
Sociální systém ve Švýcarsku 

 
 

MPSV: Sociální systém v CH                                                       1 



Kdo je kdo? 

 

 

MPSV: Sociální systém v CH                                                       2 



Kdo je kdo? 

 

 

3 MPSV: Sociální systém v CH                                                       



 

Sociální systém ve Švýcarsku 

 
Obsah 

I.    CH Sociální síť 

II.   1a pilíř, státní důchod 

III.  1b pilíř, invalidní pojištění 

IV.   2. pilíř, podniková penze 

V.    Sociální podpora pro důchodce 

VI.   3. pilíř, privátní spoření 

VII.  Důchodová reforma 2020 

VIII. Závěr 

4 MPSV: Sociální systém v CH                                                       



I.  CH- Sociální síť 
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I.  CH- Sociální síť 

  Druh pojistky Zkratka Start Překlad 

1. Alters-und 

Hinterlassenenversicherung 

AHV 1948 1a. pilíř, státní důchod 

2. Invalidenversicherung IV 1959 1b. pilíř, invalidní pojištěni 

3. Berufliche Vorsorge BV 1985 2. pilíř, podniková penze 

4. Ergänzungsleistungen EL 1966 Sociální podpora pro 

důchodce 

5. Krankenversicherung KV 1970 Zdravotní pojištění 

6. Unfallversicherung UV 1984 Úrazové pojištění 

7. Arbeitslosenversicherung ALV 1984 Podpora v 

nezaměstnanosti 

8. Familien- und Kinderzulagen FAK 1953 Přídavky pro rodiny a děti 

9. Militärversicherung MV 1994 Pojištění pro vojáky 

10. Erwerbsersatzordnung EO 1953 Náhrada za službu 

          

---- Die 3. Säule 3a, 3b 1986  3. pilíř, privátní spoření 

  

MPSV: Sociální systém v CH                                                       6 



I.  CH- Sociální síť 

• Počet obyvatel: 8’391’000 

• Počet cizinců: 24,3% 

• Počet pracujících: 4’445’000 

• Průměrný plat: cca. 6’100,-CHF 

• Počet nezaměstnaných: cca. 150’000 

• Počet důchodců: cca. 1,5 mil. 

• Počet nově příchozích obyvatel: 448/den 

• Počet odcházejících obyvatel: 208/den 
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I.  CH- Sociální síť 

• 7,5% obyvatelstva je na hraně chudoby 

především: 

- Svobodné matky 

- Rodiny s více dětmi 

- Nezaměstnaní 

- Osoby bez CH passu 

- Osoby s nízkým vzděláním 

- Důchodci žijící sami 
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I.  CH- Sociální síť 
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I.  CH- Sociální síť 
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I.  CH- Sociální síť:  3 pilíře 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

1. Vznik a cíl. 

Zavedeno v roce 1948 
Státní, povinné, penzijní pojištění 
Cílem je zajištění existence.  
Pokračování a uchování životní úrovně: 1. a 2. pilíř 
(min. 60% dosavadního  výdělku). 
Poznámka: 
Dosud 10 důchodových revizí, z toho 11., v roce 
2004 byla odmítnuta. Důvodem bylo zvýšení věku 
žen pro odchod do důchodu na 65 let. 
12. Revize je ve zpracování, uzavření je v r. 2020 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

2. Nárok a limity 

Penzionování: 

• Muži 65 let 

• Ženy 64 let 

Započítává se max. 86’400,-CHF / rok 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

Limity v AHV: 

Min. Max. Max. 

1’175,-CHF   2’350,-CHF 3’525,-CHF 

50% 100% 150% 

☺ ☺ ☺☺ 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

Předčasné penzionovaní a zkrácení 

penze 

1 rok - 6,8 % 

2 roky - 13,6 % 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

Posunuté penzionovaní (max. 5 let) a 

nárůst penze 

1 2 3 4 5 

+5,2 % +10,8 % +17,1 % +24,0 % +31,5 % 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

3. Financování 1. pilíře 
 
• příspěvky pojištěnců (zaměstnavatel/zaměstnanec) 
             4,2% + 4,2% 
• podíl z DPH 
• Daň z tabáku                      20% 
• Daň z alkoholu 
• Kantony 

 
• Samostatní pracovníci do 10% 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

• Též pracující důchodci, v zaměstnaneckém 
poměru přispívají vždy. 

• Vedlejší roční výdělek > 16‘800 CHF/rok 

•  Co podléhá příspěvku do 1. pilíře např.: 

ANO: Firemní dar k jubileu > 500,-CHF, prémie, 
provize, přesčas,… 

NE:     Stipendium, vyplacené pojistky jako úraz, 
rodinné přídavky, invalidní důchod,… 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

Výše 1. pilíře je v průměru 1’850,- CHF:     

• Výpočet je podle:  

a) odpracovaných let (max. 44)  

b) příjmu 

Poznámka: 

• Pro ženy se započítává ještě pěstounský a 
výchovný čas. 

• Výdělky z dřívějších let se přepočítávají s 
koeficienty. 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

Výpočet důchodu: Tabulky: 1-44 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

Příklad: Vdovský důchod 

a) Úmrtí – Vdova/vdovec  

• Podmínka: dítě <18/25let 

 jen vdova   >45 let (manželství min. 5 let) 

• Pro ostatní jen 3x měsíční penze  

b) Úmrtí – sirotek 

• Podmínka:  18/25 let 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

4. Správa peněz 

Centrální účetní středisko (Ženeva) 

- zajištuje jednotné užití zákonu 

Oblastní účtárny (cca 100 úřadů, provozují je kantony 
nebo firmy po celém CH) 

- zajišťují kontakt s pojištěnci, např. registraci, výpočet 
důchodu, atd. 

- Vybírají peníze 

- Rozdělují peníze 

- Správa dat pro pojištence; každý má individuální konto 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

• Nastavení 1. pilíře s ohledem na inflaci a 
mzdový růst se provádí na základě mix-indexu, 
tj. na základě mzdového a cenového vývoje: 

• Kritérium:  4 % nárůstu 

 - Je-li menší  --> 1x za 2 roky 

 - Je-li větší    --> 1x za rok 

 

MPSV: Sociální systém v CH                                                       23 



II.  1a. pilíř, státní důchod 

• Rok 2014: 

- Rezerva kapitálu je 43 mld. CHF 

- Prvně v r. 2014 roční výdaje nepokrývají 
příjmy, rozdíl je minus 0,89%. 

 

V roce 1999 je zavedeno tzv. «demografické»  

1%  z DPH 
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II.  1a. pilíř, státní důchod 

 

 

 

Dotazy? 
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III.  1b. pilíř, invalidní pojištění 

1. Vznik a cíl 

    říjen 1959 

 

• Finanční zabezpečení v případě invalidity 

• Začlenění do státního důchodu 
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III.  1b. pilíř, invalidní pojištění 

2. Nárok a limity 

4 stupně invalidity  

(určuje lékařská komise) 

 

 
Stupeň invalidity 40% 50% 60% 70% 

Výše invalidního 

důchodu 

25% 50% 75% 100% 
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III.  1b. pilíř, invalidní pojištění 

3. Financování 

 

a) Zaměstnanec + zaměstnavatel = 0,7% + 0,7%, 

b) 0,4% DPH (do r. 2017) 
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III.  1b. pilíř, invalidní pojištění 

4. Správa peněz 

 

• Výběr, rozdělení, napasování na zdražení je 
stejné jako u státního důchodu. 
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III.  1b. pilíř, invalidní pojištění 

 

 

 

Dotazy? 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

1. Vznik a cíl 
• Zavedeno v roce 1985; povinné pro zaměstnance 
• Cílem je zachování stávajícího životního standardu 
 
Zahrnuje:  
a) penzi 
b) pojistku pro invaliditu 
c) pojistku při úmrtí 
 
• Vyjímka jsou samostatně podnikající – dobrovolně 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

2. Nárok a limity 

• Pojištění povinné: každý zaměstnanec, který je 
v 1. pilíři a který je ve věku 17 až 64/65 let 

• Povinná částka je v rozsahu:  

21‘150,-CHF až 84‘600,-CHF 

Poznámka: 

Částka větší jak 84’600,- CHF je nepovinná 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

              ---- Starobní penze 

Riziko úmrtí Riziko úmrtí 

Riziko invalidita Riziko invalidita 

17let         24/25 let          64/65 let 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

• Pojištěnci: 

- Již ve věku 17-ti let, za malý příspěvek jsou 
pojištěny na invaliditu a úmrtí. 

- Start pro starobní penzi je ve 24 letech 

• Vyplácení je opět v 64/65 let 

• Z pojištění jsou vyjmuty:  

- invalidi s více jak 70% nebo 

- je-li smlouva kratší jak 3 měsíce 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

3. Financování 
• Co se financuje? 
a) Starobní důchody 
b) Rizika: úmrtí, invalidita 
c) Zabezpečovací fond 
d) Náklady na správu financí 
Poznámka:  
- Příspěvky zaměstnavatel/zaměstnanec nesmí být 
větší jak 25% z AHV-platu. 
- Podíl je 1:1 nebo je větší podíl zaměstnavatele. 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

• Příklad penzijního plánu: 

 

 

 

Na konci období = 482%/500% celoročního platu 
+ úrok + úrok z úroku 

Kritérium:  

1. pilíř + 2. pilíř < 60 až 70% posledního přijmu 

 

Věk 25-34 35-44 45-54 55-64/65 

Příspěvek 7% 10% 15% 18% 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

• Burzovní výnosy 
• PP vytváří a spravuje majetek, výsledek je 

předepsán zúročením vloženého kapitálu např. od 
roku 2016 je to 1,25%.  

• Zákon předepisuje portfolio: např. procenta akcií, 
obligací, nemovitostí, atd. 

• Ukazatel hospodaření penzijní pokladny, kromě 
bilance je to stupeň pokrytí (Deckungsgrad). 

• Při 100% krytí podniková pokladna pokrývá 
veškeré závazky, tj. je schopna vyplatit najednou 
stávající i budoucí penze. 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

Ukončení příspěvku do firemního pojištění: 

a) Ukončení pracovního poměru ve věku  

     64/65 let. 

b) Je-li příjem je pod 21‘150,- CHF. 

c) Po zakončené podpoře v nezaměstnanosti  

    a je-li pracovník/pracovnice stále bez práce. 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

Podniková penze a průkaz penzijní pokladny: 
- Penze je v 64/65 letech se počítá z povinné částky  
     na bázi 6,2%. 
- Invalidní pojištění 
- Vyplacené peníze při úmrtí, tj.: 
 - Dětský důchod 
 - Sirotčí důchod 
Poznámka: 
- Dnes pobírá 2. pilíř cca. 700’000 penzistů. 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

• Ve věku  65 let je možno naložit s kapitálem 
následovně: 

- Vše vybrat a sám s tím hospodařit 

- Zlomek částky vybrat a zbytek nechat v PP 

- Vše nechat v PP a tímto brát plnou penzi.  

Poznámka: 

- V 2. pilíři je v průměru vypláceno 2’500,-CHF. 

Teoreticky je inflační vyrovnání možné, ale 
prakticky se nedělá, t. zn., že kupní síla ubývá! 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

Poznámka: 
• PP umožnuje vybrat již dříve limitovaný obnos na 

pořízení domu nebo bytu. 
• Důvod: podpora vlastníků domů a bytů, která je 

v CH nízká, 37% obyvatel. 
• Stát příspěvky pro podnikovou pokladnu 

nezdaňuje, zdaňují se až veškeré důchodové 
příjmy. 

• Předčasné vyplacení penze je možné až 5 let 
dopředu. 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

4. Správa 

• Více jak 2’000 penzijních pokladen (firmy, 
instituce, privátní organizace, atd.) pro 3‘500‘000 
zaměstnanců 

• Spravují již více jak 0,87 bilionu CHF. 

• Jedná se o největší úspory privátních osob v CH. 

• Dozor pro PP: Správní rada (Stiftungsrat). 

• Informace povinné => Penzijní průkaz: obsahuje 
přehled pojištění k danému datu.  
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

Poznámka: 

•  Je-li firma nesolventní má problém i penzijní 
pokladna! 

• Řešením je zabezpečovací  fond pro všechny 
penzijní pokladny 

• Našetřený kapitál je možno vyplatit z penzijní 
pokladny dříve jak v 65-ti letech za podmínky: 

- Samostatný podnikatel 

- Vystěhování do ciziny 

- Zdanění v tomto případě probíhá zvlášť 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

. 
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IV.  2. pilíř, podniková penze 

. 
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Dotazy? 



 
V.  Sociální podpora pro důchodce 

 
1. Vznik a cíl 
- V roce 1966 
- 1. pilíř nestačil u řady důchodců na pokrytí životních 
nákladů. 
2. Nárok a limity 
Kritérium:  
- Příjem  < 1’500 CHF / osobu 
Poznámka: 
Rozdá-li někdo svoje peníze jako např. dar pro děti, potom 
nedostává tuto soc. podporu. Právě tak, jestliže peníze 
špatně proinvestoval. 
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V.  Sociální podpora pro důchodce 

Zákon říká:   

- každý může požádat 

- předepisuje co jsou příjmy a výdaje 

 

Platí se tzv. paušální položky: 

- Životní standard, r. 2016: 19’290/28’935,- CHF 

- Nájem 

- Zdravotní pojištění (platí i důchodci) 
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V.  Sociální podpora pro důchodce 

Poznámka: 

Asi 200‘000 občanů bydlící v CH dostávají tuto 
soc. podporu. 

• Pozor: je-li majetek, potom každý rok se 
z něho ubírá 1/10, u invalidů 1/15. 

• Daně platí každý, kdo má příjem, tedy i 
důchodci. Daňové prohlášení obsahuje soupis 
majetku, včetně jeho zdanění. 
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V.  Sociální podpora pro důchodce 

3. Financování 

• Stát a kantony 

4. Správa peněz: obce 

Poznámka:  

Soc. podpora pro mladší (ne důchodce) vyplácí 
obec; např. pro běžence, totiž 2/3 jsou 
nezaměstnaní a 83% berou soc. podporu. Též 
osoby, které již nemají nárok na podporu 
v nezaměstnanosti. 
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V.  Sociální podpora pro důchodce 

Poznámka:  

- Domovy důchodců pobyt/měsíc:  

   min. 6’000,-CHF 

- Náklady na pohřeb přebírá v kantonu ZH obec. 
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V.  Sociální podpora pro důchodce 

 

 

 

Dotazy? 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

1. Vznik a cíl 

    rok 1986 

• Je dobrovolné 

• Je to investice mající výhody, ale vázaná na 
podmínky. 

• Jsou to peníze určeny pro důchodové období, 
které doplňuji ostatní příjmy. 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

Dva druhy 3. pilířů: 
 

- 3a pilíř: vklady jsou vázané  

   (princip se zakládá na daňových výhodách) 
 

- 3b pilíř: vklady jsou volné, ale méně výhodně 

    uloženy 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

3a pilíř a jeho výhody: 
- Má vyšší úrok 
- Lépe zdaněn:  

– částka se odečítá z hrubého příjmu 
– při vyplácení se úspory zdaňují zvlášť cca. 10%  

- 3. pilíř je účet u bank nebo pojišťoven, které nabízí 
lepší úrok. 
- Efektem je snížení progresivního zdanění, totiž 
naspořený kapitál je vyjmut z příjmu a z majetku. 
- Též při výběru je nižší zdanění. 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

2.Nárok a limity 
 
 
 

 
 
 

Poznámka: 
Zaměstnanec s částečný úvazem: 
- má-li 2. pilíř, potom až max. částku 
- bez 2. pilíře max. 20% 
- Též pro pracovníky na pracovní podpoře, ale 
   nikoliv invalida nebo žena v domácnosti. 
 
 
 

Zaměstnanci Samostatní pracovníci 

6’768,- CHF/ rok 20% nebo  

max. 33‘840,- CHF/rok 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

Příklad: 
- Rozvod: Částka se dělí dohodou, nebo soudním 
rozhodnutím. 
- Úmrtí: Rozdělení není podle občanského zákoníku, 
ale podle zákona BVV3; pořadí:  
1. manžel/manželka,  
2. děti a přítel/přítelkyně >5 let spolu 
3. rodiče 
4. sourozenci 
5. podle poslední vůle 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

3. Financování 

a) Každoroční příspěvky 

b) Výnosy z burzy 

Poznámka: 

- Každý rok se stanovuje max. částka 

- Placení končí s věkem 64/65 let. 

- Výjimka: senioři s posunutým odchodem  

  do důchodu  (1-5 let). 
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VI.  3. pilíř, privátní spoření 

4. Správa peněz 

• Banky, pojišťovny 

• Pozor: investováno do fondů, atd. nebo na 
variabilní úrok. 

• Jistota: odpovídá jako u typického bankovního 
účtu. 
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VI.    3. pilíř, privátní spoření 

Výběr 3. pilíře: 

• Nejdříve ve věku 59/60 let, tzn. 5 let před penzí. 

Předčasné vybráni jen za následujících podmínek: 

- při zakoupení, stavění rod. domu, nebo bytu,  

    nebo pro hypotéku 

-   při založení firmy 

-   v případě 100% invalidity 

-   vystěhování do ciziny 
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VI.    3. pilíř, privátní spoření 

 

 

 

Dotazy? 
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VII.  Důchodová reforma 2020 

• Die Reform in Überblick 
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VII.  Důchodová reforma 2020 

Důležité cíle reformy: 

• Vstup do důchodu: standard muži = ženy = 65 let 

• V 1. pilíři přídavek 70,-CHF/ měsíc 

• Příspěvky se  zvýší z 4,2% + 4,2%  

    na 4,35% + 4.35% 

• Dodatečné financování z DPH: 1,5%  + 1% 

• Modifikace státního podílu na 1. pilíři, dosud 
podle výdajů, nově také podle DPH příjmů. 
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VII.  Důchodová reforma 2020 

Důležité cíle reformy: 

• Flexibilita v rozmezí 62 až 70 let 

• Zavedení částečného důchodu PP při částečné 
práci. 

• Modifikace 2. pilíře pro výpočet 6,8% -> 6.0%, t.j. 
minus 12%. 

• Varovný a zásahový mechanismus pro případ 
poklesu prostředků 1. pilíře pod 70% výdajů. 

• Větší transparence při správě financí. 
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VII.  Důchodová reforma 2020 

 

 

 

Dotazy? 
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Sociální systém ve Švýcarsku 

 
 

 

 

VIII. Závěr 
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Závěr 

 

 

 

Děkuji za pozornost a přeji důchodové 

reformě hodně úspěchů! 

 

                                    i.valicek@bluewin.ch 
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