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Popis výsledků návrhu na jednotnou valorizaci důchodů 

Zadání 
Na základě požadavku, který předložil předseda Odborné komise pro důchodovou reformu profesor 

Martin Potůček, se níže uvedená analýza zabývá dopady návrhu na jednotnou valorizaci důchodů. 

Jádrem analyzovaného návrhu je následující změna ve způsobu valorizace vyplácených důchodů, a to 

tak, že by se každá procentní výměra daného druhu důchodu (starobní, invalidní v jednotlivých 

stupních, vdovské a vdovecké a sirotčí) zvýšila o tolik korun, o kolik se v průměru zvyšují procentní 

výměry u daného druhu podle současných pravidel. 

                               
∑                                                        
                          
   

                          
 , 

kde d je druh vypláceného důchodu 

Tato změna je realizována od roku 2015. 

Výsledky 
Analýza tohoto reformního návrhu 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 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

Celkový implicitní dluh 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 
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Relativní implicitní dluh u osob nově vstupujících do systému 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

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 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tyto indikátory vliv. Jejich výše je tedy 

stejná jako v Základní variantě. 

Věkově členěný celkový implicitní dluh 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

Důstojný příjem důchodců (přiměřenost) 

Průměrné doba strávená v důchodu 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

Míra ohrožení chudobou důchodců 

Navrhovaná změna ve způsobu zvyšování důchodů se z počátku projevuje pozitivně ve vývoji míry 

ohrožení chudobou u populace důchodců. Ani tato změna nezajistí zachování současných nízkých 

hodnot míry ohrožení chudobou, ale zmírní její očekávaný nárůst. Až do roku 2035 je pozorovatelný 

zvětšující se rozdíl v tomto indikátoru mezi návrhem a Základní variantou, který kulminuje na 

hodnotě rozdíl mírně nad 4 p.b. 

Po roce 2035 se mezera mezi návrhem a Základní variantou uzavírá a dlouhodobě je efekt 

navrhované změny na míru ohrožení chudobou zanedbatelný na úrovni 1 p.b. 

Efekty na počátku projekce jsou dány především stávající strukturou vyplácených důchodů a 

podobou minulých valorizací důchodů. Jako systémová úprava směřující k omezení ohrožení 

chudobou má návrh velmi malý potenciál. 
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Graf 1 – Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Benefit ratio 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

Benefit ratio pro nově přiznané důchody 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

S80/S20 důchodců 

U tohoto indikátoru můžeme proti Základní variantě pozorovat postupné snižování diferenciace 

příjmů důchodců. Po roce 2030 lze již vysledovat poměrně stabilní rozdíl oproti Základní variantě. 
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Graf 2 – S80/S20 u populace starobních důchodců 

 

Zdroj: MPSV 

Hrubý (čistý) individuální náhradový poměr 

Vzhledem k tomu, že návrh spočívá pouze ve změně ve struktuře zvyšování důchodů, nikoliv v její výši 

a žádné další úpravy neobsahuje, nemá analyzovaný návrh na tento indikátor vliv. Výše tohoto 

indikátoru je tedy stejná jako v Základní variantě. 

Individuální relativní implicitní dluh 

Oproti Základní variantě nepředstavuje v úhrnu navrhované změna z pohledu indikátoru 

Individuálního relativního implicitního dluhu nějaké výraznější změny. 

Tento úhrnný pohled však neumožňuje odhalit případné změny v detailních strukturách jednotlivých 

důchodů, který by umožnil ukázat či identifikovat skupiny pozitivně či negativně „zasažené“ 

navrhovanou úpravou. 
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Graf 3 – Individuální relativní implicitní dluh – 

Základní varianta, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 4 – Individuální relativní implicitní dluh – 

Základní varianta, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 5 – Individuální relativní implicitní dluh – 

návrh prof. Potůček, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 6 – Individuální relativní implicitní dluh – 

návrh prof. Potůček, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 
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Graf 7 – Individuální relativní implicitní dluh – 

Základní varianta, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 8 – Individuální relativní implicitní dluh – 

Základní varianta, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 9 – Individuální relativní implicitní dluh – 

návrh prof. Potůček, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 10 – Individuální relativní implicitní dluh 

– návrh prof. Potůček, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 


