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Srovnání věkových hranic pro nárokování státní penze v rámci členských zemí Evropské unie v širších
sociálně ekonomických souvislostech uplatňování principů státních penzijních systémů. Reflexe
změn hranice důchodového věku v kontextu celkových reforem důchodových systémů reagujících na
hospodářskou krizi a stárnutí obyvatelstva.
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1. Úvod

Cílem této práce je reflexe probíhajících změn v systému důchodového pojištění v zemích
Evropské unie. Mohli bychom jistě hovořit dokonce o celosvětových globálních trendech
světovém akutním vývoji, neboť ke změnám dochází například i ve Spojených státech
amerických, Austrálii nebo Čínské lidové republice1, a to právě v posouvání hranice odchodu
do starobního důchodu. Záměrem autora je ale podívat se na oddalování minimálního věku
pro odchod do plnohodnotné penze v členských státech EU a zachytit i rozdíly mezi
jednotlivými státy, které díky svým tradičním důchodovým systémům a vnitřní demografické
a kulturní podobnosti s Českou republikou sice mohou inspirovat nebo posloužit jako
vzorové příklady, nikoliv však mechanicky a bez výhrad. V rozsahu, který umožňuje
předepsané zadání této práce, se autor pokusí vystihnout některé rozdíly ve stanovování
věkové hranici odchodu do penze v jednotlivých členských zemích EU v závislosti na kritériích
sociálního pojištění, celkovém socioekonomickém stavu země a podmínkách pro život
občanů.

Věcným důvodem, proč je vhodné téma tzv. „důchodového věku“ považovat v rámci
důchodové politiky za možná i prioritní, je dlouhodobý tlak Evropské komise na zvyšování
věku potřebného pro přiznání nároku na vyplacení penze. Aktuálnost tématu je dána
i současným působením Odborné komise pro důchodovou reformu ČR, která se zabývá
mimo jiné i komparací změn domácího důchodového systému se změnami zahraničních
systémů.

Autor této práce by tak rád částečně přispěl k tomuto tématu alespoň načrtnutím možnosti
různých úhlů pohledu na předmětné téma a zdůraznil vliv souvisejících sociálně politických
faktorů, jako jsou zaměstnanost a rodinná politika. Tyto jsou totiž v každém státu Evropské
unie odlišné a jejich specifické charakteristiky musejí být při samostatném hodnocení, ale i
srovnávání s Českou republikou, brány na zřetel.

1

Retirement age will be pushed back, 2011 [online]. China Daily [citováno 22.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.china.org.cn/china/2011-03/22/content_22190715.htm
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Současně je cílem práce i argumentačně přispět k boření někdy demagogicky využívaných
mýtů a polopravd ohledně důchodové politiky. Samotné kritérium dosaženého věku bývá
vytrženo z logiky celkového systému pojištění. Médii jsou tak někdy předkládaná
zjednodušená či dokonce zkreslená fakta, která neberou v potaz ostatní kritéria (například
celkovou dobu pojištění či výši vyměřovacích základů), která pro uznání nároku na penzi a její
výši hrají klíčovou roli

2. Historické kořeny tzv. „důchodového věku“
První legislativně ukotvenou věkovou hranicí pro odchod do důchodu bylo dovršení 70 let
života pojištěnce, a to v kapitalizačním systému, který v roce 1889 zavedl německý kancléř
Otto von Bismarck. Vzhledem k relativně nízkému průměrnému předpokládanému věku
dožití se vyplácení penzí týkalo, na rozdíl ode dneška, jen poměrně malé skupiny
obyvatelstva. Podle výpočtů ekonomů by uvedené hranici v dnešní době odpovídala věková
hranice nastavená na cca 85 let.2 Jednalo se tedy spíše o specifické pojištění pro případ, že
by nastala situace, která není vysoce pravděpodobná. Tento systém tedy chránil před
chudobou především ty dělníky, kteří měli to štěstí dožít se vyššího věku.

Během první světové války došlo k snížení hranice pro přiznání důchodu na 65 let.
V Československu byl tentýž důchodový věk stanoven až v roce 1926, kdy vzniklo vůbec první
dělnické důchodové pojištění, jež se oficiálně nazývalo invalidním pojištěním, přičemž ovšem
nebylo nutné tuto „invaliditu“ úředně prokazovat.3 Už tento terminus technicus je nicméně
sám o sobě důkazem toho, že se stále ještě jednalo o pojištění určité konkrétní kategorie
obyvatelstva, v tomto případě dělníků, kteří byli při dosažení určitého věku shledáni
neschopnými postarat se sami o sebe. Rozhodně tedy nešlo o jakýsi model rentiérství či
uplatnění principu zásluhovosti, jak je starobní penze vnímaná v moderní době. Jednalo se
prostě o formu sociální záchranné sítě, která měla zároveň předcházet politickým
nepokojům a není chybou v ní vidět i určitou reakci na bolševickou revoluci a mezinárodní
2

Kohout, P. 2004. Velký průběžný důchodový omyl [online]. Hospodářské noviny [citováno 22.7.2014].
Dostupné z WWW: http://hn.ihned.cz/c1-14635710-pavel-kohout-velky-prubezny-duchodovy-omyl
3

Vostatek, J. 2009. Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko [online].
Vysoká škola finanční a správní [citováno 22.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/prezentace_jaroslav_vostatek.pdf
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dělnická hnutí, jejichž vliv byl v době, kdy byla zaváděna první důchodová pojištění, velmi
silný a na vzestupu. Ostatně ani tzv. „Beveridgova zpráva“ z roku 1942, mnohými historiky
považovaná za základní kámen sociálních reforem realizovaných ve druhé polovině
20. století, rozhodně není založena na myšlence zásluhovosti a zaslouženém rentiérství, ale
na objektivní potřebě čelit hrozbě sociálněekonomickému úpadku širokých vrstev
obyvatelstva. Zcela jistě také stojí za povšimnutí, že k reformám důchodového systému
docházelo během obou světových válek, jejichž dopady na život obyvatelstva tak byly
určitými impulsy pro redefinování sociální politiky jako takové.

Uvážíme-li výše uvedené skutečnosti, je pak evidentní, že důchodový systém měl zprvu
charakter vyloženě a doslova pojištěnecký pro případ výskytu „určitých událostí“, v tomto
smyslu tedy dožití nadprůměrného věku, a až postupně se vyvinul v systém propracované
státní sociální ochrany lidí dosáhnuvších určitého věku. Nicméně zavádění těchto systémů
bylo po výtce motivováno potřebou prevence sociálních problémů, nikoliv potřebou
odměňování obyvatel za jakékoliv občanské zásluhy. Z tohoto úhlu pohledu je třeba se tedy
dívat i na stanovení věku odchodu do starobní penze, které je od počátku posuzováno
z hlediska celkového socioekonomického vývoje společnosti, a nikoli na základě tradice a
kulturní zakotvení. Tomu odpovídá i tehdejší úzké spojovávání zdravotního a sociálního
pojištění, jak tomu bylo v Bismarckově Německu, tak i v případě Williama Beveridge ve Velké
Británii.

Zajímavým případem, který tvoří určitou exemplární výjimku v rámci geneze státních
starobních penzí, je důchodový systém Spojených států amerických. Jeho případ dokládá, že
věková hranice 65 let byla, minimálně v první polovině dvacátého století, svým způsobem
přirozená. V roce 1935, kdy teprve tento státní systém v USA vznikl, bylo totiž o této věkové
hranici rozhodnuto na základě průměrného odchodu do důchodu, tak jak jej využívali klienti
tamních soukromých penzijních fondů.4

Pokud nahlížíme na státní důchodový systém z hlediska historických souvislostí, vidíme jeho
solidární charakter, který nemá s principem zásluhovosti nic společného. Naopak, systém
4

Age 65 Retirement [online]. Social Security Administration (Official Social Security Website) [citováno
22.7.2014]. Dostupné z WWW: http://www.ssa.gov/history/age65.html
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musí být dostatečně flexibilní, aby se dokázal včas uzpůsobit socioekonomickým změnám a
dokázal na ně včas reagovat, Jedině takto totiž plní svůj původní účel, což dokazuje sama
jeho historická geneze.5

Státem vyplácená starobní penze tedy nebyla jakousi rentiérskou dávkou na přilepšenou, ale
efektivním způsobem boje proti chudobě ve stáři, na kterém za předem dlouhodobě a jasně
stanovených podmínek participuje sám občan. Ve vztahu k současnosti je však třeba
zejména vnímat, že o věkové hranici odchodu do důchodu nelze uvažovat jen na základě
momentálních bilancí státních rozpočtů a demografické statistiky. Jestliže motivem pro
samotné zavedení státních penzí byl i v době dávno minulé princip solidarity a především
prevence proti šíření chudoby mezi širokou vrstvou seniorů, bylo by krokem o více než
století zpět uvažovat o důchodovém věku pouze na základě makroekonomických dat.

3. Tlak na reformy důchodových systémů v EU
Problém důchodového věku se v posledních letech stal z otázky spíše diskutované velmi
rychle otázkou politicky velmi žhavou v celé Evropě. V rozhodující většině zemí EU došlo za
poslední tři roky ke zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu.

Jakkoli nechceme snižovat vliv globální hospodářské krize a všeobecně horší ekonomickou
situaci v unijních zemích, je namístě předeslat, že úsilí o praktickou revizi standardu
důchodového věku je i dílem cíleného tlaku Evropské komise, která dlouhodobě vybízí
členské státy EU k úsporným opatřením v rámci důchodových rozpočtů. Pravidelná
doporučení Rady evropské unie jsou však ze strany jednotlivých států často přijímána velmi
negativně6, a to především pro jejich prokazatelnou povrchnost a nízkou míru reflexe velmi

5

Bowlby, Ch. 2010. Changing Times: Was there ever a golden age for retirement? [online]. History Extra - The
official website of BBC History Magazine [citováno 22.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.historyextra.com/feature/changing-times-was-there-ever-golden-age-retirement
6

Viz John M., 2013. France pushing for EU to drop calls on retirement age – sources [online]. Reuters [citováno
25.7.2014]. Dostupné z WWW: http://uk.reuters.com/article/2013/06/25/uk-eu-franceidUKBRE95O10S20130625 nebo
ČR dál vadí rada komise rychleji zvyšovat věk odchodu do důchodu, 2014 [online]. ČTK [citováno 25.7.2014].
Dostupné z WWW: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-dal-vadi-rada-komise-rychleji-zvysovat-vek-odchodudo-duchodu/1093400
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rozdílných socioekonomických podmínek v jednotlivých členských zemích. Paradoxem také
je, že hlavním argumentem, kterým Evropská komise odůvodňuje nutnost pozdějšího
odchodu do penze, je udržování kladné bilance státních rozpočtů. Pokud se však na záležitost
díváme pouze tímto jednoduchým prismatem, pak je skutečně na pořadu dne celková
reforma penzijních i rozpočtových systémů, protože jestli v něčem tkví problém, tak nikoliv
v hranici důchodového věku samotné, ale zejména v podílu rozpočtu, který mají jednotlivé
na vyplácení státních penzí. A to principiálně nemůže vyřešit posouvání diskutované hranice,
kterou Rada evropské unie doporučuje národním vládám (včetně ČR) urychleně zvyšovat.7

I kdybychom však přistoupili na jednoduchý princip snižování nákladů na vyplácené starobní
penze díky oddalování penzijního věku, je třeba si uvědomit, že smyslem této limitace je
krácení celkové doby, po kterou se občanům vyplácí státní důchod, a tudíž je pro každou
zemi taková částka jiná především v souvislosti s průměrným věkem dožití. Na tento fakt se
odvolávali již polští odboráři v roce 2011, kdy vyšla Bílá kniha k budoucnosti evropských
důchodových systémů.8

Důležité také je rozlišovat průměrný věk odchodu do penze a věk, kdy je občanu přiznána
státem vyplácená penze. V odkazování na statistiky může dojít k třeba i k nechtěné záměně a
omylům.9 V potaz se také musí brát možnost odchodu do tzv. předčasného důchodu, která
stále přetrvává v mnoha zemích. Velkou roli ale především hraje zásada zásluhovosti, a tím
pádem i poměr státních nákladů na pojištěnce a naopak jeho příspěvků na sociální systém,
který je závislý na době, po kterou dotyčný odváděl sociální pojištění. I proto je celkem
logické, že země s nižším počtem absolventů vysokých škol a nižším průměrným věkem
dožití, by měli mít věkovou hranici přiznání státní penze nižší.

7

Doporučení rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke
konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014 [online]. [citováno 25.7.2014]. Dostupné z
WWW.:http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_czech_cs.pdf
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Poláci se bouří, důchod v 67 letech je na ně moc, 2012 [online]. Archiv ČT24 [citováno 25.7.2014]. Dostupné z
WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/170326-polaci-se-bouri-duchod-v-67-letech-je-na-ne-moc/
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Příklad jak by měla správně takováto srovnávací statistika vypadat: Rising retirement ages in Europe
compared, 2010 [online]. Reuters [citováno 25.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.thisismoney.co.uk/money/pensions/article-1696682/Rising-retirement-ages-in-Europecompared.html
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Předtím, než se budeme věnovat některým načrtnutým souvislostem, podívejme se, jak
vypadá současná věková hranice v jednotlivých státech Evropské unie.

4. Přehled přijatých a plánovaných změn v jednotlivých státech EU a jejich
specifické rysy10
V následující části práce je podán stručný přehled současné legislativní úpravy věkového
limitu pro odchod do penze v jednotlivých zemích Evropské unie. Za poslední čtyři roky se
reformou penzí zabývala většina členských států a došlo k mnoha systémovým změnám.
Nejčastěji se přitom přikročilo právě k úpravě věkové hranice pro přiznání starobního
důchodu v souladu s principy obsaženými v „Bílé knize o důchodech“ vydané Evropskou
komisí roku 2012.11

Belgie šla příkladem a s reformou započala již v roce 2009, kdy byl pro ženy nastaven odchod
do penze na 65 let, čímž se srovnal s hranicí pro muže. Zároveň se v roce 2013 omezila
atraktivita odchodu do předčasné penze, když se ustanovilo, že se bude zvyšovat nutný
minimální věk až do roku 2016, kdy bude roven 62 letům, avšak navíc při splnění podmínky,
že žadatel odváděl pojistné na sociální pojištění po dobu 40 let.

V Bulharsku, patřícímu mezi státy s nejnižší věkovou hranicí, vstoupil v roce 2012 v účinnost
zákon, který každý rok zvyšuje hranici o půl roku do konečného stavu 65 let pro muže a 63 let
pro ženy. V současnosti je odchodovou hranicí 63 let pro muže a 60 let pro ženy.

10

Uváděné informace vycházejí z dat zejména dvou stěžejných odborných publikací - především z Pension at
Glance 2013 (OECD and G20 Indicator), která byla OECD zveřejněna 26.11. 2013. Dále pak z výsledků
projektu VÚPS - Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa (projekt Monitoring změn v
zahraničních důchodových systémech), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnickoinformačních služeb, únor 2012 (aktualizovaná verze ze září 2013).
Jako souhrnný statistický zdroj sloužila veřejně dostupná data Evropské komise a Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/ a http://www.mpsv.cz/cs/
Bílá kniha. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody, 2012 [online]. [citováno 26.7.2014].
Dostupné z WWW: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=cs
11
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Podobně i v České republice byla novelou zákona o důchodovém pojištění od roku 2010
zvýšena hranice pro odchod do důchodu. V současné době se důchodový věk každým rokem
zvyšuje o dva měsíce u mužů a čtyři měsíce u žen. Oproti jiným zemím však neexistuje žádný
strop, takže pokud nebude důchodový věk legislativně upraven, platí, že člověk narozený
letošního roku, tj. 2014, půjde do důchodu ve svých 73 letech. 12 Důležitou novinkou je také
postupné rušení zvýhodnění snížené hranice pro ženy podle počtu vychovaných dětí, čímž se
Česká republika zařadila mezi státy, které v otázce důchodového věku nerozlišují mezi
pohlavími.
Dánsko je příklad země, která bývá uchráněna poukazování na nešetrný penzijní systém,13
přitom právě pokud jde o odchod do důchodu, poskytuje svým občanům možnost odejít na
tzv. „předčasný důchod“. Do roku 2012 tak mohli Dánové odejít do důchodu už v 60 letech.
V současnosti je předčasný důchod umožněn tři roky před řádným důchodovým věkem,
který je pro muže i ženy stejný a činí 65 let. Dánská vláda se nicméně zavázala, že od roku
2017, bude tuto hranici posouvat na 67 let. I nadále však bude fungovat systém VERP z roku
1979, který přiznává důchod občanům, kteří pracovali v psychicky nebo fyzicky náročných
zaměstnáních, nárok na předčasný důchod. Věk ochodu do předčasného důchodu tedy
zůstane zachován na 62 letech.

Estonsko, které v rámci svého důchodového systému využívá tzv. II. pilíř (pět soukromých
penzijních fondů však bylo citelně zasaženo hospodářskou krizí), se muselo taktéž uchýlit
k oddálení důchodového věku. Nicméně schválený proces nabude účinnosti až roku 2017,
kdy započne období devíti let postupné navyšování na onu „tradiční“ hranici 65 let.
V současnosti je tak pořád v platnosti důchodový věk pro muže 63 a pro ženy 60 let.
Podobně jako Dánsko, čelí i Finsko stárnutí populace originálním způsobem. Díky FINPAW,
což je národní program pro podporu stárnoucích zaměstnanců, založený na kooperaci se
soukromými zaměstnavateli, si tamní penzisté mohou ještě dlouhou dobu společně s penzí
užívat i standardních zaměstnaneckých příjmů, aniž by na ně byl vyvíjen tlak nebo měli
12

Viz údaje z oficiální internetové stránky ČSSZ. Dostupné z WWW: http://www.cssz.cz/cz/duchodovepojisteni/davky/starobni-duchody.htm
13

V roce 2012 byl dokonce dánský penzijní systém vyhlášený nejlepším na celém světě. A to včetně hlediska
udržitelnosti. Viz: Melbourne Mercer, Global Pension Index, 2012 [online]. [citováno 26.7.2014]. Dostupné z
WWW: http://globalpensionindex.com/pdf/melbourne-mercer-global-pension-index-2012-report.pdf
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problém s uplatněním na trhu práce. Součástí tohoto programu je i postupný odchod na
starobní penzi během zaměstnání, a to ve věku 63 až 68 let. Finsko je tedy ukázkovým
příkladem země, která k řešení důchodové otázky přistoupila zodpovědně a včas, přičemž
byly brány v potaz širší socioekonomické souvislosti.

Francie, která je pod silným tlakem Evropské komise na urychlení navyšování věku odchodu
do penze, zákonem z roku 2012 uspíšila proces postupného zvyšování této hranice. Přesto je
jí však nadále doporučeno stanovených kvót dosáhnout rychleji, a to především kvůli
předčasnému (respektive minimálnímu) důchodovému věku, který je možno nárokovat již
v 60 letech, což se má od roku 2017 posunout na hranici 62 let. V případě Francie se ale
často opomíjí, že důchodový věk nutný pro přiznání plné penze je 65 let (67 po postupném
navyšování do roku 2022), takže jde často spíše o záměnu terminologie, než věcně
oprávněnou kritiku.

Nejmladší členský stát Evropské unie, tedy Chorvatsko, čelí dlouhodobě problém§m
udržitelnosti svého PAYG systému, který je finančně silně náročný díky velkorysému systému
předčasných důchodů a zásluhových penzí pro válečné veterány. V roce 2009 bylo schváleno
postupné navyšování na věk 65 let, platné pro obě pohlaví. Bohaté varianty předčasného
důchodu ovšem, přes jejich věkové omezení, zůstaly.14

Věková hranice v Irsku byla letošním rokem posunuta z 65 na 66 let a nadále má být
navyšována na konečných 68 let v roce 2028 (týká se stejně mužů i žen). Možnost přiznání
předčasného důchodu byla v letošním roce de facto zrušena.

V Itálii bylo v roce 2013 navýšeno minimum pro přiznání starobní penze na 66 let u muže,
přičemž do roku 2026 se má dostat na konečných 67 let. U žen se s navyšováním započalo
letos (původní plán byl, že navyšování začne až v roce 2020), dosavadní hranice 61 let se má
posunout do roku 2026 až na 67 let, tedy stejně jako u mužů. Nutno zde poznamenat, že

14

Pension system in Croatia[online]. PensionFundsOnline [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/croatia/89
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Itálie vynakládá na starobní důchody skutečně velké finanční objemy, které po léta přestavují
okolo 16 % jejího HDP.15

V Litvě se od roku 2011 postupně navyšuje důchodový věk mužů i žen, z výchozích 62,5 let u
mužů a 60 let u žen na 65 let v roce 2026 pro obě pohlaví. Zajímavé je, že druhé kritérium,
kterým je typicky doba pojištění, je stanovena na pouhých 30 let. Prakticky to znamená, že
pro Litevce by neměl být žádný problém ve věku 65 let nastoupit do řádného důchodu.
V současnosti se celoevropskému trendu navyšování hranice nad 65 let Litva vymyká. Zdá se
tedy, že Litvu čekají ještě další zákonné úpravy.

Lotyšsko, patřící mezi země, které byly hospodářskou krizí zasaženy nejvíce (což se projevilo i
na změnách penzijního systému, nikoliv však důchodového věku),16 je většinou ve
srovnávacích studiích penzijních systému opomíjeno.17 Neuškodí proto na tomto místě uvést
alespoň základní fakta. Starobní penze se Lotyšům vyplácejí již při dosažení věku 62 let,
přičemž podmínka povinného pojištění je zde pouhých 10 let, což nemá v Evropě obdoby.
Navíc v Lotyšsku existuje stále varianta předčasného důchodu, pro nějž je jedinou
podmínkou třicetiletá doba pojištění. Při jejímž splnění mohou Lotyši odejít do důchodu již
v 60 letech. Pro osoby vykonávající fyzicky nebo psychicky náročná povolání (za které jsou
v Lotyšsku považováni i herci, tanečníci nebo hudebníci) je v této zemi zavedena i varianta
tzv. výsluhového důchodu. Takže povolání, která jsou považována za určitou službu státu,
mají hranici okolo 40 let věku života. Od roku 2016 však bude tento limit navyšován ročně o
6 měsíců na cílových 58 let.
V Maďarsku v současnosti probíhá navyšování důchodového věku z počáteční hranice 62 let
(rok 2012) na 65 let v roce 2017. Zároveň se však uvažuje o zavedení předčasných penzí pro
policisty. Současně také platí možnost předčasného důchodu pro ženy, které však musejí
splnit kritérium 40 let pojištění, do kterého se do maximální výše 8 let započítává i péče o
15

Viz údaje Eurostatu: Expenditure on pensions (Current prices % of GDP). Dostupné z WWW:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00103
16

Lotyšsko vrátí důchodcům část penze, kterou jim vzalo, 2010 [online].ČTK [citováno 26.7.2014]. Dostupné z
WWW: http://zpravy.ihned.cz/c1-39773840-lotyssko-vrati-duchodcum-cast-penze-kterou-jim-vzalo
17

Data byla převzata z dokumentu Evropské komise: Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. V Lotyšsku,
2012 [online]. [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20
Latvia_cs.pdf
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děti. Například žena, která pracovala od svých osmnácti let, tak může odejít do penze již v 58
letech, pokud alespoň třicet dva let vykonávala placené zaměstnání.

Německo od roku 2012 navyšuje věkovou hranici ze 65 let na cílových 67 v roce 2029.
Zároveň je však v této zemi možnost tzv. „dodatkového důchodu“, který je určen osobám
s dlouhodobě nízkým příjmem či postihnutým nezaměstnaností a zaručuje těmto osobám
penzi minimálně ve výši 850 eur. Současně je však v Německu velmi omezena možnost
současného pobírání penze a příjmu z pracovní činnosti. Mezi 63 a 67 věkem života sice
vzniká nárok na důchod, ale jeho výše nesmí v kombinaci s výdělkem přesáhnout výši
poslední průměrné roční hrubé mzdy. Po dosažení zákonné hranice důchodového věku (67
let v roce 2029) si důchodce může k vyplácené penzi přivydělávat v neomezené míře, bez
toho, aby to mělo vliv na výši jeho důchodu.

Nizozemí plánuje posunout nynější hranici pro státní důchody ze současných 60 na 65 let
v roce 2020 a o pět let později na 67 let, přičemž se předpokládá, že vzhledem
k demografickému vývoji se bude hranice ještě dále posouvat. V případě Nizozemí je však
třeba si uvědomit, že pro jeho velmi funkční penzijní systém, je tento fakt méně podstatný
než v případě ostatních zemí. Nizozemci totiž využívají tzv. zaměstnaneckých penzí, čili
nejsou odkázáni na státem vyplacené důchody v takové míře, jako v jiných státech.
Průměrný odchod do důchodu je tedy poměrně nízký, což se snaží nizozemská vláda změnit
povinným zvýšením cílového důchodového věku i v penzijních zaměstnaneckých fondech.

V Polsku, kde byl až do roku 2013 důchodový věk nastaven na 65 let pro muže a 60 let pro
ženy, se tato hranice posouvá na 67 let (v roce 2020 jí bude dosaženo u mužů a v roce 2040 u
žen). V Polsku je také možnost přiznání předčasné penze, částka takto vyplácená se však
rovná pouze 50 % standardního důchodu.

V Portugalsku se v posledních letech zaměřují na krácení výdajů spíše cestami motivace
k delší době výkonu placené práce a snížení důchodů státních úředníků Nicméně se diskutuje
i o posunutí současné hranice z 65 na 66 let, přičemž by bylo možno i nadále odejít na penzi
v 65 letech, ovšem za podmínek výrazného snížení této svého druhu předčasné penze.

12

Rakousko představuje mezi členskými státy Evropské unie skutečný unikát. Nejenom tím, že
věková hranice nutná pro přiznání penze v plné výši je pouhých 65 let u mužů a 60 u žen, ale
i skutečností, že na její nárokování postačuje doba 15 let odvádění sociálního pojištění do
rakouské státní kasy. Navíc rakouský systém přiznává každému, kdo splňuje podmínku
alespoň pětiletého trvalého bydliště na území Rakouska, dorovnání jeho penze na minimální
rakouskou mzdu, což je využíváno například sousedními Slováky.18
Rumunsko, které bylo těžce zasaženo hospodářskou krizí19, bylo nuceno přikročit k omezení
finančních výdajů bez toho, aniž by k tomu muselo být motivováno zvnějšku. Tato omezení
se však netýkala zvyšování hranice pro odchod do důchodu, proto je s podivem, že na rozdíl
od Řecka či Portugalska zůstalo Rumunsko ušetřeno německé kritice,20 přičemž v tomto
dvacetimiliónovém státě je cílová věková hranice pro plnohodnotnou starobní penzi v rámci
reformy z roku 2007 určena na konečných 65 let pro muže a 60 pro ženy v roce 2015. Druhé
kritérium, tj. doba odvádění sociálního pojištění, je přitom relativně nízké - 35 let pro muže a
30 let pro ženy.21

Řekové si po postupném zvyšování věkové hranice pro vyplácení plnohodnotné státní penze
od roku 2010 schválili v roce 2012 další posunutí této hranice, a to na 67 let. Zároveň od roku
2011 platí možnost předčasného důchodu již ve věku 60 let, ale za podmínky, na kterou se
často zapomíná, 40 let odvodů na sociální pojištění. Přičemž se musí vzít v potaz, že tzv.
„náhradový poměr“ je v Řecku jeden z nejnižších v celé Evropě (například ve srovnání

18

Důchod 23 tisíc. Slováci objevili další výhodu bydlení v Rakousku, 2014 [online] Idnes.cz [citováno
27.7.2014]. Dostupné z WWW: http://zpravy.idnes.cz/rakousko-duchody-slovensko-dpb/zahranicni.aspx?c=A140516_145459_zahranicni_pul
19

Basescu: Rumunsko bude šetřit, výrazně sníží platy a důchody, 2010 [online]. ČTK [citováno 27.7.2014].
Dostupné z WWW: http://www.finance.cz/zpravy/finance/263076-basescu-rumunsko-bude-setrit-vyrazne-sniziplaty-a-duchody/
20

EU in search of retirement age formula, 2012 [online]. EurActiv.com [citováno 27.7.2014]. Dostupné z
WWW: http://www.euractiv.com/socialeurope/eu-search-retirement-age-formula-news-510897
21

Romania pension system [online]. PensionFundsOnline [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/romania/82
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s Rumunskem téměř o 20 %),22 a proto není divu, že Řekové v průměru odchází do důchodu
ve stejném věku jako Němci.23

Od letošního roku je na Slovensku věková hranice pro odchod do řádného důchodu
nastavena 62 let pro muže i ženy. Podobně jako v České republice, mají i Slováci možnost
odejít do předčasného důchodu. V jejich případě lze takto učinit dva roky před standardním
důchodovým věkem a penze je jim krácena procentem odvislým od délky doby, o kterou je
předčasný důchod vzdálen od standardního limitu.

Slovinsko patří mezi země, které nejvíce odolávají celoevropskému trendu oddalování
důchodového věku. Hlavní roli v tomto případě hrálo referendum z roku 2011, ve kterém
Slovinci odmítli navrhované navýšení na 65 let (respektive 63 v případě žen). V současné
době tedy stále platí hranice 63 let pro muže 61 let pro ženy. Na rozdíl od Slovenska, které
podle posledních statistických údajů vynakládá na starobní penze pouhých 8,3 % svého HDP,
je Slovinsko, navíc silně zasažené hospodářskou krizí, v tomto ohledu pouze 1,5 % pod
průměrem Evropské unie, který činí 12,9%.24

Ve Španělsku postupně roste důchodový věk až ke konečnému cíli 67 let pro muže i ženy
v roce 2027. Nicméně lidé, kteří po dobu alespoň 38,5 let života odváděli příspěvek na
sociální pojištění, mohou jít do plnohodnotné penze již v 65 letech. V praxi lze tedy (mimo
případy dlouhodobě nezaměstnaných) očekávat, že odchod do penze bude motivován spíše
aktuálním reálným náhradovým poměrem než poněkud alibistickým určením hranice pro
odchod do penze, protože můžeme oprávněně předvídat, že pro většinu Španělů nebude
problém podmínku 38,5 let splnit. Zachována zůstala i možnost nekráceného předčasného
důchodu a to v 63 letech. Zároveň byl však zaveden i motivační model pracujícího seniora,

22

Destatis (Das Statistische Bundesamt) – Statistische Jahrbuch 2013, Kapitel Internationales, 2013 [online].
Investujme.cz [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW: http://www.investujeme.cz/jak-se-zije-duchodcum-vevrope/
23

Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective age of retirement, 2012 [online]. OECD
[citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/els/publicpensions/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
24

Viz Expenditure on pensions (Current prices % of GDP). Dostupné z WWW:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00103
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kterému se navyšuje procento pro výměru důchodu za každý rok, který odpracuje po
dosažení řádného důchodového věku. Ve Španělsku, na západní Evropu poměrně ojediněle,
nezapomněli ani na zvýhodnění žen, které odešli na mateřskou dovolenou. Tyto mají nárok
na dřívější odchod do penze v rozsahu od 9 do 24 měsíců před řádným důchodovým věkem
(67 let), přičemž za každé dítě se započítává právě oněch 9 měsíců nároku na předčasný
důchod.

Švédsko, které má svůj penzijní systém vystavěný na tzv. zaměstnaneckých penzích (EITC), se
snaží od roku 2009 zvednout průměrný věk odchodu do penze ze současných 65 let výše a
především omezit odchod do důchodu pod touto hranicí. Zvolilo přitom cestu
procentuálního zvýhodnění v rámci zaměstnaneckých penzí, respektive znevýhodnění pro
pracující tak, aby tito byli motivování pracovat déle. Švédsko tímto ovšem pouze včas řeší
problematiku udržitelnosti svého penzijního systému. O aktuální nutnosti zvyšovat
důchodový věk nelze hovořit. Srovnáme-li parametry procentuální zátěže HDP,25 ta je
v případě Švédska 11,5 %, s velkými zeměmi, jako je Německo (12,4 %), Francie (14,5 %)
nebo Itálie (16,1 %), hluboko pod evropským průměrem. Přitom ve výši náhradového
poměru v mediánu je Švédsko, v rámci zemí Evropské unie, na solidním šestém místě. 26

Ve Velké Británii, kde byla zrychlena reforma důchodového věku před dvěma lety, nyní
dochází k postupnému zvyšování věkové hranice na 67 let v roce 2026. Na 65 let se přitom
tato hranice dostane až roku 2018. Velká Británie však nemusí čelit takovému tlaku jako její
kontinentální sousedé, neboť její důchodový systém je opřen především o privátní penzijní
fondy, a výdaje na starobní východy tudíž představují ve srovnání s ostatními státy západní
Evropy poměrně nízké procento (dlouhodobě okolo 11,5 % z HDP).

25

Viz nejaktuálnější dostupná statistika: Expenditure on pensions (Current prices % of GDP). Dostupné
z WWW: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00103
26

Destatis (Das Statistische Bundesamt) – Statistische Jahrbuch 2013, Kapitel Internationales, 2013 [online].
Investujme.cz [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW: http://www.investujeme.cz/jak-se-zije-duchodcum-vevrope/
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5. Nástin východisek pro kvalitativní srovnání důchodového věku v rámci
členských států EU
V předcházející kapitole se autor pokusil popsat některé charakteristické prvky důchodových
systémů v jednotlivých zemí EU, související s věkovou hranicí pro nárokování starobní penze.
Na stanovení těchto hranic má silný vliv celkový a dlouhodobý sociální a ekonomický vývoj
v daných zemích.

Autor se názorově plně ztotožňuje s M. Štěpánkem, který ve svém nedávno publikovaném
zamyšlení přesně vystihuje úskalí kvalitativní komparace mezi jednotlivými státy: „Například
porovnávat statutární věk odchodu do důchodu bez znalosti dalších okolností – očekávané
naděje dožití, možností využívání předčasného důchodu, úrovně dávek atd. – může vést ke
zkresleným interpretacím… Dalším faktorem je, že podoba jednotlivých důchodových systémů
není založena pouze na měřitelných exaktních datech, ale je velmi ovlivněna historickými
konsekvencemi, tradicí sociálních přístupů, zvyklostmi a chováním lidí, ekonomickou
vyspělostí a dalšími celospolečenskými faktory... Charakteristickým znakem důchodových
systémů je proto určité trvalé napětí mezi snahou o statickou neměnnost a dlouhodobost
pravidel na jedné straně a nutností dynamicky a flexibilně reagovat na vnější okolnosti
ovlivňující vstupní parametry.“27

Socioekonomické poznatky přispívají k závěru, že se na optimální důchodový věk lze těžko
dívat bez přihlédnutí k celkové funkčnosti toho či onoho důchodového systému. Především
je ale nutno nejprve definovat, k čemu vlastně tyto systémy slouží, a jakou roli pak tedy hraje
důchodový věk.

Účel starobní penze

Principem sociální politiky státu není principiálně někoho za něco odměňovat, nýbrž pečovat
o celkové příznivé klima společnosti, aby ta vzkvétala a přitom stála na dlouhodobě
udržitelném systému. Přihlédneme-li ke genezi důchodového pojištění, jasně vidíme, že
27

Mgr. Martin Štěpánek. Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů, 2014 [online]. MPSV
[citováno 29.7.2014]. Dostupné z WWW: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanychcisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-10-2008-clanek-1.htm
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prvotním účelem důchodového pojištění bylo předcházení sociálním problémům, nikoliv
udílení rent za občanské zásluhy. V průběhu století se v Evropě systém důchodového
pojištění vyvíjel na základě stejných motivů a bylo nutné přihlížet k aktuální a širší sociální
situaci a společenskému vývoji, aby byly změny ekonomicky oprávněné a akceptovatelné.28
Důvodem pro snižování nákladů na starobní penzi v přepočtu na jednoho člověka, by tedy
měl být jedině hypotetický fakt, že být důchodcem je finančně výhodnější než pracovat, a
zároveň, že z hlediska důstojného stáří postačuje důchodci menší penze, než jaká je její
současná hodnota. Platí toto o většině evropských důchodců nad 65 let?

Co ale výše uvedené pravidlo znamená ve vztahu k důchodovému věku? Především to, že
jestli se jako jediný argument pro zvyšování věku odchodu do penze uvádí přílišná
nákladovost na udržení celého systému, tak je zapotřebí se ptát, zda je dobrou, a řekl bych i
správnou cestou, zaměřovat úsilí zrovna tímto směrem. Zvláště uvážíme-li, že nárůst počtu
pracujících ve vysokém věku povede logicky k úbytku volných pracovních míst29, což při
současném trendu růstu nezaměstnanosti a také nižší porodnosti, vede zákonitě k přelévání
problému z jedné sféry sociální politiky do jiné. Navíc na rozdíl od nezaměstnanosti a
současném stavu rodinné politiky lze o „důchodovém věku“ jako o sociálním problému
hovořit jen stěží. I když připustíme, že státy nebudou mít finanční prostředky na vyplácení
důchodů, jedná se v případě věkové hranice pro odchod do důchodů o problém ekonomický,
nikoliv sociální. A ekonomické problémy by se měly řešit skrze ekonomická řešení, nikoliv
sociální. Je opravdu nejvhodnější cestou, kudy se ubrat, vytváření dalších sociálních
problémů jen proto, aby se jeden ekonomický problém jaksi rozplynul a zanechal za sebou

28

Profesor Veřejné ekonomiky Nicholas Barr z London School of Economics trefně připomíná, že za relativně
nízkým objemem peněz, které britská vláda vydává na státní důchody, stojí popření samotného smyslu starobní
penze (následuje vlastní autorův překlad): „Jedna z mála zemí, která nemá tento problém [myšleny finanční
náklady na státní penze, pozn. autora] je Spojené království a naše řešení je přitom ostudné – vyřešili jsme
problem penzí jejich redukcí v takovém rozsahu, že už vice nesplňují funkci prevence chudoby.” (Viz. Barr
N.,Reforming Pensions: Principles and Policy Choices, ACTA VŠFS, 1/2010, vol. 4)
29

Řada zahraničních komentátorů považuje za vhodné spojit věkovou hranici odchodu do důchodu
s očekávaným průměrným věkem dožití. Také poukazují na to, že účelově zaměstnávat pracující třeba až do 70
let by mělo být standardem. Co by to ale způsobilo s už tak nedobrou zaměstnaností mladých Evropanů už jaksi
nedomýšlejí. Viz: The End of Retirement , 2009 [online]. Economist.com [citováno 29.7.2014]. Dostupné z
WWW: http://www.economist.com/node/13900145
Naštěstí na odborných fórech objevují i kritické komentáře, které poukazují na riziko nezákonné diskriminace
mladých, pokud by skutečně ve velkém uměle vznikala pracovní místa speciálně pro lidi v určitém věku (viz:
Stretching it out , 2014 [online]. Europeanpension.net [citováno 29.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.europeanpensions.net/ep/junjul14-stretching-it-out)
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navíc prostor pro genezi dalších ekonomických výdajů (byť by tyto nebyly nutně
mandatorní), které by celily rány po takto radikálním zákroku?

Jestliže si uvědomujeme, že kvalitní důchodová politika ze zásady předchází sociálním
problémům, nemůžeme na její význam rezignovat kvůli aktuální ekonomické situaci.
Povinností státu je předcházení sociálních krizí, nikoliv jejich vytváření. Pokud se mu
nedostává prostředků, musí učinit audit svých výdajů, případně restrukturalizovat celý
systém tak, jak učinili například ve skandinávských zemích.

Jinak řečeno stát nemusí (a ve skutečnosti ani tak ani nikdy nečinil) brát celou zodpovědnost
za výši objemu vyplácených důchodů na sebe. Nemusí se na ní dokonce ani většinově
podílet. To, co by ale stát měl, je zabezpečit důstojný život ve stáří.

Stanovení správného věku odchodu do penze?

V předcházejícím textu jsme se snažili poukázat na to, že problém rostoucích výdajů na
vyplacené starobní důchody není záležitostí výše důchodového věku. Pokud chceme
statisticky prokázat, že je na penze vynakládáno neudržitelné množství finančních
prostředků, je třeba vycházet z průměrného procenta, kterým se tyto výdaje podílí na
výdajové stránce státního rozpočtu, případně hrubého domácího produktu. Svou roli na
tomto podílu má výše důchodové věku jen jako jeden z faktorů. Dalšími faktory jsou
průměrná délka doby vypláceného důchodu a především pak průměrná výše vypláceného
důchodu. Délka vypláceného důchodu je pochopitelně odvislá od jejího započetí, nicméně
pokud chceme redukovat právě ji, tak tím útočíme na samotný smysl starobní penze (viz
výše). Daleko logičtější je v tradici dosavadního pojetí důchodového pojištění zredukovat
průměrnou výši vypláceného důchodu. Samozřejmě způsobem, který by zaručoval minimální
finanční prostředky pro důstojné stáří i lidem s nejnižším přiznaným důchodem. O tom, jak
velký má být tento minimální důchod, pochopitelně rozhoduje sociálně ekonomická situace
v jednotlivých zemích a nelze jí stanovit univerzálně, protože ceny potravin a specifika
bytové a rodinné politiky jsou z pohledu globální ekonomiky a konkrétních států velice
rozdílné, stejně jako průměrný příjem, který budoucí důchodce v průběhu svého života
vydělává. I proto je zásadně nemožné uvažovat o jakémkoliv důchodovém modelu konkrétní
18

země jako o obecně ideálním. A to, ať už uvažujeme o důchodovém systému jako celku,
nebo o jeho jednotlivých principech, kterým je i věková výše pro odchod do penze.

Blíží se na Evropu demografická katastrofa?

Vedle argumentu, že vyplácení důchodů začíná státy příliš zatěžovat (který můžeme sice
akceptovat, nikoliv však přijmout oddalování důchodového věku jako jeho nutné řešení – viz
výše), je jako hlavní důvod nutnosti posouvání hranice důchodového věku uváděno celkové
stárnutí obyvatelstva. Je na místě se ale ptát, čemu za zvyšování průměrného věku dožití
vděčíme…
Odpověď je samozřejmě nasnadě30 - je to vysoká životní úroveň. Vysoký průměrný věk dožití
v Evropě není dán samotnou existencí moderních zdravotních zařízení a lékařské péče, která
nemá v historii lidstva obdoby. Ale především tím, že si doposud většina Evropanů mohla
více či méně finančně dovolit obecně vysoký životní standard.

Lze logicky předpokládat, že prodlužování doby, kdy bude člověk nucen být výdělečně činný,
nijak nepřispěje délce jeho života. Stejně tak z prodlužujícího se průměrného věku dožití
nelze automaticky vyvozovat, že je fyzická a psychická kondice lidí ve dvacátém prvním
století v 67 letech markantně větší, než u lidí stejného věku o sto let dříve. Samozřejmě
můžeme také dojít k závěru, že i při uznání těchto pochybností o jakémsi přirozeném
zvyšování práceschopnosti v poměru k průměrnému rostoucímu věku dožití, se není třeba
ničeho obávat. Koneckonců relativním snižováním vyplácených penzí a prodlužováním doby
pracovní aktivity lze dosáhnou dokonce i snížení oné vysoké životní úrovně, která způsobuje
stárnutí obyvatelstva.

30

Autor záměrně vynechává argument dlouhotrvajícího míru a hospodářské prosperity, protože demografové
nejsou s to předpovídat války ani hospodářské krize. Rovněž míru imigrace nelze absolutně předvídat na základě
demografické analýzy konkrétních státu, ježto je závislá na situace vnější. Tyto jevy způsobují dlouhodobé a
často nevratné výkyvy v demografickém vývoji, které se navíc opakují a mění s každou následující generací.

19

Navrhovaná východiska pro stanovení věkové hranice

Jak už bylo řečeno, je na základě logiky fungování důchodových systému i věcných faktů
prokazatelné, že pro vztah věkové výše pro odchod do důchodu a nákladovosti na celý
penzijní systém spolu neplatí přímá úměra. Přesto si pro plné uvědomení tohoto faktu
dokažme toto tvrzení na praktickém příkladu.31

Slovensko, kde je důchodový věk pouhých 62 let, vynakládalo v roce 2011 na důchody 8,3 %
HDP. Řekli bychom, že nízký důchodový věk je cenou za ubohou životní úroveň tamějších
penzistů… Náhradový poměr (vyjadřující vztah mezi průměrnou výší penze a předešlým
průměrným hrubým měsíčním platem v mediánu) je však u Slovenska čtvrtý nejvyšší
v Evropě. Jak je to tedy možné? Odpověď je jednoduchá. Průměrný věk života je tu jeden
z nejnižších z celé Evropy32, proto tedy stát vynakládá na penze ve srovnání s jinými zeměmi
relativně malé množství. Rovněž výpovědní hodnota ukazatele náhradového poměru je
minimální. Obecně totiž jen ukazuje rozdíl mezi průměrným příjmem a průměrným
důchodem, což v případě zemí, kde je životní úroveň pod evropským průměrem, nevypovídá
nic o životě seniorů - dokonce ani, jestli je, jak bylo psáno výše, zachováno pravidlo, že
starobní penze zaručuje důstojný život.

Tímto jsme narazili na fakt, že na základě jakkoliv dobré statistiky vlastně nelze určit
objektivně vhodný věk pro odchod do penze. Individuální nutnost odejít do důchodu je dána
mimo jiné hlavně celoživotně vykonávanou prací a mezi jednotlivými pracovními sektory jsou
pochopitelně v rámci zemí Evropské unie nadále velké rozdíly.33 Proto je možno na základě
níže uvedených faktorů pouze doporučit určitou škálu (na způsob předčasných důchodů),

31

Viz nejaktuálnější dostupná statistika: Expenditure on pensions (Current prices % of GDP). Dostupné
z WWW: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00103
respektive (pro náhradový poměr):
Destatis (Das Statistische Bundesamt) – Statistische Jahrbuch 2013, Kapitel Internationales, 2013 [online].
Investujme.cz [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW: http://www.investujeme.cz/jak-se-zije-duchodcum-vevrope/
32

Health at Glance 2013: OECD indicators 2013 [online]. OECD [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW:
http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance.htm
33

The World Factbook, 2013 [online]. Library of CIA [citováno 27.7.2014]. Dostupné z WWW:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html
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která je v konkrétních podmínkách té či oné země vhodná jako flexibilní výše věkové hranice
pro pobírání starobní penze.34

Za nejlepší možná kvantifikovatelná východiska pro určení výše věku pro odchod do
důchodu, a tím pádem (dle případného výsledného koeficientu) i pro srovnání adekvátního
důchodového věku v rámci EU, je, podle autora, možno považovat následující faktory:

-

finanční dostupnost lékařské péče v měřítku západoevropského standardu,

-

natalitu (zvláště v případě systému PAYG) v příslušném státu,

-

poměr zaměstnanosti mezi lidmi do 40 let a lidí pracujících více než 40 let,

-

průměrné náklady na bydlení lidí starších 60 let na území příslušného státu,

-

výši životního minima pro jednotlivce v příslušném státu,

-

zohlednění procenta vysokoškoláků vůči procentu ekonomicky aktivní populace.

Ačkoliv se výše uvedená východiska pro určení (a zároveň i komparaci mezi jednotlivými
státy) mohou zdát příliš konkrétní, vystihují dostatečně reálné socioekonomické podmínky
dané země, ve které bude muset potenciální důchodce žít. Jestliže jsou indikátory životní
úrovně v dnešní moderní době velice pestré a individuální a předpoklady pro důstojné stáří
jednotlivce jsou během jeho života stále méně předvídatelné, je potřeba vyhodnocovat
ideální věkovou hranici na základě relevantních a konkrétních dat, jež musí být také flexibilně
v určitém časovém úseku (například po dvou dekádách) znovu vyhodnocovány. Protože čím
rychleji se mění svět, tím je nutnost flexibility dříve zdánlivě kanonických pravidel, jako je
„tradiční“ důchodový věk 65 let, nahlížet v souvislosti s překotnou proměnou společnosti a
celkovou sociální politikou evropských vlád.

34

Flexibilní škála odchodu do důchodu je jedna z mála věcí, na které se shodnou jak domácí experti na finance,
tak i odborníci přes sociální politiku. Viz: Očima expertů: Má smysl určovat hranice důchodového věku?
[online]. peníze.cz [citováno 29.7.2014]. Dostupné z WWW: Očima expertů: Má smysl určovat hranice
důchodového věku? | Peníze.cz
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6. Závěr

V druhé kapitole této práce se autor snažil ve stručnosti poukázat na původní účel zavedení
důchodového pojištění, pro který není podstatný ani tak věk pojištěnce, ale jak bylo
zdůrazněno v kapitole páté, předcházení upadání seniorů do chudoby. Doporučení Evropské
komise pro urychlené oddalování odchodu do důchodu, a vlastně i samotná vzývaná
udržitelnost důchodových systémů, ke které vybízí Bílá kniha z roku 2012, se odchylují od
evropské tradice sociální politiky a přistupují k otázce starobních penzí jako k něčemu, co je
podřízeno čistě ekonomickému hledisku.

Z faktů uvedených ve čtvrté kapitole vyplývá, že jednotlivé státy se navzdory deklarovaným
principům snaží striktně definovanou věkovou hranici obcházet. Vede je k tomu nikoliv touha
odměňovat seniory, ale prostá vnímaná nutnost vyvažovat svůj sociální systém tak, aby velmi
brzy nehrozila reálná sociální katastrofa. A to navzdory některými novináři proklamovaným
nutným nebo dokonce nevyhnutelným přirozeným změnám v „důchodovém věku“.

Východiska, uvedená na konci předešlé kapitoly, vlastně jen vyjadřují to, co by mělo být pro
každou, alespoň trochu sociálně uvažující vládu prvopočátkem analýzy, na základě které
hodlá restrukturalizovat důchodový systém. A to dokonce bez ohledu na následné stanovení
věkové hranice. Pro začátek by ovšem stačilo, kdyby minimálně z argumentů evropských
politiků35 zmizela vzájemná nařčení a možná obecně prozatím i jakákoliv zjednodušená a nic
nevypovídající srovnávání starobních penzí členských států Evropské unie.

35

Jako byly třeba výroky kancléřky Angely Merkelové, kterými ostře útočila na brzký odchod do penze Řeků.
Vycházela přitom z oficiálního věku odchodu do penze, přičemž reálný odchod Řeků do penze, tj. věk, kdy se
jim začne vyplácet státní důchod, byl v té době vyšší než v případě Němců. Tato demagogická argumentace se
později stala terčem kritiky (viz například: EU in search of retirement age formula, 2012 [online].
EurActiv.com [citováno 29.7.2014]. Dostupné z WWW: EU in search of retirement age formula | EurActiv),
stačila napáchat dost škody.
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