
Citlivostní  analý za – pojistna  sazba 

Popis výsledků citlivostní analýzy – pojistná sazba 

Zadání 
Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza 

zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové pojištění. V duchu principů citlivostní analýzy 

je srovnán dopad zvýšení a snížení této sazby. Dle požadavku je diference stanovena na +/- 2 p. b., 

přičemž jde o úpravu sazby placené zaměstnancem, tj. na 8,5 resp. 4,5 %. 

Změna sazeb pojistného na důchodové pojištění je pro účely této citlivostní analýzy předpokládána 

jako trvalá od roku 2016. 

Výše uvedené změny budou mít 2 základní efekty, a to na úhrnné příjmy z pojistného a čisté příjmy 

jednotlivců resp. domácností. Tyto dva základní efekty se tedy promítnout (vytvoří rozdíly proti 

Základní variantě) pouze do některých indikátorů. 

Výsledky 
Analýza citlivosti na výši sazby pojistného na důchodové pojištění je, stejně jako referenční Základní 

varianta, popsána na sadě indikátorů, která odráží pohled na jedné straně dlouhodobé finanční 

udržitelnosti a na straně druhé sociální aspekt přiměřenosti poskytovaných důchodů (tj. zajištění 

důstojného příjmu). 

Použité indikátory se snaží reflektovat cíle specifikované v Mandátu Odborné komise pro 

důchodovou reformu. 

Dlouhodobá finanční udržitelnost 

Primární indikátory 

Primární indikátory popisují stav či posun v aspektu dlouhodobé finanční udržitelnosti. 

Sustainability indicator S2 

Změna sazby pojistného na důchodové pojištění se v rámci indikátoru S2 (s ohledem na fakt, že jde o 

skokovou změnu) projeví změnou primárního salda. Efekt změny sazby má lineární a symetrický 

dopad, který v tomto konkrétním nastavení (tj. +/- 2 p.b.) činí zhruba 0,59 % HDP, kdy při snížení 

sazby se hodnota indikátoru S2 zvýší a při zvýšení sazby je tomu naopak. 

S ohledem na linearitu dopadu je možné u tohoto konkrétního indikátoru dopady zobecnit tak, že 

každé snížení (zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění o 1 p.b. vede ke zvýšení (snížení) 

hodnoty indikátoru S2 o cca 0,29 % HDP. 
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Graf 1 – Výše indikátoru S2, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Celkový implicitní dluh 

Změna sazby pojistného na důchodové pojištění se v rámci indikátoru celkového implicitního dluhu 

projeví změnou výše odvodů osob, které akumulují důchodové nároky, nicméně projeví se pouze 

změnou odvodové povinnosti a nikoliv změnou výše kumulovaných nároků a tím ovlivní bilanci plateb 

a nároků. Efekt změny sazby má lineární a symetrický dopad, který v tomto konkrétním nastavení (tj. 

+/- 2 p.b.) činí zhruba 24 % HDP, kdy při snížení sazby se hodnota indikátoru celkového implicitního 

dluhu zvýší a při zvýšení sazby je tomu naopak. 

S ohledem na linearitu dopadu je možné u tohoto konkrétního indikátoru dopady zobecnit tak, že 

každé snížení (zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění o 1 p.b. vede ke zvýšení (snížení) 

hodnoty indikátoru celkového implicitního dluhu o cca 12 % HDP. 

Graf 2 – Výše celkového implicitního dluhu, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 
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Relativní implicitní dluh u osob nově vstupujících do systému 

Relativní implicitní dluh u osob, které v současné době nově vstupují do důchodového systému (tj. 

dosahují v zásadě 18 let věku) se u různých sazeb pojistného odlišuje výši zaplaceného pojistného 

těchto osob a tím ovlivňuje i tento ukazatel. Při nižší sazbě pojistného tento ukazatel roste a naopak. 

Graf 3 – Relativní implicitní dluh osob nově vstupujících do důchodového systému, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Sekundární indikátory 

Sekundární indikátory rozvíjejí primární indikátory v určité formě detailu a umožňují lépe ukázat 

místo, kam by se mohlo soustředit úsilí k dosažení udržitelnosti. 

Příjmy z pojistného, jiné příjmy, výdaje, saldo 

Změna sazby pojistného na důchodové pojištění v rámci příjmů z pojistného, výdajů na důchody  

a salda projeví pouze v příjmech z pojistného a prostřednictvím této změny i v saldu. Vzhledem 

k tomu, že změna sazby pojistného nijak nezasahuje do způsobu výpočtu důchodu a ani nijak 

neovlivňuje žádný z parametrů pro výpočet důchodu rozhodný, nemá tak žádný vliv na výdaje, vývoj 

výdajů je tedy při změně stejný jako v Základní variantě. 

Změna sazby pojistného se projeví skokovým zvýšením (snížením) příjmů z pojistného v roce 2016  

o 0,59 % HDP (ve stejné výši se projevuje i v indikátoru S2) a je v čase stabilní. 

O stejnou hodnotu se v roce 2016 a následujících zlepší (zhorší) i saldo systému. 
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Graf 4 – Příjmy z pojistného, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 5 – Saldo, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Věkově členěný celkový implicitní dluh 

Věkově členěný celkový implicitní dluh reflektuje fakt, že skoková změna sazby pojistného dopadá na 

jednotlivé generace po různou dobu v závislosti na tom, v jakém věku při změně jsou. Čím nižšího 

věku jedinci (generace) jsou, tím delší dobu budou odlišnou sazbu pojistného platit a tím více se bude 

implicitní dluh v daném věku více odchylovat od Základní varianty. 

Dopad změny sazby pojistného se tedy generačně výrazně odlišuje. 

Graf 6 – Věkově členěný celkový implicitní dluh, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Důstojný příjem důchodců (přiměřenost) 

Průměrné doba strávená v důchodu 

Vzhledem k tomu, že změna výše sazby pojistného na důchodové pojištění nemá přímý vliv na 

rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu, nemá změna sazby pojistného vliv na výši a vývoj 

indikátoru Průměrná doba strávená v důchodu. Vývoj je tedy při změně stejný jako v Základní 

variantě. 
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Míra ohrožení chudobou důchodců 

Změna sazby pojistného na důchodové pojištění nemá vliv na trend vývoje tohoto indikátoru, 

nicméně je zde vidět úrovňová odlišnost od Základní varianty. Důvod odlišné úrovně míry ohrožení 

chudobou u důchodců v závislosti na sazbě pojištěného na důchodové pojištění je způsobena 

nepřímo dopadem změna sazeb na čisté příjmy. 

Nižší sazba pojistného na důchodové pojištění vede obecně k růstu čistého příjmu u osob platících 

pojistné a následně tedy zvýší mediánový příjem a tím i hranici chudoby (tj. 60 % tohoto mediánu). U 

vyšší sazby je tomu přesně naopak. 

S ohledem na fakt, že vyplácené důchody nepodléhají pojistnému na důchodové pojištění, nemá 

změna sazby vliv na čisté příjmy důchodců. 

Nižší sazba pojistného tedy zvýší nominální hranici chudoby a následně i podíl důchodců pod touto 

vyšší hranicí. Naopak vyšší sazby tuto hranici sníží a poklesne tedy i podíl důchodců pod ní. 

Graf 7 – Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Benefit ratio 

Vzhledem k tomu, že změna výše sazby pojistného na důchodové pojištění nemá vliv na žádný 

z parametrů, který vstupuje do výpočtu výše důchodu ani na parametry rozhodné pro zvyšování 

důchodů, nemá změna sazby pojistného vliv na výši a vývoj indikátoru Benefit ratio. Vývoj je tedy při 

změně stejný jako v Základní variantě. 

Benefit ratio pro nově přiznané důchody 

Vzhledem k tomu, že změna výše sazby pojistného na důchodové pojištění nemá vliv na žádný 

z parametrů, který vstupuje do výpočtu výše nově přiznávaného důchodu, nemá změna sazby 

pojistného vliv na výši a vývoj indikátoru Benefit ratio pro nově přiznané důchody. Vývoj je tedy při 

změně stejný jako v Základní variantě. 

S80/S20 důchodců 

Změna sazby pojistného na důchodové pojištění nemá vliv na trend vývoje tohoto indikátoru, pouze 

je možné pozorovat odchylku v úrovni oproti Základní variantě. Tyto odchylky jsou způsobeny 
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primárně tím, že v části domácností důchodců jsou i osoby, které mají příjem z výdělečné činnosti a 

změna sazby má vliv na čistý příjem této domácnosti. Tyto osoby jsou s větší pravděpodobností 

v části vzorku s vyššími příjmy, což vede ke změně v hodnotě indikátoru. 

Nižší sazba pojistného na důchodové pojištění vede k vyšší hodnotě tohoto indikátoru a tedy vyšší 

nerovnosti. 

Graf 8 – S80/S20 u populace starobních důchodců 

 

Zdroj: MPSV 

Hrubý (čistý) individuální náhradový poměr 

Změna sazby pojistného na důchodové pojištění neovlivňuje hrubý příjem jedince, ale pouze jeho 

čistý příjem. Tyto změny tedy nemají žádná vliv na indikátor Hrubý náhradový poměr a ten je stejný 

jako v Základní variantě. 

Rozdílná sazba pojistného nijak nezasahuje do struktury a výše samotných vyměřených důchodů a 

tím se projeví v zásadě pouze úrovňovým posunem čistého náhradového poměru nahoru v případě 

vyšší sazby nebo dolů v případě nižší sazby. Posun je dán tím, že vyšší sazba znamená nižší čistý 

příjem a tím, při stejné výši důchodu, vyšší náhradový poměr. U nižší sazby platí to samé opačným 

směrem. 
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Graf 9 – Čistý individuální náhradový poměr 

2014 – Základní varianta, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 10 – Čistý individuální náhradový poměr 

2020 – Základní varianta, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 11 – Čistý individuální náhradový poměr 

2014 – nižší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 12 – Čistý individuální náhradový poměr 

2020 – nižší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 13 – Čistý individuální náhradový poměr 

2014 – vyšší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 14 – Čistý individuální náhradový poměr 

2020 – vyšší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 
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Graf 15 – Čistý individuální náhradový poměr 

2040 – Základní varianta, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 16 – Čistý individuální náhradový poměr 

2060 – Základní varianta, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 17 – Čistý individuální náhradový poměr 

2040 – nižší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 18 – Čistý individuální náhradový poměr 

2060 – nižší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 19 – Čistý individuální náhradový poměr 

2040 – vyšší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 20 – Čistý individuální náhradový poměr 

2060 – vyšší sazba, v % 

 

Zdroj: MPSV 
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Individuální relativní implicitní dluh 

Dopad změn sazeb pojistného na důchodové pojištění na indikátor Individuální relativní implicitní 

dluh se  různí u jednotlivých generací s ohledem na dobu, po kterou jsou odlišnou sazbu povinni 

platit. Tento indikátor je tedy ovlivněn pouze přes celkovou hodnotu zaplaceného pojistného, neboť 

sazba pojistného nemá vliv na výši důchodu při přiznání ani neovlivňuje způsob jeho změny v době 

vyplácení. 

Čím mladší je generace, tím delší dobu platí jinou sazbu pojistného, nicméně zde nelze pozorovat 

nějaký zásadní vliv na rozložení tohoto indikátoru, a to ani v čase. 
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Graf 21 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 22 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 23 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší sazba, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 24 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší sazba, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 25 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší sazba, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 26 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší sazba, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 
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Graf 27 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 28 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 29 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší sazba, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 30 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší sazba, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 31 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší sazba, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 32 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší sazba, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 


