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Abstrakt 

Monografie předkládá detailní popis mechanizmu automatického přizpůsobení 
důchodového věku naději dožití v Dánsku, Nizozemsku, Itálii a na Slovensku. Na 
základě zjištěných poznatků pak formuluje doporučení pro Českou republiku, jak 

postupovat při případném zavedení podobného mechanizmu do důchodového systému 
ČR. Řešitel zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku 
vývoji naděje dožití v České republice doporučuje. Projekt identifikuje potenciální 
rizika takového mechanizmu a na základě „best practices“ ze zkoumaných zemí 
navrhuje řešení nejvhodnější pro Českou republiku. 

 

Klíčová slova: zabezpečení důchodové; přizpůsobení důchodového věku; srovnání 
mezinárodní; naděje dožití 

 

 

Abstract 

The monograph discovered detailed mechanism and processes of automatically 
adjusting the retirement age to life expectancy in Denmark, the Netherlands, Italy and 
Slovak Republic. The project determines recommendation for the Czech Republic 
according to information found out. The Research Institute for Labour and Social 
Affairs recommends implementation of automatically adjusting the retirement age to 
life expectancy to the Czech pension legislation. The project provides with information 
about potential risks of such automatically adjusting mechanism and subject to “best 
practices” proposes the appropriate solution for the Czech Republic. 

 

Key words: pension scheme; adjusting of the retirement age; international 
comparison; life expectancy; 
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Úvod 

Prodlužování lidského života je v Evropě dlouhodobým pozitivním trendem, o 
němž se obecně předpokládá, že bude pokračovat i do budoucna a který se odráží 
rovněž v populačních prognózách. Růst střední délky života (naděje dožití) ve vyšším 
věku má přitom přímé dopady na důchodové systémy, neboť se, za jinak nezměněných 
podmínek, prodlužuje doba, po kterou pojištěnci pobírají důchody. Po řadu let nebyla, 
mimo jiné v důsledku příznivého demografického vývoje, věnována otázce prodlužující 
se doby pobírání důchodu zvláštní pozornost. Od devadesátých let však většina 
evropských zemí začala pociťovat negativní dopady nízkého průměrného věku odchodu 
z trhu práce a demografického stárnutí na veřejné finance a začala reformovat své 
důchodové systémy. Nástup ekonomické krize od roku 2008 prohloubil existující 
deficity a dluhy veřejných financí a nástup reforem významně urychlil. Prodloužení pra-
covního života je v současné době považováno za nutný krok k zajištění dlouhodobého 
ekonomického růstu, finanční udržitelnosti důchodových systémů i přiměřené výše 
důchodů.  

V důchodových systémech existuje více možností, jak zohlednit vývoj naděje 
dožití. Nejjednodušším způsobem (s ohledem na počet již provedených reforem 
v evropských zemích) je přechod z dávkově definovaného důchodového systému na 
systém příspěvkově definovaný, kde je výplata dávky prováděna většinou nákupem 
anuity u životní pojišťovny, která automaticky zohlední vývoj naděje dožití ve výši 
anuity. Čím vyšší naděje dožití v době odchodu do důchodu, tím nižší je pak výsledná 
anuita, při stejném množství rozdělovaných prostředků. V minulosti se tímto směrem 
reforem svých důchodových systémů vydalo např. Dánsko, Maďarsko, Norsko, Polsko, 
Slovensko či Švédsko.  

Další nadstavbou příspěvkově definovaných systémů jsou systémy NDC, kde je 
vývoj naděje dožití přímo zakomponován do výpočtové formule výše důchodu. Tyto 
systémy byly zavedeny ve Švédsku, Itálii, Polsku, Lotyšsku a později v Norsku. 

Další možností, jak zohlednit naději dožití v důchodových systémech, je zakom-
ponování vývoje naděje dožití do výpočtové formule důchodů v dávkově definovaných 
systémech. Tímto je ovlivněna výsledná výše důchodu. Takovým směrem se vydalo 
např. Finsko, Německo, Portugalsko a v nedávné době i Španělsko. Posledním ze 
způsobů zohlednění vývoje naděje dožití používaných v zahraničních důchodových 
systémech je svázání některých parametrů důchodových systémů s vývojem naděje 
dožití. Konkrétně se jedná o dobu pojištění (Dánsko, Francie, potenciálně Španělsko) či 
důchodový věk (Dánsko, Itálie, v budoucnu pak Slovensko, Nizozemsko, Řecko, 
potenciálně Španělsko). V tomto případě může jít o vazbu přímou či nepřímou. 

Jednou z výše uvedených forem přijímaných opatření, silně prosazovaných na 
úrovni EU i experty OECD (např. Evropská komise, 2010 OECD, 2007 a 2013), je 
automatická vazba některých parametrů průběžně financovaného důchodového sys-
tému na vývoj střední délky života.1 V EU přijalo takové opatření postupně již 12 
států. Tyto automatické stabilizátory mohou mít podobu úpravy podmínek nároku na 
důchod, tj. důchodového věku nebo doby pojištění, nebo úpravy výpočtu dávek, a to 
buď v podobě zavedení příspěvkově definovaného schématu (NDC), kde je výše anuity 
vypočtena na základě střední délky života, nebo v podobě zavedení koeficientu střední 
délky života do vzorce pro výpočet důchodu.  

                                                           
1  Řada států zavedla ve svém důchodovém systému rovněž příspěvkově definovaný fondově financovaný 

pilíř, v němž je výše anuity závislá na vývoji střední délky života.  
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Ve své deskriptivní třetí části se pak monografie bude v souladu se zadáním 
zabývat právě vazbou mezi nadějí dožití a důchodovým systémem, a to 
(automatickým) přizpůsobením důchodového věku vývoji naděje dožití ve čtyřech 
vybraných zemích EU. 
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1. Vývoj střední délky života a důchodového 
věku v zemích EU 

K poklesu úmrtnosti starších osob, který je spojen s růstem střední délky života, 
dochází ve většině evropských zemí již několik desetiletí (grafy č. 1a a 1b). Určitou 
odchylku od tohoto trendu představovala stagnace nebo dokonce pokles střední délky 
života především v zemích bývalého socialistického bloku do přelomu 80. a 90. let 20. 
století. Zatímco ještě v 60. letech nebyly rozdíly ve střední délce života 65letých osob 
mezi jednotlivými regiony Evropy příliš výrazné, na začátku 90. let již země východní 
Evropy v důsledku horšího zdravotního stavu obyvatelstva významně zaostávaly v 
úrovni střední délky života ve věku 65 let za západoevropskými zeměmi. Od tohoto 
období však dochází rovněž ve většině postkomunistických zemí, s výjimkou dočasného 
zvýšení intenzity úmrtnosti např. v Pobaltí či v Bulharsku (graf č. 1b), k postupnému 
zlepšování úmrtnostních poměrů. Demografické projekce předpokládají zachování 
rostoucího trendu vývoje střední délky života ve vyšším věku v zemích EU i do 
budoucnosti.  

 

Graf č. 1a Vývoj střední délky života ve věku 65 let, původní členské země EU 

 

Pozn.: Pouze země s datovou řadou dostupnou nejméně od roku 1990. 

Zdroj: EUROSTAT Database (2014).  
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Graf č. 1b Vývoj střední délky života ve věku 65 let, nové členské země EU 

 

Pozn.: Pouze země s datovou řadou dostupnou nejméně od roku 1990 

Zdroj: EUROSTAT Database (2014) 

 

Navzdory výše uvedeným trendům vývoje úmrtnosti nebyly nízký průměrný 
věk, ukončení ekonomické aktivity a rostoucí doba pobírání důchodu považovány za 
problematické, naopak, v určité době byl podporován brzký odchod do důchodu ve 
snaze vyřešit problémy na trhu práce. Důchodový věk zůstal ve většině evropských 
zemí od konce 50. do konce 80. let 20. století nezměněn nebo dokonce došlo k jeho 
snížení (tabulka 2). Ke změně přístupu došlo až v posledních dvou desetiletích. Od 90. 
let tak lze v Evropě pozorovat ve vývoji věkové hranice pro nárok na starobní důchod 
dva trendy: 1) sjednocování důchodového věku pro muže a ženy a 2) zvyšování 
důchodového věku pro obě pohlaví. První z uvedených trendů souvisí s evropskou 
právní úpravou, kde je tato problematika řešena směrnicí Rady ze dne 19. prosince 
1978 (79/7/EEC), o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy 
v otázkách sociálního zabezpečení. Plně sjednocený důchodový věk pro muže a ženy 
mají, nebo takový zákon schválily kromě Bulharska, Slovinska a Rumunska všechny 
země EU. Zvyšování důchodového věku pro obě pohlaví probíhalo nejprve v zemích 
bývalého východního bloku, a to vzhledem k relativně nízkému výchozímu věku odcho-
du do důchodu; vlivem rostoucího tlaku demografického stárnutí na důchodové 
systémy a zejména pak ekonomické krize v posledních letech přijala takové opatření 
již většina členských zemí EU. Dále je v rámci EU silně prosazována automatická 
vazba některých parametrů průběžně financovaného důchodového systému na vývoj 
střední délky života. V EU přijalo takové opatření postupně již 12 států (tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1 Automatické přizpůsobení důchodových systémů střední délce 
života v zemích EU 

země 
podmínky nároku na důchod výše dávky 

důchodový věk doba pojištění NDC koeficient 

Dánsko x    

Finsko    x 

Francie  x   

Itálie x  x  

Lotyšsko   x  

Nizozemsko x    

Polsko   x  

Portugalsko    x 

Řecko x    

Slovensko x    

Španělsko    x 

Švédsko   x  

Pozn.: Pouze země s přímou vazbou parametrů průběžně financovaného důchodového schématu na střední 
délku života. Francie ustanovení o automatické úpravě doby pojištění omezila do roku 2017. 

Zdroj: Pollnerová (2011); SSA (2011-2013) 
 

Zvyšování důchodového věku probíhá obvykle na základě jednorázových 
politických rozhodnutí, kdy je stanoveno tempo růstu důchodového věku pro určité 
období. Přestože takové rozhodnutí o zvýšení důchodového věku může být podloženo 
údaji z projekce úmrtnosti, vazba na vývoj střední délky života je pouze částečná, tj. 
nezohledňuje následné změny intenzity úmrtnosti. Dalším možným způsobem je 
automatické přizpůsobení důchodového věku střední délce života. Do praxe jej přímo 
zavedlo již 5 členských států EU (tabulka č. 1) a nepřímo také Francie, kde hlavní 
úlohu při odchodu do důchodu hraje podmínka získané doby pojištění. 

Níže uvedené tabulky přináší přehled o aktuální výši důchodového věku ve 
vybraných zemích EU, jeho dalšího vývoje a případnou existenci vazby na vývoj naděje 
dožití. 

 

Tabulka č. 2 Důchodový věk ve vybraných zemích EU 

země důchodový věk 
(M/Ž) 

uzákoněno další zvyšování vazba na naději dožití 

Rakousko 65/60 ano, cíl 65 obě pohlaví (2033)  

Belgie 65 ne  

Bulharsko 63+8/60+8 
ano, cíl 65 (2024)/63 (2026), nebo 
67 pro oba bez potřebné doby 
pojištění 

 

Kypr 65 ano (pouze určité kategorie)  

ČR  ano ano - nepřímo 

Dánsko 65 ano, cíl 67 (2027) ano 

Estonsko 63/62 ano, cíl 65 (2026)  

Finsko 65 ne  

Francie 60 ano, cíl 62 (2018)  

Německo 67 ano, cíl 67 (2029)  

Řecko 65/60 ano, 65 pro obě pohlaví (2020) ano (od 2021) 
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pokračování tabulky 

země 
důchodový věk 

(M/Ž) uzákoněno další zvyšování vazba na naději dožití 

Maďarsko 62 ano, cíl 65 (2022)  

Irsko 65 ano, cíl 66  

Itálie 66+3/62+3 ano, dle vývoje naděje dožití ano (od 2013) 

Lotyšsko 62 ano, cíl 65 (2021)   

Litva 62+10/60+8 ano, cíl 65 (2026)  

Lucembursko 65 ne  

Malta 61/60 ano, cíl 65 (2026)  

Polsko 65/60 ano, cíl 67  

Portugalsko 65 ne  

Rumunsko 64+6/59+6 ano, cíl 65(2015)/63(2030)  

Slovensko 62 ano 62 (2014) ano (od 2017) 

Slovinsko 63/61 ano 65 (2016)  

Španělsko 65 
ano, cíl 67(v závislosti na době 
pojištění 2027) 

ano (potencionálně od 
2027) 

Švédsko flexibilní 61-67 ano  

Nizozemsko 65+1 ano, cíl 67(2023) ano (od 2024) 

UK 65/60 ano, cíl 66 (2020)  

Zdroj: MISSOC (2010 a 2013); OECD (2012); SSA (2011-2013). 
 

Tabulka č. 3 Vývoj důchodového věku v zemích EU, 1958-2050 

 muži ženy 

1958 1993 2010 2030 2050 1958 1993 2010 2030 2050 

Belgie 65 65 65 65 65 60 60 65 65 65 

Bulharsko .. 60 63 65 65 .. 55 60 63 63 

Česko3 60 60 62,2 65 67,8 60 57 60,7 65 67,8 

Dánsko1 65 67 65 67 68,8 60 67 65 67 68,8 

Estonsko .. 60 63 65 65 .. 55 61 65 65 

Francie 65 60 61 62 62 65 60 61 62 62 

Finsko 65 65 63-68 63-68 63-68 65 65 63-68 63-68 63-68 

Chorvatsko .. .. 65 65 65 .. .. 60 65 65 

Irsko 70 65 65 68 68 70 65 65 68 68 

Itálie1 60 60 65 67,3 68,7 55 55 60 67,3 68,7 

Kypr .. 65 65 65 65 .. 63 65 65 65 

Litva .. 60 62,5 65 65 .. 55 60 65 65 

Lotyšsko .. 60 62 62 62 .. 55 62 62 62 

Lucembursko 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Maďarsko 60 60 62 65 65 55 55 62 65 65 

Malta .. 61 61 65 65 .. 60 60 65 65 

Německo 63 65 65 65,2 67 60 60 65 65,2 67 

Nizozemsko2 65 65 65 68 70,5 65 65 65 68 70,5 

Polsko 60 65 65 67 67 60 60 60 62 67 

Portugalsko 65 65 65 65 65 65 62 65 65 65 

Rakousko 65 65 65 65 65 60 60 60 63 65 

Řecko1,4 .. 65 65 65,8 67,1 .. 60 60 65,8 67,1 

Rumunsko .. 60 63,8 65 65 .. 55 58,8 63 63 
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pokračování tabulky 

 muži ženy 

1958 1993 2010 2030 2050 1958 1993 2010 2030 2050 

Slovensko2,3 60 60 62 63,9 66,7 60 57 60 63,9 66,7 

Slovinsko .. .. 63 63 63 .. .. 61 61 61 

Španělsko 65 65 65 67 67 65 65 65 67 67 

Švédsko 67 65 61-67 61-67 61-67 67 65 61-67 61-67 61-67 

Velká Británie 65 65 65 67 68 60 60 60 67 68 

Pozn.: Stav k únoru 2013 
1 Automatický vývoj podle střední délky života, odhad OECD  
2 Automatický vývoj podle střední délky života, národní odhad 
3 Bezdětné ženy 
4 V Řecku byl až do posledních reforem možný odchod do důchodu při dosažení 37 let pojištění bez ohledu 
na věk. 

Zdroj: MISSOC (2010 a 2013); OECD (2012); SSA (2011-2013). 
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2. Automatické přizpůsobení důchodového věku 
vývoji střední délky života 

V odborné literatuře a v praxi se objevují v zásadě dva způsoby automatického 
přizpůsobení důchodového věku. Prvním přístupem je zachování konstantní střední 
délky života při dosažení důchodového věku. Tento způsob znamená, ceteris paribus, 
udržení stejné délky pobírání důchodu v čase. Úzce souvisí s myšlenkou definování 
hranice stáří jako věku, v němž je dosaženo určité střední délky života (např. Ryder, 
1975). V české odborné literatuře podpořil uvedený přístup L. Rabušic (1998), který 
navrhl stanovit důchodový věk jako věk, v němž zbývá k dožití 15 let. V praxi toto 
opatření aplikovaly o řadu let později postupně Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Slovensko 
a Řecko. Druhý přístup se snaží o zachování stejného poměru doby pobírání důchodu a 
doby strávené v zaměstnání či doby pojištění při dosažení důchodového věku. Tato 
myšlenka vychází ze snahy o posílení mezigenerační spravedlnosti i ze vztahů platných 
pro bilanční rovnici průběžně financovaného důchodového systému (viz rovnice (2)). 
Například komise, která v letech 2002-2006 připravovala důchodovou reformu ve 
Velké Británii,2 navrhla zvyšovat důchodový věk tak, „aby jednotlivé generace čelily 
stejnému podílu dospělého života, po který platí příspěvky a pobírají důchody“ 
(Pensions Commission, 2005, str. 4), a doporučila stanovovat jej podle vývoje střední 
délky života. Na stejném principu je založen automatický stabilizátor zavedený záko-
nem z roku 2003 ve Francii, a to v podobě prodlužování doby pojištění potřebné pro 
získání nároku na plný starobní důchod. Tato doba má být podle zákona3 upravována 
tak, aby byl do roku 2017 zachován poměr mezi potřebnou dobou pojištění a 
průměrnou dobou pobírání důchodu. Pro úplnost je pak třeba uvést, že kromě těchto 
dvou variant se objevují i návrhy, které jsou jejich modifikací. Například návrh stanovit 
důchodový věk jako průměr výchozího důchodového věku a věku, při němž je 
dosaženo stejné střední délky života. Viz např. Sanderson, Schrebov (2008) a jejich 
koncept „prospective age“. 

Smyslem automatického zvyšování důchodového věku je redukce dopadů 
prodlužování střední délky života na průběžně financované systémy. Tento dopad 
vyplývá z bilanční rovnice průběžně financovaného důchodového systému4: 

 

                                                           
2  Komise pro důchodovou reformu ve Velké Británii byla nezávislý orgán, který byl ustanoven k dohlížení 

nad systémem soukromých penzí ve Velké Británii. Ustanovení komise bylo poprvé oznámeno v Zelené 
knize důchodové reformy Velké Británie v prosinci 2002. Komise sestávala ze třech členů - jednoho 
předsedy a 2 komisařů a malého počtu administrativních pracovníků. Výkonní členové komise mají 
vesměs zkušenosti z akademické půdy, dva jsou profesory na mezinárodních univerzitách a výzkumní 
pracovníci, též působí v soukromých společnostech – životopisy všech tří členů je možno nalézt zde: 
http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20070802120000/http://www.pensionscommission.org.
uk/about/biogs.html  

Hlavním cílem komise bylo dohlížet na vývoj důchodového systému ve Velké Británii v čase. Na základě 
těchto pozorování komise vydávala doporučení pro Ministerstvo práce a důchodů. Komise celkem během 
svého působení publikovala tři klíčové zprávy s doporučeními vedoucími ke stabilitě důchodového 
systému v čase. První zpráva byla publikována na podzim 2004, druhá na podzim v roce 2005 a poslední 
zpráva na konci roku 2006, kdy byla činnost komise ukončena. 

3  Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Důchodovou reformou z roku 2013 bylo 
toto ustanovení zákona modifikováno. http://www.legifrance.gouv.fr 

4  Uvedený zjednodušený vztah platí za podmínky, že průměrná mzda je rovna průměrnému vyměřovacímu 
základu pro výběr pojistného a za předpokladu nulových provozních nákladů. 
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(1) příjmy = výdaje; tj. PP x M x PS = PD x D a odtud 
D
M

PS
PP
PD ×= , 

kde PP je počet plátců pojistného, M průměrná mzda, PS pojistná sazba, PD počet 
důchodců a D průměrný důchod. 

Z rovnice (1) je zřejmá závislost finanční bilance systému na vývoji poměru 
počtu důchodců a počtu plátců pojistného, tj. na tzv. indexu (systémové) závislosti, 
který je do značné míry určen vývojem věkové struktury populace, resp. poměru 
počtu osob v důchodovém věku a počtu osob v produktivním věku. Pokles úmrtnosti 
přitom ovlivňuje jak počet plátců pojistného, tak počet důchodců, celkový efekt závisí 
na struktuře úmrtnosti podle věku i početní velikosti jednotlivých věkových skupin. 
V současné době je přitom přírůstek střední délky života ve vyspělých zemích 
nejvýraznější ve věku 65+ a ovlivňuje především počet osob v důchodovém věku. Při 
růstu indexu závislosti v důsledku zlepšení úmrtnostních poměrů ve vyšším věku 
vyžaduje zachování vyváženého salda příjmů a výdajů průběžně financovaného důcho-
dového systému zvýšení příspěvkové sazby nebo snížení tzv. celkového náhradového 
poměru, tj. relace průměrného důchodu a průměrné mzdy.  

Bilanční rovnice průběžně financovaného systému, resp. index závislosti, na 
který se v dalším rozboru zaměříme, bývá rovněž vyjadřován pomocí poměru 
průměrné doby pobírání důchodu a průměrné doby pojištění/placení pojistného (např. 
Palmer, 2003). Pro stacionární populaci, tj. populaci s konstantním řádem vymírání a 
počtem narozených, lze totiž za předpokladu, že všichni jedinci začínají být 
ekonomicky aktivní a platit pojistné ve věku va a odcházejí do důchodu ve věku vd, 
vyjádřit index závislosti pomocí vztahu:  
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kde ω je limitní věk, kterého se nikdo nedožije, L(x) počet žijících ve věku x podle 
úmrtnostních tabulek a l(va) počet dožívajících se věku va podle úmrtnostních tabulek. 

V realitě však intenzita úmrtnosti není konstantní jako ve stacionární populaci, 
naopak dlouhodobě se snižuje, přičemž může také vykazovat odchylky od tohoto 
trendu (viz grafy č. 1a a 1b). Mikro- i makroekonomické dopady zavedení automatic-
kého přizpůsobení vývoji střední délky života potom závisejí na způsobu, jaký je pro 
výpočet ukazatele střední délky života zvolen. V praxi se pro výpočet střední délky 
života využívají nejčastěji tzv. okamžikové (transverzální) úmrtnostní tabulky, které 
vycházejí z měr úmrtnosti pozorovaných v daném roce. Takto počítaná střední délka 
života vlastně vyjadřuje zbývající roky k dožití u hypotetické generace, jejíž úmrtnost 
se nemění a zůstává na úrovni daného roku. Druhým možným způsobem výpočtu 
střední délky života je použití generačních úmrtnostních tabulek, které jsou založeny 
na v čase se měnících intenzitách úmrtnosti jednotlivých skutečných generací. Přesnou 
střední délku života pro jednotlivé generace lze však zjistit až po vymření celé 
generace. Pro účely důchodové politiky, kdy nás zajímá otázka budoucí délky pobírání 
důchodu jednotlivých generací důchodců, je tedy třeba při generačním výpočtu střední 
délky života vycházet z prognózy vývoje úmrtnosti. 

K rozboru dopadů automatického přizpůsobení důchodového věku na průběžně 
financované důchodové systémy a dále rozbor rozdílů v použití okamžikových a 
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generačních úmrtnostních tabulek využijeme nejprve zjednodušený model populace 
s trvale klesající úmrtností. Tento model mimo jiné umožňuje hodnotit vliv klesající 
úmrtnosti na věkovou strukturu populace, tj. i na vývoj indexu závislosti (Schoen, 
Jonsson, Tufis, 2004; Schoen, Canudas-Romo, 2005). Populace je v tomto modelu 
charakterizována konstantním počtem narozených a sílou úmrtnosti (okamžitou mírou 
úmrtnosti) podle funkce: 

(3) ))(exp(),( tfbxAtx −+=µ , 

kde µ(x,t) je síla úmrtnosti, x věk, A, b konstanty a f(t) funkce poklesu úmrtnosti 
v čase. 

 

Rovnice (2) má v tomto případě obecnější podobu: 
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kde N je počet narozených, p(t-x, x) je pravděpodobnost přežití generace t-x do věku 
x. 

Při konkrétní aplikaci modelu populace s klesající úmrtností vycházíme z před-
pokladu, že jedinci vstupují na trh práce ve 20 letech a pokud nezemřou, jsou 
zaměstnáni až do dosažení důchodového věku, který ve výchozím čase t=0 činí 65 let. 
Nejprve předpokládáme konstantní tempo poklesu úmrtnosti (f(t) = ct, c=0,012), 
která je na nízké výchozí úrovni (A = -11,2146608 a b=0,1) (viz Schoen, Canudas-
Romo, 2005). Při takto zvolených parametrech roste střední délka života ve věku 65 
let zhruba o 0,1 roku ročně. Pro srovnání uveďme, že v České republice se v posledních 
dvaceti letech střední délka života ve věku 65 let zvýšila v průměru o 0,16 roku ročně. 
Uvažujeme dvě varianty přizpůsobení důchodového věku, jak jsou popsány výše. 
Varianta I předpokládá, že se střední délka života při dosažení důchodového věku 
v čase nemění. Varianta II zachovává konstantní poměr průměrné doby pobírání 
důchodu a průměrné doby pojištění. 

Vývoj důchodového věku a indexu závislosti při automatickém přizpůsobení 
důchodového věku ve výše uvedeném modelu zachycují grafy č. 2a a č. 2b. Při 
zachování důchodového věku na úrovni 65 let by v modelové populaci index závislosti 
lineárně rostl, neboť převládá efekt poklesu intenzity úmrtnosti ve vyšším věku nad 
efektem poklesu intenzity úmrtnosti v ostatních věkových skupinách. Tento vývoj by, 
za jinak nezměněných podmínek, vedl k deficitům průběžně financovaného důchodo-
vého systému. Při úpravě důchodového věku podle varianty I, tedy za předpokladu, že 
zůstane zachována střední délka života při dosažení důchodového věku, přispívají 
jednotlivé generace postupně s rostoucím důchodovým věkem do systému delší dobu, 
důchod však pobírají po dobu stejnou jako generace předchozí. Důchodový věk vzroste 
z 65 let v čase t=0 na 77,0 let v čase t=100 (resp. 78,6 let v případě použití 
generačních úmrtnostních tabulek). Počet důchodců se mírně snižuje, zatímco počet 
plátců pojistného roste, což vede k poklesu indexu závislosti (graf č. 2b). Při zvolení 
úpravy důchodového věku podle varianty II, tedy při zachování poměru průměrné 
doby pobírání důchodu a průměrné doby placení pojistného pro osoby, které dosáhly 
věku 20 let, roste důchodový věk pozvolněji než ve variantě I (graf č. 2a). Růst 
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důchodového věku kompenzuje dopad změn úmrtnosti na index závislosti, který se 
v tomto případě stabilizuje na výchozí úrovni (v případě použití generačních úmrtnost-
ních tabulek mírně klesá).5 Celkový dopad na finanční bilanci důchodového systému 
závisí v případě obou variant na vývoji dalších parametrů. Např. v systému, kde je 
výše důchodu závislá na získané době pojištění, může vést zvýšení důchodového věku 
k vyšší úrovni nově přiznaných důchodů. Významný může být rovněž dopad zvýšení 
důchodového věku na výdaje na invalidní důchody. 

Poněkud jiná situace v důchodovém systému nastane, pokud připustíme změny 
tempa poklesu úmrtnosti. Vyjdeme ze stejného modelu jako v předchozí části, 
předpokládáme ovšem vývoj úmrtnosti v čase podle funkce f(t)= ct+d sin(tθ) (Schoen, 
Canudas-Romo, 2005). Tento předpoklad umožňuje hodnotit dopad obou variant 
automatického přizpůsobení důchodového věku v situaci dočasného zpomalení růstu 
(resp. poklesu) či zrychlení růstu střední délky života. Grafy č. 3a a č. 3b zachycují 
dopady automatického přizpůsobení důchodového věku v situaci, kdy jsou období 
relativně rychlého růstu střední délky života ve věku 65 let (v prvním období o 0,2 
roku ročně při použití okamžikových úmrtnostních tabulek) střídány obdobími 
pozvolnějšího růstu až stagnace tohoto ukazatele.6  

 

Graf č. 2a Automatické zvyšování důchodového věku v modelu populace 
s konstantně klesající úmrtností 

 

Pozn.: Varianta I - konstantní střední délka života při dosažení důchodového věku. Varianta II - konstantní 
poměr doba pobírání důchodu/doba placení pojistného. Okamžikové - použití okamžikových úmrtnostních 
tabulek; generační - použití generačních úmrtnostních tabulek. 

Zdroj: Vlastní výpočet. 

                                                           
5  V modelu se předpokládá okamžité přizpůsobení důchodového věku změnám úmrtnosti. Stanovení 

důchodového věku podle vývoje úmrtnosti v minulém období by vedlo ke zpoždění reakce důchodového 
systému na změny úmrtnosti a v případě varianty II ke stabilizaci indexu závislosti na vyšší než výchozí 
úrovni. 

6  Zpomalení prodlužování střední délky života ve druhém projekčním období (2031-2050) předpokládá ve 
své projekci vývoje obyvatelstva i např. Český statistický úřad (ČSÚ, 2013). 
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Graf č. 2b Index závislosti v modelu populace s konstantně klesající úmrtností 

 

Pozn.: Varianta I – konstantní střední délka života při dosažení důchodového věku. Varianta II – konstantní 
poměr doba pobírání důchodu/doba placení pojistného. Okamžikové - použití okamžikových úmrtnostních 
tabulek; generační - použití generačních úmrtnostních tabulek. 

Zdroj: Vlastní výpočet. 
 

Graf č. 3a Automatické přizpůsobení důchodového věku v modelu populace se 
změnami tempa poklesu úmrtnosti 

 

Pozn.: Varianta I – konstantní střední délka života při dosažení důchodového věku. Varianta II - konstantní 
poměr doba pobírání důchodu/doba placení pojistného. Okamžikové - použití okamžikových úmrtnostních 
tabulek; generační - použití generačních úmrtnostních tabulek. 

Zdroj: Vlastní výpočet. 
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Graf č. 3b Index závislosti v modelu populace se změnami tempa poklesu 
úmrtnosti 

 

Pozn.: Varianta I – konstantní střední délka života při dosažení důchodového věku. Varianta II - konstantní 
poměr doba pobírání důchodu/doba placení pojistného. Okamžikové - použití okamžikových úmrtnostních 
tabulek; generační - použití generačních úmrtnostních tabulek. 

Zdroj: Vlastní výpočet. 
 

Na rozdíl od konstantního poklesu se změny tempa vývoje úmrtnosti při použití 
klasických okamžikových nebo generačních úmrtnostních tabulek v případě obou 
variant projeví výkyvy indexu závislosti a potencionálně i výkyvy finanční bilance 
důchodového systému. Jak vyplývá z rovnice (4), je poměr důchodců a počtu plátců 
pojistného v daném roce závislý na historii intenzity úmrtnosti jednotlivých generací 
do okamžiku t. Nezávisí tedy na intenzitě úmrtnosti v následujících letech, která je 
ovšem zachycena v generačních úmrtnostních tabulkách, ani pouze na úmrtnosti 
v roce t, na které jsou založeny tabulky okamžikové.  

Generační úmrtnostní tabulky sice nejlépe reflektují situaci jednotlivých generací 
plátců pojistného/důchodců, fluktuace úmrtnosti se v nich však promítá dříve než 
v tabulkách okamžikových, což se při automatickém přizpůsobení důchodového věku 
odráží ve vývoji indexu závislosti. Pokles úmrtnosti v časovém intervalu t = (0, 40) se 
při zavedení automatického stabilizátoru v čase t = 0 projevuje i u generací, které již 
odešly do důchodu, a zároveň přizpůsobení důchodového věku odráží i stagnaci úmrt-
nosti v dalším období. Při použití generačních úmrtnostních tabulek je proto v tomto 
případě kompenzace dopadu změn úmrtnosti na index závislosti pouze částečná. 
Naopak pokles úmrtnosti v čase t > 70 vede při použití generačních úmrtnostních 
tabulek ke změnám důchodového věku a indexu závislosti dříve, než začne ovlivňovat 
bilanci průběžně financovaného systému (graf č. 3b). Index závislosti se nestabilizuje 
v žádné z obou variant přizpůsobení důchodového věku. 

Z důvodu obavy z chybné projekce úmrtnosti je obvykle v praxi zemí, které 
využívají automatické stabilizátory, dávána přednost použití okamžikových úmrtnost-
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ních tabulek, které však může vytvářet nerovnosti mezi jednotlivými generacemi. 
V popsané modelové situaci sice aplikace okamžikových úmrtnostních tabulek stabili-
zuje index závislosti lépe než aplikace tabulek generačních (graf č. 3b), ovšem za cenu 
velmi rychlého zvyšování důchodového věku prvních generací, na něž se zavedení 
automatického stabilizátoru vztahuje (graf č. 3a). Z grafu č. 3a je zřejmé, že tempo 
vývoje střední délky života počítané podle generačních tabulek není shodné s tempem 
vývoje střední délky života jednotlivých generací a výsledkem může být například 
taková úprava důchodového věku, která ve skutečnosti zkrátí dobu pobírání důchodu 
pro některé generace. V praxi vývoj střední délky života v jednotlivých letech podléhá 
rovněž krátkodobým výkyvům (viz graf č. 1), které se ovšem v generačním pohledu 
nemusí výrazněji projevit. Důsledkem mohou být určité „skoky“ v důchodovém věku a 
další nerovnosti mezi jednotlivými generacemi (viz Pollnerová, 2011). Problém 
krátkodobých výkyvů může částečně řešit použití víceletých průměrů, případně 
stanovení limitů pro zvýšení důchodového věku.  
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3. Případové studie vybraných zemí 

Při rozboru důchodových systémů evropských zemí byly identifikovány násle-
dující země, kde došlo v poslední době, nebo je naopak uvažováno do budoucna, ke 
změnám v důchodovém věku v závislosti na vývoji naděje dožití. 

V Dánsku bylo zvyšování důchodového věku v návaznosti na naději dožití 
upraveno již Sociální reformou z roku 2006, kdy byl zvýšen důchodový věk z 65 na 67 
let v roce 2027. Nadále by pak měl být důchodový věk napřímo svázán s vývojem 
naděje dožití. 

V Řecku se důchodový věk postupně zvyšuje až do roku 2020. Od roku 2021 se 
bude nadále důchodový věk, stejně jako potřebná doba pojištění k získání „plného“ 
důchodu, měnit v závislosti na vývoji naděje dožití. Předpokládá se, že by tyto dva 
parametry důchodového systému byly revidovány každé 3 roky. 

Itálie jako reakci na hospodářskou krizi a vývoj demografických ukazatelů 
přijala v roce 2011 (částečně již obsaženo v zákonech z roku 2009 a 2010) zákon, 
kterým se zvyšuje věk odchodu do důchodu a kterým se zároveň stanovuje závislost 
věku odchodu do důchodu na vývoji naděje dožití. Zároveň také došlo ke sjednocení 
věku odchodu do důchodu mezi různými kategoriemi pojištěnců a postupně též 
k sjednocení věku odchodu do důchodu pro muže a ženy. Svázání důchodového věku 
s nadějí dožití se poprvé uskuteční v roce 2013 a na základě vývoje naděje dožití bylo 
stanoveno, že se důchodový věk zvýší na 66 let a tři měsíce. Další zvýšení 
důchodového věku, tentokrát o čtyři měsíce, je pak naplánováno na rok 2018, kdy 
bude důchodový věk 66 let a 7 měsíců pro všechny kategorie a bez ohledu na pohlaví. 
Pokud by se však do té doby nějak výrazně změnila naděje dožití, bude toto zvýšení 
zrevidováno. Od roku 2013 se zároveň plánuje pravidelná revize každé tři roky, která 
by upravila vazbu mezi důchodovým věkem a nadějí dožití. Po roce 2019 pak dojde ke 
zkrácení periody této revize na 2 roky. Prozatím je stanoveno, že v roce 2021 bude 
dosaženo cílového důchodového věku 67 let pro obě pohlaví.  

V Polsku dochází od roku 2013 k postupnému zvyšování důchodového věku o 4 
měsíce každý rok. Cílem je dosáhnout jednotného důchodového věku pro obě pohlaví 
na úrovni 67 let. Muži této hranice dosáhnou v roce 2020 a ženy v roce 2040. Při 
stanovení nárůstu důchodového věku o 4 měsíce bylo přihlédnuto mimo jiné k vývoji 
naděje dožití. S dalším svázáním důchodového věku s nadějí dožití se v Polsku 
nepočítá, neboť systém NDC operuje s nadějí dožití jako s jedním parametrem formule 
výpočtu výše důchodu. 

Na Slovensku se zvyšuje důchodový věk tak, aby v roce 2014 dosáhl 
jednotného důchodového věku pro muže a ženy 62 let. Od roku 2017 je pak 
naplánováno svázání výše věku odchodu do důchodu s vývojem naděje dožití. 

V Nizozemsku bylo odsouhlaseno, že se věk odchodu do důchodu bude 
upravovat v závislosti na vývoji naděje dožití. Bylo schváleno, že každých 5 let bude 
provedena revize demografické prognózy včetně naděje dožití a v závislosti na jejím 
vývoji bude upraven důchodový věk. Jako výchozí krok pro takové uspořádání bylo 
stanoveno, na základě aktuální demografické prognózy, že důchodový věk vzroste 
postupně z 65 let na 66 let v roce 2019 a na 67 let v roce 2023. 

Ve Španělsku se zvyšuje důchodový věk z 65 let na 67 let graduálně, a to o 
jeden měsíc ročně až do roku 2018, poté o 2 měsíce ročně do roku 2027. Reformou 
španělského důchodového systému v roce 2011 byl zaveden do tohoto systému tzv. 
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stabilizační faktor (účinný od roku 2032), který by měl v pětiletých intervalech 
zohledňovat vývoj naděje dožití ve věku dokončených 67 let. Stabilizační faktor může 
(ale nemusí) ovlivnit následující parametry důchodového systému: 

• důchodový věk - zvyšování statutárního důchodového věku stejným tempem, jako 
se zvyšuje naděje dožití, 

• minimální doba pojištění potřebná pro získání „plného důchodu“ - poměr mezi 
minimální dobou pojištění a nadějí dožití by měl být v každé pětileté periodě stejný. 

Jelikož však finanční stabilita důchodového systému - jejíž udržení má za úkol 
právě stabilizační faktor - nezáleží pouze na vývoji naděje dožití, ale také na dalších 
proměnných, jako je např. míra zaměstnanosti, či míra závislosti, je stanoveno, že 
stabilizační faktor musí brát v úvahu i tyto proměnné. Bohužel nikdo zatím přesně neví, 
jak bude stabilizační faktor fungovat v realitě, zatím byly pouze provedeny variabilní 
modelové propočty. 

S ohledem na výše zjištěné poznatky a zadání projektu byly po dohodě řešitele 
se zadavatelem pro podrobné zjištění mechanizmů a procesů vedoucích ke vzniku 
doporučení úprav v důchodovém věku vybrány následující země: Dánsko, Itálie, 
Nizozemsko a Slovensko. 

3.1 Dánsko 

V Dánsku je v důchodovém systému zabudován mechanismus, který navazuje 
věk odchodu do důchodu (i předčasného) na vývoj průměrné doby dožití. Tento 
mechanizmus byl v Dánsku zaveden v roce 2006 jako součást tzv. „dohody o sociálním 
zabezpečení“. Účinnost tohoto mechanizmu je plánována od roku 2015. Mechanizmus 
je ukotven v zákonech - konkrétně v zákoně o národním sociálním, starobním a 
invalidním důchodu. 

Za přizpůsobování důchodového věku vývoji naděje dožití v Dánsku je zodpo-
vědné ministerstvo sociálních věcí. Důchodový věk se přizpůsobuje na základě vývoje 
dvou parametrů - skutečného vývoje naděje dožití pozorované na historických datech 
(společně pro muže i ženy) za poslední dva roky a vývoje očekávané naděje dožití. 
Změna důchodového věku se počítá podle následujícího vzorce:  

C=L+LT-P, 

kde C značí změnu důchodového věku, L je naděje dožití v 60 letech v předcho-
zích dvou letech, LT je konstanta 0,6 roku stanovená na základě očekávaného nárůstu 
v celkové naději dožití a P je konstanta 14,5 roku představující předpokládanou dobu 
pobírání důchodu. Výsledné číslo se zaokrouhlí na celé půlroky. Maximální celková 
změna důchodového věku je limitována na 1 rok při každé revizi. Takto zrevidovaný 
důchodový věk vstoupí v platnost za 15 let od provedení revize. Revize důchodového 
věku jsou prováděny každých 5 let. 

Zvolení vývoje skutečně pozorované naděje dožití v minulosti jako hlavního 
parametru automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje 
dožití bylo schváleno v „dohodě o sociálním zabezpečení“ s odůvodněním, že se 
zmenší prostor pro politické ovlivňování vývoje důchodového věku prostřednictvím 
nadhodnocených či podhodnocených údajů o předpokládaném vývoji úmrtnosti. Jako 
nevýhoda tohoto řešení může být uváděn fakt, že budoucí generace se budou dožívat 
vyššího věku nežli generace současné, a tak by zvýšení důchodového věku pouze o 
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nárůst v historicky zjištěné naději dožití nemusel být dostatečný. Z tohoto důvodu byla 
do vzorce zapracována konstanta LT v aktuální výši 0,6 let, která reaguje na 
předpokládaný nárůst v naději dožití do budoucna. 

Přizpůsobování důchodového věku naději dožití je naplánováno jako postupné. 
Zákonem je důchodový věk stanoven následovně: 

65 let  pro narozené před 1. lednem 1954 

65,5 let  pro narozené mezi 1. lednem 1954 a 30. červnem 1954 

66 let  pro narozené mezi 1. červencem 1954 a 31. prosincem 1954 

66,5 let  pro narozené mezi 1. lednem 1955 a 30. červnem 1955 

67 let  pro narozené po 30. červnu 1955 

Počínaje rokem 2015 bude ministerstvo sociálních věcí každých pět let 
přepočítávat podle výše uvedeného vzorce, zda by se měl změnit důchodový věk pro 
osoby narozené po 31. prosinci 1962. 

 

Důchodová reforma 2011 

V květnu 2011 dosáhla vláda dohody se Sociálními liberály, Novou aliancí a 
Dánskou občanskou stranou na důchodové reformě, která řešila zejména otázku 
předčasných důchodů a zároveň i úpravy důchodového věku. Tato důchodová reforma 
upravila podmínky implementace postupného zvýšení důchodového věku. Dotknula se 
osob, které byly ke konci roku 2011 ve věku 50,5-60 let. Kdyby zůstaly v platnosti 
podmínky dohodnuté ve „smlouvě o sociálním zabezpečení“ z roku 2006, osoby z této 
věkové skupiny by pobíraly důchod (či předčasný důchod) delší dobu nežli osoby 
z věkových kohort mladších či starších. Touto důchodovou reformou jim byl zvýšen 
důchodový věk v rozmezí 0,5 roku až dvou let, jak ukazuje níže uvedená tabulka. 

Závěrem lze říci, že „smlouva o sociálním zabezpečení“ a důchodová reforma 
z roku 2011 zajistily vyšší důchodový věk pro budoucí seniory a snížily počet let, o 
který je možno dříve odejít do předčasného důchodu, z 5 na 3 roky. 

 

Tabulka č. 4 Parametry důchodového věku a věku odchodu do předčasného 
důchodu - stav v roce 2011, stav po naplnění dohody z roku 2006 (stav po 
naplnění dohody z roku 2011) 

 stav v roce 2011 smlouva o soc. 
zabezpečení 2006 

důchodová reforma 
2011 

důchodový věk (před úpravou dle naděje dožití)  
věk odchodu do předčasného 
důchodu 60 let 62 let 64 let 

důchodový věk 65 let 67 let 67 let 

úprava dle naděje dožití ne ano ano 

doba pobírání předčasného důchodu 

maximum 5 let 5 let 3 let 

 
Přizpůsobení věku vývoji naděje dožití nedoznalo důchodovou reformou z roku 

2011 výrazných změn oproti dohodě z roku 2006. Parlament nadále rozhoduje 
v pětiletých obdobích o tom, zda dojde k úpravě důchodového věku či nikoli. 
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Důchodová reforma z roku 2011 uspíšila zavedení tohoto přizpůsobování věku naději 
dožití a posunula ho již na rok 2015 (v původní dohodě z roku 2006 to bylo 2018). 

Důchodová reforma z roku 2011 se zaměřila hlavně na předčasné důchody. Dle 
návrhu této reformy se možnost čerpat předčasný důchod posune o další dva roky, 
než ho již posunula dohoda z roku 2006. Po postupném zvýšení důchodového věku 
tedy bude možno do předčasného důchodu odcházet nejdříve v 64 letech, oproti 60 
letům, jak je to možné dnes. Zároveň byla reformou zkrácena doba pobírání 
předčasného důchodu na maximálně 3 roky. 

Hodnoty vývoje naděje dožití v Dánsku dlouhodobě poskytuje dánský statistický 
úřad, tudíž nebylo nutné v rámci zavádění automatického přizpůsobení věku odchodu 
do důchodu naději dožití zadávat statistickému úřadu nějaké nové úkoly. Statistický 
úřad poskytuje prognózy vývoje naděje dožití a sleduje vývoj naděje dožití již od svého 
založení v roce 1850. Od roku 1871 má na starosti též sčítání lidu, domů a bytů. V roce 
1966 byl zákonem o dánské statistice ustanoven tzv. královský statistik jako výkonný 
ředitel statistického úřadu, který má k dispozici nezávislou radu a provádí výzkum a 
statistická šetření nezávislé jak na vládě, či jiné státní instituci. O dva roky později byl 
založen populační registr, kde každému jedinci bylo přiděleno centrální osobní 
registrační číslo, které ho jasně identifikuje ve všech záležitostech veřejné správy a 
cenzů. Od roku 1981 existuje úplný populační registr, který umožňuje sledovat základní 
demografické a socioekonomické ukazatele. Od roku 2001 jsou demografická data 
zdarma publikována pro využití širokou veřejností. 

V současné době jsou populační statistiky velmi dynamické a denně aktualizo-
vané. Např. úmrtí jedince je do příslušných statistik zaznamenáno jeden den poté, co 
bylo oznámení o úmrtí doručeno doktorem (či jiným odpovědným subjektem) příslušné 
matrice (či jinému oprávněnému úřadu). Populační registr je tak každodenně aktuali-
zován, a tudíž je možno mít velmi přesné a aktuální údaje o dosažené naději dožití. 

Publikace obsahující populační statistiky, včetně naděje dožití, vychází každo-
ročně druhý či třetí týden v únoru. Rozhodným okamžikem pro skončení sběru dat je 
1. leden, statistický úřad pak ještě měsíc počká na pozdní dodání relevantních dat. 
Následně jsou pak vypočteny demografické ukazatele jako např. plodnost, úmrtnost, 
naděje dožití dle věku, pohlaví apod. Propočty a verifikace dat trvá v průměru týden 
až dva a následně jsou všechna data veřejně publikována. 

Celý dánský statistický úřad a zejména pak procedura sběru dat, jejich 
zpracování a následné publikování není závislé ani na politickém tlaku či na vládě nebo 
jiné státní instituci. 

Při přípravě zákona o mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naději 
dožití nebyl dánský statistický úřad přizván ke spolupráci. Ačkoli již příští rok (2015) 
by mělo dojít poprvé k přepočtu důchodového věku na základě zákona podle výše 
uvedeného vzorce, dosud nebyla domluvena spolupráce mezi ministerstvem sociálních 
věcí a dánským statistickým úřadem. Otázkou je, zda k nějaké oficiální spolupráci 
vůbec dojde, neboť demografická data jsou publikována veřejně a ministerstvo 
sociálních věci je tedy má k dispozici. 

Mechanizmus přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití byl primárně 
zaveden jako reakce na dlouhodobý trend prodlužování lidského života v Dánsku a 
předpokládá zvyšování důchodového věku. Teoreticky však, v případě, že by naděje 
dožití poklesla, může dojít i ke snížení věku odchodu do důchodu.  

Proces přizpůsobení důchodového věku naději dožití není plně automatický, 
vyžaduje schválení parlamentem. Ministerstvo sociálních věcí provede dle výše 
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uvedeného postupu propočet nového důchodového věku a výsledek pak předloží ke 
schválení parlamentu. Změna ve věku odchodu do důchodu pak nastane až po schvá-
lení parlamentem. S ohledem na fakt, že již přijetí zákona o úpravě důchodového věku 
v relaci na vývoj naděje dožití získalo většinovou podporu napříč spektrem politických 
stran, dá se předpokládat, že změny v důchodovém věku budou parlamentem 
schvalovány. 

Prvně se idea přizpůsobení důchodového věku v závislosti na vývoji naděje 
dožití objevila v doporučení tzv. Komise sociálního zabezpečení 7. prosince 2005. 
Komise byla ustanovena liberálně konzervativní vládní koalicí 23. září 2003 za účelem 
položení základů široké veřejné debatě o sociálním zabezpečení pomocí publikování 
vědeckých rozborů a reformních návrhů. Jedním z návrhů této komise bylo zvyšování 
důchodového věku jako reakce na růst naděje dožití o jeden měsíc ročně, počínaje 
říjnem 2013 (jak u státního pilíře, tak u soukromých penzí) a zároveň postupné 
odstranění předčasných důchodů. 

Tehdejší premiér Anders Fogh-Rasmussen však většinu návrhů Komise 
sociálního zabezpečení odmítl ten samý den, kdy byly komisí představeny.  

Nicméně některé z návrhů této komise se staly předmětem dalších navazujících 
politických vyjednávání, a to včetně návrhu na přizpůsobení důchodového věku 
rostoucí naději dožití. Ten byl nakonec projednáván jak u normálního důchodového 
věku, tak i u věku odchodu do předčasného důchodu (ač původní návrh komise hovořil 
o zrušení možnosti předčasných odchodů do důchodu), avšak v soukromých penzijních 
schématech se vazba mezi důchodovým věkem a nadějí dožití neuplatnila. 

20. června 2006 se liberálně konzervativní vláda, Sociální demokraté, Sociální 
liberálové a Dánská občanská strana shodli na reformě sociálního zabezpečení, tzv. 
dohodou o sociálním zabezpečení. Proti této dohodě vystoupily Sociální strana lidová a 
Strana zelených, které argumentovaly, že tato reforma sníží rozsah sociálních jistot. 
Odbory a zaměstnavatelé byli nejdříve proti, postupem času však začali tuto dohodu 
podporovat, s odkazem na nutnost podpořit nabídku práce. Lze tedy konstatovat, že 
zavedení úpravy důchodového věku v závislosti na vývoji naděje dožití mělo širokou 
podporu napříč politickým spektrem i u sociálních partnerů. Původně schválený návrh 
vycházel z návrhů komise pro sociální zabezpečení, ale ač komise navrhovala jeho 
zavedení již v roce 2013, tak bylo původně schváleno datum zavedení 2018, které bylo 
později posunuto na rok 2015. Oproti původnímu návrhu komise, kde bylo navrhováno 
maximální zvýšení důchodového věku o jeden měsíc každý rok v rámci pětiletého 
revidovaného období, došlo ke zvýšení tohoto stropu na maximálně jeden rok během 
pětiletého období.  

Jedním z nedostatků, který by mohl být mechanizmu přizpůsobení důchodového 
věku vývoji naděje dožití v Dánsku vytknut, je nebrání v úvahu vnitrogeneračních 
rozdílů v naději dožití pro jednotlivé věkové kohorty, zejména pak sociálně ekonomic-
kých (zejména pohlaví) a profesních rozdílů u jednotlivých druhů povolání, ač jsou tyto 
k dispozici. 

S ohledem na širokou podporu politického spektra pro dohodu o sociálním 
zabezpečení z roku 2006 nebyly v Dánsku až na výjimky alternativní návrhy na úpravu 
důchodového věku. Jednou z nich byl tzv. „model 40 let práce“, který propagovala 
Dánská občanská strana a který neurčoval věk odchodu do důchodu jako biologický 
věk, ale jako věk po získání 40 let pracovní kariéry. V tomto modelu existovaly určité 
sociální modely pro různé skupiny a obsahoval pobídky ke vzdělávání a získávání 
prodlužování pracovní kariéry. 



3. Případové studie vybraných zemí 
 

 

 

26 

Důchodová reforma z roku 2011, která byla uzákoněna 21. 12. 2011, byla ve 
skutečnosti schválena množstvím politických stran již 13.5.2011, a to ještě před 
parlamentními volbami, které se konaly v září 2011. Politické strany již v květnu slíbily, 
že pokud uspějí ve volbách a získají většinu v parlamentu, tak reformu prosadí. Po 
výsledku voleb pak reformu podpořili jak vládní, tak většina opozičních stran. Součástí 
reformy 2011 bylo, již krom výše zmíněných redukcí v předčasných důchodech a 
úpravách důchodového věku, zavedení většího testování dostatečné výše důchodových 
příjmů pro možnost předčasného odchodu do důchodu. 

Nutno ještě dodat, že společně s těmito změnami bylo (na popud Dánské 
občanské strany a Sociálních liberálů) zavedeno nové schéma „starobních-invalidních“ 
důchodů, které vstoupilo v platnost 1.1.2014 a které nabízí alternativní možnost 
k předčasnému odchodu do důchodu, bez ohledu na předchozí výši příspěvků. 

Ekonomická rada (poradní sbor vlády, založen zákonem v roce 1962, má 26 
členů tvořených zástupci odborů, zaměstnavatelů, centrální banky, dánské vlády a 
nezávislých expertů) provedla v roce 2013 hodnocení dopadů důchodových reforem a 
zralosti penzijních plánů ve druhém pilíři. Z jejích závěrů stojí za povšimnutí tyto tři 
body: 

• Studie předpokládá mnohem menší počet lidí odcházejících do předčasného dů-
chodu, než bylo doposud odhadováno. Nové propočty hovoří pouze o 5 000 osobách 
odcházejících do předčasného důchodu v roce 2050, a to zejména díky restriktivním 
opatřením cíleným na předčasné důchody a zároveň díky větším ekonomickým 
pobídkám k setrvání na trhu práce. 

• Více lidí bude pokračovat v pracovní kariéře i po dosažení důchodového věku. Studie 
předpokládá, že se zvýší počet lidí, kteří budou chtít zvětšit svůj důchod odložením 
odchodu do důchodu za zákonem stanovený důchodový věk. 

• Více lidí odejde do důchodu bez nároku na důchod ze státního pilíře. Díky rostou-
címu bohatství důchodců, bude růst počet lidí, kteří budou schopni odejít do 
důchodu bez nároku na dávky sociálního zabezpečení (tedy zejména důchod). 

Na závěr rada odhaduje nárůst zaměstnanosti do roku 2050 o 40 000 osob více, 
nežli bylo původně očekáváno. 

Provedenými reformami výše uvedenými vyhovělo Dánsko doporučením Rady 
EU. Diskuze o budoucí podobě důchodů a sociálního zabezpečení v Dánsku je nadále 
velmi živá a zúčastňují se jí jak politické strany, sociální partneři, výzkumná pracoviště, 
„think tank“ instituce, nevládní organizace, tak i široká veřejnost. S ohledem na širokou 
podporu reformních návrhů nelze v Dánsku v blízké budoucnosti předpokládat opuštění 
či zmírnění mechanizmu automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití. 

Následující tabulky ukazují předpokládaný důchodový věk na základě součas-
ných demografických projekcí. Do roku 2027 dojde ke zvýšení možnosti odejít do 
předčasného důchodu o jeden rok dříve, stejně tak bude v roce 2030 zvýšen 
důchodový věk o 1 rok. 
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Tabulka č. 5 Důchodový věk a věk pro předčasný odchod do důchodu (stav dle 
dohody o sociálním zabezpečení 2006, reformy 2011 - za předpokladu konečného 
stavu po implementaci všech reformních opatření)  

osoby 
narozené 

v první/druhé 
polovině roku 

věk 
v roce 
2010 

dohoda o sociálním 
zabezpečení 2006 důchodová reforma 2011 

předčasný 
odchod do 
důchodu 

důchodový 
věk 

předčasný 
odchod do 
důchodu 

důchodový 
věk 

počet let, jak 
dlouhou je 

možné 
pobírat 

předčasný 
důchod 

1953:1 57 60 65 60 65 5 

1953:2 57 60 65 60 65 5 

1954:1 56 60 65 60,5 65,5 5 

1954:2 56 60 65 61 66 5 

1955:1 55 60 65 61,5 67 5 

1955:2 55 60 65 62 67 5 

1956:1 54 60 65 62,5 67 4,5 

1956:2 54 60 65 63 67 4 

1957:1 53 60 65 63 67 4 

1957:2 53 60 65 63 67 4 

1958:1 52 60 65 63 67 4 

1958:2 52 60 65 63 67 3,5 

1959:1 51 60,5 65,5 63,5 67 3 

1959:2 51 61 66 64 67 3 

1960:1 50 61,5 66,5 64 67 3 

1960:2 50 62 67 64 67 3 

1961:1 49 62 67 64 67 3 

1961:2 49 62 67 64 67 3 

1962:1 48 62 67 64 67 3 

1962:2 48 62 67 64 67 3 

1963:1 47 63 68 65 68 3 

1963:2 47 63 68 65 68 3 

1964:1 46 63 68 65 68 3 

1964:2 46 63 68 65 68 3 

1965:1 45 63 68 65 68 3 

1965:2 45 63 68 65 68 3 

1966:1 44 63 68 65 68 3 

1966:2 44 63 68 65 68 3 

1967:1 43 64 69 66 69 3 

1967:2 43 64 69 66 69 3 

1968:1 42 64 69 66 69 3 

1968:2 42 64 69 66 69 3 

1969:1 41 64 69 66 69 3 

1969:2 41 64 69 66 69 3 

1970:1 40 64 69 66 69 3 

1970:2 40 64 69 66 69 3 

narození 
později  

automatická 
vazba na 

naději dožití 

automatická 
vazba na 

naději dožití 

automatická 
vazba na 

naději dožití 

automatická 
vazba na 

naději dožití 
3 
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Tabulka č. 6 Rozfázování nově stanoveného důchodového věku dle 
kalendářních let, stav dle dohody o sociálním zabezpečení 2006, reformy 
2011 (za předpokladu konečného stavu po implementaci všech reformních opatření)  

rok 
dohoda o sociálním zabezpečení 2006 důchodová reforma 2011 

předčasný odchod 
do důchodu důchodový věk 

předčasný odchod 
do důchodu důchodový věk 

2011 60 65 60 65 

2012 60 65 60 65 

2013 60 65 60 65 

2014 60 65 60,5 65 

2015 60 65 61 65 

2016 60 65 61,5 65 

2017 60 65 62 65 

2018 60 65 62,5 65 

2019 60,5 65 63 65,5 

2020 61 65 63 66 

2021 61,5 65 63 66,5 

2022 62 65 63,5 67 

2023 62 65 64 67 

2024 62 65,5 64 67 

2025 63 66 64 67 

2026 63 66,5 64 67 

2027 63 67 65 67 

2028 63 67 65 67 

2029 63 67 65 67 

2030 64 68 65 68 

2031 64 68 65 68 

2032 64 68 66 68 

2033 64 68 66 68 

2034 64 68 66 68 

2035 65 69 66 69 

2036 65 69 66 69 

2037 65 69 67 69 

2038 65 69 67 69 

2039 65 69 67 69 

2040 65,5 70 67 70 

2041 65,5 70 67 70 

2042 65,5 70 67,5 70 

2043 65,5 70 67,5 70 

2044 65,5 70 67,5 70 

2045 66 70,5 67,5 70,5 

narození později 
automatická vazba 

na naději dožití 
automatická vazba 

na naději dožití 
automatická vazba 

na naději dožití 
automatická vazba 

na naději dožití 
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3.2 Itálie 

V době před reformou důchodového systému v roce 1992 byly důchody v Itálii 
financovány téměř výhradně z veřejných zdrojů na bázi průběžného financování PAYG. 
Navzdory vysoké nejednotnosti systému a profesní roztříštěnosti byl prováděn výpočet 
důchodu na základě rozhodného období sestávajícího z několika málo posledních výdě-
lečně činných let. Výše důchodu tak závisela na délce kariéry (uplatňoval se princip 
seniority) a na výši příjmu v posledních letech před odchodem do důchodu. S ohledem 
na výše uvedené a relativně vysoké míry procentního ohodnocení odpracovaných let 
ve výši 2 % za každý rok poskytoval italský systém vysoký náhradový poměr, který u 
zaměstnance v soukromé sféře se 40letou kariérou (tzv. plný důchod) dosahoval 80 % 
předchozí mzdy. V té samé době byly do systému zavedeny sociální redistributivní 
prvky - přídavek k minimálnímu důchodu, sociální důchod (příjmově testovaný). 

Poměrně lehce splnitelné podmínky získání nároku na starobní důchod a lákavá 
nabídka předčasných odchodů do důchodu při splnění počtu minimálně odpracovaných 
let (výsluhová penze) tak přispívaly k celkové štědrosti systému. Věkové podmínky 
získání nároku na starobní důchod se lišily od 55 let věku pro ženy v soukromém 
sektoru přes 60 let pro většinu veřejných zaměstnanců, mužů v soukromém sektoru, 
žen samostatně výdělečně činných až po 65 let pro státní zaměstnance na centrální 
úrovni a samostatně výdělečné muže. Předčasný důchod - výsluhová penze náležela, 
bez ohledu na dosažený věk, po 35 letech přispívání do systému jako OSVČ, či po 20 
(15 pro matky či manželky) ve veřejném sektoru. V této době v italském důchodovém 
systému neexistovaly zabudované automatické stabilizátory a po splnění minimální 
doby pojištění díky PAYG financování, zohledňování posledních příjmů, valorizaci dů-
chodů podle vývoje mezd nesl většinu rizik spojených s důchodovým systémem stát. 

S ohledem na demografický vývoj, kdy Itálie stejně jako většina evropských 
zemí čelí rychlému stárnutí populace, a na ekonomickou situaci, kdy Itálie ztrácela 
rychle konkurenceschopnost a čelila rostoucí míře nezaměstnanosti, se výdaje na 
důchodový systém začaly stávat dlouhodobě neudržitelnými. Od 80. let se začalo 
v odborných a politických kruzích objevovat ožehavé téma nazývané obecně „důcho-
dová otázka“. V souvislosti se vstupem Itálie do Evropské měnové unie a následující 
velkou recesí došlo v Itálii po roce 1992 k transformaci společnosti i politiky. V této 
souvislosti došlo i k významným změnám v italském důchodovém systému. Italský 
důchodový systém se stal vícepilířovým, když byl zachován veřejný pilíř, jehož význam 
se zmenšil, stal se více homogenním a byly do něj zabudovány automatické stabilizá-
tory. Finanční stabilita veřejného pilíře důchodového systému Itálie byla zabezpečena 
zejména přechodem na NDC systém v roce 1995, který dal do souladu výši dávek a 
ohodnocení zaplacených příspěvků s makroekonomickými a demografickými vývojo-
vými trendy. V roce 2010 pak Itálie přijala druhý automatický stabilizační mechani-
zmus, spočívající v pravidelném přizpůsobování se důchodového věku demografickému 
vývoji. 

 

Hlavní rysy nedávného vývoje důchodového systému v Itálii 

Současný důchodový systém Itálie sestává ze NDC veřejného pilíře, který je 
doplněn fondově financovaným DC pilířem, založeným buď na zaměstnanecké či 
soukromé bázi. V roce 1992 byl také zaveden doplňkový důchod, který měl zvyšovat 
nízký náhradový poměr u některých skupin obyvatel způsobený reformou důchodového 
systému. NDC systém byl zaveden v roce 1995 tzv. Diniho reformou a vztahoval se na 
pojistné zaplacené pracovníky v soukromém i veřejném sektoru i na pojistné zaplacené 
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většinou OSVČ od 1.1. 1996. Podle poslední reformy se ten, kdo měl v roce 1996 
získanou dobu pojištění 18 let a více může rozhodnout zůstat ve starém DB systému. 
Diniho reforma zavedla významné změny ve věkových hranicích nároků na důchod. 
Jednalo se zejména o postupné odstranění předčasných důchodů, jež byly nahrazeny 
možností volby věku odchodu do důchodu, a to v rozmezí 57-65 let. NDC systém 
poskytoval pojištěncům pojistně-matematicky neutrální dávky bez ohledu na zvolený 
věk - předčasné odchody do důchodu byly doprovázeny nižšími důchodovými dávkami, 
osoby odcházející do důchodu ve vyšším věku naopak obdržely vyšší dávku. NDC 
systém podobně jako FDC systém zhodnocoval a kumuloval zaplacené pojistné na 
virtuálních osobních účtech, indexoval ho dle ekonomického růstu a v případě odchodu 
do důchodu se vypočítala důchodová dávka v závislosti na průměrné době dožití 
v okamžiku odchodu do důchodu. Předčasný důchod - výsluhová penze bez ohledu na 
dosažený věk zůstal i nadále zachován, pokud daný pojištěnec získal alespoň 40 let 
pojištění a výsledná vypočtená výše dávky byla alespoň o 20 % vyšší nežli sociální 
přídavek. 

NDC systém zavedený v roce 1995 byl schopný stabilizovat výdaje na důchody 
s ohledem na vývoj makroekonomických a demografických veličin, ale nebyl schopný 
garantovat přiměřené důchody a přinést soulad mezi důchodovými dávkami z NDC 
systému a sociálním přídavkem. V původně schváleném NDC systému se nepředpoklá-
dalo zvyšování flexibilní hranice odchodu do důchodu za hodnoty 57-65 let a pravidelná 
revize vývoje naděje dožití byla stanovena na 10leté období. Na takto dlouhé období 
nastavený interval revize naděje dožití však vzbuzoval dojem nespravedlnosti mezi 
generacemi a tím i nedůvěru v celý NDC systém. A navíc, první plánovaná revize (na 
rok 2005) byla nahrazena předem dojednanou domluvou, která naopak učinila systém 
ještě méně schopným reagovat v krátkém období na vývoj demografických parametrů. 
Namísto první revize naděje dožití došlo k opuštění možnosti volby věku odchodu do 
důchodu a naopak ke znovuzavedení jednotného věku odchodu do důchodu pro 
všechny - na úroveň 60 let pro ženy a 65 let pro muže od roku 2008. Zároveň byl 
zvýšen i počet let pojištění potřebných pro získání předčasného důchodu - výsluhové 
penze. Toto zvolené řešení však vyvolalo silný politický odpor, zejména z důvodu 
znovuzavedení nerovnosti mezi muži a ženami v době odchodu do důchodu a 
znemožnění flexibilního důchodového věku. Po proběhlých politických vyjednáváních 
bylo nakonec v roce 2007 změněno období revize naděje dožití na každé tři roky.  

Věkové podmínky získání nároku na důchod byly přehodnoceny znovu v období 
tzv. „velké recese“ kdy byly připraveny podmínky pro zavedení automatického přizpů-
sobení věku vývoji naděje dožití od roku 2013. Rozhodování vycházelo z rozhodnutí 
Evropského soudu, který Itálii sankcionoval za genderové nerovnosti ve věku odchodu 
do důchodu, dále pak z rozvíjející se finanční krize po celé EU, která vyžadovala zavést 
rezolutní úsporná opatření. Výsledkem byl velmi komplikovaný přechod k poměrně 
přísným věkovým podmínkám odchodu do důchodu. Od roku 2009 do roku 2011 byl 
schválen postupný nárůst důchodového věku ve všech odvětvích pro muže i ženy. Věk 
odchodu do důchodu byl stanoven na 66 let, potřebná doba pojištění pro získání 
předčasného důchodu - výsluhové penze byla zvýšena na 42 let a 1 měsíc pro muže a 
41 let a 1 měsíc pro ženy s dalším prodloužením o jeden měsíc v roce 2013 a 2014. Ve 
starém DB systému byly téměř zrušeny předčasné odchody do důchodu - zůstala pouze 
možnost získat předčasný důchod - výsluhovou penzi při získání minimální doby pojiš-
tění a pak možnost předčasného odchodu do důchodu v předem definovaných fyzicky 
náročných povoláních. Ti, kdož si zvolili předčasný důchod - výsluhovou penzi před 
dosažením věku 62 let, museli počítat s redukcí důchodu, i když splnili podmínku 
minimální doby pojištění.  
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Nejviditelnější změnou bylo radikální zrychlení přechodu k plně funkčnímu NDC 
systému. Od roku 2012 byli do systému NDC zahrnuti všichni pojištěnci, včetně těch, 
kteří měli výjimku na základě přechozí Diniho reformy. Od roku 2013 byla znovu 
zavedena možnost flexibilní volby věku odchodu do důchodu, a to v rozmezí věku 66-
70 let. Zároveň s tím byly v roce 2012 s účinností od roku 2013 zrevidovány naděje 
dožití v jednotlivých letech - viz tabulka č. 7.  

 

Tabulka č. 7 Naděje dožití v letech při dosažení důchodového věku schválené 
v květnu 2012 (s účinností od ledna 2013) 

věk naděje dožití 

57 23,236  

58 22,647  

59 22,053  

60 21,457  

61 20,852  

62 20,242  

63 19,629  

64 19,014  

65 18,398  

66 17,782  

67 17,163  

68 16,541  

69 15,917  

70 15,288  

 

Další přijatou změnou bylo zvýšení minimální doby pojištění pro získání nároku 
na důchod z NDC systému na 20 let, za předpokladu, že výše důchodu vyplácená 
z NDC systému bude minimálně ve výši 1,5násobku sociálního přídavku - tzv. dolní 
příjmová hranice - cca 664 eur v roce 2012. Pokud pojištěnec nesplnil podmínku 
získání minimální doby pojištění 20 let, byla stanovena podmínka druhá, že pojištěnec 
může odejít do důchodu nejdříve 4 roky po dosažení minimální věkové hranice pro 
odchod do důchodu za předpokladu, že získal alespoň 5 let pojištění. Dále bylo 
stanoveno, že pojištěnci, kteří získali 20 let pojištění a jejichž důchod z NDC by činil 
alespoň 2,8násobek sociálního přídavku - tzv. horní příjmová hranice, mohou odejít do 
důchodu až o tři roky dříve, nežli je minimální věk odchodu do důchodu. Shrneme-li 
reformní kroky z posledních období, je nutno konstatovat, že zavedení automatického 
přizpůsobení důchodového věku nebylo hlavní ani nejdůležitější reformou 
důchodového systému.  

 

Mechanizmus automatického přizpůsobení důchodového věku v Itálii 

Itálie je, podobně jako další evropské země, země s rychle stárnoucí populací. 
V Itálii se předpokládá nárůst hodnot míry závislosti ze současných 33,3 % na 61,6 % 
v roce 2060 a zároveň pokles podílu ekonomicky aktivní populace na celkové populaci 
až na hodnotu 55,9 % v roce 2060. Předpokládaná naděje dožití v roce 2060 se zvýší 
o 7,1 roku na 86,2 let pro muže a o 6,9 roku na 91,1 pro ženy. V kontextu současné 
politické situace se zdá být nemožné, aby Itálie čelila, tak rychlému stárnutí populace. 
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Míry ekonomické aktivity a míry zaměstnanosti obzvláště mezi mladými a starými 
zaměstnanci zaostávají za průměrem EU. Efektivní věk odchodu do důchodu však 
nadále zůstává nízký a v roce 2010 dosahoval hodnoty 61,1 let pro muže a 58,7 pro 
ženy.  

V důsledku výše popsaných reformních změn se však většina věkových hranic 
pro nárok na sociální dávku začala automaticky přizpůsobovat demografickému vývoji. 
Společně s tím bylo zavedeno i automatické zvyšování potřebné doby pojištění pro 
získání předčasného důchodu - výsluhové penze. Itálie se stala jedinou zemí v rámci 
EU, ve které závisí jak věk odchodu do důchodu tak výše důchodu (prostřednictvím 
výpočtové formule NDC) na vývoji demografických veličin. Nejenom díky tomu se 
Itálie zařadila mezi jednu z mála zemí EU, kde by v dlouhém období měly výdaje na 
důchody klesnout - dle aktuálních projekcí by se do roku 2060 měl snížit poměr výdajů 
na důchody ku HDP o 0,9 procentního bodu.  

Mechanizmus automatického přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje 
dožití byl poprvé oznámen již v zákoně č. 102 z roku 2009, kde se předpokládala 
účinnost od roku 2015. S tím, jak se zhoršoval průběh hospodářská krize, bylo 
zákonem č. 122 z roku 2010 stanoveno první zvýšení věku v roce 2015 o 3 měsíce a 
sjednocení budoucích revizí důchodového věku a revizí výpočtové formule důchodu 
v systému NDC od roku 2019. Pod tlakem na snížení schodku státního rozpočtu byla 
posunuta účinnost zákona již na rok 2013. Byl stanoven 3letý interval revizí vývoje 
naděje dožití do roku 2019 a počínaje rokem 2021 pak dvouleté revidování vývoje 
naděje dožití, které bude použito jak pro úpravu důchodového věku, tak pro přizpůso-
bení výpočtové formule důchodu v systému NDC. V Itálii se rozhodli vycházet nikoli 
z predikované naděje dožití, ale z již historicky spočítané reálně dosažené naděje dožití 
z posledních let. 

V případě přizpůsobení výpočtové formule důchodu v systému NDC se používá 
vládního nařízení, které iniciuje ministerstvo práce na základě dat poskytnutých 
z italského statistického úřadu. Italský statistický úřad je zodpovědný za poskytování 
demografických údajů nutných pro úpravu důchodového věku. Byl založen v roce 1926 
a má status veřejné výzkumné instituce. Je financován ze státního rozpočtu a je 
nezávislý na vládě. Změny ve věku odchodu do důchodu se dějí plně automaticky na 
základě administrativního procesu stanoveného v zákoně. Úpravy důchodového věku 
se dějí v závislosti na vývoji naděje dožití v 65 letech tak, jak byly její skutečné 
hodnoty zjištěny v předchozích 3 letech (2 letech od roku 2019) italským statistickým 
úřadem. Důchodový věk je pak zvýšen o tolik, o kolik se za sledované období (3 nebo 
2 roky) zvýšila naděje dožití. Jestliže by se naděje dožití zvyšovala nižším, nežli 
v projekcích očekávaný tempem, pak jsou v zákoně stanovena dvě „kontrolní“ období, 
ve kterých musí důchodový věk dosáhnout minimální určené hranice. Těmito roky jsou 
rok 2018, kdy musí být důchodový věk minimálně 66 let a 7 měsíců a dále pak rok 
2021, kdy musí být důchodový věk minimálně 67 let. Důchodový věk v Itálii tedy do 
budoucna nebude možno vědět předem - bude stanoven vždy až ex-post na základě 
skutečně zjištěné doby dožití v předchozích letech. Důchodový věk může být pouze 
zvyšován, nikoli snížen. Tabulka č. 8 pak ukazuje vývoj důchodového věku v souvislosti 
s reformními zákony. Předpokládaný vývoj důchodového věku a očekávaný vývoj 
potřebné doby pojištění pro získání předčasného důchodu - výsluhové penze pak lze 
nalézt v tabulkách č. 9 a 10. 
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Tabulka č. 8 Věkové podmínky nároku na starobní důchod  

 
před 

úspornými 
opatřeními 

zákon  
č. 102/09  

a č. 122010 

zákon  
č. 214/11 

standardní 
důchodový 

věk 

předpoklá-
daný 

důchodový 
věk** 

minimální 
hranice pro 
důchodový 

věk*** 
rok odchodu 
do důchodu 

2008 2011 2012 2013* 2018 2021 

muži veřejný 
sektor 

65 65 66 66 let  
a 3 měsíce 

66 let  
a 7 měsíců 

67 

muži privátní 
sféra 65 65 66 

66 let  
a 3 měsíce 

66 let  
a 7 měsíců 67 

ženy veřejný 
sektor 60 

61 
(2012:65) 66 

66 let  
a 3 měsíce 

66 let  
a 7 měsíců 67 

ženy privátní 
sféra 

60 60 62 62 let  
a 3 měsíce 

66 let  
a 7 měsíců 

67 

* první automatické přizpůsobení důchodového věku v závislosti na vývoji naděje dožití: 3 měsíce  

** Skutečné stanovení důchodového věku bude záviset na vývoji naděje dožití  

*** Skutečný důchodový věk může být vyšší nežli stanovené minimum 67 let, bude záležet na skutečném 
vývoji naděje dožití  

 

Vývoj politické debaty o reformě důchodového systému 

Zavedení automatického přizpůsobení důchodového věku demografickému 
vývoji bylo významným tématem politických diskuzí, ale je nutno připomenout, že se 
vedly spíše debaty o celkovém směřování (nejen důchodové) politiky tak, aby byla 
dlouhodobě finančně udržitelná. Významným prvkem politického vyjednávání se 
v Itálii stala otázka, kdo ponese transformační finanční náklady spojené s důchodovou 
reformou jako celkem a výsledkem vyjednávání bylo, že na nákladech by se měli 
podílet vysokopříjmoví důchodci např. formou zavedení solidární daně. V nedávné době 
pak ministr práce a sociálních věcí Giovannini přiznal, že díky přísněji nastaveným 
podmínkám nároku na starobní důchod a nepříznivému vývoji na trhu práce, může do 
budoucna existovat riziko nedostatečných příjmů ze systému NDC pro budoucí 
důchodce. 

Zatímco na omezení veřejných výdajů panovala v Itálii shoda napříč politickým 
spektrem, názory na podobu důchodového systému zůstaly rozdílné. Pravicově 
orientované strany nadále podporovaly vyšší důchodový věk, snížení výdajů na státní 
důchody a zvýšení prostoru pro individuální důchodové zabezpečení na kapitálových 
trzích, zatímco levicově orientované vyjádřily své obavy nad přiměřeností budoucích 
důchodů a celkové konzistentnosti nově přijatých pravidel. Zaměstnavatelé (jako 
sociální partner) přivítali snížení veřejných výdajů a snížení nákladů práce, odbory 
zůstaly tradičně roztříštěné s nejednotným názorem, kdy nejdříve byly všechny 
odborové svazy pro zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového 
věku demografickému vývoji, a v současné době nejsou schopny zaujmout jednotné 
stanovisko - část odborů zvyšování důchodového věku kritizuje, část je s ním s ohle-
dem na demografický vývoj italské společnosti smířena. Zatímco všechny odborové 
svazy vyjadřovaly v minulosti nespokojenost s neexistencí jasných pravidel revizí 
výpočtové formule NDC, pouze nejlevicověji orientovaný odborový svaz vyjádřil obavy 
o osud nestandardních pracovních kategorií, které vyžadují zvláštní pracovní kariéru. 
Jednotné stanovisko pak zaujaly odbory k rychle zrušeným předčasným důchodům, s 
čímž nesouhlasí. Toto opatření vzbudilo jisté obavy u zaměstnavatelů, kteří se obávali 
o uplatnění osob dříve zařazených do tzv. programů „o dohodnutém dřívějším ukončení 
pracovní kariéry“, kteří za současných podmínek budou čelit riziku, že nebudou mít ani 
pracovní příjem ani důchod. 
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V dubnu 2013 předstoupil předseda sněmovní komise pro otázky pracovního 
trhu s návrhem reformy důchodového věku. Společně s menšinou levicově orientova-
ných poslanců navrhl flexibilní důchodový věk v rozmezí 62-70 let pro všechny 
zaměstnance s minimálně 35 lety pojištění s redukcí důchodu při odchodu ve věku 
nižším než 66 let a s pobídkami k odkládání odchodu do důchodu. Dále navrhl snížit 
hranici počtu let pojištění potřebnou pro předčasný důchod - výsluhovou penzi zpět na 
41 let. Tento návrh se však v parlamentu nesetkal s podporou. 

 

Itálie zareagovala na demografický a makroekonomický vývoj poměrně razantní 
a dynamickou změnou v důchodovém systému, která by měla přispět k udržitelnému 
systému státních důchodů. Výsledkem je významné snížení štědrosti důchodového 
systému, jehož architektura byla od základů změněna směrem k více pilířům, kde 
většinu ekonomických a demografických rizik nesou sami pojištěnci. K řešení kontro-
verzní otázky ohledně zvyšování důchodového věku významně přispěla ekonomická 
krize, která se mohla stát zástěrkou pro provedení nepopulárního opatření. Díky tomu 
se Itálie stala ze země s jedním z nejnižších důchodových věků zemí s jedním 
z nejvyšších - předpokládaných 70 let a více v roce 2060. Finanční dopady této změny 
jsou podstatné pro udržitelnost systému a prodloužení doby odchodu do důchodu 
může, za předpokladu že většina starších pracovníků najde uplatnění na pracovním 
trhu odpovídající jejich kvalifikaci a zdravotnímu stavu, poskytovat vyšší vyplácené 
důchody nežli předchozí nastavení NDC systému. Právě zajištění dostatku pracovních 
míst pro starší pracovníky zůstává nadále největší výzvou pro italské politiky, neboť 
nezaměstnanost ve vyšším věku by mohla zcela negovat úsporné efekty provedené 
důchodové reformy. 

Jedním z problémů důchodové reformy nadále zůstává nevyřešená otázka 
vztahu mezi sociálním přídavkem a nízkými důchody ze systému NDC. Hypotetický 
pojištěnec, který vstoupil na trh práce v roce 1996 v 25 letech, by mohl odejít do 
důchodu v rozmezí let 2037-2044 za následujících podmínek: 

- ve věku 66 let s minimální dobou pojištění 20 let a dosažením horní příjmové 
hranice, 

- ve věku 69 let s minimální dobou pojištění 20 let a dosažením dolní příjmové 
hranice, 

- ve věku 69 let s dobou pojištění 44 let bez ohledu na výši příjmu, pro ženy, 

- ve věku 70 let s dobou pojištění 45 let bez ohledu na výši příjmu, pro muže, 

- ve věku 73 let s minimální dobou pojištění 5 let bez ohledu na výši příjmu. 

 

Sociální přídavek bude moci pojištěnec odcházející do důchodu v 73 letech 
pobírat již od 69 let věku. Důchod ze systému NDC pak bude natolik nízký (s ohledem 
na krátkou dobu pojištění 5 let), že celkové příjmy důchodce zvýší pouze nepatrně. 
V tomto případě tedy hrozí, že naproti logice systému, kdy by měl být sociální 
přídavek doplňkem k nízkému důchodu, se stane naopak důchod doplňkem sociálního 
přídavku. 

Další potenciální hrozbou pro takto nastavený systém může být sociální pnutí 
vyvolané mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými, kdy vysokopříjmovým je 
umožněn dřívější odchod do důchodu nežli ostatním. 

 



3. Případové studie vybraných zemí 
 

 

35 

Tabulka č. 9 Důchodový věk pro muže a ženy#  

rok věk - veřejná správa a muži 
v soukromé sféře 

věk - ženy v soukromé sféře 

2012 66 62 

2013 66 a 3 měs.  62 a 3 měs.  

2014 66 a 3 měs.  63 a 9 měs.  

2015 66 a 3 měs.  63 a 9 měs.  

2016* 66 a 7 měs.  65 a 7 měs.  

2017* 66 a 7 měs.  65 a 7 měs.  

2018* 66 a 7 měs.  66 a 7 měs.  

2019* 66 a 11 měs.  66 a 11 měs.  

2020* 66 a 11 měs.  66 a 11 měs.  

2021* 67 a 2 měs.  67 a 2 měs.  

2022* 67 a 2 měs.  67 a 2 měs.  

2023* 67 a 5 měs.  67 a 5 měs.  

2024* 67 a 5 měs.  67 a 5 měs.  

2025* 67 a 8 měs.  67 a 8 měs.  

2026* 67 a 8 měs.  67 a 8 měs.  

2027* 67 a 11 měs.  67 a 11 měs.  

2028* 67 a 11 měs.  67 a 11 měs.  

2029* 68 a 1 měs.  68 a 1 měs.  

2030* 68 a 1 měs.  68 a 1 měs.  

2031* 68 a 3 měs.  68 a 3 měs.  

2032* 68 a 3 měs.  68 a 3 měs.  

2033* 68 a 5 měs.  68 a 5 měs.  

2034* 68 a 5 měs.  68 a 5 měs.  

2035* 68 a 7 měs.  68 a 7 měs.  

2036* 68 a 7 měs.  68 a 7 měs.  

2037* 68 a 9 měs.  68 a 9 měs.  

2038* 68 a 9 měs.  68 a 9 měs.  

2039* 68 a 11 měs.  68 a 11 měs.  

2040* 68 a 11 měs.  68 a 11 měs.  

2041* 69 a 1 měs.  69 a 1 měs.  

2042* 69 a 1 měs.  69 a 1 měs.  

2043* 69 a 3 měs.  69 a 3 měs.  

2044* 69 a 3 měs.  69 a 3 měs.  

2045* 69 a 5 měs.  69 a 5 měs.  

2046* 69 a 5 měs.  69 a 5 měs.  

2047* 69 a 7 měs.  69 a 7 měs.  

2048* 69 a 7 měs.  69 a 7 měs.  

2049* 69 a 9 měs.  69 a 9 měs.  

2050* 69 a 9 měs.  69 a 9 měs.  

* Odhad důchodového věku na základě střední varianty demografické projekce Italského národního 
institutu. Skutečný věk odchodu do důchodu bude upraven ex post na základě skutečného vývoje naděje 
dožití. Povinné zvýšení důchodového věku, bez ohledu na vývoj naděje dožití je zvýrazněn tučně.  
# s minimálně 20 lety pojištění a, pro účastníky NDC systému, s důchodovou dávkou ve výši minimálně 150 
% sociálního přídavku 
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Tabulka č. 10 Zvyšování požadavku na minimální dobu pojištění pro nárok na 
výsluhovou penzi (bez ohledu na skutečně dosažený věk)  

rok výsluhová penze - muži výsluhová penze - ženy 

2012 42 let a 1 měs.  41 let a 1 měs.  

2013 42 let a 5 měs.  41 let a 5 měs.  

2014 42 let a 6 měs.  41 let a 6 měs.  

2015* 42 let a 6 měs.  41 let a 6 měs.  

2016* 42 let a 10 měs.  41 let a 10 měs.  

2017* 42 let a 10 měs.  41 let a 10 měs.  

2018* 42 let a 10 měs.  41 let a 10 měs.  

2019* 43 let a 3 měs.  42 let a 3 měs.  

2020* 43 let a 3 měs.  42 let a 3 měs.  

2021* 43 let a 6 měs.  42 let a 6 měs.  

2022* 43 let a 6 měs.  42 let a 6 měs.  

2023* 43 let a 8 měs.  42 let a 8 měs.  

2024* 43 let a 8 měs.  42 let a 8 měs.  

2025* 44 let  43 let  

2026* 44 let  43 let  

2027* 44 let a 3 měs.  43 let a 3 měs.  

2028* 44 let a 3 měs.  43 let a 3 měs.  

2029* 44 let a 5 měs.  43 let a 5 měs.  

2030* 44 let a 5 měs.  43 let a 5 měs.  

2031* 44 let a 8 měs.  43 let a 8 měs.  

2032* 44 let a 8 měs.  43 let a 8 měs.  

2033* 44 let a 11 měs.  43 let a 11 měs.  

2034* 44 let a 11 měs.  43 let a 11 měs.  

2035* 45 let a 1 měs.  44 let a 1 měs.  

2036* 45 let a 1 měs.  44 let a 1 měs.  

2037* 45 let a 3 měs.  44 let a 3 měs.  

2038* 45 let a 3 měs.  44 let a 3 měs.  

2039* 45 let a 5 měs.  44 let a 5 měs.  

2040* 45 let a 5 měs.  44 let a 5 měs.  

2041* 45 let a 7 měs.  44 let a 7 měs.  

2042* 45 let a 7 měs.  44 let a 7 měs.  

2043* 45 let a 9 měs.  44 let a 9 měs.  

2044* 45 let a 9 měs.  44 let a 9 měs.  

2045* 45 let a 11 měs.  44 let a 11 měs.  

2046* 45 let a 11 měs.  44 let a 11 měs.  

2047* 46 let a 1 měs.  45 let a 1 měs.  

2048* 46 let a 1 měs.  45 let a 1 měs.  

2049* 46 let a 3 měs.  45 let a 3 měs.  

2050* 46 let a 3 měs.  45 let a 3 měs.  

2055* 46 let a 9 měs.  45 let a 9 měs.  

2060* 47 let a 1 měs.  46 let a 1 měs.  

2065* 47 let a 6 měs.  46 let a 6 měs.  

* Odhad důchodového věku na základě střední varianty demografické projekce Italského národního 
institutu. Skutečný věk odchodu do důchodu bude upraven ex post na základě skutečného vývoje naděje 
dožití. Povinné zvýšení důchodového věku, bez ohledu na vývoj naděje dožití, je zvýrazněn tučně.  
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3.3 Nizozemsko 

Zavedení mechanismu automatické vazby mezi věkem zákonného odchodu do 
důchodu a vývojem naděje dožití v Nizozemsku je součástí širšího balíčku politických 
opatření, která usilují o zvládnutí nárůstu přímých i nepřímých jak veřejných, tak 
soukromých sociálních výdajů, který by v případě nepřijetí úsporných opatření byl 
nevyhnutelný. Úsporná opatření se dotknou jak prvního pilíře - základní systém 
důchodů AOW, tak druhého pilíře zaměstnaneckých penzí.  

Základem těchto úspor jsou různá opatření, která usilují o zvýšení jak zákon-
ného důchodového věku - s cílem zpomalit nárůst či dokonce snížit přímé výdaje na 
základní důchody tím, že bude důchodový systém méně štědrý, tak zvýšení skutečného 
věku odchodu do důchodu s nadějí, že lidé prodlouží své pracovní kariéry a budou 
platit delší dobu příspěvky na sociální zabezpečení a do penzijních fondů. 

V případě posuzování Nizozemska je třeba mít na mysli, že významnou část 
důchodových příjmů tvoří příjmy z druhého pilíře zaměstnaneckých penzí, kterého se 
účastní téměř všichni zaměstnanci v Nizozemsku, neboť účast v něm je kvazipovinná. 
V roce 2003 tvořily státní výdaje7 na důchody z druhého pilíře více než 2,1 % HDP, 
zatímco výdaje na základní důchody z prvního pilíře tvořily 4,7 % HDP. 

První opatření k omezení výdajů na důchody z obou pilířů důchodového systému 
Nizozemska byly poprvé schváleny v období rozpočtové krize, která následovala 
v závěsu za bankovní krizí v roce 2008. Dále pak byla mezi sociálními partnery 
(odbory, zaměstnavatelé, vláda a organizace práce - poradní orgán tripartity) 4.6.2010 
přijata takzvaná „důchodová dohoda“, která specifikovala jednotlivá opatření, které by 
měla být implementována v následujícím období za účelem snížení nákladů na důchody 
a eliminaci efektů stárnutí populace na státní rozpočet a zaměstnavatele. 

Opatření v prvním pilíři důchodového pojištění základních důchodů sestávalo 
zejména z postupného růstu důchodového věku. Opatření schválená pro druhý pilíř 
zahrnovala omezení příspěvků zaměstnavatelů a přesun rizik (makroekonomického 
vývoje, demografického vývoje, a rizik spojených s dlouhověkostí) ze správců fondů 
na jednotlivé účastníky penzijních plánů fondů. 

 

Důchodová dohoda obsahovala následující prvky: 

• Nárůst zákonného důchodového věku na 66 let do roku 2020; 

• Svázání výše základních důchodů z prvního pilíře se mzdami očištěnými od struktu-
rálních efektů způsobených stárnutím populace. Svázání bylo neutrální pro státní 
rozpočet, když byly současně omezeny daňové úlevy pro seniory a zároveň omezeny 
příplatky k důchodům pro určité specifické skupiny důchodců; 

• Byla zavedena možnost „přesluhování“ po dosažení důchodového věku s pojistně-
matematickým zvýhodněním ve výši 6,5 % za každý rok odloženého důchodu; 

• Omezení procentního zhodnocení odpracovaných let ve druhém pilíři od roku 2011. 
Procentní ohodnocení odpracovaných let se bude měnit v závislosti na vývoji naděje 
dožití a s ní svázaného důchodového věku pro druhý pilíř. Poroste-li naděje dožití, a 
tím i důchodový věk, bude se snižovat procentní zohlednění odpracovaných let. 

                                                           
7  Jedná se o výdaje státu, jako zaměstnavatele, které odvádí do druhého pilíře. 
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V červnu 2011 byla vládou a sociálními partnery schválena tzv. „druhá 
důchodová dohoda“, která konkretizovala první dohodu a upřesňovala a zároveň 
zpřísňovala jednotlivá opatření. Obsahovala následující prvky: 

• zvýšení nárůstu zákonného důchodového věku na 66 let do roku 2020 na 67 let do 
roku 2025, 

• zahájení postupného zvyšování důchodového věku již od roku 2013, 

• umožnění předčasných odchodů do důchodu či přesluhování s odpovídajícím 
pojistně-matematickým krácením/navýšením důchodů, 

• opatření směřující ke stabilizaci zaměstnaneckých penzí, aby byly odolné 
ekonomickým šokům, 

• přijmout opatření usnadňující zaměstnávání starších osob. 

 

Předstupeň automatického mechanizmu - postupný růst důchodového věku 

Zatímco druhá důchodová dohoda předpovídala zvýšení důchodového věku na 
66 let v roce 2020 a poté na 67 let v roce 2025, podle tzv.“ jarní dohody“ z května 
2012 uzavřené mezi koaliční menšinovou vládou křesťanských demokratů a liberální 
stranou společně s několika opozičními stranami bylo dohodnuto, že nárůst důchodo-
vého věku bude rychlejší - 66 let do roku 2019 a 67 let do roku 2023. Tato dohoda 
byla pak obsažena v Důchodovém zákoně z června 2012. V říjnu 2012 nová vládní 
koalice Liberální strany a sociálních demokratů zvyšování důchodového věku ještě 
zrychlila s posunutím cílového stavu 67 let již do roku 2021. Dle této dohody se 
důchodový věk zvyšuje progresivně: během prvních tří let zvyšování důchodového 
věku dojde k jeho nárůstu o 1 měsíc ročně, během dalších tří let se bude důchodový 
věk zvyšovat o 3 měsíce ročně a během posledních tří let se důchodový věk bude 
zvyšovat o 4 měsíce každý rok. Toto progresivní zvyšování důchodového věku bylo 
vysvětlováno snahou o co nejmenší zatížení starších generací s odkazem na to, že 
mladší generace mají více času na přizpůsobení se změněným podmínkám. 

 

Tabulka č. 11 Plánovaný nárůst důchodového věku, který vstoupil v platnost v 
roce 2013 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

nárůst 1 měs. 1 měs. 1 měs. 3 měs. 3 měs. 3 měs. 4 měs. 4 měs. 4 měs. 
důchodový 
věk 65+1 65+2 65+3 65+6 65+9 66 66+4 66+8 67 

 

Automatický mechanismus přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje 
dožití 

Důchodový zákon z roku 2012 nepředpokládá pouze zvýšení důchodového věku 
na 67 let v roce 2021, ale od roku 2019 předpokládá účinnost tzv. vyrovnávacího 
mechanizmu, který by upravoval automaticky důchodový věk vzhledem k vývoji 
očekávané naděje dožití. 

Tento mechanizmus předpokládá, že každých 5 let počínaje 1.1.2019 bude 
přepočítána naděje dožití a na základě takto zjištěné naděje dožití bude se zpožděním 
5 let upraven důchodový věk (tj. na základě hodnot naděje dožití v roce 2019 bude 
automaticky upraven důchodový věk v roce 2024). Každá taková změna důchodového 
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věku bude legislativně ukotvena. Důchodový věk se bude měnit na základě 
následujícího vzorce. 

V = (L – 18,26) – (P – 65), 

kde: 

V   změna důchodového věku v daném roce v porovnání s dosud platným 
důchodovým věkem 

L   očekávaná naděje dožití (průměrná) ve věku 65 let v daném roce 

18,26  je naděje dožití ve věku 65 let stanovená Statistickým úřadem pro referenční 
období 2000-2009 

P   důchodový věk v předchozím kalendářním roce 

65  důchodový věk v referenčním období 2000-2009. 
 

Pokud výsledek této rovnice bude hodnota rovnající se nebo vyšší než 0,25 (tj. 
3 měsíce), pak bude důchodový věk o pět let později zvýšen o 3 měsíce. Pokud 
„V“ nabyde záporné hodnoty nebo méně než 0,25, pak nedojde ke změně v důchodo-
vém věku - z toho plyne, že při teoretickém poklesu naděje dožití ve věku 65 let 
nedojde ke snížení důchodového věku. K přepočtu důchodového věku bude od roku 
2019 docházet každý rok, a pokud bude hodnota rovna 0,25 či vyšší, dojde vždy s 
pětiletým zpožděním k nárůstu důchodového věku. Proměnná „L“ se však mění pouze 
jednou za 5 let - v ostatních 4 letech následujících po její revizi je ve vzorci počítáno 
se stejnou hodnotou. 

Výpočtová rovnice obsahuje dvě hlavní komponenty, první část rovnice (L-
18,26) představuje rozdíl mezi očekávanou nadějí dožití ve věku 65 let v daném roce, 
kdy se posuzuje změna důchodového věku (každých pět let počínaje rokem 2019) a 
očekávanou nadějí dožití ve věku 65 let v referenčním období (tj. 2000-2009). 
V souvislosti s očekávaným růstem naděje dožití je předpokládán pravidelný nárůst 
důchodového věku. 

 

Je důležité, že navýšení důchodového věku, které předcházelo posuzovanému 
roku, nebude hrát roli v úvahách o dalším růstu důchodového věku. To je zabezpečeno 
druhou komponentou rovnice (P-65), kde je od důchodového věku platného v kalen-
dářním roce před kalkulací nového důchodového věku odečten důchodový věk platný 
v referenčním období 2000-2009 - tedy 65 let. Tímto je tedy zabezpečeno, aby růst 
důchodového věku v daných letech odpovídal růstu naděje dožití a aby nedocházelo 
k neúměrnému zvyšování důchodového věku bez ohledu na již předchozí zvýšení. 

Hodnoty naděje dožití poskytuje Centrální statistický úřad, který je nizozemskou 
vládní institucí, která je zodpovědná za shromažďování statistických dat o Nizozemsku. 
Původně byl tento úřad jedním z oddělení ministerstva pro ekonomické záležitosti, ale 
v roce 2004 došlo k jeho osamostatnění a funguje jako kvazi autonomní nevládní 
organizace - provádí úkoly na základě zadání vlády, ale nespadá pod přímou správu 
vlády. Chod statistického úřadu je plně financován ze státního rozpočtu. Výzkumný 
program statistického úřadu je připravován Centrální komisí pro statistiky, která by 
měla být garantem nezávislosti, nezaujatosti, relevantnosti, kvality a kontinuity 
poskytovaných dat a rozborů. 
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Důchodový věk bude od roku 2019 přepočítáván každý rok. Přípustné bude 
pouze jeho zvýšení, a to s účinností o pět let později, než došlo k přepočtu důchodo-
vého věku. Snížení důchodového věku se nepředpokládá ani v případě poklesu naděje 
dožití. 

Proces automatického zvyšování důchodového věku v návaznosti na vývoj nadě-
je dožití není až tak „úplně automatický“ - zvýšení věku bude provedeno nařízením 
vlády, které sestává ze 4 kroků. Ministr nejdříve připraví návrh takového nařízení, to 
je pak konzultováno s ostatními ministry na zasedání vlády, poté je předloženo 
legislativní radě státu a po zapracování případných připomínek podepsáno ministrem, 
čímž vstoupí v platnost. Nařízení vlády nepotřebuje na rozdíl od klasických zákonů 
schválení parlamentem. 

 

Diskuze ohledně zvyšování důchodového věku a názory politických aktérů 

Politický proces uzákonění automatického mechanizmu přizpůsobení důchodo-
vého věku naději dožití byl iniciován koaliční vládou složenou z křesťanských demo-
kratů a liberální strany. Podnět pocházel od křesťanských stran, velmi zdrženlivě se k 
němu vyjádřili nizozemská „labour party“ a zástupci odborů. Asociace zaměstnavatelů 
podporovala nárůst důchodového věku od samého počátku nejen kvůli snížení nákladů 
zaměstnavatelů spojených s platbou odvodů do druhého pilíře, ale také z důvodu 
zvýšení nabídky pracovní síly a poklesu mezd. Stát jako zaměstnavatel zaměstnanců 
veřejného sektoru měl také eminentní zájem na snížení nepřímých nákladů 
spočívajících v odvodech do druhého pilíře (odvody do druhého pilíře jsou rozděleny 
zhruba v poměru 70/30 mezi zaměstnavatele a zaměstnance - konkrétní rozdělení se 
liší v závislosti na daném sektoru, ve kterém zaměstnavatel působí - do prvního pilíře 
nejsou odváděny žádné odvody, ten je financován z daňových výnosů). Zástupci 
odborů byli ve svých názorech rozděleni, ale většina odborářů byla proti zavedení 
automatického mechanizmu, zejména když nebyl vyslyšen jejich návrh, aby bylo 
speciálně zacházeno s osobami ve fyzicky náročných pracovních pozicích. 

Dohoda z roku 2012, na jejímž základě byl připraven důchodový zákon, byla 
uzavřena mezi menšinovou vládou Liberální strany a Křesťanských demokratů a 
několika opozičními stranami, které byly pro přijetí automatického mechanizmu úpravy 
důchodového věku společně s dalšími antikrizovými opatřeními, která měla přispět ke 
splnění rozpočtových kritérií Evropského měnového fondu. Zavedení automatického 
mechanizmu úpravy důchodového věku v závislosti na vývoji naděje dožití bylo dále 
podporováno Demokratickými liberály, Stranou zelených a ortodoxními Kalvinisty. 
Sociální demokraté, ač sympatizanti druhé důchodové dohody, nepodpořili balíček 
úsporných opatření, protože nesouhlasili s hospodářskou politikou v úsporném balíčku 
navrženou. Odborům a socialistům se nepodařilo přesvědčit dostatečné množství popu-
lace proti návrhu mechanizmu, a tak byl v červnu 2012 schválen parlamentem. Politické 
strany, které vyjádřily podporu zavedení automatického mechanizmu, neutrpěly 
v následujících volbách porážku - naopak, nová koalice liberálů a sociálních demokratů 
získala významnou většinu v druhé komoře parlamentu. 

Nová vláda nejenom že zvýšila rychlost nárůstu důchodového věku, ale také 
zrušila všechna opatření z původní první důchodové dohody z roku 2010, která měla 
snížit dopady zvyšování důchodového věku na pracovníky s nízkým vzděláním a na 
pracovníky dlouhodobě pracující ve fyzicky náročných povoláních. Nová vláda také 
iniciovala proces různých úsporných opatření ve druhém pilíři.  
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3.4 Slovensko 

Důchodový věk na Slovensku je v současné době stanoven na 62 let. Reforma 
sociálního pojištění (1. důchodový pilíř) z roku 2004 stanovila přechodné období pro 
zvýšení důchodového věku z 60 let u mužů, resp. z 53-578 let u žen na jednotný věk 
62 let. U mužů přechodné období skončilo v roce 2008, u žen skončí až v roce 2024. 
V roce 2013 byl důchodový věk žen v rozmezí 59,5 až 61,5 let. Hlavním cílem tohoto 
opatření bylo a je přizpůsobit (nízký) důchodový věk demografickým změnám a zlepšit 
tak dlouhodobou udržitelnost systému.  

Brzy po reformě z let 2004-2005, která obsahovala i zavedení druhého, tzv. 
kapitalizačního důchodového pilíře, se ukazovalo, že nastavení parametrů zejména 
v prvním pilíři nezohledňuje změny v příjmech a nedokáže pružně reagovat na střídání 
ekonomických cyklů, ani na očekávané stárnutí obyvatelstva. To se naplno projevilo 
v letech 2009-2010, kdy v důsledku světové hospodářské krize došlo na Slovensku 
k růstu nezaměstnanosti a zpomalování růstu mezd, a tím i k výraznému poklesu 
příjmů Sociální pojišťovny. Výsledkem byl prudký nárůst deficitu fondu starobního 
pojištění. Navzdory sílícím hlasům, které volaly po změnách v nastavení prvního pilíře 
(prodloužení důchodového věku, zpomalení valorizace důchodů9), první vláda Roberta 
Fica (2006-2010) v duchu svého programového prohlášení odmítala „řešit současné 
problémy ve financování systému sociálního pojištění prodlužováním věku odchodu do 
důchodu“.10 Stejně odmítavý postoj zaujaly i odbory. 

Vláda Ivety Radičové (2010-2012) v roce 2011 připustila, že prodloužení důcho-
dového věku je nevyhnutelné z pohledu udržitelnosti veřejných financí, ale ne dříve 
než v roce 2016. Vláda argumentovala zejména stále ještě probíhajícím prodlužováním 
důchodového věku žen, ale i srovnatelnou průměrnou dobou pobírání důchodu na 
Slovensku a v zemích OECD.11 V národním programu reforem SR 2011 (duben 2011) 
vláda uvedla: „V rámci průběžně financovaného (prvního) pilíře s cílem stabilizace 
finančních toků v dlouhodobém horizontu vláda vytvoří zákonnou vazbu mezi 
očekávanou délkou života v seniorském věku a důchodovým věkem. Opatření by mělo 
vstoupit v platnost až poté, kdy skončí období postupného zvyšování věku odchodu do 
důchodu pro bezdětné ženy“ (pozn.: tj. v roce 2016).12 

Podrobněji se návrhu navázání důchodového věku na střední délku života věno-
vala aktualizovaná „Analýza dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému“ z dílny 
Ministerstva financí SR a Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR, kterou vláda 
vzala na vědomí v srpnu 201113  a která uvádí: „Průběžně financovaný důchodový 
systém bude mít v budoucnu zejména v důsledku očekávaného nepříznivého demo-
grafického vývoje vážné problémy s finanční udržitelností. Je proto nutné už dnes 
reagovat a zavést takové mechanizmy, které by na demografický vývoj reagovaly 
automaticky a průběžně. V případě negativního vývoje nebude proto v budoucnu nutné 
                                                           
8  v závislosti na počtu dětí 
9  Např.: http://ineko.sk/clanky/dochodkovy-vek-treba-predlzit-aspon-na-65-rokov 
10  Programové prohlášení vlády SR, srpen 2006, http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-

vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006-do-08-07-2010.pdf 
11  Průměrná doba pobírání důchodu (vypočítaná podle zákonného věku odchodu do důchodu) u mužů byla 

v roce 2009 v zemích OECD přibližně 17,5 roku, na Slovensku to bylo až 25,1 roku. Postupným 
zvyšováním důchodového věku žen na 62 let se tento rozdíl snižuje a hodnota se bude blížit průměru 
OECD. (Zdroj: „Analýza dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému SR“, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny, únor 2012) 

12  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19533 
13  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20117 
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skokově měnit parametry průběžně financovaného důchodového systému (důchodový 
věk, náhradový poměr), protože změny se budou provádět postupně každý rok. 
V případě opačného demografického vývoje se naopak v důchodovém systému budou 
parametry „zlepšovat“. Takový postup je vhodnější z pohledu občanů i politiků. 
Z pohledu občanů nebudou vznikat výrazně rozdílné skupiny důchodců odcházejících 
do důchodu v krátké době za výrazně odlišných podmínek. Ze stejného důvodu je to 
výhodné i pro politiky, protože skokové změny parametrů důchodového systému jsou 
velmi nepopulární. Průběžné automatické změny v závislosti na vývoji jsou velmi 
vhodným nástrojem na zajištění udržitelnosti důchodového systému.“ 

Argumenty o neudržitelnosti systému,14 ale i doporučení Evropské rady15 pře-
svědčily vládu, která v srpnu 2011 schválila novelu zákona č. 461/2003, o sociálním 
pojištění (šlo o nepřímou novelu, předloženou prostřednictvím vládního návrhu zákona 
o úpravě příjmů ze závislé činnosti) s cílem reformovat první pilíř tak, aby byl finančně 
udržitelný. Součástí novely, která byla posléze stažena z jednání parlamentu v dů-
sledku pádu vlády Ivety Radičové v říjnu 2011, byl i návrh od roku 2016 automaticky 
měnit důchodový věk mužů i žen v závislosti na vývoji střední délky života v důchodo-
vém věku vypočítané společně pro muže i ženy, kterou zveřejňuje Statistický úřad 
SR.16 V připomínkovém řízení předložil Institut pro výzkum práce a rodiny zásadní 
připomínku, když upozornil, že „tak zásadní změna, jakou je zvýšení věku odchodu do 
důchodu, vyžaduje společenský konsenzus. Zatím neproběhla téměř žádná odborná 
diskuze a více mediálních ohlasů signalizuje poměrně rozporuplná stanoviska jak 
zainteresovaných osob, tak i odborné veřejnosti. Proto doporučujeme vypustit 
z navrhované úpravy ty části, které se netýkají bezprostředně úpravy příjmu ze 
závislé činnosti. Stejně tak je legislativně nevhodné provést velkou novelu zákona o 
sociálním pojištění pod názvem jiného zákona“. 

 

Přes striktně odmítavý postoj první vlády Roberta Fica si jeho druhý kabinet (v 
úřadě od dubna 2012) vcelku rychle osvojil předcházející návrh. Součástí novely 
zákona č. 461/2003, o sociálním pojištění17z roku 2012, jejíž většina ustanovení 
vstoupila v platnost 1. ledna 2013, je i navázání důchodového věku na střední délku 
života. Novela zavádí od roku 2017 postupné automatické změny v důchodovém věku 
v závislosti na změně střední délky života. Cílem změny je dlouhodobě snížit výdaje 
Sociální pojišťovny a podpořit tím udržitelnost důchodového systému. Znění nového 
paragrafu 65a předmětného zákona je následující: 

(1) Od 1. ledna 2017 je důchodový věk v příslušném kalendářním roce součtem 
důchodového věku v kalendářním roce, který předchází příslušnému kalendářnímu 
roku, a počtu dní, který se stanoví jako součin čísla 365 a rozdílu průměrné střední 

                                                           
14  Podle prognóz Eurostatu míra závislosti ve vyšším věku (old-age dependency ratio) vzroste na Slovensku 

v nejbližších desetiletích nejvíce ze všech zemí EU. Jestliže v roce 2010 byl podíl obyvatel nad 65 let na 
populaci ve věku 15-64 let 17 %, do roku 2060 se má zvýšit na více než 68 %. Jinými slovy, zatímco 
v současné době připadá na jednoho obyvatele v poproduktivním věku 6 lidí v produktivním věku, za 50 
let to bude už jenom jeden a půl. 

15  Jedním ze specifických doporučení Evropské rady Slovensku (Country specific recommendations) z června 
2011 bylo „posílit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí další úpravou průběžného pilíře důchodo-
vého systému rovněž úpravou indexačního mechanizmu a přijetím dodatečných opatření s cílem zvýšit 
efektivní věk odchodu do důchodu, především propojením věku odchodu do důchodu s očekávanou délkou 
života a vytvořením stimulů pro zajištění fungování kapitalizačního důchodového pilíře s cílem pokročit 
k fiskální udržitelnosti při zajištění adekvátních důchodů“. Toto doporučení Evropská rada zopakovala i 
v červnu 2013. 

16  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20133 
17  http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4102 
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délky života zjištěné za první referenční období a průměrné střední délky života 
zjištěné za druhé referenční období. Takto stanovený počet dnů se zaokrouhlí na 
celé dny směrem dolů. 
 

(2) Pro účely stanovení důchodového věku  
 

a) střední délka života je střední délka života v referenčním věku vykázaná 
statistickým úřadem (pozn.: Statistický úřad SR), společná pro ženy i muže, 
 

b) referenční věk je důchodový věk v příslušném kalendářním roce zaokrouhlený 
na celé roky směrem dolů, 
 

c) první referenční období je období pěti po sobě následujících kalendářních let, 
které začíná kalendářním rokem, který o sedm let předchází příslušnému 
kalendářnímu roku, 
 

d) druhé referenční období je období pěti po sobě následujících kalendářních let, 
které začíná kalendářním rokem, který o osm let předchází příslušnému 
kalendářnímu roku, 
 

e) příslušný kalendářní rok je rok, ve kterém se důchodový věk upravuje. 
 

(3) Počet dnů, o který se upravuje důchodový věk, důchodový věk vyjádřený v letech 
a dnech na příslušný kalendářní rok a referenční věk na příslušný kalendářní rok se 
stanoví opatřením, které vydá ministerstvo (pozn.: Ministerstvo práce, sociálních 
věcí a rodiny SR) na základě údajů statistického úřadu a vyhlásí jeho úplné znění 
uveřejněním ve Sbírce zákonů nejpozději do 31. října kalendářního roku, který 
předchází příslušnému kalendářnímu roku. 
 

(4) Důchodový věk pojištěnce, který po 31. prosinci 2016 dovrší důchodový věk 
stanovený podle § 65 odst. 4 až 8 a § 274, se zachovává.18 

 

Podle aktuálních demografických prognóz Eurostatu by se měl důchodový věk 
podle uvedeného mechanizmu prodlužovat tempem přibližně 40 až 50 dnů ročně. Ke 
konci projektovaného období v roce 2060 by důchodový věk měl dosáhnout přibližně 
68 let pro muže i ženy. Takto nastavený mechanizmus by měl fixovat průměrný počet 
let strávených v důchodu na přibližně 19 až 20 let. Implicitně tak podíl let strávených 
v důchodu vůči pracovní kariéře mírně klesá.19 Vzorec předpokládá, že v případě 
opačného vývoje, tedy dlouhodobějšího poklesu střední délky života, by došlo ke 
snížení důchodového věku.  

  

                                                           
18  Ustanovení se odvolává na pokračující prodlužování důchodového věku žen-matek. 
19  Stanovisko k novele zákona o sociálnom poistení. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, prosinec 2012, 

http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/185/stanovisko-k-novele-zakona-o-socialnom-poisteni 
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Graf č. 4 Předpokládaný vývoj důchodového věku (roky) 

 
Zdroj: Rada pro rozpočtovou odpovědnost 

 
V dubnu 2013 zveřejnila Rada pro rozpočtovou odpovědnost (pozn.: rada 

vznikla v roce 2012 jako nezávislý orgán monitorování a hodnocení vývoje hospodaření 
SR) Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která zachytila změny 
vyplývající z novel zákona č. 461/2003, o sociálním pojištění a zákona č. 43/2004, o 
starobním důchodovém spoření, jež nabyly účinnosti od 1. ledna 2013, resp. 1. září 
2013. Ve zprávě se uvádí: „Za opatření směřující k zajištění udržitelnosti důchodového 
systému lze považovat navázání věku odchodu do důchodu na vývoj očekávané délky 
života, valorizaci důchodů o růst důchodcovské inflace a změny v odvodovém zatížení 
práce“ a „posun věku odchodu do důchodu, který se projevil jak na straně příjmů, tak 
na straně výdajů, zlepšuje bilanci o 1,7 % HDP. Kromě prodloužení období přispívání a 
zkrácení období pobírání důchodu ve srovnání s předešlou legislativou zvyšuje opatření 
i participaci vyšších věkových skupin na trhu práce a růst HDP.“20 

Během legislativního procesu se neobjevily alternativní návrhy úpravy důchodo-
vého věku. V připomínkovém řízení k novele zákona o sociálním pojištění byly 
k navrhovanému mechanizmu předloženy pouze méně podstatné připomínky (stanovit 
zvyšování důchodového věku o měsíce, příp. čtvrtletí místo dnů - připomínka nebyla 
akceptovaná), resp. drobné zpřesňující návrhy. Obecně lze konstatovat, že schválené 
navázání důchodového věku na demografický vývoj nemá vážnějších oponentů. Jedním 
z možných důvodů je skutečnost, že k úpravě se přistoupí až za několik let. Důležité je 
také to, že úprava bude postupná, v „malých krocích“, a nepodléhá politickým vlivům. 

Schválení této změny bylo překvapivé zejména proto, že předchozí vláda 
Roberta Fica, jakož i jím vedená strana SMER (která tvoří současnou jednobarevnou 
vládu), zastávaly donedávna jednoznačně odmítavý postoj k jakýmkoliv diskuzím o 
                                                           
20  http://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/179/sprava-o%20dlhodobej-udrzatelnosti-vereknych-

financii-april-2013 
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prodlužování důchodového věku. V médiích se objevily dohady, že ke změnám (úprava 
důchodového věku a valorizace důchodů) vláda přistoupila pod tlakem Evropské 
komise, která jimi údajně podmínila svůj souhlas s redukcí odvodů do druhého pilíře.21 

                                                           
21  Vláda od 1. září 2012 snížila odvody do druhého pilíře z 9 % na 4 % vyměřovacího základu ve prospěch 

prvního pilíře. Oslabení druhého pilíře, jehož součástí bylo i jeho další otevření na 5 měsíců a zrušení 
povinné účasti mladých lidí vstupujících na trh práce, má krátkodobě pozitivní fiskální vliv, v delším 
horizontu však bude klást větší nároky na výdaje průběžného důchodového systému, tj. prvního pilíře. 
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4. Shrnutí  

Zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji 
naději na dožití do zahraničních systémů důchodového pojištění je ve všech sledova-
ných zemích legislativně zakotveno v zákonech týkajících se důchodového systému. Ve 
všech sledovaných zemích měl legislativní proces velmi podobnou časovou osu - 
nejdříve došlo ke schválení zákona obsahujícího ustanovení o automatickém mechani-
zmu přizpůsobení důchodového věku naději dožití s tím, že aplikace tohoto mechani-
zmu byla odložena o několik let později. Postupem času s tím, jak evropská populace 
stárla, došlo ve sledovaných zemích i k několikerému posunutí termínu aplikace tohoto 
mechanizmu dopředu a většinou také ke zpřísnění podmínek odchodu do důchodu. 

Ve všech sledovaných zemích kromě Slovenska došlo k přijetí automatického 
mechanizmu přizpůsobení důchodového věku jako součásti významnějších a komplex-
ních změn v důchodovém systému. Nejdříve byl automatický mechanizmus uzákoněn 
v Dánsku v roce 2006 s jeho aplikací od roku 2015, v roce 2008 následovalo 
Nizozemsko, které bude automatický mechanizmus aplikovat od roku 2019. V Itálii byl 
mechanizmus automatického přizpůsobení uzákoněn v roce 2009 a jeho aplikace byla 
postupně posouvána dopředu až do roku 2013 - Itálie je tak zatím jedinou zemí, kde 
je automatický mechanizmus funkční. Slovensko pak přijalo zákon upravující mechani-
zmus automatického přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití v roce 2012 
s tím, že bude poprvé aplikován v roce 2017. 

Ve všech sledovaných zemích předchází či předcházelo zavedení automatického 
mechanizmu zvyšování důchodového věku a zároveň také případné sjednocování 
důchodového věku mezi muži a ženami. 

Všechny sledované státy se vydaly cestou zachování konstantní střední délky 
života při dosažení důchodového věku. Tento způsob tedy znamená (při nezměněných 
ostatních podmínkách) alespoň přibližné udržení stejné délky pobírání důchodu v čase. 
Tím pádem pak ve všech sledovaných zemích klesá podíl let strávených v důchodu 
oproti počtu let strávených výdělečnou činností. 

Při stanovení zvýšení důchodového věku vycházejí všechny sledované země 
kromě Nizozemska při stanovení naděje dožití v referenčním věku z okamžikových 
úmrtnostních tabulek. V případě Dánska pak výpočtová formule zvýšení důchodového 
věku bere v potaz v určité míře i prognózovanou naději dožití na základě generačních 
úmrtnostních tabulek. Nizozemsko při stanovení změny důchodového věku vychází 
pouze z očekávané naděje dožití zjištěné na základě generačních úmrtnostních 
tabulek. Referenční věk, při kterém je naděje dožití zjišťována, je ve všech 
sledovaných zemích, kromě Slovenska, stanoven fixně - v Dánsku na 60 let, v Itálii a 
Nizozemsku pak na 65 let. Na Slovensku je referenční věk stanoven klouzavě jako věk 
odchodu do důchodu v daném roce, kdy se zvýšení důchodového věku posuzuje. 

Formule výpočtu změny důchodového věku v závislosti na vývoji naděje dožití 
jsou pak následující: 

Dánsko: změna důchodového věku = naděje dožití v 60 letech věku 
v předchozích dvou letech + 0,6 (konstanta na základě očekáváného vývoje celkové 
naděje dožití) - 14,5 (konstanta - cílená doba pobírání důchodu) 

Itálie: změna důchodového věku = změna naděje dožití za poslední 3(2) roky 

Nizozemsko: změna důchodového věku = očekávaná naděje dožití v 65 letech 
věku v daném roce - 18,26 (konstanta odpovídající naději dožití v 65 letech věku v 
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referenčním období 2000-2009) - důchodový věk v předchozím kalendářním roce - 65 
(konstanta - důchodový věk v referenčním období 2000-2009); pokud výsledek tohoto 
výpočtu bude vyšší, nebo rovno, než 0,25, zvýší se důchodový věk o 3 měsíce, jinak 
se důchodový věk nemění 

Slovensko: změna důchodového věku = naděje dožití za 5 leté období počínaje 
7. rokem před změnou důchodového věku - naděje dožití za 5leté období počínaje 8. 
rokem před změnou důchodového věku. 

V používaném způsobu stanovení změny důchodového věku nalézáme u sledo-
vaných zemí různé způsoby: Itálie a Slovensko stanovují změnu důchodového věku 
pouze na základě změny naděje dožití ve dvou na sebe navazujících referenčních 
obdobích, a naopak Dánsko a Nizozemsko porovnávají naději dožití v referenčním 
období se stanovenou konstantou, která se v čase nemění. 

Referenční období je ve všech případech kromě Nizozemska víceleté. Nejdelší je 
na Slovensku, kde je stanoveno na 5 let. V Itálii je stanoveno na 3 roky s tím, že od 
roku 2019 to budou roky 2, v Dánsku je pak referenční období dvouleté. Nizozemsko 
používá jako referenční období daný rok. 

Doba, v jaké dochází k revizím důchodového věku, se ve sledovaných státech 
liší. Nejdelší je v Dánsku, kdy dochází k přepočtu důchodového věku v pětiletém 
intervalu. V Itálii je pak tento interval stanoven na 3 roky (od roku 2019 pak na roky 
2), na Slovensku bude důchodový věk přepočítáván každoročně. V Nizozemsku bude 
docházet k přepočtu důchodového věku také každoročně, avšak na základě naděje 
dožití, která bude revidována každých 5 let. 

Zohlednění změn ve vývoji naděje dožití se v pozorovaných státech liší. 
Slovensko jako jediné zohledňuje celkovou změnu naděje dožití a změnu důchodového 
věku vyjadřuje ve dnech. Itálie zohledňuje pouze růst naděje dožití s tím, že pokud by 
byl růst naděje dožití pomalejší, než bylo odhadováno, jsou stanoveny dva „kontrolní“ 
roky, ve kterých musí být důchodový věk zvýšen na předem danou minimální úroveň: 
v roce 2018 66 let a 7 měsíců, v roce 2021 67 let. V Nizozemsku je při změně 
důchodového věku zohledněno zvýšení naděje dožití pouze od určité výše. Pokud se 
tak stane, je důchodový věk zvýšen o 3 měsíce. V Dánsku je pak stanoven limit 
maximální změny důchodového věku na 1 rok během jedné pětileté revize. Z výše 
uvedeného pak vyplývá, že v Dánsku a na Slovensku je teoreticky možné i snížení 
důchodového věku v případě negativního vývoje naděje dožití, Itálie a Nizozemsko pak 
snížení naděje dožití do výše důchodového věku nepromítají. 

Rozdíl je také v tom, v jakém časovém období vstoupí změna v platnost. 
Ve dvou sledovaných státech tomu není bezprostředně, jsou stanovena pravidla, která 
způsobují zpoždění změny důchodového věku za změnou naděje dožití. V případě 
Dánska se důchodový věk zvyšuje nejdéle po provedené revizi - po patnácti letech. 
V případě Nizozemska je pak důchodový věk změněn 5 let po provedené revizi. 
V případě Slovenska a Itálie je pak důchodový věk změněn bezprostředně po revizi, 
ale na základě starších dat o vývoji naděje dožití - v případě Slovenska toto zpoždění 
tvoří 3 roky, v případě Itálie také 3 (od roku 2021 pak bude činit roky dva). 

Relevantní demografická data pro prováděné výpočty změn v důchodovém věku 
jsou ve všech sledovaných státech poskytována nezávislým národním statistickým 
úřadem. 

Na Slovensku a v Itálii je změna důchodového věku na základě výše uvedených 
výpočtových formulí skutečně automatická, nepodléhá dalšímu schvalování ze strany 
vlády či parlamentu. V Nizozemsku je na základě vzorce uvedeného v zákoně proveden 
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přepočet důchodového věku a vyjde-li dle tohoto vzorce změna v důchodovém věku, 
musí být vyhlášena vládním nařízením, které provede ministerstvo práce. Toto vládní 
nařízení vstupuje ihned v platnost, není nutné schválení parlamentem. Nejméně 
„automatický“ je pak postup zvýšení důchodového věku v Dánsku, kde je na základě 
uzákoněného vzorce proveden přepočet důchodového věku a takto nově stanovený 
důchodový věku musí být následně schválen parlamentem. 

Diskuze ohledně svázání důchodového věku s vývojem naděje dožití začala 
nabírat na intenzitě ve sledovaných zemích v posledních letech, zejména v souvislosti 
s celoevropskou finanční krizí v letech 2008-2009 a doporučeními mezinárodních 
organizací ohledně úprav důchodového věku. První ze sledovaných zemí začalo o 
svázání důchodového věku s nadějí dožití uvažovat Dánsko v roce 2005, následované 
Nizozemskem v roce 2008, Itálií v roce 2010 a Slovenskem v roce 2011. Společným 
rysem politických debat ohledně svázání důchodového věku s vývojem naděje dožití je 
fakt, že původní návrhy se s postupem času a rostoucími deficity důchodových systému 
stávaly razantnější, a všeobecně se urychluje zavedení automatických stabilizátorů do 
důchodových systémů sledovaných zemí. V případě Dánska a Nizozemska došlo při 
debatách o zavedení automatického přizpůsobení důchodového věku vývoji naději 
dožití ke shodě mezi politickými stranami napříč politickým spektrem. V obou sledova-
ných zemích se zvyšování důchodového věku v závislosti na rostoucí naději dožití 
dostává podpory zaměstnavatelů, v Dánsku dokonce i souhlasu odborových organizací. 
V Nizozemsku byly odbory proti zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení 
důchodového věku, nedokázaly však přesvědčit veřejnost, ani žádnou významnou 
politickou stranu. Podpoře zaměstnavatelů se těší zavedení automatického mechani-
zmu přizpůsobení důchodového věku změnám v naději dožití i v Itálii, kde byly však 
odbory společně s levicovými stranami proti zavedení takového mechanizmu. Avšak 
pravicové strany měly dostatečný mandát tuto změnu prosadit. Na Slovensku bylo 
nejdříve v období finanční krize zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení 
důchodového věku razantně odmítáno jak levicí, tak odbory. Po změně vládních stran, 
byl pravicovou vládou připraven návrh zavedení automatického mechanizmu, ale 
s ohledem na předčasný pád této vlády v roce 2011 nebyl zákon projednán parlamen-
tem. Po nástupu levicové vlády v roce 2012 však byl zákon ohledně automatického 
přizpůsobení důchodového věku naději dožití překvapivě přijat za podpory téměř 
celého politického spektra. 

Zásadní alternativní návrhy k výše zmíněným přijatým automatickým mechani-
zmům přizpůsobení důchodového věku vývoji naději dožití se ve zkoumaných zemích 
neobjevily. V rámci diskuze o podobě automatických mechanismů se pouze objevily 
zpřesňující návrhy některých parametrů mechanizmů, jako tomu bylo např. na 
Slovensku či v Itálii. 
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Závěr 

Přizpůsobení důchodového věku naději dožití je jednou z cest, jak přispět 
k udržení dlouhodobé finanční stability důchodového systému. S ohledem na rostoucí 
střední délku v důsledku celkového zlepšování zdravotního stavu populace se jeví 
zvyšování důchodového věku ekonomicky vhodným řešením k přispění ke stabilitě 
důchodového systému.  

Ze dvou hlavních přístupů k vazbě důchodového věku na vývoj naděje dožití se 
pro Českou republiku jeví vhodnější zachování konstantní střední délky života při 
dosažení důchodového věku oproti zachování stejného poměru doby pobírání důchodu 
a doby strávené v zaměstnání či doby pojištění při dosažení důchodového věku. 
Udržení stejné délky pobírání důchodu v čase totiž, za jinak nezměněných podmínek, 
přispívá při rostoucí střední délce života nejenom ke zvýšení dlouhodobé finanční 
stability důchodového systému, ale zároveň přispívá i k udržení adekvátní výše 
důchodu. 

Jedním z efektů takové úpravy důchodového věku v České republice, kde je 
výše důchodu závislá na získané době pojištění, je potenciální možnost, že zvýšení 
důchodového věku může vést k vyšší úrovni nově přiznaných důchodů (a tím k zacho-
vání adekvátní výše důchodů), což by v globálu oslabovalo efekt udržení dlouhodobé 
finanční stability důchodového systému. 

Dalším z efektů zvýšení důchodového věku pak může být dopad na výdaje na 
invalidní důchody, kdy lze předpokládat se zvyšováním důchodového věku spojený 
přesun zejména vyšších věkových skupin z fyzicky namáhavých profesí z pracovního 
trhu do oblasti invalidních důchodů. Tento efekt je však spojen se zvýšením důchodo-
vého věku obecně, bez ohledu na zvolenou formu zvyšování důchodového věku. 

Z provedeného srovnání vyplývá, že 3 ze 4 sledovaných zemí, které využívají 
automatické přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití, upřednostňují použití 
okamžikových úmrtnostních tabulek. Toto opatření eliminuje riziko chybné projekce 
úmrtnosti, či záměrné ovlivňování projekcí úmrtnosti politiky. Rizikem tohoto řešení je 
však možnost tvorby nerovností mezi jednotlivými generacemi, v případě změn 
intenzity úmrtnosti. 

S ohledem na zahraniční zkušenosti, kdy všechny sledované země využívaly 
jako podklad pro rozhodování o úpravě důchodového věku oficiální úmrtnostní tabulky 
a projekce sledované a vydávané národními statistickými úřady, by bylo vhodné, aby 
se i Česká republika vydala stejným směrem a využívala existující datové zdroje 
Českého statistického úřadu. 

S ohledem na zahraniční zkušenosti, kdy všechny sledované země přikročily 
k zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naději 
dožití až po sjednocení důchodového věku pro muže a ženy, které často kvůli plánova-
nému zavedení mechanizmu uspíšily, doporučujeme pro Českou republiku obdobný 
scénář - tedy uspíšit sjednocení důchodového věku pro všechny pojištěnce v krátkodo-
bém horizontu - maximálně 5 let a následně zavést automatický mechanizmus 
přizpůsobení důchodového věku vývoji naději dožití. Alternativně k tomuto doporučení 
lze uvažovat o možnosti nečekat na sjednocení důchodového věku v ČR, ale zavedení 
automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku pro muže s tím, že od 
takto stanoveného věku by se odvíjel důchodový věk pro ženy, který by rostl rychleji 
podle současných pravidel.  
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Při přípravě formule výpočtu důchodového věku v závislosti na vývoji naděje 
dožití by měla být na zřeteli současná právní úprava, která důchodový věk s ohledem 
na generační úmrtnostní tabulky již zvyšuje tak, že prakticky pro různé generace 
zůstává zachována doba pobírání důchodu (či se tato doba nepatrně zkracuje), čímž 
by byl splněn požadavek, aby pro jednotlivé generace nedocházelo ke zkrácení doby 
pobírání důchodu. Tomuto požadavku by mohla napomoci inspirace nizozemskou 
formulí výpočtu, která zohledňuje již předchozí zvýšení důchodového věku. 

Významným rizikem zavedení automatického přizpůsobení důchodového věku 
naději dožití se jeví v podmínkách České republiky politická situace. Jak vyplývá 
z nedávných zkušeností ČR s důchodovou reformou a zavedením důchodového spoření 
a jeho nynějším rušením, je nezbytně nutné nalézt na daném řešení širokou polickou 
shodu napříč politickým spektrem, jako se to povedlo např. v Dánsku, Nizozemsku a 
Slovensku. Usnadnit takovou dohodu by mohl fakt, že zavedení automatického 
přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití by v podmínkách České republiky 
připadalo v úvahu až za poměrně dlouhou dobu (po roce 2044, kdy bude důchodový 
věk pro všechny sjednocen na úrovni 67 let). Významným rizikem však nadále zůstává 
fakt, že ač by byla současnou politickou reprezentací deklarována shoda a schválen 
zákon, tak změny v tempu přizpůsobení důchodového věku v důsledku výkyvů ve 
vývoji úmrtnosti v budoucnosti nemusí být politicky akceptovatelné pro budoucí vládní 
strany. Nepřímo to potvrzují nedávné zkušenosti některých zemí (např. Německa, 
Švédska či Norska) s automatickými stabilizátory v důchodových systémech. V situaci, 
kdy zde došlo k výkyvu vývoje některých parametrů, ať již ekonomických či demo-
grafických, na něž jsou automatické stabilizátory vázány, rozhodli politici o pozastavení 
či změně působení těchto stabilizátorů (International Update, 2009; Scherman, 2009). 

Nezanedbatelným rizikem všech automatických stabilizátorů, nejen automatic-
kého přizpůsobení věku vývoji naději dožití, je fakt, že komplikují důchodový systém a 
pro pojištěnce ho činí nepřehledným a nepředvídatelným. V podmínkách ČR, kdy je 
obyvatelstvem již dosavadní nastavení důchodového systému vnímáno jako nepře-
hledné a systém jako takový je považovaný za komplikovaný (Šlapák, M., Svobodová, 
K., Šťastná, A., Holub, M. 2013) je další znepřehlednění nežádoucí. 

Tuto nepředvídatelnost důchodového systému lze alespoň částečně eliminovat 
po vzoru Dánska či Nizozemska, kdy na základě automatického přepočtu důchodového 
věku je tento výsledek účinný až s určitým odstupem několika let. Tím je docíleno, že 
lidé v předdůchodovém věku vědí v posledních letech před ukončením pracovní 
kariéry, jaký bude jejich důchodový věk.  

Zamezit dalšímu znepřehlednění důchodového systému by pomohlo i to, kdyby 
byla stanovena minimální jednotka zvýšení důchodu v řádu měsíců, jako je tomu např. 
v Nizozemsku a nikoliv v řádu dnů, jako je tomu na Slovensku. 

Dalším faktorem, jak zamezit velkému znepřehlednění systému, je nalezení 
vhodné periody pravidelných revizí vývoje demografických ukazatelů. Ve třech sledo-
vaných zemích jsou revize nastaveny na víceleté období v rozmezí 3-5 let, jediné 
Slovensko provádí revize každoročně. V zájmu přehlednosti důchodového systému, 
eliminace výkyvů vývoje úmrtnosti a tím zamezení skokovému zvyšování důchodového 
věku doporučujeme víceletý časový interval provádění revizí a při využívání 
okamžikových úmrtnostních tabulek pak využívat průměry za víceleté časové období.  

Faktem, který hovoří pro zavedení automatického přizpůsobení důchodového 
věku, jsou „DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na 
rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 
2012-2016“, kde je výslovně uvedeno: doporučuje se „Zvýšit skutečný věk odchodu 



Závěr 
 

 

51 

do důchodu přizpůsobením věku odchodu do důchodu nebo důchodových dávek 
změnám ve střední délce života....“. 
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prof. Ing. Jaroslav Vostatek 

Teoretická část má srovnatelnou mezinárodní úroveň. 

Zvolená metodika má svou logiku: nejdříve se problém charakterizuje v obecné rovině, 
pak se podrobně uvevedou systémy používané ve čtyřech reprezentativních zemích a 
na závěr se formulují doporučení pro Česko. 

Uváděná data jsou reprezentativní, jejich zpracování je na potřebné úrovni. 

Doporučení pro ČR by mohla být podrobněji rozpracována. Doporučoval bych 
samostatnou kapitolku Doporučení pro Českou republiku, i s ohledem na formulaci 
abstraktu.  

Výsledky jsou využitelné pro činnost Odborné komise pro důchodovou reformu. 

 

 

JUDr. Jiří Biskup 

Cílem výzkumu bylo identifikovat v rámci EU země, které mají zakotvený nějaký 
pravidelný (automatický) mechanismus umožňující revidovat či nastavit hladinu 
důchodového věku v návaznosti na vývoj doby dožití (nejde tedy o stav v zemích, kde 
dochází k rozhodování nahodile). Na základě zjištění byl pak následně u vybraných 
zemí detailně popsán aplikovaný mechanismus hodnocení a tvorby doporučení změn v 
důchodovém věku, jeho výhody a rizika. Výzkum byl zadán v souvislosti s aktivitami, 
jejichž počátek lze vysledovat v procesu hodnocení EK - tzv. CSR, kde bylo několikrát 
zdůrazněno, že zvyšování důchodového věku by mělo být navázáno „automaticky“ na 
prodlužující se naději dožití.  

Došlo k detailnímu rozboru procesu přijetí změn v zemích kde je tento typ 
„automatismu“ aktuální a také k věcnému popisu funkčnosti mechanismu. Neschází 
doporučení pro ČR. 

Výsledky jsou využitelné při přípravě legislativního záměru MPSV "Pravidelná revize 
důchodového věku a stanovení jeho stropu na 65 let". 
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