Od roku 2009 bude pro zvýšení důchodu 
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uznávána pouze návštěva odborné školy a příprava na zaměstnání v přípravných 
ústavech. Ostatní formy studia se započítají pouze do minimální doby pojištění. 

Při péči o potřebného v jeho domácím prostředí je od 1.4.1995 zapotřebí 
vykázat péči v rozsahu minimálně 14 hodin týdně. Příspěvky jsou poté hrazeny z 
pojišťovny (Pflegekasse).  

U tzv. „zaměstnání v nepatrném rozsahu“, kde mzda nepřesahuje 400 euro za 
měsíc, zaměstnanec nemusí platit příspěvky na sociální pojištění. Pouze zaměstnavatel 
je povinen zaplatit příspěvek na důchodové pojištění ve výši 15 %.  

Pro každého pojištěnce je vedeno jeho konto, které je označené osobním 
pojistným číslem. Správa tohoto pojistného čísla náleží hlavnímu nositeli pojištění a 
jeho regionálním pobočkám. Na pojistném kontě jsou zaznamenávána data a 
informace, vztahující se k průběhu pojištění a potřebné k zjištění a poskytnutí důchodu. 
Jsou to zejména osobní data (jméno, místo a datum narození, adresa) pojištěnce, 
zaměstnavatel, hrubá mzda a počet a výše povinných odvodů ze samostatné výdělečné 
činnosti, počet a výše dobrovolných příspěvků do systému sociálního pojištění, 
započítávané a náhradní doby pojištění atd. Pojištěnec může kdykoliv požadovat 
informace o stavu svého konta. Od roku 2004 je nositel důchodového pojištění povinen 
informovat pojištěnce od jeho 27. roku života každých pět let o placení příspěvků o 
jeho nároku na důchod Po dosažení 55. roku života musí nositel pojištění informovat 
pojištěnce o důchodových nárocích ročně. 

4.6.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

V lednu roku 1957 byla v Německu schválena tzv. „Velká důchodová reforma". 
Jejím hlavním tématem byla změna v dynamizaci důchodů a jejich vazby na mzdu 
(funkce náhrady za mzdu). Důchod se začal počítat na základě osobního vyměřovacího 
základu. Osobní vyměřovací základ pojištěnce se zjišťoval z jeho hrubé mzdy, ze které 
bylo placené pojistné, ve vztahu k průměrné mzdě všech pojištěnců dělnického 
důchodového pojištění (ArV) a zaměstnaneckého důchodového pojištění (AV). Při 
výpočtu důchodu se hodnotily i náhradní doby pojištění (perzekuce, odsun, vojenská 
služba), stejně jako doby, kdy pojištěný nepřispíval (vzdělání, nemoc, úraz, 
těhotenství, nezaměstnanost apod.) Důchodovou reformou 1957 byl zaveden dyna-
mický důchod, u kterého se indexace orientovala na vývoj hrubé mzdy. Indexace 
vztažená na vývoj hrubé mzdy byla používána až do roku 1992. 

Výpočet důchodu vycházel od roku 1957 Z následující rovnice: 

Hrubý roční důchod = ((P x aB)/100) x ((Vj x St)/100), 

kde: 

P osobní procentní sazba, 

aB obecný vyměřovací základ, 

Vj počet let pojištění, 

St sazba navýšení. 

 

Průměrná procentní sazba (P) odrážela poměr hrubé mzdy pojištěnce k 
průměrné hrubé mzdě za práci všech pojištěnců. Přitom byl zohledněn celý výdělečně 
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činný věk od nástupu do pojištění až po odchod do důchodu. P byla vynásobena 
obecným vyměřovacím základem (aB), přičemž aB bylo každoročně stanoveno a 
odráželo průměr hrubých odměn za práci (BE) v období předešlých tří let bez 
zohlednění posledního předcházejícího roku: 

 

( ) 3/432 −−− ++= tttt BEBEBEaB .47 

 

Výsledkem byl takzvaný obecný vyměřovací základ pojištěnce. Představoval 
průměrnou celoživotní příjmovou pozici jedince v současném peněžním vyjádření. 
Sazba navýšení (St) byl obecný faktor a činil pro všechny starobní důchodce vždy 1,5. 

Zákonem o valorizaci důchodů (RAG) a doprovodným rozpočtovým zákonem z 
roku 1984 byla změněna indexační rovnice pro určení všeobecného vyměřovacího 
základu. Zvýšení aB se nyní řídilo podle růstu průměrné hrubé mzdy v minulém roce 
oproti předminulému roku. Nová rovnice pro výpočet vypadala následovně:  

( )211 / −−− ×= tttt BEBEaBaB . 

V roce 1992 došlo k další změně způsobu indexace důchodů, který zohledňoval 
vývoj čistých mezd, což mělo za cíl sladit vývoj disponibilních příjmů s důchodem.  

 
Podle důchodové rovnice RRG 92 se vypočítala měsíční výše důchodu následovně: 

Hrubý měsíční důchod = ZF x EP x RF x AR. 

Přičemž jsou: 

ZF přírůstkový faktor, 

EP mzdové body, 

RF faktor druhu důchodu, 

AR aktuální hodnota důchodu. 

 
Pomocí přírůstkového faktoru (ZF) je zohledňován předčasný či odložený 

odchod do důchodu. Mzdové body (EP) sjednocují osobní procentní sazbu (P) a počet 
let pojištění (Vj) z platné důchodové rovnice od roku 1957. Odrážejí individuální 
zaplacené příspěvky pojištěnce. Pokud by byly zaplaceny roční příspěvky na základě 
průměrné mzdy všech pojištěnců, byla by hodnota EP rovna 1. Faktor druhu důchodu 
je závislý na druhu důchodu a pro starobní důchod nabývá hodnoty 1,0. Aktuální 
hodnota důchodu (AR) nahradila obecný vyměřovací základ a prostřednictvím ní byla 
zajištěna indexace předchozích příjmů. Výpočet proběhl následovně: 

122

211
1

−−−

−−−
− ×=

ttt

ttt
tt RNQNQBE

RNQNQBE
ARAR  

ARt aktuální hodnota důchodu (vždy od 1. července) 

ARt-1 aktuální hodnota důchodu (vždy do 30. června) 

t-1 minulý kalendářní rok 

                                                 
47  1957 činil aB 4.281 DM  
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t-2 předminulý kalendářní rok 

BE hrubá mzda 

NQ čistý podíl za odměnu za práci 

RNQ čistý důchodový podíl  

 
Vztah důchodů k čisté mzdě se tedy odráží ve výpočtu AR.  

Doplňujícím zákonem o důchodovém zabezpečení (AVmEG) byl v roce 2001 
opět změněn způsob indexace. Nově přešel k takzvané modifikované indexaci dle 
vývoje vyměřovacího základu. Nová indexační rovnice důchodů vypadala následovně: 

22
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1
1 100

100
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−−
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−
− −−

−−
××=

tt

tt

t

t
tt RVBAVA

RVBAVA
BE
BE

ARAR . 

AVA podíl starobního zabezpečení  

RVB pojistná sazba pro zákonné důchodové pojištění  

 
Aktuální hodnota důchodu se tedy stanovuje na základě vztahu vyměřovacího 

základu pojištěnce k všeobecnému vyměřovacímu základu v daném roce.  

Zákonem o trvalém důchodovém zabezpečení z roku 2004 byla indexační 
rovnice doplněna o tzv. stálostní faktor, který řeší vztah mezi přispěvateli do systému 
důchodového pojištění a poživateli důchodů. Je tak zohledněn i vývoj stáří populace a 
migrace či změny v pracovních procesech. Relativně stoupající počet přispěvatelů do 
důchodového systému by vedl k vyšší indexaci předdůchodových příjmů a naopak 
vyšší počet důchodců, by snížil indexaci předdůchodových příjmů.  

4.7 Rakousko 

4.7.1 Stručný popis systému 

Rakousko má třípilířový systém starobního zabezpečení, kdy první pilíř je 
povinný, průběžně financovaný a státem řízený systém sociálního pojištění, druhý pilíř 
je představován zaměstnaneckými schématy a třetí je tvořen soukromým (životním) 
pojištěním. 

V prvním pilíři je uplatňován koncept povinného sociálního (důchodového) 
pojištění. Pojištění je povinné pro všechny zaměstnance. Nárok na důchod je dán 
minimální dobou pojištění, která je závislá na věku pojištěnce. Nárok na standardní 
(plný) důchod vzniká po 45 letech pojištění. Statutární věková hranice odchodu do 
důchodu je 65 let pro muže a 60 pro ženy (od roku 2024 se bude hranice pro ženy 
postupně zvyšovat až na 65 v roce 2033). Je umožněn odchod do předčasného 
důchodu v 62 letech obecně a v 60 pro osoby těžce pracující. Předčasný důchod je 
krácen. Důchod závisí na příjmu, době pojištění a věku odchodu do důchodu. Není 
stanoven minimální důchod, ale když důchod nedosahuje výše stanovené státem (v 
roce 2006 690 € pro samostatně žijící osobu a 1 056 € pro manžele), je vyplácen 
kompenzační příplatek. Důchodový systém je financován příspěvky zaměstnance, 
zaměstnavatele a z daní. Příspěvky jsou placeny ve výši 22,8 % ze mzdy, z čehož 
10,25 % hradí zaměstnanec a 10,55 % zaměstnavatel. Stát se na financování podílí 
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krytím deficitu, úhradou kompenzačních příplatků a platbou za náhradní doby 
pojištění. 

4.7.2 Současný stav 

Důchodový systém v Rakousku je upraven všeobecným zákonem o sociálním 
pojištění z 9. září 1955 (ASVG) s jeho novelami a všeobecným zákonem o důchodech 
(APG) z roku 2005. Kromě toho existují zákony, které upravují důchodové právo 
určitých profesních skupin, např. zákon o pojištění notářů (NVG) z roku 1972, zákon o 
sociálním pojištění zemědělců (BSVG) z roku 1978 a živnostenský zákon o sociálním 
pojištění (GSVG) z roku 1978 (pro živnostníky) a zákon o sociálním pojištění pro osoby 
se svobodným povoláním (FSVG) z roku 1978 (pro lékaře, advokáty, lékárníky, 
inženýry apod.)  

Podle APG již neexistuje rozdíl mezi dobou příspěvkovou a náhradní dobou 
pojištění. Tyto doby jsou vedeny na důchodovém kontě pojištěnce jako doby pojištění 
a jsou i zohledněny při výpočtu výše důchodu. Doby pojištění (§ 3 APG) je možné 
členit na:  

• doby pracovní činnosti, během které byly hrazeny příspěvky,  

• doby částečného pojištění (tyto odpovídají dobám, které se označovaly před 
1.1.2005 jako náhradní doby pojištění, např. doby výchovy dětí, doby vojenské a 
civilní služby, nezaměstnanost atd.) 

• doby dobrovolného pojištění.  

Rozhodné období pro výpočet výše důchodu je v roce 2008 240 měsíců (20 let) 
s nejvyšším příspěvkovým základem.48 

V rakouském důchodovém systému je stanoven strop pro placení pojistného i 
pro výpočet důchodu, pro rok 2008 je to 3 930 € měsíčně.  

 

Příjmy osvobozené od povinného důchodového pojištění 

V Rakousku jsou osvobozeny od příspěvkové povinnosti všechny příjmy, které 
jsou pod hranicí takzvaného zanedbatelného příjmu. Tato hranice byla v roce 2008 u 
činnosti, která byla kratší než jeden měsíc, 26,80 € denně a u činnosti, která trvala 
minimálně jeden měsíc nebo neurčitou dobu, 249 € měsíčně.49 Při vykonávání několika 
zaměstnání se zanedbatelnými příjmy se tyto příjmy sčítají a součet všech příjmů 
nesmí překročit stanovenou hranici. V případě, že je zaměstnání se zanedbatelným 
příjmem provozováno společně s plnohodnotným zaměstnáním, je zaměstnaná osoba 
povinna provést odvody z obou zaměstnání.  

V Rakousku je vedeno pro všechny pojištěnce, kteří se narodili po 1. lednu 
1955, osobní důchodové konto. Toto konto vede Hlavního svaz rakouských nositelů 
pojištění. Na tomto kontě jsou vedeny všechny zaplacené příspěvky vynásobené 
akruálním koeficientem 1,78 %. Na základě žádosti pojištěnec obdrží výpis z konta od 
příslušného nositele důchodového pojištění. Pojištěnec má rovněž možnost tyto 
informace vidět online na webových stránkách nositele pojištění.  

                                                 
48  Zohledňování posledních nejlepších 40. roků bude zcela uplatňováno až v roce 2028. 
49  Výše zanedbatelného příjmu je v Rakousku upravována každý rok. 
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Výpočet důchodu podle APG (tedy pro ročníky narozené po roce 1955) bere 
v úvahu zastropované příjmy z příjmově nejlepších 20 let. Tyto příjmy jsou indexovány 
tzv. zhodnocovacím faktorem, který je stanoven každý rok. Zhodnocovací faktor je 
stanoven v závislosti na vývoji spotřebitelských cen. Průměr těchto příjmů je 
vynásoben akruální hodnotou 1,78 a počtem let. Takto zjištěná částka je poté vydělena 
14 a tak je určena konkrétní měsíční výše důchodu. Důchody jsou valorizovány k 1. 
lednu každého roku, přičemž je zohledněna výše inflace. 

 

Náhradní doby pojištění a jejich hodnocení 

Jako náhradní doby pojištění jsou v Rakousku uvažovány: 

• doby, ve kterých je pobírána podpora v nezaměstnanosti,  

• doba výchovy dětí,  

• doba vojenské a civilní služby,  

• doba, ve které je čerpána nemocenská podpora, mateřská podpora nebo přechodná 
podpora,  

• doba školní docházky, vysokoškolského studia a návštěvy učebního zařízení . 

Do 1. ledna 2005 byly tyto doby brány jako náhradní doby, dnes jsou 
započítávány jako doba částečného pojištění. Za tyto doby je zákonem stanovený 
vyměřovací základ, ze kterého hradí pojistné stát prostřednictvím veřejných institucí 
(pracovním úřadem, Fondem na podporu rodiny nebo Ministerstvem obrany). Vyměřo-
vacím základem v případě nezaměstnanosti je 70 % příjmu, ze kterého byla vypočítána 
podpora v nezaměstnanosti. Pro doby výchovy dětí je stanovený vyměřovací základ 
1 456 € měsíčně. Příspěvek je placený z poloviny Fondem na podporu rodiny a z druhé 
poloviny ze státních prostředků.50 Jako doba výchovy dítěte může být započítáno 
maximálně prvních 48 kalendářních měsíců po narození dítěte, při vícečetných 
porodech se počet měsíců zvyšuje na 60 kalendářních měsíců. Pro dobu výchovy 
potomka je nově od roku 2005 možnost rozdělení důchodu, to znamená, že rodič, 
který je výdělečně činný a nevěnuje se výchově dítěte, může za první čtyři roky 
přepsat až 50 % svého dobropisu na osobní konto druhého rodiče. Pro doby základní 
vojenské služby a civilní služby je vyměřovací základ rovněž 1 456 € měsíčně. U 
mateřského příspěvku51 se bere jako vyměřovací základ konkrétní výše příspěvku, 
který je závislý na čisté mzdě za poslední tři měsíce. Pro výpočet pojistného při 
pobírání nemocenských dávek52 se jako vyměřovací základ bere výše dávek. Aby byly 
doby studia uznány pro důchodové pojištění jako relevantní, je od července 1996 
třeba jejich dokoupení. Ceny jsou rozdílné v závislosti na druhu školy a celkové výši 
příspěvků před nástupem do důchodu. Výše příspěvků pro rok 2008 jsou 299 € 
měsíčně pro střední a vyšší školy a 597 € měsíčně pro univerzity a vysoké školy. 
Maximálně je možné dokoupit 24 měsíců pro střední školy, 36 měsíců pro vyšší školy a 
72 měsíců pro vysoké školy a akademie. Pro dobu školní docházky a studia, která byla 
absolvována po 1. lednu 2005, je možné využít institutu dobrovolného pojištění.  

                                                 
50  Po roce 2009 má dojít ke změně v tomto rozdělení. Nadále má platit Fond na podporu rodiny 75% a 

veřejné prostředky 25 %. 
51  Tato podpora je vyplácena v rozmezí osmi týdnů před porodem a osm týdnů po porodu. (Při vícečetných 

porodech a předčasných porodech až do dvanácti týdnů po porodu). 
52  Nemocenská podpora je vyplácena zpravidla v délce max. 26 týdnů a může být ve zvláštních případech 

podle nositele zdravotního pojištění prodloužena na délku 78 týdnů. 
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4.7.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Od zavedení všeobecného zákona o sociálním pojištění (ASVG) v roce 1955 a s 
ním spojené nové úpravy v sociálním pojištění s jednotným základem pro dělníky a 
zaměstnance proběhl v Rakousku nespočet novel a reforem důchodového systému. 
Nové důchodové pojištění, které bylo vytvořeno v polovině padesátých let, sjednotilo 
péči o dělníky a zaměstnance a jeho hlavní cíl mělo být udržení životního standardu po 
celý život. Pro výši důchodu byly rozhodující příjmy z posledních let před nástupem do 
důchodu. Zákonem o valorizaci důchodů (PAG) byl v roce 1965 podniknut důležitý 
krok proti inflaci důchodů, využíval se smíšený systém valorizace důchodů. 40. 
novelou ASVG bylo v roce 1984 rozhodnuto o první etapě reformy penzijního pojištění, 
která vešla v platnost v roce 1985. Důležitým principem bylo posílení závislosti výše 
plnění na výši placených příspěvků. V této souvislosti byl k výpočtu výše důchodu 
použit vyměřovací základ.53 Do roku 1985 byl rozhodující pro výši důchodu příjem za 
posledních pět let profesního života před nástupem do důchodu. Od roku 1985 byla 
tato doba rozšířena na posledních 120 měsíců platby příspěvků do důchodového 
pojištění, tedy posledních deset let. Druhá etapa důchodové reformy byla inicializována 
44. novelou ASVG dne 25. listopadu 1987. Tato vstoupila v platnost v roce 1988 a 
obsahovala následující závažné změny. Rozhodné období se opět prodloužilo, tentokrát 
na 180 měsíců, tedy posledních15 let. Doba studia nebyla uvažována jako náhradní 
doba pojištění. Došlo ke zvýšení pojistné sazby na 22,8 %, v padesátých letech byla 
výše pojistné sazby 10 %; pojistná sazba z roku 1988 je dodnes platná. 

Zákon o změně sociálního práva SRÄG z roku 1993 orientoval svá opatření 
především na výdajovou stranu systému. Došlo ke změně rozhodného období 
z posledních 15 let na výdělkově nejlepších 15 let. Penzijní reformou z roku 1997 - 
zákonem o přizpůsobení struktury z roku 1996 a zákon emo změně sociálního a 
pracovního práva (ASRÄG) 1997 byla snížena procentní sazba za dobu výchovy dětí a 
zároveň byl zvýšen vyměřovací základ pro platbu pojistného za tuto dobu. Také ostatní 
náhradní doby byly po roce 1996 novelizovány. Doby studia bylo možné započítat 
pouze po dokoupení. ASRÄG 1997 zavedl prodloužení rozhodného období na výdělkově 
nejlepších 18 roků (předtím to bylo 15 let). V pokračování důchodové reformy bylo 
navrženo zohlednění celoživotní mzdy nebo minimálně výrazné prodloužení rozhodného 
období na 25 let. Také původní návrh ASRÄG navrhoval delší vyhodnocovací dobu, a 
sice nejlepších 20 příspěvkových let. K tomu ale nedošlo kvůli silným protestům 
odborů. Zákonem o změně sociálního pojištění (SVÄG) 2003 bylo prodlouženo 
rozhodné období z 18 na 40 nejlepších příspěvkových let. Zvyšování délky rozhodného 
období pak bylo naplánováno postupně, s tím že cílový stav 40 let bude dosažen až v 
roce 2028. Důchodovou reformou z roku 2004 byl změněn způsob indexace příjmů 
spadajících do rozhodného období. Do této doby se příjmy indexovaly dle vývoje 
hrubých mezd. Příjmy od roku 2005 jsou pak indexovány dle vývoje cenové hladiny. 

V blízké budoucnosti se počítá s další důchodovou reformou, jejímž hlavním 
těžištěm bude prosazení trvalého modelu do budoucnosti, který by zaručoval 
automatické zajištění důchodů i s ohledem na nepříznivé demografické ukazatele.  

                                                 
53  Vyměřovací základ je založen na průměrné hodnotě všech příspěvků (= odměny za práci včetně zvláštních 

plateb pojištěnce) v zohledňovaných příspěvkových letech.  
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4.8 Francie 

4.8.1 Stručný popis systému 

Francouzský důchodový systém je komplexní a v důsledku existence odlišných 
schémat, dělených podle socioekonomických profesí pojištěnců, též značně fragmento-
vaný. Fragmentace se projevuje zejména odlišnými pojistnými odvody a odlišnou 
štědrostí systému. Systém pro zaměstnance veřejného sektoru, kam se třeba počítají 
též zaměstnanci státem vlastněné firmy EDF-GDF (elektřina-plyn), je obecně štědřejší 
a pravidla benevolentnější než systémy pro zaměstnance soukromých firem. Ve většině 
případů tak zaměstnanci veřejného sektoru odcházejí do důchodu dříve nebo pobírají 
vyšší důchodů než zaměstnanci soukromého sektoru. Francie má třípilířový systém 
důchodového zabezpečení. První pilíř je tvořen státním základním důchodovým 
systémem, druhý doplňkovými zaměstnaneckými systémy a třetí dobrovolným 
schématem (daňově zvýhodněné životní pojištění). 

Ve Francii se v prvním pilíři uplatňuje systém základního povinného pojištění - 
všeobecné schéma pro zaměstnance, založeného na platbě příspěvků a poskytujícího 
důchod v závislosti na výši příspěvků a době přispívání a povinných doplňkových 
pojištění - zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro management. Systémem je pokryta 
veškerá aktivní populace. Statutární věk odchodu do důchodu je stanoven na 60 let 
v základním systému a na 65 let v doplňkových systémech. Při obdržení tzv. plného 
důchodu ze základního systému v 60 letech je možnost obdržet důchod z doplňkových 
systémů také v 60 letech. Na plný důchod vznikne nárok po 40 letech pojištění, nebo 
po dosažení věku 65 let. Předčasný odchod do důchodu je umožněn v 56 letech těm, 
jejichž pracovní kariéra započala ve 14 letech a splnili další podmínky představující 
dobu pojištění a dobu placení příspěvků. Od 55 let je umožněno odejít do předčasného 
důchodu osobám s vážným stupněm invalidity, které splnily podmínku minimální doby 
pojištění a minimální doby přispívání. Důchod ze základního systému závisí na době 
pojištění (vzhledem k požadované době pro tzv. plný důchod - při dosažení menšího 
počtu let se důchod krátí a při získání více let pojištění se důchod nezvyšuje) a výši 
ročního průměrného příjmu (pro který je stanovena maximální výše: pro rok 2006 to 
bylo 31 068 € ročně). V úvahu se bere 25 nejlepších let výdělků. V doplňkových 
schématech závisí důchod na věku a době pojištění, když je vypočítáván přepočtem 
pomocí tzv. důchodových bodů. V základním systému byl v roce 2006 stanoven 
minimální důchod pro osoby, které dosáhly potřebné doby pojištění na 6 761 € ročně. 
Maximální důchod v základním systému byl v roce 2006 stanoven na 15 538 €.  

Základní i doplňkový systém je průběžně financován z příspěvků zaměstnanců, 
zaměstnavatelů a daní. Příspěvky se platí ve výši 14,95 % vyměřovacího základu, 
z čehož 6,65 % připadá na zaměstnance a 8,3 % na zaměstnavatele. Strop je 
stanoven na 2 589 € měsíčně. Do doplňkového systému pro zaměstnance je odváděno 
pojistné dle výše výdělku: 7,5 % základní (3 % zaměstnanec a 4,5 % zaměstnavatel) 
+ další 2 % (0,8 % zaměstnanec a 1,2 % zaměstnavatel). Z částky mezi 2. a 4. 
redukční hranicí se platí 2,2 % (0,9 % zaměstnanec a 1,3 % zaměstnavatel) pro 
osoby ve věku 60-65 let. Pro manažerské schéma se platí 20,3 % (7,7 % zaměstnanec 
a 12,6 % zaměstnavatel). 

Francouzský důchodový systém (starobní důchody) se skládá z několika pilířů. 
Financování prvního pilíře (základní a doplňkové schéma) je založeno na průběžném 
principu, účast je pro pojištěnce povinná. Tento pilíř pokrývá cca 98 % celkových 
výdajů na důchodový systém. Zásadním rozdílem mezi základním (Régime général 
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d’assurance viellenesse des travailleurs salariés, RGAVTS) a doplňkovým schématem 
(dvě největší organizace pro zaměstnance jsou ARRCO a AGIRC) je ten, že základní 
schéma je dávkově definované, kdežto doplňkové schéma je příspěvkově definované. 
Základní přehled o výdajích francouzského důchodového systému udává následující 
tabulka. 

 
Tabulka č. 23 Výdaje francouzského důchodového systému v roce 1999 (v mil. 
€) 

povinná schémata založená na PAYG 
 základní schéma 

(RGAVTS) 
doplňkové schéma 
(ARRCO, AGIRC) 

zaměstnanecká 
schémata 

osobní 
schémata 

zaměstnanci soukromých 
firem 

60 860 40 083 2 244 

zaměstnanci veřejného  
a kvaziveřejného sektoru 

44 832 97 354 

ostatní (osvč, farmáři, …) 13 169 2 411 214 

1 057 

Zdroj: Annex to the French National strategy report (2002) 

 

4.8.2 Současný stav 

Francouzský důchodový systém obsahuje povinné základní a doplňkové pojistné 
schéma. Pojistná schémata pokrývají celou aktivní populaci, ve výjimečných případech 
má jedinec možnost dobrovolného pojištění. 

Důchodové dávky jsou financovány pomocí příspěvků ekonomicky aktivní 
populace. Výše poskytované dávky je závislá na výši příspěvků (výše pracovních 
příjmů) a na délce důchodového pojištění. 

 

1. způsob stanovení rozhodného období 

Rozhodné období pro výpočet důchodu v základním důchodovém schématu 
(RGAVTS) je dáno 25 lety, kdy pojištěnec dosáhl svých nejlepších ročních příjmů 
(2008). Od roku 1987 jsou příjmy z minulých let indexovány podle vývoje cenové 
hladiny, což znamená, že v reálném srovnání s příjmy daného roku většinou mírně 
zaostávají. Délka rozhodného období 25 let je poprvé uplatněna v roce 2008, ještě 
v roce 1993 byly brány v potaz pouze příjmy za 10 let (jedinec narozený v roce 1933). 
Balladurova reforma z roku 1993 vedla k postupnému navyšování počtu let ze kterých 
se počítá tzv. „referenční plat“ - každý rok prodloužení o jeden rok. 

Rozhodné období pro výpočet důchodu v doplňkových důchodových schématech 
(ARRCO a AGIRC) je celá pracovní kariéra jedince. 

 
2. druhy příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění a způsob 
jejich zjišťování 

Do důchodového pojištění jsou započítávány hrubé pracovní příjmy. Od roku 
2008 je zohledňováno 25 nejlepších ročních příjmů, které jsou indexovány podle 
vývoje cenové hladiny. Průměr příjmů za rozhodné období dá „průměrný referenční 
plat“, z kterého je potom počítána důchodová dávka. Jelikož jsou do referenčního 
platu zahledněny příjmy, ze kterých bylo placeno sociální pojistné, jsou započítány 
maximálně do výše „stropu plateb sociálního pojištění“. Ten je každoročně upravován 
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vládním nařízením, jeho výše není jednotná pro všechny typy rizik, které sociální 
pojištění pokrývá. Vývoj stropu na sociální pojištění (starobní důchody) ukazuje 
následující tabulka. 

 
Tabulka č. 24 Vývoj ročního „stropu sociálního pojištění“ 

rok roční strop na sociální pojištění [v €] 

1998 25,571 

1999 26,471 

2000 26,892 

2001 27,349 

2002 28,224 

2003 29,184 

2004 29,712 

2005 30,192 

2006 31,068 

2007 32,184 

2008 33,276 

Zdroj: CNAV (2008) 

 
Taktéž pro doplňkové důchodové schéma jsou aplikovány stropy, z kterých je 

počítáno pojistné a posléze i důchod. Pro značnou komplexnost systému uvádíme 
příklad stropů pouze pro důchodové fondy sdružené pod křídly ARRCO. Z tabulky jasně 
plyne, že nejvíce zaměstnanci platí z příjmu mezi jedno- a trojnásobkem ročního 
stropu sociálního pojištění. Doplňkové důchody z ARRCO tím „doplňují“ důchod ze 
všeobecného schématu RGAVTS. 

 

Tabulka č. 25 Roční stropy sociálního pojištění pro pojištěnce sdružené pod 
ARRCO v roce 2008 

výše stropu v € pojistná sazba 

od do zaměstnanec zaměstnavatel 

0 33.276 3 % 4,5 % 

33.276 99.828 8 % 12 % 

Zdroj: CNAV (2008) 

 
 
3. způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu 

Dávková formule pro základní schéma (RGAVTS) je v roce 2008 dána 
následujícím vztahem:  

důchod = „průměrný referenční plat“ x „t“ x „n/160“,  

kde: 

„t“ je rovno „důchodové sazbě“. Ta je dána počtem nashromážděných „příspěvkových 
čtvrtletí“. Pro 160 „čtvrtletích“ je sazba rovna 50 %, při nižším počtu „čtvrtletí“se 
snižuje, 
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„n“ je rovno délce pojištění v „příspěvkových čtvrtletích“. Délka pojištění může nabývat 
maximálně 160 čtvrtletí a je prodlužována, 

„průměrný referenční plat“ byl postupně prodlužován z 10 let (do 1993) až na 25 
nejlepších hrubých platů v roce 2008 (viz výše). Jak již bylo řečeno, mírně odlišné 
podmínky platí pro zaměstnance veřejného sektoru.  

Výše důchodu je přímo závislá na počtu tzv. „příspěvkových čtvrtletí“, které 
zaměstnanec počas své pracovní kariéry nasbírá. Následující tabulka udává maximální 
počet čtvrtletí, které se zaměstnanci započítávají při výpočtu jeho důchodu (čitatel i 
jmenovatel výše uvedeného vzorce). 

 
Tabulka č. 26 Maximální počet „příspěvkových čtvrtletí“ zohledněných pro 
výpočet důchodu 

jedinec narozen maximální počet „příspěvkových čtvrtletí“ 

před 1944 150 čtvrtletí 

v 1944 152 čtvrtletí 

v 1945 154 čtvrtletí 

v 1946 156 čtvrtletí 

v 1947 158 čtvrtletí 

v 1948 160 čtvrtletí 

po 1948 161-168 čtvrtletí 

Poznámka: pro narozené po roce 1948 roste maximální počet „čtvrtletí“ o jednu za každý rok. V současné 
podobě tak u osoby narozené v 1952 bude maximum nastaveno na 164 čtvrtletí 

Zdroj: CNAV (2008) 

 
„Příspěvkové čtvrtletí“ je časový údaj, který by měl odpovídat jedné čtvrtině 

roku. Jeho získání ale není navázáno na dobu pojištění, nýbrž na výši mzdy, ze které 
se odvádí pojistné. Od roku 1972 je „čtvrtletí“ dána dvousetnásobkem minimální 
hodinové mzdy. Ročně může zaměstnanec získat maximálně čtyři čtvrtletí, ale může je 
klidně dosáhnout během např. pěti týdnů full-time zaměstnání v jednom roce nebo 
např. prací čtyř hodin týdně během celého roku. Takto nastavené schéma je výrazem 
solidarity s nízkopříjmovými zaměstnanci a zaměstnanci na částečné a dočasné 
úvazky. V roce 2007 bylo jedno čtvrtletí rovna mzdě €1654. 

Druhou proměnnou, která ovlivňuje výši důchodu je „důchodová sazba“. Ta je 
stanovena v plné výši 50 %, jestliže pojištěný získal 160 „příspěvkových čtvrtletí“ 
(2008). V roce 1993 na plnou sazbu stačilo 150 čtvrtletí, Balladurova reforma zavedla 
zvyšování počtu čtvrtletí až na 160 počínaje rokem 2003, po roce 2008 dojde 
k dalšímu zvyšování (Raffarinova reforma). Jestliže pojištěnec nezískal potřebnou 
dobu „příspěvkových čtvrtletí“, je „důchodová sazba“ snížena o 1,25 % za každé 
chybějící čtvrtletí (pojištěnec narozen před 1944) až o 0,625 % za každé chybějící 
čtvrtletí (pojištěnec narozen po 1952). 

Pojištěnec má nárok na zvýšení důchodu o 10 % v roce 2008 (stejná pravidla i 
v 1998), jestliže „vychoval“ alespoň 3 děti. Stejné podmínky platí pro otce i matku. 
Podmínka výchovy je splněna, jestliže se o dítě staral alespoň 9 let před dosažením 16 
narozenin.  

Vzhledem ke kolektivním dohodám a výpočtové formuli je dále dána výše 
minimálního a maximálního důchodu. Jestliže osoba splnila podmínku délky pojištění 
(150-160 „příspěvkových čtvrtletí“), pak se v roce 2007 její roční důchod pohybuje 
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mezi 7 301,64 € (minimum) a 16 092 € (maximum - jedná se o polovinu stropu 
pojistných plateb). Poměr mezi minimálním a maximálním důchodem zůstává dlouho-
době stejný. 

Pro účely důchodového pojištění je přihlíženo k některým dobám, kdy pojištěný 
neodváděl příspěvky, jako k době, po kterou je pojištěný. Typicky se jedná o doby, 
během kterých pojištěný čerpá tyto dávky: nemocenská, mateřská, invalidní důchod, 
dávky při pracovním úrazu (employment injury benefits). 

Zajímavá je situace kolem doby nezaměstnanosti. Do roku 2003 byla celá doba 
nezaměstnanosti (nezávisle, jestli pojištěnec má nebo nemá nárok na dávku 
v nezaměstnanosti) brána za dobu důchodového pojištění. Po roce 2003 je osoba 
důchodově pojištěná po celou dobu nezaměstnanosti, kdy bere příslušnou dávku a 
maximálně jeden rok nezaměstnanosti, kdy pojištěný nemá nárok na dávku 
v nezaměstnanosti. 

Jako forma pronatalitní politiky pak působí, že matka získává navíc až osm 
pojistných čtvrtletí za každé dítě, o které se starala. Jedná se o dobu navíc, která jí 
umožní odejít do důchodu dříve než bezdětné ženě, aniž by došlo ke krácení výše 
důchodové dávky (srovnej s úpravou v ČR). Další kredity může žena získat, jestliže se 
stará o vážně postižené dítě. 

Francouzský důchodový systém zná dále celou řadu dílčích výjimek. Jako 
„nepříspěvkové doby“ tak dále mohou být posuzovány: doba vojenské služby, 
specifické případy soudní vazby, specifické případy válečných veteránů, speciální 
případy, kdy je očekáván brzký odchod do důchodu. 

Výše důchodu z doplňkových schémat (ARRCO a AGIRC) je plně dána počtem 
získaných důchodových bodů a jejich hodnotou.  

důchod = „suma důchodových bodů“ x „hodnota důchodového bodu“, 

kde: 

( ∑
=

=
n

i

boduhodnota
boducena

sazbaníkontraktačplat
D

1

.*)
.

.*
( ) 

 
• suma důchodových bodů je dána platem, kontraktační sazbou zaměstnance a cenou 

důchodového bodu, která je vedením fondu vyhlašována. Kontraktační sazba je 
blízká pojistné sazbě, většinou je ovšem nižší, aby zůstal prostor pro krytí 
administrativních nákladů a případnou redistribuce (v rámci dohodnutých manti-
nelů), 

• hodnota důchodového bodu, stejně jako cena důchodového bodu, je vyhlašována 
příslušnou společností s ohledem na schopnost uspokojit současné a budoucí 
závazky fondů. Vývoj ceny a hodnoty důchodového bodu v doplňkových důchodo-
vých systémech uvádí následující tabulka. 

 



 
4. Případové studie vybraných zemí 

 
 

 95 

Tabulka č. 27 Vývoj ceny a hodnoty důchodového bodu v doplňkových 
důchodových systémech 

cena důchodového bodu 
(salaire de réference) 

hodnota důchodového bodu 
(valeur du point de retraite) 

 

AGIRC ARRCO AGIRC ARRCO 

2001 4,0841 11,7076 0,3678 1,0364 

2002 4,1494 11,8949 0,3737 1,0530 

2003 4,2158 12,0852 0,3796 1,0698 

2004 4,3128 12,3632 0,3862 1,0886 

2005 4,4163 12,6600 0,3940 1,1104 

2006 4,5444 13,0271 0,4005 1,1287 

2007 4,7125 13,5091 0,4073 1,1480 

2008 4,8727 13,9684 0,4132 1,1648 

Zdroj: CNAV (2008) 

 
Nárok na plný důchod má pojištěnec tehdy, jestliže získal plný důchod ze 

základního schématu. V případě, že osoba odejde do důchodu dříve, než jí vznikne 
nárok na plný důchod, je důchod z doplňkového schématu „progresivně krácen“ (za 
časnější odchod větší krácení). 

 
4. Způsob zacházení s dobou, která sice spadá do rozhodného období, avšak 
nebyl v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění 

V základním schématu jsme nenarazili na žádné takové speciální zacházení. 
Jestliže jedinec nemá během rozhodného období příjmy započitatelné pro účely 
důchodového pojištění, tak s rostoucí délkou rozhodného období (10 let do 1993  
prodlužování  25 let od 2008) se tato situace může vyskytovat častěji, než tomu 
bylo dříve. Na druhou stranu je jedinec chráněn institutem minimálního důchodu a 
francouzský systém dále vyplácí příjmově testované „doplatky“ pro předem dané 
situace. Jestliže důchodce vychoval tři děti, je mu důchod zvýšen o 10 % (oběma 
rodičům). 

Výpočet důchodu u doplňkových schémat bere v úvahu body, které jedinec 
získal placením důchodového pojištění, a body, které jedinec získal, i když neměl plat 
a důchodového pojištění neplatil. Později zmíněné důchodové body osoba získá za 
dobu nemoci, jestliže ta trvala delší, než krátkou dobu (60 konzekutivních dnů 
v ARRCO). Obdobné pravidlo platí i v případě, jestliže je jedinec invalidní a pobírá 
invalidní důchod nebo v případě, kdy jedinec pobírá příspěvek v nezaměstnanosti. 

Jestliže důchodce vychoval nebo stále vychovává děti, je mu důchod 
z doplňkových schémat zvýšen podle následujících pravidel: 

• (AGIRC) zvýšení důchodu o 8 %, jestliže důchodce vychoval alespoň 3 děti; za 
čtvrté a další dítě se důchod zvyšuje o další 4 %; maximální zvýšení je 24 %,  

• (ARRCO) zvýšení důchodu o 5 %, jestliže důchodce vychovává závislé dítě. Stejné 
zvýšení je i v případě, kdy důchodce vychoval alespoň 3 děti. 
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4.8.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Francouzský důchodový systém vznikl na začátku roku 1910, založen byl na 
příspěvkovém základu a pokrýval manuálně pracující dělníky. Po druhé světové válce 
byl představen nový „Plán sociálního zabezpečení“, který předpokládal, že všem 
občanům bude stát garantovat životní minimum v případech, kdy si nejsou schopni 
potřebné prostředky obstarat prací. Ve věku 60 let pak má občan nárok, za podmínky, 
že odváděl příspěvky 30 let, na důchod ve výši 20 % „referenčního platu. Pokud občan 
pracuje do 65 let, má nárok na důchod ve výši 40 % „referenčního platu“. „Plán“ 
vytvořil základní důchodové schéma (regime general), které z počátku pokrývalo 
zaměstnance soukromého sektoru. Určitým nedostatkem bylo, že schéma nebylo 
univerzální a nepokrývalo taktéž zaměstnance veřejného sektoru. Pro ty existovalo 
jiné, více štědré schéma, které ve Francii vzniklo již v roce 1790. 

Souběžně po druhé světové válce byla vytvářena schémata doplňková (z 
dnešního pohledu ovšem stále v rámci prvního pilíře). V roce 1947 tak vznikly 
doplňkové systémy pro management a osoby samostatně výdělečně činné, tyto 
systémy jsou spojené pod označením AGIRC (dnes 67 různých fondů). V roce 1961 
vzniklo obdobné uskupení doplňkových systémů pro dělníky označené ARRCO (dnes 
34 různých fondů). 

Sedmdesátá léta 20. století lze charakterizovat nárůstem štědrosti důchodových 
systémů. V roce 1971 platí, že pro výpočet „referenčního platu“ se použije 10 
nejlepších let z celé pracovní kariéry. Dále došlo k nárůstu plného důchodu z 40 % na 
50 % referenčního platu. Z pohledu této studie byla zásadní změna z roku 1973, kdy 
došlo k podstatnému zkrácení minimální příspěvkové doby pro nárok na důchod a kdy 
pro výpočet důchodu je přihlíženo k údobím, během niž pojištěný neodváděl příspěvky. 

Od roku 1980 bylo učiněno několik zásadních pokusů reformovat francouzský 
důchodový systém. Za úspěšné můžeme považovat: 1982 Mauroyova reforma, 1993 
Balladurova reforma a 2003 Raffarinova reforma. Neúspěchem pak skončily pokusy 
z roku 1995 (Juppé) a 1997 (Thomas). 

Mauroyova reforma z roku 1982 vedla ke snížení důchodového věku z 65 let na 
60 let, vzhledem k čemuž nevzbudila zásadní kontroverze. 

Balladurova reforma z roku 1993 upravila základní schéma pro zaměstnance 
soukromých společností. Změna spočívala v navýšení počtu let, ze kterých se počítá 
tzv. „referenční plat“ z 10 let postupně na 25 let. Zároveň došlo k navýšení počtu let, 
po které musí pojištěný přispívat, aby získal plný důchod, z 37,5 na 40 let. 

Juppého reforma z roku 1995 měla za cíl omezit výhodnost důchodových 
schémat pro zaměstnance veřejného sektoru. Cílem bylo navýšení počtu let, po které 
musí pojištěný přispívat, aby získal plný důchod, z 37,5 na 40 let a zrušení některých 
speciálních schémat, která se týkají důchodového věku (např. zaměstnanci francouzské 
železniční společnosti SNCF mohli za splnění určitých podmínek odejít do plného 
důchodu v okamžiku dosažení 50 let). V roce 1997 Juppého vláda předložila další 
změny (nazvané Thomas Law), jejichž podstatou bylo zavedení doplňkových úsporných 
plánů (princip FDC), z voleb vzešlá nová vláda však tyto změny odmítla. 

Raffarinova reforma z roku 2003 byla prosazena během jednoho roku po 
proběhlých prezidentských (květen 2002) a parlamentních (červen 2002) volbách. Její 
podstata spočívala v navýšení počtu let, po které musí pojištěný přispívat, aby získal 
plný důchod, postupně na 42 let v roce 2020, sesouladění odvodové sazby pro 
zaměstnance soukromých a veřejných společností od roku 2008, zavedení indexace 
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důchodů pouze podle růstu cenové hladiny, zavedení 3 % příplatku k důchodu za každý 
rok, kdy pojištěný pracuje po dosažení 60 let a zavedení dobrovolného třetího pilíře 
důchodového systému. 

Netřeba asi dodávat, že prosazování jakékoliv změny ve francouzském důcho-
dovém systému je značně obtížné. I když český parlamentní proces má s francouzským 
některé prvky společné (např. obstrukce opozičních stran, existence velkého množství 
pozměňovacích návrhů, obracení se na ústavní soud, nechuť zákonodárců činit 
nepopulární kroky v předvolebním období, veřejné proklamace lídrů opozice o znovu-
otevření projednávaných zákonů po vyhraných volbách), vlivem silného postavení 
francouzských odborů a značné roztříštěnosti a komplexnosti důchodového systému je 
ve Francii prosazení důchodové reformy patrně obtížnější než v ČR. 

 

Případné změny řešení této problematiky 

Jak již představila úvodní kapitola, francouzský důchodový systém má daleko 
k ideálnímu stavu. Největším problémem se jeví výhodnější a štědřejší postavení 
zaměstnanců veřejného sektoru, kteří se svých privilegií nebudou chtít dobrovolně 
vzdát. Jestliže reformy z minulých let byly činěny s cílem přiblížit podmínky 
zaměstnanců veřejného sektoru k podmínkám, které mají zaměstnanci v soukromém 
sektoru, další úpravy budou pokračovat v tomto trendu. Naznačil to i nový prezident 
Nicolas Sarkozy, který říká, že "Plány jsou pokračováním snah harmonizovat systém, 
které začaly již v roce 2003" (SLÁDEK, 2007). Pokračování reforem nahrává též fakt, 
že současný premiér je zároveň spoluautorem reforem minulých. Jestliže se tedy např. 
v minulé reformě nepodařilo prosadit, že zaměstnancům veřejného sektoru se 
prodlouží období, ze kterého se počítá důchod, z 6 měsíců na 3 roky, tak tento návrh 
bude součástí připravované reformy. 

4.9 Itálie 

4.9.1 Stručný popis systému 

Itálie má systém důchodového zabezpečení tvořený třemi pilíři. První je veřejný 
systém povinného pojištění průběžně financovaný, druhý pilíř tvoří doplňková 
zaměstnanecká fondová schémata a třetí pilíř je založen na soukromém individuálním 
pojištění. 

Italský systém povinného pojištění financovaného příspěvky je rozdělen na dvě 
části, na sytém sociálního pojištění před reformou v roce1996 a na NDC systém po 
roce 1996. Pojištění je povinné pro všechny zaměstnance privátního sektoru, zvláštní 
schémata jsou pro OSVČ, farmáře a další nepočetné skupiny. Nárok na důchod vzniká 
po 20 letech přispívání do systému pro osoby pojištěné před 1.1.1996 a po 5 letech 
pro osoby pojištěné po 1.1.1996. Podmínkou pro získání plného důchodu je získání 40 
let placení příspěvků. Statutární věková hranice odchodu do důchodu je stanovena pro 
pojištěné před 1.1.1996 na 65 let pro muže a 60 let pro ženy (pro těžce postižené 
(minimálně 80 %) a pro slepé je to 60 let pro muže a 55 pro ženy) a pro pojištěné po 
1.1.1996 je umožněn flexibilní odchod do důchodu ve věku 57 až 65 let. Předčasný 
důchod je umožněn osobám pojištěným dle starého systému, a to v 57 letech za 
podmínky 35 let přispívání do systému a/nebo bez omezení věku po 37 letech 
přispívání do systému. Dále existuje možnost předčasného důchodu pro zaměstnance 
firmy, která se dostala do ekonomických potíží, a to až o pět let dříve než je normální 
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důchodový věk. V novém NDC systému je možnost předčasného odchodu do důchodu 
pro osoby v rizikových provozech a matky v domácnosti. Předčasný důchod v NDC 
systému není nijak sankciován, vypočítá se normálně, na základě naděje dožití. Výše 
důchodu je v zásadě závislá na době pojištění a výši výdělku. Pro osoby pojištěné před 
1.1.1996 je to čistě otázka doby pojištění a výdělků (posledních 5 let) se stanoveným 
stropem 39 297 € ročně. Pro osoby pojištěné od 1.1.1996 je důchod zjišťován 
kapitalizací každoročních příspěvků (ve výši 33 % mzdy) dle pětiletého klouzavého 
průměru vývoje HDP. Celková výše důchodu pak závisí na sumě nashromážděné na 
pomyslném účtu jednotlivce a na jím zvoleném věku odchodu do důchodu (a s tím 
spojenou nadějí dožití). Minimální ani maximální výše důchodu od 1.1.1996 neexistují. 

Financování (nového) důchodového systému v Itálii je na základě příspěvků 
zaměstnance a zaměstnavatele. Příspěvky jsou hrazeny v celkové výši 32,7 % a mezi 
zaměstnance a zaměstnavatele jsou rozděleny následovně: zaměstnanec 8,89 % a 
zaměstnavatel 23,81 %. Příspěvky do systému nejsou seshora omezeny. Stát se podílí 
na starém důchodovém systému kompletní úhradou tzv. sociálních důchodů, 
předčasných důchodů a doplatků do minimálních důchodů. 

4.9.2 Současný stav 

Pro nový italský důchodový systém je charakteristické užití multipilířového 
uspořádání. Z pohledu dobrovolnosti a financování můžeme říci, že první pilíř je 
povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby a je založen na PAYG principu. Diniho 
reformaz roku 1995 změnila pravidla z DB na DC s dlouhou dobou přechodu ze starých 
na nová pravidla (předmětem kritiky). Jedinec, jehož doba příspěvků k 31.12.1995 
dosáhla 18 a více let, je účasten původního DB systému. Pojištěnec, který k uvede-
nému datu platil příspěvky kratší dobu než 18 let, bude svůj důchod dostávat 
proporčně z obou dvou systémů, podle délky doby, kterou strávil v každém z nich. 
Nově vstupující na trh práce bude účasten toliko NDC systému. Nový italský NDC 
systém byl přímo inspirovaný švédskou důchodovou reformou směrem k NDC systému. 

Druhý a třetí pilíř je dobrovolný a je založen na fondovém financování. 

 

1. Způsob stanovení rozhodného období 

Amantova reforma z roku 1992 vedla k prodloužení rozhodného období 
z posledních 5 let u zaměstnanců soukromého sektoru a z posledního měsíce u 
zaměstnanců veřejného sektoru. Přehledné shrnutí o změně rozhodného období udává 
následující tabulka. 

 
Tabulka č. 28 Změna rozhodného období vlivem Amatovy reformy (1992) pro 
různé typy zaměstnanců a doby přispívání do důchodového systému 

rozhodné období po Amatově reformě 
 

rozhodné období před 
Amatovou reformou účasten d.s. 

alespoň 15 let 
účasten d.s. méně než 

15 let 
nově vstupující  

na trh práce 
soukromý sektor posledních 5 let 

veřejný sektor poslední měsíc 
posledních 10 let 

OSVČ posledních 10 let posledních 15 let 

posledních (5 let + 
doba mezi 1993 a 

odchodem do důchodu) 

celá pracovní 
kariéra 

Zdroj: vlastní výpočty na základě Ferrera, Jessoula (2006) a RGS (2006) 
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Rozhodné období nebylo Amatovou reformou prodlouženo okamžitě, dochází 
k postupnému zavádění. To si ale musíme představit tak, že na pojištění před rokem 
1993 jsou aplikována stará pravidla a nová pravidla platí pouze na část pojištění, které 
začíná rokem 1993. 

Způsob stanovení rozhodného období dále komplikuje Diniho reforma z roku 
1995, která v Itálii zavedla NDC systém. Rozhodným obdobím pro pojištěnce 
účastnícího se NDC systému je jeho celá pracovní kariéra (veškeré odvody). Opět, 
vlivem postupného náběhu nového systému (první důchody pouze z NDC systému 
budou v Itálii vyměřeny kolem roku 2030) je rozhodné období dále rozmělněno. Více 
viz následující tabulka. 

 
Tabulka č. 29 Rozhodné období poreformně z roku 1995 pro různé typy 
pojištěnců 

C1 – počet let do 1992, C2 – počet let mezi 1992-95, C3 – počet let po 1995 
pojištěnec má na konci 1995 

alespoň 18 let pojištění 
pojištěnec má na konci 1995 

méně než 18 let pojištění 
„nový“ pojištěnec po 1995 

rozhodné období za C1 
stanoveno podle pravidel 

platných do 1992, za C2 a C3 
podle pravidel platných mezi 

1992 až 1995 

rozhodné období za C1 
stanoveno podle pravidel 

platných do 1992, za C2 podle 
pravidel platných mezi 1992 až 

1995 a za C3 podle pravidel 
platných po 1995 

rozhodné období za C3 
stanoveno podle pravidel 

platných po 1995 

Zdroj: RGS (2006 : 7) 

 
 
2. Druhy příjmů započítávaných pro účely důchodového pojištění a způsob 
jejich zjišťování 

Do důchodového pojištění pro výpočet důchodu z DB systému jsou započítávány 
hrubé pracovní příjmy. Rozhodné období je pro různé pojištěnce odlišné (viz výše). 
Průměr příjmů za rozhodné období dá „průměrný referenční plat“, ze kterého je potom 
počítána důchodová dávka. Jelikož jsou do referenčního platu zohledněny příjmy, ze 
kterých bylo placeno sociální pojistné, jsou započítány maximálně do výše „stropu 
plateb sociálního pojištění“. To ale platí pouze pro nový NDC systém, kdy příjmy vyšší 
než strop potom pro výpočet důchodu nejsou dále zohledňovány. Starý DB systém 
nemá strop, pro výpočet důchodu jsou brány veškeré hrubé příjmy.  

Pojistné je v roce 2006 placeno z minimálního denního vyměřovacího základu 
40,62 € nebo (co je vyšší) z minimální mzdy, která se liší podle sektoru a typu 
zaměstnání. Strop plateb sociálního pojištění je v roce 2006 stanoven ve výši 85.478 € 
za rok. 

Pro účely důchodového pojištění (NDC) je každoročně započítáváno 33 % 
zdanitelných příjmů zaměstnance. Do roku 2006 sazba 33 % odpovídala celkové 
pojistné sazbě 32,7 %, kdy zaměstnanec platí 8,89 % a zaměstnavatel 23,81 %. Po 
roce 2007 bylo pojistné placené zaměstnancem navýšeno, takže celková pojistná 
sazba je již 33 %. Nižší pojistné platí OSVČ a některé skupiny poplatníků, důchodová 
práva jsou jim v NDC systému většinou přiznávána z částek vyšších, než je placené 
pojistné (např. 20 % u OSVČ, pojistné je ale mezi 17-19 %). 

Příjmy a zaplacené pojistné eviduje INPS (Instituto Nazionale di Providenza 
Sociale) a v roce 1994 založená INPDAP (Instituto Nazionale di Providenza 
dell’Amministrayione Pubblica). Pro výpočet referenčního platu jsou příjmy upravovány 
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o inflaci navýšenou o 1 %, pojistné záznamy v NDC systému jsou kapitalizovány 
harmonickým průměrem růstu nominálního HDP za posledních 5 let. 

 

3. Způsob zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu 

Před Amatovou reformou byly dávky důchodového systému považovány za 
příliš štědré, kdy plný důchod mohl dosáhnout i 100 % náhradového poměru (blíže viz 
následující tabulka). 

 
Tabulka č. 30 Výpočtová formule starobního důchodu před Amatovou reformou 
(1992) pro různé typy zaměstnanců 

 rozhodné období formule 

soukromý sektor posledních 5 let N*2 %*referenční plat 

veřejný sektor   

centrální správa poslední měsíc N*2,36 %*referenční plat 

územní samospráva poslední měsíc N*2,5 %*referenční plat 

OSVČ posledních 10 let N*2,5 %*referenční plat 

Pozn.: N reprezentuje délku účasti na důchodovém pojištění, max. 40 let 

Zdroj: Ferrera, Jessoula (2005 : 30) 

 
Vyplácené důchody byly v tomto období valorizovány podle vývoje mezd. 

Reforma se dotkla hlavně těchto tří oblastí: (1) prodloužení rozhodného období, (2) 
nahrazení 2% důchodové sazby sazbou klouzavou a (3) změna indexace vyplácených 
důchodů na cenovou. Vliv klouzavé důchodové sazby na „referenční plat“ při výpočtu 
důchodu ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 31 Vliv klouzavé důchodové sazby na „referenční plat“ při výpočtu 
důchodu 

I. strop II. strop III. strop IV. strop Více 

1násobek 1,33násobek 1,66násobek 1,90násobek  rok 

2 % 1,6 % 1,35 % 1,1 % 0,9 % 

2007 40.083,00 53.310,39 66.537,78 76.157,70  

1998 33.020,00     

1999 33.714,00     

2000 34.253,00     

2001 35.076,00     

2002 36.093,00     

2003 36.960,00     

2004 37.884,08     

2005 38.603,00     

2006 39.297,00     

2007 40.083,00     

2008 40.765,00     

Zdroj.: databáze MISSOC  
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Diniho reforma z roku 1995 situaci dále „znepřehlednila“. Po roce 1995 tak 
můžeme rozlišit tři druhy starobních důchodů: 

Kategorie 1: pro osoby, které před rokem 1996 dosáhly 18 a více let 
důchodového pojištění platí starý systém. Výpočet dávky dán degresivní formulí:  

důchod = „průměrný referenční plat“ x „t“ x „n“, 

kde: 

• „t“ je rovno klouzavé „důchodové sazbě“, 

• „n“ je rovno délce pojištění v letech s maximem 40 let, 

• „průměrný referenční plat“ v intencích Amantovy reformy (tzn. jiná pravidla pro 
referenční plat před a po 1992). 

Kategorie 2: pro osoby, jejichž důchodové pojištění vzniklo po roce 1995, jsou 
pravidla pro výpočet důchodové dávky blízká pravidlům obecného NDC systému. 
Dávka je počítána na základě příspěvků zaplacených během celé pracovní kariéry. Jak 
již bylo uvedeno výše, existuje minimální a maximální vyměřovací základ. Příspěvky 
jsou na účtu každoročně „kapitalizovány“ průměrným růstem HDP za uplynulých 5 let. 
Při výpočtu důchodové dávky je tento pomyslný kapitál násoben „věkovým 
koeficientem“ (obdoba anuitní sazby z životního pojištění), který bere v potaz naději 
dožití a reálnou úrokovou sazbou 1,5 %. Věkové koeficienty jsou upravovány jednou 
za 10 let, jejich příklad je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 32 Věkový koeficient v NDC systému pro roky 2036-2045 

věk 57 58 59 60 61 62 63 64 65+ 

koeficient1 [%] 4,720 4,850 5,005 5,153 5,334 5,541 5,706 5,911 6,136 

koeficient2 [%] 4,014 4,113 4,217 4,328 4,446 4,572 4,705 4,847 4,999 

Poznámka: Koeficient 1 - dle zákona č. 335/1995, Koeficient2 – OECD (2007) 

Zdroj.: zákon č. 335/1995 o reformě povinného a doplňkového důchodového systému, OECD (2007 : 142) 

 
Kategorie 3: pro osoby, které před rokem 1996 nedosáhly 18 let důchodového 

pojištění, platí „hybridní“ systém. Tato osoba má v době odchodu do důchodu nárok 
na důchod proporčně ze starého i nového systému. Osoba s 15 lety pojištění má 
možnost opt-outu do nového systému. 

Indexační pravidla již vyplácených důchodů mají vliv na to, že dochází ke 
snižování rozptylu mezi nízkými a vysokými důchody. Důchody do výše dvojnásobku 
minimálního důchodu jsou indexovány ze 100 % podle vývoje cenové hladiny, u 
vyšších důchodů je k CPI přihlíženo již jen z 90 % (2-3násobek), resp. 75 % (více než 
3násobek minimálního důchodu). 

Pro účely důchodového pojištění je přihlíženo k některým dobám, kdy pojištěný 
neodváděl příspěvky jako k době, po kterou je pojištěný. Kompletně uznány jsou 
doby, kdy pojištěný je nemocný, na mateřské dovolené, vychovává dítě nebo vykonává 
vojenskou službu. Nepříznivá situace na trhu práce je zohledněna započítáním dob, 
kdy je osoba nezaměstnaná. Italský sociální systém přihlíží k celé řadě dalších dob, 
kdy pojištěný nepobírá příjem, přesto jsou tyto doby považovány za dobu pojištění 
(contributi figurativi). Jedná se např. o: bezplatné dárcovství krve, přírodní katastrofy, 
pronásledování z důvodů politických či rasových, tuberkulóza, politická a odborová 
činnost. 
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4. Způsob zacházení s dobou, která sice spadá do rozhodného období, avšak 
nebyl v ní dosažen příjem započitatelný pro účely důchodového pojištění 

Jak již bylo uvedeno výše, do celkové doby pojištění se započítávají též doby, 
kdy pojištěný neplatí sociální pojištění. I přes značnou snahu a telefonické konzultace 
s italskými kolegy se nepodařilo zjistit, jaká jsou přesná pravidla pro nový NDC systém. 
Michelle Beloni (Center for Research on Pension and Welfare Policies) říká, že „Pravidla 
platící pro NDC systém jsou obdobná jako pro DB systém. Jelikož ale první penze 
z NDC systému budou vypláceny za hodně dlouhou dobu, nikoho dnes příliš nezajímá 
přesný způsob řešení této oblasti, protože do té doby dojde určitě ještě k několika 
legislativním změnám.“ Samotný zákon č. 335/1995 nedefinuje způsob nakládání 
s těmito dobami, odkazuje pouze na jiné právní normy, případně zmocňuje vládu 
k vydání příslušných vládních nařízení. Nepříspěvkové doby, za které pojištěný získává 
fiktivní pojistné, nesmí přesáhnout více než 60 měsíců během celé pracovní kariéry. 

V dnešním DB systému je v realitě pro rozhodné období počítáno pouze s dobou 
nezaměstnanosti a nemoci (jako s dobou, kdy pojištěnec neměl pracovní příjem). 
Ostatní doby (viz výše) nemají na rozhodné období vliv, protože zde není souběh (ženy 
po dosažení 50 let věku obvykle nerodí, muži nechodí na základní vojenskou službu). 
V případě nezaměstnanosti a nemoci náleží této osobě dávka, která je vypočtena z 
„rozhodného příjmu“ pro tuto dávku. Tento rozhodný příjem je potom v rozhodném 
období posuzován jako fiktivní příjem pro výpočet důchodu. Zvláštní režim v případě 
nezaměstnanosti těsně před odchodem do důchodu je tzv. „mobilita“, což je štědřejší 
forma dávek v nezaměstnanosti pro starší pracovníky (program „mobilita“ ale nemusí 
být zacílen pouze na starší pracovníky). Dopad do rozhodného období je u tohoto 
programu obdobný jako v případě „běžné“ nezaměstnanosti. 

Pollnerová (2002) k tématu píše: „Za období péče o dítě do 6 let věku, které 
vede k absenci v práci, získává pojištěnec kredit na pomyslném osobním účtu, který 
by ovšem neměl přesáhnout 170 dní za každé dítě. Pomyslné příspěvky jsou rovněž 
připisovány pracujícím osobám, které se starají o své zdravotně postižené příbuzné, 
pokud s nimi tyto osoby žijí (maximálně 25 dní za rok a ne více než 24 měsíců).“ 

4.9.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Italský důchodový systém vznikl v roce 1919, založen byl na povinných platbách 
příspěvků do fondového systému u všech zaměstnanců, jejichž příjmy byly pod 
stanovenou úrovní. Toto nastavení bylo logickým vyústěním dobrovolného systému pro 
pracovníky dělnických profesí, který by zaveden v roce 1897 a který selhal. Vzhledem 
k nízkým příspěvkům systém poskytoval pouze skromné dávky. Vlivem vysoké inflace 
došlo po druhé světové válce ke znehodnocení penzijních rezerv a původní fondový 
princip financování tak musel být postupně nahrazen principem průběžným. 

Po druhé světové válce lze vývoj italského důchodového systému charakteri-
zovat jednak rozšiřováním okruhu osob, které systém kryje (farmáři-1957, umělci-
1959, obchodníci-1966), a dále zavedením příjmově testovaného schématu, jehož 
úkolem je prevence chudoby ve stáří (1969). Proces postupné transformace od 
fondového k průběžnému financování byl dokončen do roku 1969. V tomto roce došlo 
též k úpravě dávkové formule, která štědrost systému, kdy se vyplácená dávka blížila 
60 % referenčního platu. Během sedmdesátých let pak dávka narostla až k 80 % 
referenčního platu.  

Zvyšování štědrosti se zákonitě muselo odrazit v růstu veřejných výdajů 
systému. V roce 1960 dosahovaly 4,5 % HDP, v roce 1970 již 6,8 % a v roce 1980 
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10,8 %. Deficity, které realizovaly důchodové fondy (INPS), tak musely být kryty 
transfery z ostatních veřejných rozpočtů. Jak uvádí Ferrera, Jessoula (2006), vzhledem 
k profesní roztříštěnosti italského důchodového systému hrály úpravy důchodového 
systému svou významnou roli v politickém procesu. Tyto úpravy nebyly až do konce 
70. let prováděny na základě dlouhodobých projekcí vývoje systému, nelze se proto 
úplně divit následkům, které měly na veřejné finance a zejména úroveň veřejného 
zadlužení. Svou roli na dopadech změn důchodového systému měl i silný vliv italské 
komunistické strany, která byla účastna všech důležitých rozhodnutí. Výsledkem celého 
procesu byl důchodový systém, který byl nákladný, přehnaně štědrý (ve veřejném 

sektoru bylo např. možné získat důchod po 20 letech služby), fragmentovaný podle 
profesních schémat s nejednotně definovanými podmínkami s celou řadou výjimek. 
Důchodové reformy, které řeší stav systému z konce 80 let, proběhly v 90. letech a 
z počátku 21. století. 

Amatova reforma z roku 1992 vedla ke zvýšení důchodového věku na 60 let (z 
55) u žen a na 65 let (z 60) u mužů. Zároveň došlo k prodloužení období, z kterého je 
počítán referenční plat z posledních 5 let na 10 let až po celou pracovní kariéru u nově 
vstoupivších na pracovní trh (zaměstnanci soukromého sektoru). U zaměstnanců 
veřejného sektoru byl referenční plat před přijetím změny roven platu posledního 
měsíce (!), což bylo značně zneužíváno. Rozhodné období pro nárok na služební 
důchod bylo rovněž prodlouženo. Důležitou změnou byla rovněž změna indexačních 
pravidel, kdy vyplácený důchod je indexován pouze podle inflace, k růstu mezd se již 
nepřihlíží. 

Berlusconiho reforma z roku 1994 byla zacílená zejména na restrikci předčas-
ných důchodů a nebyla přijata. 

Diniho reforma z roku 1995 změnila pro nově vstupující na trh práce důchodový 
systém na NDC systém, kdy dávky nejsou počítány z „referenčního platu“, ale podle 
celkové výše zaplacených příspěvků. Pojištěnce, který se na trhu práce nacházel před 
přijetím reformy, se tato reforma buď vůbec nedotkne (příspěvky placeny déle než 18 
let) nebo bude důchod dostávat proporčně ze starého i nového systému (příspěvky 
placeny kratší dobu než 18 let). Vzhledem k uplatnění NDC systému byl zaveden 
flexibilní důchodový věk (57-65 let). Služební důchody byly dále znevýhodněny. 
V novém systému byly zavedeny kredity za období, ve kterých se rodiče starají o dítě 
a nejsou výdělečně činní. 

Prodiho reforma z roku 1997 dále zpřísnila podmínky služebních důchodů, 
hlavně sesouladěním podmínek mezi veřejným a soukromým sektorem. Byl umožněn 
souběh příjmů z důchodového systému a z práce. 

Berlusconiho reforma z roku 2004 opětovně zafixovala důchodový věk (v NDC 
systému) na 65/60 letech, zavedla bonusy pro případ odloženého služebního důchodu, 
které dále zpřísnila, a zavedla speciální daň ve výši 3 % na vysoké důchody. 

Itálie prodělala v 90. letech celou řadu reforem, které zásadním způsobem 
ovlivní směřování důchodového systému v příštích letech. Nejzásadnějšími reformami 
byly zpřísňování pravidel pro vyplácení důchodů (hlavně důchodů, které přísluší 
zaměstnancům veřejného sektoru) a zavedení systému NDC, kde výše důchodu odráží 
celoživotní výši příspěvků a naději dožití v okamžiku odchodu do důchodu. Úspěch 
reforem byl způsoben postupně rostoucími problémy veřejných financí. Veřejný dluh 
v roce 1994 dosáhl 125 % HDP, deficit výrazně překračoval rozumnou hranici. Jestliže 
Itálie chtěla vstoupit do EMU, jejíž fiskální pravidla jsou svázána s Maastrichtskými 
kritérii a Paktem stability a růstu, musela přijmout takové reformy, které v dlouhodobé 
perspektivě sníží (odstraní) deficity důchodového systému. Hrozba nepřijetí do EMU 
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zapříčinila, že reforma nebyla odmítnuta ze strany odborů a levicových politických 
stran, které obvykle tento typ reforem nepodporují. 

 

Případné změny řešení této problematiky 

Itálie v příštích letech očekává negativní dopad stárnutí populace. Index míry 
závislosti se zvýší z 29 % (2004) až na 65 % v roce 2050. Na druhou stranu provedené 
reformní kroky povedou k výraznému poklesu náhradového poměru, který garantuje 
veřejný pilíř důchodového systému. Dle propočtů OECD (2007) klesne náhradový 
poměr osoby, která po 40 letech placení pojistného odejde v 65ti letech do důchodu, 
z 79 % (2006) na 64 % (2050). Pokles je ještě výraznější pro osoby s kratší dobou 
pojištění a OSVČ.  

Spolu se zpřísněním pravidel u služebních důchodů, tak i přes nepříznivý 
demografický vývoj, nedojde k výraznému zvýšení výdajů na důchody. Itálie proto 
není tlačena do dalších zásadnějších reforem, dílčí změny se budou pravděpodobně 
týkat parametrických úprav nového NDC systému (např. častější úprava věkových 
koeficientů) a upřesňování pravidel doplňkových fondových schémat, která byla 
představena v 90 letech. Vzhledem k pomalému a postupnému náběhu reformy z roku 
1995 lze taktéž očekávat pokusy o „urychlení“ jejího vlivu. 

Na druhou stranu lze očekávat, že avizovaný pokles náhradového poměru 
povede k úpravám (zvýhodnění) doplňkových penzijních schémat tak, aby jedinec po 
odchodu do důchodu nečelil prudkému propadu životní úrovně. Některými politiky jsou 
též diskutovány možnosti částečného vyvázání z průběžného pilíře do pilíře fondového. 

4.10 Finsko 

4.10.1 Stručný popis systému 

Finský systém důchodového zabezpečení je třípilířový. První pilíř je státem 
spravovaný a financovaný kombinací fondového a průběžného způsobu financování. 
Druhý pilíř jsou zaměstnanecká schémata, avšak v praxi nejsou příliš rozšířená, jsou v 
nich pojištěna zhruba 3 % aktivní populace. Třetí pilíř je tvořen dobrovolným indivi-
duálním pojištěním. První pilíř je tvořený dvěma podsystémy: na pojištění založený, 
výdělky zohledňující povinný systém a daněmi financovaný státní důchodový systém 
poskytující národní důchod (garantovaný minimální důchod). Oba systémy jsou 
provázané a jakmile důchod z prvního, s výdělky svázaného schématu, přesáhne 
stanovený limit, národní důchod z druhého není poskytován. Státní systém národního 
důchodu je spravován státem, systém založený na pojištění je spravován soukromými 
pojišťovnami. Dále bude pozornost věnována zejména základnímu duálnímu systému. 
Základní systém je povinný pro všechny obyvatele ve věku 16-65 let. Pojistný systém 
je povinný pro ekonomicky aktivní populaci (zaměstnanci, OSVČ, farmáři). Podmínkou 
získání nároku na dávku ze systému státního důchodu jsou 3 roky pobytu ve Finsku po 
dosažení věku 16 let, nárok na dávku ze systému povinného pojištění vzniká 
bezprostředně po vstupu do systému pojištění (když je plat zaměstnance nad 
stanoveným minimem € 244 měsíčně). Nárok na plný důchod ze státního systému 
vzniká po 40 letech pobytu ve Finsku mezi 16. a 65. rokem věku. Statutární věková 
hranice pro odchod do důchodu je stanovena ve statním systému na 65 let pro muže i 
ženy. V pojistném systému je umožněna pojištěncům možnost volby, věk odchodu do 
důchodu může být v rozmezí 63-68 let. Zaměstnanci veřejného sektoru mají nižší 
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individuální hranice věku odchodu do důchodu. Odchod do předčasného důchodu je 
umožněn v obou podsystémech, předčasný důchod je krácen. Národní důchod závisí 
na době pobytu ve Finsku, rodinném stavu, místu pobytu (ve které samosprávné 
jednotce) a na výši důchodu z pojistného systému. Jeho měsíční výše je 432 € - 511 € 
dle rodinného stavu a místa pobytu. Jestliže je důchod z povinného pojistného systému 
či z obdobného vyšší nežli 567 € měsíčně, pak je národní důchod krácen o 50 %. 
Důchod z povinného pojistného systému závisí na době pojištění a dosahovaném 
výdělku. Minimální důchod v systému pojištění není stanoven. Národní důchod plní 
institut minimálního důchodu pro ty, kteří mají 40 let trvalého pobytu ve Finsku a 
nemají žádný či jen minimální další důchod. 

Systém národního důchodu je financován příspěvky zaměstnavatelů a z daní. 
Celkový podíl státu na výdajích systému národního důchodu byl v roce 2006 64 %. 
Zaměstnavatel platí příspěvky v různé výši dle toho, v jaké oblasti podniká: privátní 
sektor 0,898 % - 3,998 % (v závislosti na objemu mezd) z vyplácených mezd, stát, 
místní samospráva a církve 1,948 % z vyplácených mezd. Systém povinného pojištění 
je financován příspěvky zaměstnavatele, zaměstnance a státními dotacemi. Stát platí 
tu část důchodu, kterou pojištěnec získá za doby studia a výchovy dětí (viz níže). 
Příspěvky zaměstnance jsou 4,3 % a od věku 53 let se zvyšují na 5,4 %. Příspěvky 
zaměstnavatele opět závisí na oblasti, ve které působí: privátní sektor 16,7 % (v 
průměru), místní samospráva 23,7 %, stát (jako zaměstnavatel) 19,5 %, církev 27 % 
ze mzdy. 

Finský systém důchodového pojištění, vztahujícího se k výdělkům, sestává z 
několika rozdílných systémů důchodového pojištění, které lze pro účely této studie 
rozdělit na systémy důchodového pojištění pro zaměstnance soukromého a veřejného 
sektoru a na systémy důchodového pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. 
Výpočet důchodu a příjmů s nárokem na důchod se u důchodových pojištění značně 
lišil a předpisy byly mnohokrát změněny.  

4.10.2 Současný stav 

Stanovení mzdy pro výpočet důchodu 

Před výpočtem mzdy pro výpočet důchodu se mzdy a sociální výhody z pracov-
ního poměru (v hrubých částkách) stejně jako roční příjmy z výdělečné činnosti osob 
samostatně výdělečně činných ve všech systémech důchodového pojištění upraví 
pomocí indexu pro osoby v produktivním věku na úroveň roku, od kterého je důchod 
vyplácen. Index pro osoby v produktivním věku je ve všech systémech důchodového 
pojištění shodný. V letech 1962-1976 index pro osoby v produktivním věku vycházel z 
indexu úrovně výdělků osob výdělečně činných, v letech 1977-2004 byl index založen 
na průměru ročních změn hodnot indexu úrovně výdělků a hodnot indexu 
spotřebitelských cen a od roku 2005 je roční změna hodnoty indexu rovna změně 
hodnoty indexu spotřebitelských cen, zvýšené o 80 % změny úrovně výdělků osob 
výdělečně činných v reálné hodnotě. 



 
4. Případové studie vybraných zemí 
 
 

 106

Schéma pro zaměstnance v soukromém sektoru - TEL (52 %) 54 

Když nabyl TEL v roce 1962 účinnosti, mzda pro výpočet důchodu byla poprvé 
stanovena podle pravidelných výdělků za rok, v němž skončil pracovní poměr, a za 
předchozí kalendářní rok, zvýšených o vypočítanou hodnotu sociálních výhod. Mzdy za 
tyto roky se sečetly, vydělily dobou trvání pracovního poměru a vynásobily 25. 

Od roku 1966 byl rozsah výdělků majících vliv na mzdu pro výpočet důchodu 
rozšířen, takže tato mzda byla založena na výši výdělků a sociálních výhod, dani 
z příjmů. Změna znamenala, že mzda pro výpočet důchodu nyní zahrnovala např. 
mzdu a příplatky za práci přesčas a jiné příplatky, placené navíc k pravidelným 
výdělkům. Náhrady mzdy za dovolenou, vyplácené při skončení pracovního poměru, 
však nebyly do výdělků pro výpočet důchodu zahrnovány. 

  Od roku 1967 se mzda pro výpočet důchodu stanovila podle posledních 
tří let pracovního poměru, a to z průměrného měsíčního výdělku za dva nejlepší roky. 
Při výpočtu průměrného výdělku se na rozdíl od předchozího postupu používala délka 
měsíce 30 dnů. 

V roce 1968 byl výpočet mzdy pro výpočet důchodu změněn tak, že se 
vypočetla na základě posledních čtyř let pracovního poměru, přičemž byly vybrány dva 
nejlepší roky. Mzdou pro výpočet důchodu byl průměrný měsíční výdělek za tyto roky.  

Od roku 1979 byl výpočet mzdy pro výpočet důchodu změněn tak, že z 
posledních čtyř let pracovního poměru byly vybrány dva roky s výdělky přesně 
uprostřed a při výpočtu přiznaného důchodu se použil průměrný měsíční výdělek za 
tyto roky. 

V roce 1996 byl výpočet mzdy pro výpočet důchodu změněn a vycházel z 
nejvýše 10 posledních let pracovního poměru, předcházejících roku případného 
odchodu do důchodu nebo roku, kdy pracovní poměr skončil. Z výdělků za tyto roky 
bylo možno při výpočtu mzdy pro výpočet důchodu vynechat nejvýše jednu třetinu 
kalendářních roků s výdělky nižšími než polovina průměrného výdělku za všechny tyto 
roky. Mzdou pro výpočet důchodu byla průměrná měsíční mzda za zbývající kalendářní 
roky. 

Od začátku roku 2005 byl pro výpočet důchodu zaveden tzv. způsob ročního 
výpočtu, kdy se důchod zjišťuje za každý kalendářní rok samostatně. Podrobnější 
popis je poskytnut v následující kapitole. 

Schéma zaměstnanců s krátkodobým pracovním poměrem LEL (4%) a Schéma 
pro výkonné umělce a některé další skupiny zaměstnanců TaEL (3% ) 

V obou systémech byl důchod z matematického hlediska od začátku založen na 
průměrném výdělku za celou dosavadní dobu výkonu práce, upraveny podle indexu 
osob v produktivním věku. V praxi se důchod vypočetl tak, že se mzdy získané podle 
zmíněného důchodového zákona v různých letech upravily pomocí indexu osob 
v produktivním věku na úroveň roku zahájení výplat důchodu a sečetly se. Výše 
přiznaného důchodu je částí součtu výdělků stanovenou podle příslušné sazby. 

Důchodové zákony pro osoby samostatně výdělečně činné YEL (7%) a schéma 
pro zemědělce MYEL (4%) 

V obou systémech byl od začátku platnosti systému až do roku 2004 důchod 
zjišťován samostatně za každou dobu výkonu samostatně výdělečné činnosti. Příjem 

                                                 
54  Číslo v závorce za názvem schématu uvádí podíl osob, jimž připadl nárok na důchod podle zmíněného 

důchodového zákona, a všech osob, jimž připadl nárok na důchod 31.12.2004. 
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z výdělečné činnosti pro výpočet důchodu byl stanoven jako průměr příjmů z výdělečné 
činnosti za všechny roky, po které byla samostatně výdělečná činnost vykonávána. 
Z matematického hlediska byl tudíž důchod v systému důchodového pojištění pro 
osoby samostatně výdělečně činné rovněž založen na průměrném příjmu z výdělečné 
činnosti za celou dobu pracovní dráhy, upraveném pomocí indexu pro osoby 
v produktivním věku. 

Systémy pojištění ve veřejném sektoru KVTEL (21%) a schéma státních 
zaměstnanců VEL (8 %) 

Jak je uvedeno výše, v systémech důchodového pojištění ve veřejném sektoru 
byl důchod až do konce osmdesátých let minulého století vypočítáván podle posledního 
platu (za předpokladu, že doba výkonu práce skončila se skončením pracovního 
poměru ve veřejném sektoru). Avšak od doby, kdy tyto důchodové zákony nabyly 
účinnosti, mzda pro výpočet důchodu za poslední pracovní poměr ve veřejném sektoru 
byla zpravidla stanovena pomocí podobných výpočtových pravidel, jak je popsáno 
výše u systému TEL. 

 

Zákon platný v současnosti  

Od začátku roku 2005 byla pravidla pro výpočet důchodu v systémech důcho-
dového pojištění pro zaměstnance soukromého sektoru (TEL, LEL, TaEL) harmonizo-
vána a od začátku roku 2007 byly tyto důchodové zákony sjednoceny v novém Zákonu 
o důchodech zaměstnanců TyEL. Současně byl výpočet důchodu v systémech důcho-
dového pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a v systémech důchodového 
pojištění ve veřejném sektoru tam, kde je to na místě, harmonizován s výpočtem podle 
důchodových zákonů pro zaměstnance v soukromém sektoru. 

Tudíž od začátku roku 2005 je ve všech systémech důchodového pojištění při 
výpočtu důchodu používán tzv. způsob ročního výpočtu, kdy se důchod zpravidla 
stanoví podle výdělků za každý kalendářní rok jednotlivě. Mzda pro výpočet důchodu se 
proto již nevypočítává, místo toho důchod vychází z výdělků za celou pracovní dráhu. 
Z technického hlediska se výpočet důchodu provádí tak, jak je popsáno v kapitole 1 u 
systémů LEL a TaEL. V souvislosti se změnou byla indexace pro produktivní roky 
upravena (viz výše).  

Nový způsob výpočtu se používá pro výdělky získané od začátku roku 2005. Za 
předchozí období se důchod stanoví podle pravidel, která byla v platnosti před rokem 
2005. 

 

Výdělky pro výpočet důchodu a časové hledisko  

Před rokem 2005 zahrnovala doba práce pro výpočet důchodu každý pracovní 
poměr nebo každou dobu samostatné výdělečné činnosti od dovršení 23 let věku do 
dovršení 65 let věku. Důchodovou reformou v roce 2005 byla doba pro výpočet 
důchodu rozšířena, takže důchod vychází z výdělků (mezd a příjmů z výdělečné 
činnosti) získaných za dobu od 18 let věku do dovršení 68 let věku. 

Na pracovní poměry s nízkou mzdou a krátkého trvání se však důchodový 
předpis nevztahuje, a tudíž za ně důchod nepřipadá. Pojištění podle TEL předpokládalo, 
že pracovní poměr trvá nejméně jeden měsíc a že mzda překročí 244 euro měsíčně 
(index roku 2006). Pracovní poměry v soukromém sektoru trvající kratší dobu a za 
mzdy nižší byly pojištěny podle TaEL. Jestliže však byl celkový součet mezd 
z výdělečné činnosti podle TaEL (nebo LEL) za kalendářní rok nižší než 769 euro ročně 
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(index roku 2006), za tyto mzdy nárok na důchod nevznikal. Ve veřejném sektoru 
vznikal nárok na důchod i za pracovní poměry trvající velmi krátkou dobu a za nízké 
mzdy, a to od roku 1998. V TyEL, který nabyl účinnosti od začátku roku 2007 a 
kterým byly TEL, LEL a TaEL sloučeny do jednoho důchodového zákona, je povinnost 
uzavřít pojištění podmíněna pouze dolním limitem v euro, který činí 47 euro (index 
roku 2008). 

Jestliže je příjem z výdělečné činnosti osoby samostatně výdělečně činné (YEL) 
nižší než 5 504 euro ročně (index roku 2008) a příjem z výdělečné činnosti zemědělce 
(MYEL) nižší než 2 752 euro ročně (index roku 2008), nemusí být samostatně 
výdělečná činnost pojištěna, potom však z této samostatné výdělečné činnosti nárok 
na důchod nevzniká. 

U osob výdělečně činných zahrnuje výdělek pro výpočet důchodu všechny mzdy 
a sociální výhody, z nichž je daň srážena předem, což znamená mzdy a položky 
obdobné mzdám, které jsou vypláceny jako odměna za práci. V zákonech není uveden 
žádný horní limit pro výši mzdy, která je při určování důchodu brána v úvahu. Od roku 
1993 je však při výpočtu důchodu od výdělku odečítána část odpovídající příspěvku 
zaměstnance na důchodové pojištění. V roce 2008 činí příspěvek zaměstnance na 
důchodové pojištění 4,1 % mzdy u osob mladších 53 let a 5,2 % mzdy u osob, které 
dosáhly 53 let věku. 

U osob samostatně výdělečně činných (YEL) je roční příjem z výdělečné činnosti 
schvalován např. podle rozsahu samostatně výdělečné činnosti. Zákon stanoví horní 
limit pro příjem z výdělečné činnosti a část příjmu, překračující tento limit (140 500 
euro ročně, index pro rok 2008), nebude schválena. U zemědělců (MYEL) se oznámený 
roční příjem schvaluje analogickým způsobem, např. podle výměry orné půdy statku a 
plochy lesa. V zákonu však nebyla stanovena žádná maximální výše pro tento 
oznámený příjem. 

 

4. Důchod připadající za doby jiné než je doba výkonu práce 

Nárok na důchod vztahující se k výdělku vzniká jak z výdělku, tak za určité 
neplacené doby, během nichž pojištěná osoba pobírala dávky ze sociálního pojištění, 
uvedené v důchodových zákonech. Kromě toho důchod připadá za projektované platby 
přiznané za invalidní důchody, tj. za dobu od případného vzniku nároku na důchod do 
věku odchodu do starobního důchodu. 

4.10.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Stanovení výdělků po výpočet důchodu za dobu pracovního poměru v letech 
1962-2004 

Důchodové zákony pro zaměstnance v soukromém sektoru (Zákon o důchodech 
zaměstnanců TEL a Zákon o důchodech zaměstnanců s krátkodobým pracovním 
poměrem LEL) nabyl účinnosti v roce 1962. Zaměstnanci ve veřejném sektoru měli již 
předtím své vlastní úpravy, avšak jednotný zákon pro zaměstnance místní správy 
(Zákon o důchodech zaměstnanců místní správy KVTEL) nabyl účinnosti v roce 1965 a 
zákon pro státní zaměstnance (Zákon o důchodech státních zaměstnanců VEL) v roce 
1967. Vedle výše uvedeného, jak pro soukromý tak pro veřejný sektor, existují nebo 
existovaly menší úpravy důchodu pro určité skupiny zaměstnanců. Důchodové zákony 
pro osoby samostatně výdělečně činné (Zákon o důchodech osob samostatně 
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výdělečně činných YEL a Zákon o důchodech zemědělců MYEL) vstoupily v platnost v 
roce 1970.  

Původně existoval v systémech důchodového pojištění zaměstnanců v souhro-
mém a ve veřejném sektoru velký a zásadní rozdíl, pokud jde o výpočet důchodu. 
V soukromém sektoru (TEL) se důchod vypočítával samostatně za každý pracovní 
poměr podle výdělků za poslední roky pracovního poměru, zatímco ve veřejném 
sektoru se důchod vypočítával podle posledního platu, tj. na základě výdělků za 
poslední roky posledního pracovního poměru ve veřejném sektoru. Později byla tzv. 
přesná metoda zavedena rovněž ve veřejném sektoru, což znamenalo, že důchod byl 
vypočten jednotlivě za každý pracovní poměr (VEL v roce 1987 a KVTEL v roce 1989). 
Také z jiných hledisek byly důchodové zákony pro veřejný sektor uvedeny v soulad s 
TEL pro soukromý sektor, takže od počátku devadesátých let minulého století byl 
výpočet důchodu v soukromém a veřejném sektoru v podstatě jednotný.  

 

Zákony před rokem 2005  

K důchodu se připočítávalo navýšení za připočtené doby, jestliže osoba pobírala 
během pracovní dráhy úměrně výdělku dávky v nezaměstnanosti, dávky při rehabilitaci 
podle právních předpisů, týkajících se důchodů nebo náhrad pro pracující, nebo 
náhrady při dalším vzdělávání dospělých. Při výpočtu navýšení za připočtené doby bylo 
zohledněno 80 procent počtu dnů, po které byly výše zmíněné dávky pobírány. 
Hodnota navýšení za připočtené doby se získala vynásobením jinak již vypočítaného 
důchodu koeficientem, kde se počet dnů, po které byly dávka pobírána (násoben 0,8), 
vydělil maximální délkou pracovní dráhy, od které byl odečten počet dnů, po které 
byla pobírána dávka. 

Jestliže se osoba stala nezpůsobilou k pracovní činnosti během zaměstnání 
nebo nejpozději do jednoho roku po skončení pracovního poměru, byla k důchodu 
přiznána složka za projektované platby, z nichž vzniká nárok na důchod, a to od doby 
vzniku nároku na důchod do věku 65 let. Podle TEL a ve veřejném sektoru připadl 
důchod za projektované platby, z nichž vzniká nárok na důchod, podle mzdy pro 
výpočet důchodu za poslední pracovní poměr před důchodem. Podle LEL a TaEL byla 
mzdou za projektované platby, z nichž vzniká nárok na důchod, podle mzdy pro 
výpočet důchodu za poslední pracovní poměr před důchodem. Podle LEL a TaEL byla 
mzdou za projektované platby, z nichž vzniká nárok na důchod, průměrná mzda 
za pracovní dráhu za kalendářní roky, v nichž mzda zaměstnance překročila zákonem 
stanovený limit (3 022 euro ročně, hodnota indexu pro rok 2006). Co se týče důchodů 
osob samostatně výdělečně činných, základem výdělku za projektované platby, z nichž 
vzniká nárok na důchod, byl průměrný příjem z výdělečné činnosti za dobu samostatné 
výdělečné činnosti, která předcházela důchodu, upravený podle indexu pro osoby 
v produktivním věku. 

 

Předpisy od roku 2005 

Navýšení za připočtené doby bylo zrušeno právními předpisy z roku 2005, 
pojištěncům však začal vznikat nárok na důchod podle výdělků, na jejichž základě byly 
stanoveny některé dávky ze sociálního pojištění uvedené v důchodových zákonech a 
které daná osoba pobírala během pracovní dráhy, a jejich poměrná část, která je 
zohledňována při výpočtu důchodu, činí v závislosti na dávce 65-117 procent. Počet 
zohledňovaných dávek ze sociálního pojištění se zvýšil. Důchod takto od roku 2005 
připadá jak za doby, po které byly pobírány dávky v nezaměstnanosti úměrné výdělku, 
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a za některé doby rehabilitace a dalšího vzdělávání dospělých, tak rovněž za doby, po 
které byly pobírány mateřské, otcovské a rodičovské dávky, a za doby pobírání 
nemocenských dávek. Za doby dávek pobíraných za domácí péči o dítě mladší 3 let a 
za doby studia, které končí získáním titulu nebo odborné kvalifikace, rovněž náleží 
nárok na důchod. Důchod přiznaný za tyto poslední dávky (v době péče o dítě a v 
době studia) se vypočte z pevného základu výdělku. 

Po důchodové reformě z roku 2005 se část důchodu za projektované platby, 
z nichž vzniká nárok na důchod, přiznané invalidnímu důchodu vypočte za dobu od 
začátku roku, v němž byla výplata důchodu zahájena, do dovršení 63 let věku. 
Předpokladem pro přiznání části důchodu za projektované platby, z nichž vzniká nárok 
na důchod, je, aby pojištěná osoba měla během 10 kalendářních let předcházejících 
zahájení výplaty důchodu výdělek činící celkem alespoň limitní částku stanovenou 
daným zákonem (14 123 euro, index pro rok 2008). Mzda za projektované platby, 
z nichž vzniká nárok na důchod, (v eurech měsíčně) se stanoví tak, že se sečtou 
výdělky za pět kalendářních dnů předcházejících roku případného odchodu do důchodu, 
upravené podle mzdového koeficientu, a základ výdělku pro dávky ze sociálního 
pojištění, které pojištěnec během daného období pobíral, a tento součet se vydělí 60. 
Jestliže pojištěnec nemá žádné příjmy z pracovní činnosti během sledovaného 
pětiletého období, složku důchodu za projektované platby, z nichž vzniká nárok na 
důchod, neobdrží. 

4.11 Norsko 

4.11.1 Stručný popis systému 

Základní systém sociálního pojištění v Norsku je národní pojištění. Jeho 
současné podoba je odvozena od zákona o národním pojištění z 28.2.1997. Povinně 
jsou pojištěny všechny osoby pracující, či s trvalým pobytem v Norsku. Norský systém 
důchodového pojištění je složený ze dvou částí. První část tvoří národní pojištění, 
které je povinné univerzální schéma. Z tohoto schématu se vyplácejí tři základní druhy 
důchodů: - základní důchod, založený na době pobytu, - výdělkově vztažený dodatkový 
důchod (zavedený v roce 1967), založený na ročních důchodových bodech zohledňu-
jících úroveň příjmů, - speciální dodatkový důchod pro ty, kteří nemají důchod 
výdělkově vztažený. Národní pojištění je průběžně financované příspěvky placenými 
zaměstnanci, zaměstnavateli, OSVČ a státem. Druhou částí je povinné zaměstnanecké 
schéma jako doplňkové ke schématu prvnímu. Národní pojištění – systém základního 
důchodu - je povinný pro všechny ve věku 16 let a výše. Dodatkový důchod je povinný 
pro ekonomicky aktivní populaci (zaměstnanci, OSVČ). Povinné zaměstnanecké 
schéma se vztahuje téměř na všechny zaměstnance, kteří nejsou pokryti soukromým 
pojištěním či pojištěním pro veřejný sektor. Nárok na základní důchod vzniká po třech 
letech pobytu mezi 16. rokem věku a koncem kalendářního měsíce ve kterém osoba 
dosáhne věku 66 let. Pro dodatkový důchod je potřeba získat důchodové body za 
alespoň tři roky. Nárok na plný základní důchod vzniká po 40 letech pobytu mezi 
16. rokem věku a koncem kalendářního měsíce, ve kterém osoba dosáhne věku 66 let, 
nárok na plný dodatkový důchod vzniká po získání důchodových bodů za 40 let. 
Důchodové body se získávají za období ve věku pojištěnce 17-69 let. Statutární věková 
hranice odchodu do důchodu je 67 let, předčasný odchod do důchodu není umožněn. 
Výše důchodu závisí na následujících faktorech: délce trvalého pobytu (až do 40 let 
pobytu), počtu důchodových bodů (až do počtu za 40 let), rodinném stavu a výši 
základní částky (sumy) důchodu (stanovené parlamentem). Minimální důchod není 
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garantován, pro osobu, která splnila podmínku 40 let pobytu, je základní důchod 
v roční výši 13 640 € v roce 2006. Maximální základní důchod je 29 967 €. Důchodový 
systém je financován příspěvky zaměstnavatelů, zaměstnanců a z daní. Příspěvek na 
důchodové pojištění je součástí širšího sociální pojištění, které je hrazeno ve výši 7,8 
% zaměstnancem z hrubé mzdy a 14,1 % platí zaměstnavatel (za zaměstnance starší 
62 let je příspěvek zaměstnavatele snížen na 10,1 %).  

4.11.2 Současný stav  

Výdělkově vztažené schéma bylo zavedeno v roce 1967, a jsou v něm, podobně 
jako v České republice používány při výpočtu důchodu 2 redukční hranice.První 
hranice je zhruba ve výši průměrné mzdy (109 % průměrné mzdy - 6násobek tzv. 
základní částky – ta je vyhlašována každoročně parlamentem) a druhá hranice je ve 
výši zhruba dvojnásobku průměrné mzdy (219 % průměrné mzdy - 12násobek tzv. 
základní části). Příjmy do výše první redukční hranice se započítávají plně, příjmy mezi 
první a druhou redukční hranicí se počítají z jedné třetiny, příjmy nad druhou hranici 
nejsou uvažovány. Výše důchodu závisí na době pojištění (době placení pojistného) a 
počtu ročních důchodových bodů. Nárok na plný doplňkový výdělkově vztažený 
důchod náleží po 40 letech placení pojistného. Důchodové body jsou odvozeny ze 
zastropovaných příjmů (první redukce ve výši 6násobku tzv. základní částky), od 
kterých se odečte jednonásobek základní částky a tento výsledek se vydělí základní 
částkou. Příjmy nad první redukční hranicí do druhé redukční hranice se pro účely 
získání důchodových bodů vydělí trojnásobkem základní částky. Tak například příjem 
dosahující 6tinásobek základní částky přinese pojištěnci 5 důchodových bodů (6 x 
základní částka - 1x základní částka)/ základní částka = 5 bodů. Maximální počet 
důchodových bodů za jeden rok je omezen na 7. Rozhodné období, za které se počítají 
důchodové body, je stanoveno jako 20 příjmově nejlepších let, když dříve bylo 
nejlepších 10 let z posledních 20 let. Plný důchod po 40 letech platby pojistného je 
poté 42 % částky, kterou získáme vynásobením současné hodnoty základní částky 
průměrným ročním důchodovým bodem za výdělkově nejlepších 20 let. Do roku 1992 
byla procentní část stanovena na 45 %. Formální zápis formule výpočtu je následující: 

 

Zákl. částka x pr. roční DB x 45 x 25 Zákl. částka x pr. roční DB x 42 x 15 
------------------------------------------- + --------------------------------------------- 

100 x 40      100 x 40 
 

kde DB je důchodový bod. 
 

Indexace výdělků je prováděna prostřednictví úpravy základní částky, kterou 
provádí vláda na základě změny všeobecné cenové hladiny. Změna je prováděna 
zpravidla jednou ročně, v případě potřeby častěji. Současná hodnota základní částky 
k 1.1.2008 je € 8440,--). 

4.11.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

V současném systému, který byl zaveden v roce 1967, je výpočet důchodu 
založený na nejlepších 20 letech celé pracovní kariéry. Pro získání plného důchodu je 
zapotřebí 40 let. V novém navrhovaném systému (plánovaný rok zavedení 2010) 
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budou důchody záviset na celoživotních výdělcích, tzn. na výdělcích od 17 do 75 let. 
Základní principy reformy jsou obsaženy v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 33 Změny v norském důchodovém systému plánované v navržené 
reformě 

 před reformou po reformě 

důchodový věk 67 let 62 (flexibilní) 

doba pojištění pro plný důchod 40 let celoživotní příjmy 

rozhodné období nejlepších 20 let celoživotní příjmy 

typ systému DB DC 

ND péče o dítě až do 7 let až do 6 let 

indexace příjmů pro vypočet důchodu dle růstu mezd dle růstu mezd - 0,75% 

zaměstnanecké důchody dobrovolně povinně 

Zdroj: the norwegian social insurance schneme 

4.12 Slovensko 

4.12.1 Stručný popis systému 

Ve slovenské republice funguje po reformě, od roku 2005 dvoupilířový systém 
důchodového zabezpečení. První pilíř se skládá ze dvou schémat, prvním je povinný 
průběžně příspěvky financovaný systém, druhým pak fondové schéma (povinné pro 
nově vstupující na trh práce, pro ostatní byl vstup do druhého pilíře dobrovolný), 
druhý pilíř neexistuje a třetí pilíř je dobrovolný, poskytovaný buď zaměstnavateli či 
odborovými organizacemi anebo individuální daňově zvýhodněný investováním do 
produktů finančních institucí. Zabývat se budeme prvním pilířem, jehož součástí je i 
dávkově definované příspěvkově vztažené schéma. Výše důchodu je závislá na 
předchozích příjmech (od roku 1984) a době pojištění. Není zavedena kategorie 
minimálního důchodu. První pilíř je financován příspěvky zaměstnavatele a zaměst-
nance v celkové výši 18 % z hrubé mzdy. Podíl zaměstnance na úhradě představuje 
4 % a podíl zaměstnavatele 14 % (při účasti ve druhém pilíři platí zaměstnavatel 5 % 
do prvního a 9 % do druhého pilíře). Je stanoven minimální vyměřovací základ na 
úrovni minimální mzdy (182 €) a maximální vyměřovací základ (1 254 €). Stát se 
podílí úhradou příspěvků za ty, kteří pečují o děti, a kryje případný deficit systému. 
První pilíř je povinný pro všechny zaměstnance a pro OSVČ s ročním příjmem vyšším 
než 12násobek minimální mzdy. Podmínkou nároku dávky z prvního pilíře je získání 
minimálně 10 let pojištění. Statutární věková hranice pro odchod do důchodu byla 
stanovena na 62 let s tím, že této hranice bude dosaženo postupným navyšováním 
nynějšího důchodového věku v roce 2014. Je umožněn předčasný odchod do důchodu, 
jestliže je splněna podmínka 10 let účasti a získání dávky ve výši minimálně 
1,2násobku životního minima. Předčasné důchody jsou kráceny. 
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4.12.2 Současný stav 

Rozhodným obdobím pro zjištění průměrného osobního důchodu jsou v dávkové 
definovaném schématu kalendářní roky před rokem, ve kterém byly splněny podmínky 
nároku na důchodovou dávku s výjimkou kalendářních roků před 1.1.1984. Pokud 
však rozhodné období, za které lze stanovit osobní mzdový bod (viz níže) bez 
zohlednění náhradních dob získaných před 1.1.2004, nedosahuje délky 22 let, jsou 
zohledněny i příjmy z let předcházejících tomuto datu. Rozhodné období je v takovém 
případě postupně prodlužováno, tak aby dosáhlo této délky 22 let. Náhradní doby jsou 
pro tento účel zohledněny níže zmíněným způsobem a v rozsahu, jak byly v té době 
definovány. 

Výše starobního důchodu se určí jako součin průměrného osobního mzdového 
bodu, délky doby důchodového pojištění získané ke dni vzniku nároku na starobní 
důchod a aktuální důchodové hodnoty:  

Průměrný osobní mzdový bod x doba důchodového pojištění x aktuální důchodová 
hodnota  

Průměrný osobní mzdový bod odráží výši referenčních příjmů za všechna léta 
v průběhu pracovní kariéry, která spadají do rozhodného období. Osobní mzdové body 
jsou poměry výše příjmů pojištěnce zaznamenané za jednotlivá léta rozhodného 
období k výši průměrné mzdy v ekonomice za odpovídající léta. Osobní mzdový bod 
může dosáhnout maximálně hodnoty 3 (za rok 2007 pouze hodnoty 2,44). Doba 
důchodového pojištění je vyjádřena počtem let. Aktuální důchodová hodnota předsta-
vuje v současnosti 1,25 % průměrné roční mzdy v ekonomice za rok předcházející 
odchodu do důchodu. Jejím prostřednictvím tedy dochází k indexaci předchozích příjmů 
podle vývoje průměrné mzdy v ekonomice. Pro výpočet důchodu v roce 2007 byla tato 
hodnota stanovena na 232,51 SK. Zákonem o sociálním pojištění byla původně 
stanovena pro rok 2004 na úroveň 183,58 SK a pro rok 2005 na 195,31 SK. Pro další 
roky je vždy upravována v souladu s vývojem průměrné mzdy zjištěným statistickým 
úřadem. Aktuální důchodová hodnota je vždy na další rok stanovena ministerstvem. 

Ve schématu jsou dosud zachovány redukční hranice, do roku 2015 však 
postupně zmizí (viz níže). Průměrný osobní mzdový bod ve výši 1-1,25 se započítává 
v plné výši, ve výši 1,25-3 se započítával v roce 2007 ze 68 %. K průměrnému 
osobnímu mzdovému bodu nižšímu než 1 se v roce 2007 připočítávalo 32 % z hodnoty 
zbývající do 1.  

Strop pro odvod důchodového pojištění je stanoven na úroveň trojnásobku 
průměrné mzdy. Úpravy tohoto parametru jsou prováděny podle hodnot průměrné 
mzdy z předchozího roku, což vede ke zpoždění jeho růstu. V praxi je tedy strop pro 
platbu důchodového pojištění nastaven na poněkud nižší násobek aktuální průměrné 
mzdy než je trojnásobek.  

Pokud jde o hodnocení období náhradních dob, jsou pojištěnci přidělovány 
kredity vyjádřené jako bodová hodnota započítávaná za příslušný rok do průměru 
namísto osobního mzdového bodu. Za období mateřské dovolené je hodnota osobního 
mzdového bodu stanovena na úroveň 0,6 (tedy 0,6 průměrné mzdy v ekonomice). Za 
období nemoci, rodičovské dovolené a pobírání ošetřovného je hodnota osobního 
mzdového bodu stanovena na úroveň 0,3. Stejně je hodnocena i doba péče o dítě 
mladší 6 let, péče o dítě s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do 7 let, péče o 
postižené dítě do věku 18 let a dospělou postiženou osobu (v tomto případě maximálně 
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po dobu 12 let). Sociální pojišťovna odvádí příspěvky za pojištěnce v invalidním 
důchodu a pojištěnce pobírající úrazovou rentu. Tato doba je za účelem výpočtu 
důchodu hodnocena rovněž osobním mzdovým bodem v hodnotě 0,3.  

Do období důchodového pojištění není započítána doba profesionálního vojáka 
a doba přípravné vojenské služby, pokud podle zvláštního předpisu již byla započítána 
pro nárok na výsluhový důchod. 

S ohledem na období, ve kterých vykazuje pojištěnec nízké příjmy, hraje 
důležitou roli zákonem stanovený minimální vyměřovací základ pro stanovení výše 
důchodové dávky. Ten odpovídá výši minimální mzdy, jejíž hodnota činí zhruba 40 % 
průměrné mzdy. 

Pro stanovení výše pojistného a výše dávky starobního důchodu je rozhod-
ný hrubý roční příjem, který je shodný se zdanitelným příjmem. Příjmy započítávané 
pro účely důchodového pojištění jsou: 

- příjem zaměstnance za vykonanou práci, který podléhá dani z příjmů fyzických 
osob,55 

- plat zaměstnance dočasně vyslaného za účelem vykonávání státní služby do 
zahraničí, 

- plat zaměstnance, který vykonává činnost ve veřejném zájmu v zahraničí včetně 
zpravodajů Slovenského rozhlasu a televize, 

- příjmy zaměstnance nepodléhající na základě ustanovení zvláštních právních 
předpisů dani z příjmu fyzických osob z důvodu zamezení dvojího zdanění,  

- podíl na zisku vyplacený zaměstnanci obchodní společnosti nebo družstva v případě, 
že tento zaměstnanec nemá podíl na základním jmění společnosti či družstva, 

- náhrada mzdy za dovolenou na zotavení a za svátek, náhrada mzdy za překážky 
v práci na straně zaměstnavatele. 

 
Pro účely důchodového pojištění se naopak nezohledňují tyto příjmy získané 
v souvislosti se zaměstnáním: 

- odstupné a odchodné, 

- cestovní náhrady, 

- výnosy z kapitálových podílů nebo obligací, 

- náhrada za pracovní pohotovost, příplatek za pohotovost, 

- příspěvky ze sociálního fondu, příspěvky na důchodové připojištění, životní pojištění 
placené zaměstnavatelem, 

- příjmy zaměstnance získané v souvislosti s provozováním služebního motorového 
vozidla,  

- odměny získané podle zvláštního předpisu z oblasti průmyslových práv, odměny 
vyplácené v souvislosti s pracovními či životními jubilei a odchodem do starobního 
důchodu, 

- náhrada příjmu při dočasné pracovní neschopnosti. 

                                                 
55  Podle zvláštního předpisu (zák. o daních z příjmů fyzických osob). 
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Vyměřovacím základem jsou příjmy ze závislé činnosti družstevníků (podle zvl. 
předpisů), příjmy z pracovní činnosti osob ve vazbě, výkonu trestu (pokud nejde o 
obecně prospěšné práce jako trest), odměny pěstounů. U osob samostatně výdělečně 
činných, které mají povinnost se pojištění účastnit, je vyměřovacím základem polovina 
základu daně z příjmu fyzických osob snížená o sumu odvedenou na doplňkové 
důchodové pojištění a životní pojištění. Osoby dobrovolně pojištěné a osoby dobrovolně 
pojištěné v nezaměstnanosti si určují výši vyměřovacího základu samy. Minimální 
měsíční vyměřovací základ odpovídá výši minimálního vyměřovacího základu stanove-
ného pro zaměstnance (nižší minimální vyměřovací základ stanoví zákon pro 
zaměstnance, kterým je přiznán invalidní důchod) 

Záznamy o zaplaceném pojistném a registraci pojištěnců jsou shromažďovány a 
uchovávány Sociální pojišťovnou ve vlastním informačním systému. S těmito údaji 
může nakládat výlučně Sociální pojišťovna a může je poskytnout třetím osobám bez 
souhlasu pojištěnce jen v souvislosti a v rozsahu potřebném k vymáhání a postupování 
pohledávek (plateb pojistného), jiným nositelům pojištění v souvislosti s přenosem 
důchodových práv, státním orgánům a soudům, pro potřeby státní statistiky a 
statistiky. Sociální pojišťovna rovněž zveřejňuje seznam fyzických a právnických osob 
vůči kterým má pohledávky. Tento seznam obsahuje identifikační údaje osoby a výši 
pohledávky. Identifikačními údaji pojištěnce v systému jsou jméno, příjmení, datum 
narození, identifikační číslo sociálního zabezpečení a bydliště osoby. Povinností Sociální 
pojišťovny je mj. i vést registr zaměstnavatelů a registr pojištěnců  

4.12.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Po rozdělení ČSFR zohledňovalo ve Slovenské republice až do roku 2004 schéma 
důchodového zabezpečení tři rizikové kategorie pojištěnců. Pojištěncům v různých 
kategoriích byla získaná doba pojištění hodnocena různou procentní sazbou. V tomto 
starém schématu bylo rozhodné období definováno jako nejlepších 5 let z posledních 
10 let před odchodem do důchodu. Referenční příjem stanovený jako průměr z příjmů 
během těchto 5 let byl pro účely výpočtu důchodu zohledněn podle příjmových pásem. 
Do první redukční hranice, která byla v roce 2002 na úrovni 2 500 SK se započítávalo 
100 %, v dalším pásmu do druhé redukční hranice (v roce 2002 na úrovni 6 000 SK) 
se započítávalo 33,3 % referenčního příjmu a dále do redukční hranice na úrovni 
10 000 SK (2002) bylo zohledněno 10 % příjmu. K příjmům nad touto hranicí nebylo 
přihlíženo. 

V nově vzniklém dávkově definovaném schématu byly dočasně zachovány 
redukční hranice, postupně jsou však rozdíly v zohlednění referenčního příjmu 
v jednotlivých pásmech snižovány.  
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Tabulka č. 34 Zohlednění redukčních hranice v jednotlivých pásmech 
referenčního příjmu po reformě uskutečněné v roce 2003 

rok 
započtení osobního průměrného 

mzdového bodu v hodnotě 1,25 až 3 

započtení osobního průměrného mzdového bodu  
v hodnotě méně než 1 (v % z rozdílu mezi dosaženou 

hodnotou a 1) 
2004 40% 60% 

2005 60% 40% 

2006 64% 36% 

2007 68% 32% 

2008 72% 28% 

2009 76% 24% 

2011 80% 20% 

2012 84% 16% 

2013 88% 12% 

2014 92% 8% 

2015 96% 4% 

Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

 
Průměrný osobní mzdový bod (viz výše) v hodnotě 1-1,25 se započítává ve 

výši, v jaké byl získán, bod v hodnotě 1,25-3 se v roce 2004 započítával pouze ze 40 
% a v následujících letech se postupně započítává stále z větší části (viz tabulka). Od 
roku 2015 se bude započítávat plně. K průměrnému osobnímu mzdovému bodu 
nižšímu než 1 se v roce 2004 připočítávalo 60 % z hodnoty zbývající do 1 a 
v následujících letech se připočítává stále menší podíl (viz tabulka č. 34). Od roku 2015 
se bude započítávat ve skutečně získané hodnotě a redukční hranice v tomto roce 
úplně zaniknou (viz následující tabulka). 

4.13 Slovinsko 

4.13.1 Stručný popis systému 

Slovinský důchodový systém je postaven na třech pilířích. První, průběžně 
financovaný pilíř důchodového zabezpečení ve Slovinsku obstarává stát. Jedná se o 
systém povinného sociálního pojištění financovaného příspěvky. Druhý pilíř tvoří 
dobrovolná dodatečná schémata zaměstnaneckého připojištění, která jsou pro osoby 
pracující v obzvláště těžkých podmínkách či zdraví ohrožujících podmínkách povinná. 
Existuje i pilíř třetí, dobrovolný, na bázi daňově zvýhodněného soukromého pojištění. 
Pojištění v prvním pilíři je povinné pro aktivní populaci (zaměstnance, OSVČ a 
farmáře). Nárok na dávku vznikne po 15 letech pojištění. Nárok na plný důchod vzniká 
v 65 letech pro muže a v 63 pro ženy při době pojištění 15 let, v 63 pro muže a 61 pro 
ženy při dosažení doby pojištění 20 let. Statutární věková hranice odchodu do důchodu 
se zvyšuje tak, aby v roce 2008 byla 61 let pro ženy a v roce 2009 63 let pro muže. 
Předčasný důchod obecně neexistuje. Jsou povoleny výjimky, odchod do důchodu v 58 
letech, při získané době pojištění 40 let pro muže a 38 let pro ženy. Důchodová dávka 
je závislá na době pojištění, předchozích výdělcích, na pohlaví a na věku odchodu do 
důchodu (před či po dosažení plného důchodového věku). Je stanoven minimální 
důchod, ve výši 35 % minimálního vyměřovacího základu. 
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Financování systému je zabezpečeno příspěvky stanovenými procentem z hrubé 
mzdy. Na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se platí 24,35 %, z čehož 15,5 % 
hradí zaměstnanec a 8,85 % zaměstnavatel. Farmáři platí 15,5 %. Stát se podílí na 
financování důchodů určitých skupin osob a na financování minimálního důchodu. Také 
dorovnává případný deficit systému. 

4.13.2 Současný stav  

Současný slovinský důchodový systém se řídí zákonem platným od roku 
1.1.2000. Při zjišťování osobního vyměřovacího základu pro výpočet důchodu se 
využívá průměrná měsíční čistá mzda. Průměrná mzda je ve Slovinsku zjišťována za 
18 po sobě jdoucích let (po roce 1970), ve kterých pojištěnec dosáhl nejvyšších 
příjmů. Indexace příjmů, ze který je důchod počítán, nebere v úvahu růst mezd, ale 
růst nově přiznaných důchodů. Růst výše důchodů přitom představuje pouze cca 80% 
části růstu mezd, čímž dochází ke snížení výše nově přiznávaného důchodu. Koeficient 
indexace je stanovován a publikován každoročně v oficiálním tisku. 

Při výpočtu důchodu se opravdu uvažuje vždy 18 let s nejvyšším příjmem a ani 
v případě velmi špatných příjmových let nejsou přiznávány pojištěnci žádné bonusy 
(jako např. v případě USA) či tyto příjmy vylučovány. 

Pro účely výpočtu důchodu se pod příjmem rozumí jak příjem z pracovní 
činnosti, tak příjmy v podobě dávek kompenzujících příjmy z výdělečné činnosti 
(nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, dávky v případě mateřské dovolené…), čímž 
je vyřešen problém vyloučených dob pojištění. 

 

Formule výpočtu 

Formule výpočtu důchodu je následující. Za prvních 15 let pojištění náleží 
pojištěnci 35 % (pro muže) či 38 % (pro ženy), poté 1,5 % za každý dodatečný rok 
z výpočtového základu. Pro muže je maximum 72,5 % po 40 letech pojištění, pro ženy 
72,5 % po 38 letech pojištění. Důchodci dostávají též každoroční jednorázovou částku, 
která závisí na výši procentní části důchodu. Pro rok 2007 to bylo 207 € či 341 €. Je 
stanoven strop pro mzdu, ze které je důchod počítán, a to na 1800 € měsíčně pro rok 
2007. Výpočtová formule se ve Slovinsku také vyvíjí, dochází k její úpravě tak, aby 
jedinec byl nucen déle pracovat, aby dostal stejnou výši důchodu. Např. podle zákona 
z roku 1992 se důchody počítaly pro muže za prvních 15 let 35 % vyměřovacího 
základu a 2 % za každý následující rok pojištění, pro ženy 40 % za prvních 15 let 
pojištění a následně 3 % za každý následující rok pojištění do dosažení doby pojištění 
20 let, poté 2 % za každý dodatečný rok. 

4.13.3 Historický vývoj a případné plánované změny 

Slovinský systém důchodového pojištění byl reformován v několika krocích. 
První balíček reformních opatření nazvaný „Akt o starobních a invalidních důchodech“ 
byl přijat v roce 1992 a zavedl výpočet důchodů z 10 po sobě následujících příjmově 
nejlepších let. Druhou reformou z roku 1999, kterou si vyžádalo „štědré nastavení 
systému“ prvními reformními akty, bylo rozhodné období rozšířeno na 18 příjmově 
nejlepších po sobě jdoucích let. Zvýšení na současných 18 let bylo provedeno 
postupnou metodou, kdy byl každý rok počet let, ze kterých se důchod počítal, zvýšen 
o 1 rok. Základní rysy důchodové reformy z roku 1999 shrnuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 35 Základní rysy reformy z roku 1999 

nejdůležitější nové rysy 
pojištění 

UJEDNÁNÍ PLATNÁ PO PROVEDENÍ 
REFORMY 

UJEDNÁNÍ PLATNÁ PŘED 
PROVEDENÍM REFORMY 

 
Odchod do důchodu je podmíněný splněním obou podmínek – dosažením důchodového 
věku a splněním doby důchodového pojištění. V rámci ujednání platných po provedení 
reformy jsou v rámci doby důchodového pojištění i nadále stanovena tři různá období, 
ke kterým se vztahuje vždy konkrétní věková hranice, a to následujícím způsobem: 
• Doba důchodového pojištění v rozsahu 

40 let u mužů (m) a 38 let u žen (ž) 
(doba pojištění nezbytná pro stanovení 
plného důchodu) 

- minimální důchodový věk 58 let u (m) i 
(ž) 

- plný důchodový věk 63 let (m) a 61 let 
(ž 

• Doba důchodového pojištění v rozsahu 
40 let u mužů (m) a 35 let u žen (ž) 
(doba pojištění nezbytná pro stanovení 
plného důchodu) 

• minimální důchodový věk 58 let a více 
(m) a 53 a více u (ž) 

 

• Doba důchodového pojištění v rozsahu 
nejméně 20 let, ale méně než 40 let (m) 
a 3 let (ž) 

- plný důchodový věk 63 (m) a 61 let (ž) 

• Doba důchodového pojištění v rozsahu 
nejméně 20 let, ale méně než 40 (m) a 
35 let (ž) 
- důchodový věk 63 a více (m) a 58 a 
více (ž) 

Byla zvýšena hranice 
důchodového věku a doba 
důchodového pojištění a oproti 
tomu byly zredukovány rozdíly 
v podmínkách pro vyplácení 
důchodových dávek u mužů a 
žen. 

• Doba důchodového pojištění nejméně 15 
let, ale méně než 20 let u mužů i žen 

 - důchodový věk 65 let a více (m) a 63 let 
a více (ž)  

• Doba důchodového pojištění nejméně 15 
let, ale méně než 20 let u mužů i žen 

- důchodový věk 65 let a více (m) a  
61 let a více (ž) 

   
V případě, že pojištěnec zůstává aktivní 
- po dosažení 63 let (m) a 61 let (ž) jsou 

důchodové dávky permanentně zvýšeny 
nad částku stanovenou na základě 
celkových akumulovaných sazeb 

- nebo před dosažením tohoto věku 
v případě, že muž odpracoval 40 let a žena 
odpracovala 38 let 

V případě, že pojištěnec po splnění věkové 
podmínky a podmínky odpracovaných let 
zůstal aktivní, byly mu důchodové dávky 
permanentně zvýšeny o 1 procento za 
každý odpracovaný rok a za každý rok 
pojištění. 
 

Nárůst a snižování v oblasti 
důchodových dávek 
 
 

Důchodová dávka je permanentně snížena 
pod částku stanovenou na základě 
celkových akumulovaných sazeb, přestože 
doba důchodového pojištění byla 
dokončena, v případě, že období výdělečné 
činnosti před dosažením věku 63 let (m) a 
61 let (ž) dosud nečiní 40 let (m) nebo 38 
let (ž). 

V rámci předčasného odchodu do důchodu 
byla důchodová dávka snížena o 1 
procento za každý rok (maximálně však o 
5 procent za pět let), který předcházel 
splnění věkové podmínky 

   
 
Snížení roční akruální míry a 
zvýšení celkové akumulované 
akruální míry v případě, že 
pojištěnec pokračuje ve 
výdělečné činnosti i po dosažení 
plné doby důchodového pojištění 

Roční míra (hodnota ročního pojistného) je 
snížena ze 2 procent na 1,5 procenta; 
současně je také po dobu prvních 15 let 
aktivního pojištění zvýšena počáteční 
akruální míra. 
Pro celkovou akruální míru za celé pojistné 
období není stanoven horní limit. 
Pojištěnec, který po dosažení plné doby 
důchodového pojištění (tj. 40 let u mužů a 
38 let u žen) pokračuje ve výdělečné 
činnosti a platí příspěvky, získává akruální 
míru ve výši 1,5 procenta za každý rok. 

Roční míra (hodnota ročního pojistného) 
činila 2 procenta;  
počáteční akruální míra po dobu prvních 
15 let aktivního pojištění činila 30 (u mužů 
i žen) 
Pro celkovou akruální míru za celé pojistné 
období byl stanoven horní limit ve výši 85 
procent. U pojištěnců, kteří po dosažení 
plné doby důchodového pojištění (tj. 40 let 
u mužů a 35 let u žen) pokračovali ve 
výdělečné činnosti a platili příspěvky, se 
celková kumulovaná akruální míra 
nezvyšovala (zůstávala na výši 85 
procent). 

   
Zohlednění doby, o kterou 
pojištěnec vychovával a pečoval 
o děti 
 

V rámci zohlednění doby, po kterou 
pojištěnec vychovával a pečoval o děti 
v jejich ranném věku, je období, ve 
kterém by důchodové dávky byly za 
normálních okolností sníženy v důsledku 
neodpracování dostatečného počtu let, 
zkráceno. 

Výchova a péče o děti v jejich ranném 
věku nepředstavovala žádnou zvláštní 
podmínku a nijak neovlivňovala výši 
důchodové dávky či splnění věkových 
podmínek 

   
Zohlednění práce, kterou 
vykonávaly ženy před dosažením 
věku 18 let 
 

V důsledku práce, kterou ženy vykonávaly 
před dosažením věku 18 let, se může 
minimální důchodový věk snížit, avšak ne 
v případě žen mladších 55 let 

(žádné odpovídající ustanovení nebylo 
k dispozici) 
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pokračování 

nejdůležitější nové rysy 
pojištění 

UJEDNÁNÍ PLATNÁ PO PROVEDENÍ 
REFORMY 

UJEDNÁNÍ PLATNÁ PŘED 
PROVEDENÍM REFORMY 

 
   

Vyrovnání důchodového věku 
s přihlédnutím k nejrůznějším 
specifickým podmínkám, které 
jsou stanoveny specifickými 
zákony 

Neexistují žádná ustanovení, která by 
umožňovala získat starobní důchod před 
dosažením věku 55 let. Po dobu od 
dosažení plné doby důchodového pojištění 
po dosažení věku 55 let budou 
zaměstnanci mající privilegovaný 
zaměstnanecký status pobírat 
zaměstnanecký důchod, pro který bude 
stanoveno specifické důchodové schéma. 

V určitých případech se v rámci zvláštních 
ustanovení věková hranice snižovala na 
méně než 50 let. 
 

   
Snížení poměru mezi 
minimálním a maximálním 
důchodovým základem v rámci 
plné doby důchodového 
pojištění 

Poměr mezi minimálním a maximálním 
důchodovým základem v rámci plné doby 
důchodového pojištění činí v souladu 
s novým zákonem 1 : 4 

Před reformou činil poměr mezi minimální 
a maximální důchodovou dávkou v rámci 
plné doby důchodového pojištění 1 : 4,8. 

Zdroj: http://www.mddsz.gov.si/ 

 
Vzhledem k tomu, že Slovinsko čelí podobným problémům jako zbytek 

evropských zemí, neustále se hovoří o dalších reformách, respektive parametrických 
úpravách. Jedním z dalších předpokládaných a navrhovaných opatření je další 
prodloužení období, ze kterého je důchod počítán.  
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5. Závěry a návrhy změn právní úpravy dané 
problematiky  

Z provedené analýzy parametrických reforem ve sledovaných zemích lze 
vypozorovat dlouhodobý trend v prodlužování rozhodného období, ze kterého je 
počítán důchod. Mnoho zemí používalo jako rozhodné období příjmy pouze za několik 
posledních let, což zejména v nepodnikatelské sféře odpovídalo nejvyšším příjmům za 
celou pracovní kariéru. Tím byl do značné míry potlačen princip ekvivalence, neboť 
vyplácená důchodová dávka nereflektovala dostatečně vztah mezi ní a odvedeným 
pojistným. V poslední době, ve snaze zvýšit princip ekvivalence a snížit výdaje 
důchodových systémů je zřejmý posun k prodloužení období, ze kterého jsou počítány 
důchody až na období zahrnující celoživotní příjmy.  

Nastavení délky rozhodného období se ve sledovaných zemích se liší. Analýza 
historického vývoje ukázala, že původní nastavení délky rozhodného období souviselo 
do značné míry s různou funkcí příspěvkově vztažených schémat v zemích s odlišnými 
typy důchodového zabezpečení. Zatímco v zemích s beveridgeovským typem důchodo-
vého zabezpečení příspěvkově vztažené schéma především doplňovalo základní 
schéma jinde bylo dominantní složkou systému. Ve schématech, která byla koncipo-
vána jako doplněk v systému, bylo rozhodné období definováno od samého počátku 
jako celoživotní pracovní kariéra. V ostatních schématech bylo krátce po zavedení 
rozhodné období definováno jako určitá část pracovní kariéry, v některých případech i 
jako velice krátký úsek. V následujících desetiletích bylo prodlužováno. Zatímco ve 
vzdálenější minulosti bylo prodlužováno rozhodné období především ve státech, kde 
bylo stanoveno na velice krátkou dobu (například jeden rok), od konce minulého 
století přistoupila k jeho prodlužování naprostá většina sledovaných zemí.V současnosti 
dochází v zemích, kde bylo rozhodné období definováno jinak než jako celoživotní 
kariéra s výjimkou Španělska k jeho rychlému prodlužování. Převažuje prodlužování 
rozhodného období na celou pracovní kariéru nebo na délku zahrnujícího podstatnou 
část pracovní kariéry. 

Způsob indexace příjmů spadajících do rozhodného období se v jednotlivých 
státech rovněž liší. Lze zaznamenat posun od způsobu indexace předdůchodových 
příjmů podle vývoje mezd ve prospěch způsobu indexace podle vývoje všeobecné 
cenové hladiny. Tato opatření jsou vyvolány snahou o zajištění dlouhodobé 
udržitelnosti systémů důchodového pojištění a s tím souvisejícím omezováním nároků 
pojištěnců z prvního pilíře důchodového pojištění, který je stále více považován za pilíř 
poskytující pouze základní zabezpečení, které je vhodně doplňováno z ostatních pilířů. 
Prodloužení rozhodného období přináší výraznější úspory důchodového systému pouze 
za předpokladu, že příjmy spadající do rozhodného období jsou indexovány jiným 
způsobem, než podle vývoje mezd. Reforma zavádějící přechod od mzdové k cenové 
indexaci a prodloužení rozhodného období může díky synergickému efektu těchto 
opatření přinést výrazné úspory (viz níže). Úspory může podle zkušeností Slovinska 
přinést i indexace minulých příjmů pojištěnce podle vývoje výše nově přiznaných 
důchodů, neboť tento zaostává o cca 20 % za vývojem mezd. 

Jako základ pro výpočet důchodové dávky je s výjimkou Slovinska ve všech 
sledovaných státech brán hrubý měsíční nebo roční příjem. Pokud jde o druhy příjmů 
započítávaných pro účely důchodového pojištění, ve všech sledovaných státech sem 
spadají příjmy ze zaměstnání. Vyňaty jsou v různých státech pouze specifické druhy 
příjmů, které jsou marginální co do společenského i hospodářského významu. 
Důvodem pro vynětí příjmu bývá nejčastěji jejich příležitostná povaha či přítomnost 
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mezinárodního prvku v pracovněprávním vztahu. Vyňaty takto mohou být i některé 
vedlejší příjmy zaměstnanců získané ve spojitosti se zaměstnáním. V některých státech 
jsou z účasti na pojištění vyňaty specifické profesní skupiny s vlastním důchodovým 
schématem a osoby samostatně výdělečně činné. Obdobu institutu „stop výdělku“ 
existujícího v České republice se nepodařilo v žádném ze sledovaných států 
identifikovat.  

Vedle způsobu indexace rozhodných příjmů určují způsob zacházení se skutečně 
získanými příjmy v příspěvkově vztažených schématech i existence a nastavení 
minimálních a maximálních mezí (minimálních a maximálních stropů pojištění) pro 
zohlednění příjmů pojištěnce a redukčních hranic.Ve většině sledovaných zemích 
existuje strop pro platbu pojistného a tedy i zohlednění příjmů pojištěnce při výpočtu 
důchodu. Výjimkou je zde Švýcarsko, kde je zohlednění příjmů omezeno výší 
maximálního důchodu, ale strop pro platbu pojistného neexistuje, čímž se systém 
švýcarského důchodového pojištění stává značně solidárním.  

Dolní mez zohlednění příjmů pojištěnce existuje ve třech sledovaných státech a 
je shodná s dolní hranicí platby pojistného. Existence takového dolního pásma příjmů 
vyňatých z referenčních příjmů stoprocentně koreluje s přítomností základního „flat 
rate“ schématu v systému důchodového zabezpečení sledovaných zemí.  

Ve výskytu a nastavení redukčních hranic v příspěvkově vztažených schématech 
se v analýze nepodařilo zjistit žádnou obecnou zákonitost. Zjevná je pouze korelace 
výskytu těchto hranic s nastavením stropu pro zohlednění příjmů pojištěnce. 
V systémech, kde redukční hranice existují je tento strop nastaven výrazně výše než 
tam, kde neexistují. 

Období s nízkými příjmy či období bez příjmů jsou spojena se specifickými 
životními situacemi, které mají charakter sociální události a jsou označovány jako 
prospěšné pro společnost a z tohoto důvodu jsou zohledňovány i při výpočtu důchodu. 
Mezi nejčastější sociální situace, které se vyznačují nízkými či žádnými příjmy patří: 

• doba mateřství a péče o dítě, 

• doba péče o závislou osobu v příbuzenském vztahu, 

• doba studia, 

• doby základní vojenské služby. 

Tyto situace jsou v příjmově vztažených schématech zohledněny prostřed-
nictvím institutu náhradních dob pojištění. Ty jsou při výpočtu důchodu buď 
z rozhodného období vyloučeny, aby nerozmělňovaly skutečně dosažené příjmy, nebo 
jsou za ně pro účely stanovení výše dávky pojištěnci přidělovány kredity, jejichž výše 
se odvíjí od násobků buď minimální nebo průměrné mzdy či jsou zohledněny ve výši 
dávky, která za takové období náleží a ze které bylo zaplaceno pojistné. Trendem ve 
sledovaných zemích vyplývajícím z provedené analýzy je omezování rozsahu 
náhradních dob pojištění a zavádění jejich financování alespoň z části pojištěncem. 
Jako vyměřovací základ je obvyklé brána minimální či průměrná mzda, výjimečně fixní 
částka. 

Při změně délky rozhodného období je nutno vždy vzít v úvahu dopady na 
jednotlivé skupiny pojištěnců. Prodloužení délky rozhodného období bude mít obecně 
vyšší negativní dopad na jedince, jejichž příjmy postupně s vývojem kariéry rostou, 
naopak neovlivní téměř výši důchodu u jedinců, jejichž příjmy jsou v čase téměř 
konstantní.  
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V současném důchodovém systému by měla změna - prodloužení rozhodného 
období na celoživotní příjmy nepatrný vliv jak na hypotetického jedince s průměrnými 
příjmy, tak na celkovou výdajovou stránku důchodového systému. To je způsobeno 
zejména použitím institutu redukčních hranic při stanovení výpočtového základu pro 
stanovení výše důchodu. (Současné nastavení redukčních hranic na hodnotu 
10 000 Kč a pro první redukční hranici, do níž je příjem získaný v rozhodném období 
hodnocen plně a hodnotu druhé redukční hranice 24 800 Kč, do které se příjem získaný 
v rozhodném období převyšující první redukční hranici hodnotí z 30 % a příjem 
získaný v rozhodném období převyšující tuto druhou redukční hranici je hodnocen 
pouze z 10 % znemožňuje projevení se efektu prodloužení rozhodného období na 
individuální důchod hypotetického jedince s průměrnými příjmy.)  

Důvodem pro to je struktura celoživotních příjmů jedince, která v národním 
hospodářství začíná u nejnižší příjmové věkové skupiny (do 19 let) na úrovni 
11 382 Kč. Z tohoto důvodu, i případné zohlednění celoživotních příjmů nebude mít 
signifikantní vliv na výši důchodu, protože díky institutu redukčních hranic téměř 
nezáleží na výši příjmu převyšující hranici první redukční hranice. Redukční hranice tak 
představují v našem důchodovém systému silný prvek (příjmové) solidarity a jakákoli 
snaha o posílení principu ekvivalence (zásluhovosti) v důchodovém systému formou 
prodloužení rozhodného období na tuto bariéru naráží.  

Z provedených analýz zabývajících se změnami délky rozhodného období 
vyplývá, že nejvýrazněji by se prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy 
projevilo u hypotetického jedince – ženy mající průměrné příjmy a působící v nepodni-
katelské sféře – její důchod by poklesl o 2,5 %, což představuje částku 274 Kč. 
V celkovém pohledu na národní hospodářství by při prodloužení rozhodného období na 
celoživotní příjmy poklesl příjem hypotetického jedince s průměrnými příjmy o 
1,65 %, tedy o 187 Kč. V případě změny rozhodného období na 5 let s nejvyššími 
dosaženými příjmy by takové opatření mělo nejvyšší vliv na ženy s průměrnými příjmy 
působící v podnikatelské sféře, jimž by se důchod zvedl o 2,7 % tj. o 284 Kč, zvýšení 
důchodu pro jedince reprezentujícího celé národní hospodářství činí 0,8 % tj. 89 Kč. 
Z rozložení příjmů v nepodnikatelské sféře pak vyplývá, že varianta posledních 5 let 
by pro ženy byla shodná s variantou nejlepších 5 let. Poměrně zajímavé výsledky 
přináší varianta porovnávající rozšíření rozhodného období ze současného stavu 22 let 
na 30 let (cílový stav obsažený v zákoně). Pokud bychom rozhodné období v délce 
trvání 30 let aplikovali na dnešní rozložení celoživotních příjmů, dospějeme ke zjištění, 
že prodloužení rozhodného období na 30 let bude mít za následek růst důchodu 
průměrného jedince v národním hospodářství, a to o 0,03 % tj. 3 Kč. Tento růst je 
způsoben zejména podnikatelskou sférou, ve které by se ženám zvýšil důchod od 34 
Kč (0,3 %) a mužům o 32 Kč (0,3 %). Naopak ženy v nepodnikatelské sféře by měly 
důchod nižší o 84 Kč (0,8 %) a muži o 19 Kč (0,2 %). 

Abychom vyloučili vliv redukčních hranic na výsledky variant uvažujících změny 
v délce rozhodného období, provedli jsme porovnání vlivu změn v délce rozhodného 
období na osobní vyměřovací základ jedince. Zde by prodloužení rozhodného období 
na celoživotní příjmy přineslo nejvyšší pokles OVZ u muže v nepodnikatelské sféře o 
10,6 % tj. o 3 246 Kč a v celém národním hospodářství by OVZ průměrného jedince 
poklesl o 7,1 % tj. o 1 860 Kč.  

Při zkoumání vlivu změny délky rozhodného období pak při jeho prodloužení na 
30 let paradoxně došlo oproti předpokládaným výsledkům o snížení výdajů důchodo-
vého systému k jejich zvýšení. Důvodem toho je, že prodlužování rozhodného období 
zvyšuje vazbu důchodové dávky k odvedeným příspěvkům odvozeným z příjmů a 
vývoj těchto celoživotních příjmů modelového jedince. Prodlužování rozhodného 
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období ze současných 22 let na 30, při uvažování průměrného věku odchodu do 
důchodu 59 let totiž spadá do období s nejvyššími příjmy jedince v období jeho 
výdělků mezi 15-59 rokem (viz graf č. 17). Tyto vysoké příjmy pak samozřejmě zvyšují 
OVZ jedince a jeho důchod. Při dalších úvahách o změnách délky rozhodného období 
je třeba toto mít na paměti. Každá připravovaná změna musí reflektovat výchozí 
situaci a rozložení celoživotních příjmů jedince. Nejvyšší úsporu z pohledu celkových 
výdajů systému důchodového pojištění by přineslo prodloužení rozhodného období na 
celoživotní příjmy. V roce zavedení (uvažujeme skokové zvýšení rozhodného období) 
by došlo k úspoře na nově přiznaných důchodech ve výši 202 milionů Kč, po 5 letech 
by úspora dosáhla 1 miliardy a po 20 letech by úspora byla 4 miliardy.  

Změna způsobu indexace příjmů spadajících do rozhodného období z indexace 
dle vývoje všeobecného vyměřovacího základu (mzdového vývoje) na indexaci dle 
vývoje všeobecné cenové hladiny by vedla k poklesu důchodu modelového jedince. 
Tento pokles by byl v rozmezí 8 % - 11 % v závislosti na výši příjmu. Indexace příjmů, 
ze kterých je vypočítáván důchod, je podle vývoje všeobecného vyměřovacího základu 
pro pojištěnce výhodnější (pro celkové výdaje systému nevýhodnější), neboť mu 
zajišťuje vyšší důchodovou dávku, a tím i vyšší výnosnost průběžně financovaného 
systému. Indexace předchozích příjmů dle vývoje cenové hladiny je naopak pro systém 
důchodového pojištění výhodnější (nevýhodná pro pojištěnce), neboť pomalejší tempo 
růstu cenové hladiny (než tempo růstu mezd) pomáhá udržet finanční udržitelnost 
celého systému důchodového pojištění. Případná změna způsobu indexace z indexace 
dle vývoje mezd na indexaci dle růstu cenové hladiny by ve 20 roce zavedení přinesla 
úsporu ve výši 26 miliard Kč. Celková kumulovaná úspora po 20 letech zavedení by 
pak činila 272 miliard Kč. 

Rozdílné tempo růstu příjmů u mužů a žen (v České republice rostou příjmy 
mužů rychleji než příjmy žen) je příčinou toho, že při použití metody indexace dle 
vývoje mezd jedinci, jejichž příjmy rostou rychleji než průměr (v případě ČR muži), na 
způsobu indexace prodělávají, a naopak jedinci s příjmy rostoucími pomaleji než 
průměr na způsobu indexace vydělávají. Toto je třeba brát v úvahu při prodlužování 
rozhodného období a zachování způsobu indexace dle vývoje mezd, protože jde o jisté 
posílení principu solidarity a potlačení principu ekvivalence (zásluhovosti) v důchodo-
vém systému. 

Při hodnocení úprav týkajících se změn rozhodného období je třeba rozlišovat 
mezi změnami v délce rozhodného období a změnách způsobu indexace příjmů. 
Z výsledků zjištěných v provedených analýzách vyplývá, že pokud by se výše zmíněné 
změny prováděly za účelem snížit výdaje systému důchodového pojištění, jeví se 
účinnějším změna způsobu indexace. Z tohoto hlediska by však nejlepším řešením 
byla, změna způsobu indexace, doprovázená prodloužením rozhodného období, neboť 
by zde došlo k působení synergického efektu. Prodloužení délky rozhodného období by 
zesílilo efekt změny indexace, neboť by zároveň došlo k úsporám způsobeným 
samotným prodloužením a dále k dalším úsporám, které by vznikly ze změny způsobu 
indexace dodatečných příjmů započtených do rozhodného období. 

S cílem posílit uplatnění principu ekvivalence v českém důchodovém systému 
doporučujeme prodloužit rozhodné období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet 
důchodu na celou pracovní kariéru. Takové opatření by vedlo k posílení vazby mezi 
zaplaceným pojistným a důchodovou dávkou. Prodlužování rozhodného období by se 
mohlo provádět postupně jako dosud i po roce 2016, ale nebylo by tedy omezeno 
maximem 30 let, jak je tomu podle stávající právní úpravy. Doporučujeme zachování 
začátku rozhodného období od roku 1986. Dopad takového opatření na míru 
ekvivalence v systému však silně limituje existence a současné nastavení redukčních 
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hranic, neboť prodloužení rozhodného období na celoživotní příjmy za současné situace 
nemá téměř žádný vliv na celkovou výši důchodu. Redukční hranice jsou silným 
prvkem (příjmové) solidarity v českém důchodovém systému a mají na svědomí 
vysoký stupeň nivelizace přiznávaných důchodů. Vzhledem k míře redukce referenčního 
příjmu nad relativně nízko nastavenými redukčními hranicemi, je na místě uvažovat o 
nahrazení dosavadního schématu základním daňově financovaným minimálním důcho-
dem ve formě „flat rate“ dávky a nadstavbového příjmově vztaženého důchodu 
založeného na principu pojištění, kde by bylo více prostoru pro uplatnění principu 
ekvivalence a tedy i pro prodloužení rozhodného období.  

Pokud bychom v České republice chtěli sledovat cíl zachování míry výnosu 
průběžně financovaného systému pro pojištěnce, jeví se vhodným řešením zachovat 
způsob indexace příjmů spadajících do referenčního období podle vývoje mezd. Pokud 
bychom se na situaci v České republice dívali prismatem dlouhodobé finanční 
udržitelnosti systému důchodového pojištění - tedy sledovali cíl snížení výdajů systému 
důchodového pojištění, pak se jako jedno z vhodných řešení jeví změna způsobu 
indexace příjmů spadajících do rozhodného období podle vývoje cenové hladiny. 
V takovém případě doporučujeme od roku účinnosti změny způsobu indexace nahradit 
koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (KNVVZ) koeficientem nárůstu 
všeobecné cenové hladiny (KNVCH) tak, jak to provedlo v roce 2005 Rakousko. Účinek 
takového opatření by prohloubilo další prodlužování rozhodného období. Vzhledem 
k efektu složeného úrokování by byl rozdíl při použití cenového a mzdového indexu a 
tedy celkový účinek takového opatření na výši vyplácených dávek a bilanci systému 
značný. Finanční efekt opatření by nastupoval pozvolna a kulminoval by přibližně 
v době, na kterou jsou projektovány nejvyšší deficity systému.56 

S cílem posílit uplatnění principu zásluhovosti doporučujeme snížit strop pro 
platbu pojistného. V porovnání s zeměmi sledovanými v rámci komparativní analýzy je 
stanoven na velice vysoké úrovni, zejména ve srovnání s výší redukčních hranic při 
výpočtu důchodu. Při stanovení jeho výše je však nutno zvážit dopad změny na 
příjmovou stranu důchodového systému. 

Pokud jde o způsob zacházení s dobou, kdy pojištěnec vykazoval nízké příjmy, 
nedoporučujeme zavedení obecné dolní příjmové hranice pro účast v důchodovém 
systému v žádné podobě. Dolní mez ve smyslu příjmového pásma osvobozeného od 
plateb pojistného nalezneme pouze v systémech, kde existuje základní schéma 
poskytující nárok na „flat rate“ dávku či případně příjmově testovanou dávku závisející 
na délce pobytu na území státu. V našem důchodovém systému sice základní výměra 
garantuje určitou minimální dávku, ale nárok na ni je na rozdíl od zmíněných států 
podmíněn účastí ve schématu. Nedoporučujeme ani jakékoli změny směřující k 
zavedení hranice příjmů pod jejíž úrovní by účast v systému byla dobrovolná.  

Doporučujeme omezit či úplně zrušit institut vyloučených a náhradních dob 
pojištění, které jsou oba další příčinou vysoké solidarity systému. Doporučujeme 
zavést platbu pojištěnci i za období, které v současnosti spadá do kategorie náhradních 
či vyloučených dob pojištění. Vyměřovacím základem by mohla být např. přijatá dávka 
v tomto období, a tento příjem by se pak zohlednil i při výpočtu důchodu, čímž by 
došlo k posílení principu ekvivalence v důchodovém pojištění ČR. Zvláštní zřetel je 
třeba brát na dobu vojenské služby, kde doporučujeme zachování původního stavu. 

                                                 
56  Např. prognóza z Pojistněmatematické zprávy o sociálním pojištění 
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Příloha č. 1 Dotazník na národní experty 
 
 
Dear Sir/Madam, 

 
For many years now the Research Institute of Labour and Social Affairs (Czech 

Republic) has conducted research into pension insurance in the Czech Republic, 
including international comparisons. We have recently been charged with a research 
project Reference Earnings (Calculation Basis) by pension calculation in European 
Union member states. The findings will be used as part of pension reform in the Czech 
Republic. Therefore, with the authorisation of the body commissioning the project - 
the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic - and with 
recommendation from Jitka Konopaskova from CSSA (CSSZ) we are contacting you, 
as a national expert, to request your cooperation on this project. 

 
We are especially interested in this information: 

• description of legal regulation of this topic and the development during last 50 
years 

• description of present legal regulation  

• the way (method) of reference period assessment 

• kinds of incomes counted in (credited) for this purposes and the way they looked 
for 

• the way earned income is taken into account in assessment of benefits (from 
net/gross, is there any reduction, etc) 

• „handling“ of the period, which falls into the reference period, but in which certain 
level of income necessary wasn’t attained 

• comparison of legal regulations in the chosen states 

• are there any planes or proposals for reforms regarding reference period (incl. 
time horizon) 

 

If you can provide us any of above mentioned information, it will be really 
helpful for us. Or if exist already any study about this topic in your country could you 
please send us any electronic (or printed) version to us?  

It would be very much appreciated if you could provide your answers as soon 
as possible to f the following address: Mr Martin Holub (martin.holub@vupsv.cz)  

I would like to thank you in advance for your time and apologise for any 
inconvenience caused. I am looking forward to receiving your reply. 

Best regards, 

Martin Holub 

Research Institute for Labour and Social Affairs 
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Příloha č. 2 Příjmy dle rozdílného rozhodného období 

muži podnikatelská sféra 
rok pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda 

rozhodné
období 

posl. 22 posl. 30 posl. 35 posl. 40 posl.44 nejl. 15 nejl.20 nejl.25 nejl.30 nejl.35 nejl.5 posl. 5. 

odchod 
důchod 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

44     12 464        

43     12 464        
42     15 648        

41     15 648        

40     15 648        
39    15 648 15 648        

38    15 648 15 648        

37    15 648 20 545        
36    20 545 20 545        

35   20 545 20 545 20 545     20 545   

34   20 545 20 545 20 545     20 545   
33   20 545 20 545 20 545     20 545   

32   20 545 20 545 25 135     20 545   

31   25 135 25 135 25 135     22 221   
30  25 135 25 135 25 135 25 135    22 221 22 221   

29  25 135 25 135 25 135 25 135    22 221 22 221   

28  25 135 25 135 25 135 25 135    22 221 22 221   
27  25 135 25 135 25 135 25 135    22 221 22 221   

26  25 135 25 135 25 135 25 135    22 970 22 970   

25  25 135 25 135 25 135 25 135   22 970 22 970 22 970   
24  25 135 25 135 25 135 25 135   22 970 22 970 22 970   

23  25 135 25 135 25 135 25 135   22 970 22 970 22 970   

22 25 135 25 135 25 135 25 135 24 447   22 970 22 970 22 970   
21 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447   24 447 24 447 24 447   

20 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447  24 447 24 447 24 447 24 447   

19 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447  24 447 24 447 24 447 24 447   
18 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447  24 447 24 447 24 447 24 447   

17 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447  24 447 24 447 24 447 24 447   

16 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447  24 447 24 447 24 447 24 447   
15 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447   

14 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447   

13 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447   
12 24 447 24 447 24 447 24 447 22 970 24 447 24 447 24 447 24 447 24 447   

11 22 970 22 970 22 970 22 970 22 970 24 835 24 835 24 835 24 835 24 835   

10 22 970 22 970 22 970 22 970 22 970 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135   
9 22 970 22 970 22 970 22 970 22 970 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135   

8 22 970 22 970 22 970 22 970 22 970 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135   

7 22 970 22 970 22 970 22 970 22 221 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135   
6 22 221 22 221 22 221 22 221 22 221 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135   

5 22 221 22 221 22 221 22 221 22 221 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 22 221 

4 22 221 22 221 22 221 22 221 22 221 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 22 221 
3 22 221 22 221 22 221 22 221 22 221 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 22 221 

2 22 221 22 221 22 221 22 221 24 835 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 22 221 

1 24 835 24 835 24 835 24 835 12 464 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135 24 835 
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muži nepodnikatelská sféra 
rok pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda 

rozhodné
období 

posl. 22 posl. 30 posl. 35 posl. 40 posl.44 nejl. 15 nejl.20 nejl.25 nejl.30 nejl.35 nejl.5 posl. 5. 

odchod 
důchod 

61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

44     9 771        
43     9 771        

42     16 240        

41     16 240        
40    16 240 16 240        

39    16 240 16 240        

38    16 240 16 240        
37    16 240 19 971        

36    19 971 19 971        

35   19 971 19 971 19 971     19 971   
34   19 971 19 971 19 971     19 971   

33   19 971 19 971 19 971     19 971   

32   19 971 19 971 23 473     19 971   
31   23 473 23 473 23 473     23 473   

30  23 473 23 473 23 473 23 473    23 473 23 473   

29  23 473 23 473 23 473 23 473    23 473 23 473   
28  23 473 23 473 23 473 23 473    23 473 23 473   

27  23 473 23 473 23 473 23 473    23 473 23 473   

26  23 473 23 473 23 473 23 473    23 473 23 473   
25  23 473 23 473 23473 23 473   23 473 23 473 23 473   

24  23 473 23 473 23 473 23 473   23 473 23 473 23 473   

23  23 473 23 473 23 473 23 473   23 473 23 473 23 473   
22 23 473 23 473 23 473 23 473 24 491   23 473 23 473 23 473   

21 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   23 794 23 794 23 794   

20 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491  23 794 23 794 23 794 23 794   
19 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491  23 794 23 794 23 794 23 794   

18 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491  23 794 23 794 23 794 23 794   

17 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491  23 794 23 794 23 794 23 794   
16 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491  24 491 24 491 24 491 24 491   

15 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   

14 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   
13 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   

12 24 491 24 491 24 491 24 491 24 610 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   

11 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   
10 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   

9 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   

8 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   
7 24 610 24 610 24 610 24 610 23 794 24 491 24 491 24 491 24 491 24 491   

6 23 794 23 794 23 794 23 794 23 794 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610   

5 23 794 23 794 23 794 23 794 23 794 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 23 794 
4 23 794 23 794 23 794 23 794 23 794 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 23 794 

3 23 794 23 794 23 794 23 794 23 794 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 23 794 

2 23 794 23 794 23 794 23 794 25 084 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 24 610 23 794 
1 25 084 25 084 25 084 25 084 9 771 25 084 25 084 25 084 25 084 25 084 25 084 25 084 
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ženy podnikatelská sféra 
rok pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda 

rozhodné
období 

posl. 22 posl. 30 posl. 35 posl. 40 posl.44 nejl. 15 nejl.20 nejl.25 nejl.30 nejl.35 nejl.5 posl. 5. 

odchod 
důchod 

57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

44             
43             

42             

41             
40    10 545         

39    10 545         

38    13 912         
37    13 912         

36    13 912         

35   13 912 13 912      13 912   
34   13 912 13 912      13 912   

33   13 912 18 070      13 912   

32   18 070 18 070      16 390   
31   18 070 18 070      16 390   

30  18 070 18 070 18 070     16 390 16 390   

29  18 070 18 070 18 070     16 390 16 390   
28  18 070 18 070 17 052     16 390 16 390   

27  17 052 17 052 17 052     16 959 16 959   

26  17 052 17 052 17 052     16 959 16 959   
25  17 052 17 052 17 052    16 959 16 959 16 959   

24  17 052 17 052 17 052    16 959 16 959 16 959   

23  17 052 17 052 17 052    16 959 16 959 16 959   
22 17 052 17 052 17 052 17 052    16 959 16 959 16 959   

21 17 052 17 052 17 052 17 052    16 959 16 959 16 959   

20 17 052 17 052 17 052 17 052   16 959 16 959 16 959 16 959   
19 17 052 17 052 17 052 17 052   16 959 16 959 16 959 16 959   

18 17 052 17 052 17 052 16 959   16 959 16 959 16 959 16 959   

17 16 959 16 959 16 959 16 959   17 052 17 052 17 052 17 052   
16 16 959 16 959 16 959 16 959   17 052 17 052 17 052 17 052   

15 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   

14 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   
13 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   

12 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   

11 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   
10 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   

9 16 959 16 959 16 959 16 959  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   

8 16 959 16 959 16 959 16 390  17 052 17 052 17 052 17 052 17 052   
7 16 390 16 390 16 390 16 390  17 888 17 888 17 888 17 888 17 888   

6 16 390 16 390 16 390 16 390  17 888 17 888 17 888 17 888 17 888   

5 16 390 16 390 16 390 16 390  18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 16 390 
4 16 390 16 390 16 390 16 390  18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 16 390 

3 16 390 16 390 16 390 17 888  18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 16 390 

2 17 888 17 888 17 888 17 888  18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 17 888 
1 17 888 17 888 17 888 17 888  18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 18 070 17 888 
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ženy nepodnikatelská sféra 
rok pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda 

rozhodné
období 

posl. 22 posl. 30 posl. 35 posl. 40 posl.44 nejl. 15 nejl.20 nejl.25 nejl.30 nejl.35 nejl.5 posl. 5. 

odchod 
důchod 

57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

44             

43             

42             
41             

40    10 760         

39    10 760         

38    14 796         
37    14 796         

36    14 796         

35   14 796 14 796      14 796   
34   14 796 14 796      14 796   

33   14 796 17 126      14 796   

32   17 126 17 126      17 080   
31   17 126 17 126      17 080   

30  17 126 17 126 17 126     17 080 17 080   

29  17 126 17 126 17 126     17 080 17 080   
28  17 126 17 126 17 080     17 080 17 080   

27  17 080 17 080 17 080     17 080 17 080   

26  17 080 17 080 17 080     17 080 17 080   
25  17 080 17 080 17 080    17 080 17 080 17 080   

24  17 080 17 080 17 080    17 080 17 080 17 080   

23  17 080 17 080 17 080    17 080 17 080 17 080   
22 17 080 17 080 17 080 17 080    17 126 17 126 17 126   

21 17 080 17 080 17 080 17 080    17 126 17 126 17 126   

20 17 080 17 080 17 080 17 080   17 126 17 126 17 126 17 126   
19 17 080 17 080 17 080 17 080   17 126 17 126 17 126 17 126   

18 17 080 17 080 17 080 18 448   17 126 17 126 17 126 17 126   

17 18 448 18 448 18 448 18 448   18 448 18 448 18 448 18 448   
16 18 448 18 448 18 448 18 448   18 448 18 448 18 448 18 448   

15 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   

14 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   
13 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   

12 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   

11 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   
10 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   

9 18 448 18 448 18 448 18 448  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   

8 18 448 18 448 18 448 18 767  18 448 18 448 18 448 18 448 18 448   
7 18 767 18 767 18 767 18 767  18 767 18 767 18 767 18 767 18 767   

6 18 767 18 767 18 767 18 767  18 767 18 767 18 767 18 767 18 767   

5 18 767 18 767 18 767 18 767  18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 
4 18 767 18 767 18 767 18 767  18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 

3 18 767 18 767 18 767 20 066  18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 18 767 

2 20 066 20 066 20 066 20 066  20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 
1 20 066 20 066 20 066 20 066  20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 20 066 
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ženy + muži podnikatelská sféra 
rok pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda 

rozhodné
období 

posl. 22 posl. 30 posl. 35 posl. 40 posl.42 nejl. 15 nejl.20 nejl.25 nejl.30 nejl.35 nejl.5 posl. 5. 

odchod 
důchod 

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

44     11 900        

43     11 900        

42     14 983        
41     14 983        

40    11 900 14 983        

39    14 983 14 983        

38    14 983 14 983        
37    14 983 19 702        

36    14 983 19 702        

35   14 983 14 983 19 702     14 983   
34   19 702 19 702 19 702     19 702   

33   19 702 19 702 19 702     19 702   

32   19 702 19 702 22 247     19 702   
31   19 702 19 702 22 247     19 702   

30  19 702 19 702 19 702 22 247    19 702 19 702   

29  22 247 22 247 22 247 22 247    20 087 20 087   
28  22 247 22 247 22 247 22 247    20 087 20 087   

27  22 247 22 247 22 247 22 247    20 087 20 087   

26  22 247 22 247 22 247 22 247    20 087 20 087   
25  22 247 22 247 22 247 22 247   20 087 20 087 20 087   

24  22 247 22 247 22 247 22 247   20 949 20 949 20 949   

23  22 247 22 247 22 247 22 247   20 949 20 949 20 949   
22 22 247 22 247 22 247 22 247 21 333   20 949 20 949 20 949   

21 22 247 22 247 22 247 22 247 21 333   20 949 20 949 20 949   

20 22 247 22 247 22 247 22 247 21 333  21 333 21 333 21 333 21 333   
19 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333  21 333 21 333 21 333 21 333   

18 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333  21 333 21 333 21 333 21 333   

17 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333  21 333 21 333 21 333 21 333   
16 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333  21 333 21 333 21 333 21 333   

15 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333   

14 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333   
13 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333   

12 21 333 21 333 21 333 21 333 20 087 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333   

11 21 333 21 333 21 333 21 333 20 087 21 333 21 333 21 333 21 333 21 333   
10 21 333 21 333 21 333 21 333 20 087 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247   

9 20 087 20 087 20 087 20 087 20 087 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247   

8 20 087 20 087 20 087 20 087 20 087 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247   
7 20 087 20 087 20 087 20 087 20 949 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247   

6 20 087 20 087 20 087 20 087 20 949 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247   

5 20 087 20 087 20 087 20 087 20 949 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 20 087 
4 20 949 20 949 20 949 20 949 20 949 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 20 949 

3 20 949 20 949 20 949 20 949 11 900 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 20 949 

2 20 949 20 949 20 949 20 949  22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 20 949 
1 20 949 20 949 20 949 20 949  22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 22 247 20 949 
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ženy + muži nepodnikatelská sféra 
rok pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda pr.mzda 

rozhodné
období 

posl. 22 posl. 30 posl. 35 posl. 40 posl.42 nejl. 15 nejl.20 nejl.25 nejl.30 nejl.35 nejl.5 posl. 5. 

odchod 
důchod 

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

44     10 427        

43     10 427        

42     15 292        
41     15 292        

40    10 427 15 292        

39    15 292 15 292        

38    15 292 15 292        
37    15 292 18 306        

36    15 292 18 306        

35   15 292 15 292 18 306     15 292   
34   18 306 18 306 18 306     18 306   

33   18 306 18 306 18 306     18 306   

32   18 306 18 306 19 337     18 306   
31   18 306 18 306 19 337     18 306   

30  18 306 18 306 18 306 19 337    18 306 18 306   

29  19 337 19 337 19 337 19 337    19 337 19 337   
28  19 337 19 337 19 337 19 337    19 337 19 337   

27  19 337 19 337 19 337 19 337    19 337 19 337   

26  19 337 19 337 19 337 19 337    19 337 19 337   
25  19 337 19 337 19 337 19 337   19 337 19 337 19 337   

24  19 337 19 337 19 337 19 337   19 337 19 337 19 337   

23  19 337 19 337 19 337 19 337   19 337 19 337 19 337   
22 19 337 19 337 19 337 19 337 20 028   19 337 19 337 19 337   

21 19 337 19 337 19 337 19 337 20 028   19 337 19 337 19 337   

20 19 337 19 337 19 337 19 337 20 028  19 337 19 337 19 337 19 337   
19 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028  20 028 20 028 20 028 20 028   

18 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028  20 028 20 028 20 028 20 028   

17 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028  20 028 20 028 20 028 20 028   
16 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028  20 028 20 028 20 028 20 028   

15 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028   

14 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028   
13 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028   

12 20 028 20 028 20 028 20 028 20 431 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028   

11 20 028 20 028 20 028 20 028 20 431 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028   
10 20 028 20 028 20 028 20 028 20 431 20 028 20 028 20 028 20 028 20 028   

9 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431   

8 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431   
7 20 431 20 431 20 431 20 431 21 402 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431   

6 20 431 20 431 20 431 20 431 21 402 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431   

5 20 431 20 431 20 431 20 431 21 402 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 20 431 
4 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 

3 21 402 21 402 21 402 21 402 10 427 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 

2 21 402 21 402 21 402 21 402  21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 
1 21 402 21 402 21 402 21 402  21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 21 402 
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