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Úvodem
Pod příznačným názvem „Důchodová reforma – jak dál?“ proběhla dne 30. listopadu 2016 už
druhá pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Jejím cílem bylo
rekapitulovat výsledky práce komise v kontextu plnění jejího Mandátu, hledat možnosti
odborného a politického konsensu o dalším pokračování důchodové reformy a diskutovat o
dlouhodobém směřování českého důchodového systému.
Po úvodním vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové byla dopolední
část věnována nejprve životním podmínkám českých důchodců (příspěvky Zdeňka Pernese a
Marie Jílkové). Jaromír Vostatek posléze zdůvodnil potřebu rozdělit penzijní systém na plně
solidární a plně zásluhovou složku. Jan Mertl navázal úvahou o výhodách a nevýhodách
speciálních penzijních schémat. Toto téma dále rozvíjejí Jan Mertl, Jiří Mihola, Radim Valenčík
a Petr Wawrosz v návrhu postgraduální nadstavby současného systému penzijního pojištění.
Předseda Martin Potůček a vedoucí tří pracovních týmů Vít Samek, Tomáš Kučera a Otakar
Hampl nabídli přehled nejdůležitějších agend a návrhů Odborné komise pro důchodovou
reformu od jejího ustavení na jaře roku 2014. Martin Potůček zde mimo jiné poprvé zveřejnil
souhrnnou charakteristiku odpovědí všech politických subjektů Poslanecké sněmovny na sedm
otázek dokumentu „Cestovní mapa české důchodové reformy“.
Jednání odpolední části probíhalo ve dvou panelech. V prvním bylo diskutováno nastavení
parametrů prvního pilíře českého důchodového systému v širším kontextu a s dlouhodobějšími
důsledky. Zazněly zde příspěvky Tomáše Fialy, Tomáše Kučery, Daniela Münicha a Jaroslava
Šulce. Druhý panel se zabýval teoretickými a praktickými aspekty uplatnění pojmu zásluhovost
- v podání Martina Potůčka, Jiřího Šatavy a Pavla Rusého. Pro jednání obou panelů byla typická
bohatá, místy vzrušená výměna názorů.
Jednání konference ukončila panelová diskuse, věnovaná ohrožením a příležitostem
důchodového zabezpečení v dlouhodobé perspektivě. Diskuse vyústila do identifikace prvků
společně sdílené vize dlouhodobě udržitelného a spravedlivého důchodového systému, který
by zaručil českým důchodcům prožití závěru jejich životů v důstojných podmínkách.
Je zřejmé, že důchodová reforma nemůže být v současných rychle se měnících politických
ekonomických i sociálních poměrech ničím jiným než nikdy nekončícím procesem, v němž
podobná pracovní setkávání jsou a budou nutnou, i když samozřejmě nikoli hlavní a dostačující,
podmínkou kultivace odborného a politického hledání a nalézání zásadního společenského
konsensu o tom, jak v důchodové reformě dál…
Závěrem bych rád poděkoval všem autorům, kteří svými příspěvky přispěli do sborníku z této
konference, ostatním účastníkům konference za aktivní účast na jejím jednání, a v neposlední
řadě také pracovnicím sekretariátu Odborné komise pro důchodovou reformu za vzorné
organizační zajištění celé akce.
Martin Potůček
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Program konference
8:30 – 9:00

Registrace

Dopolední část:
9:00 – 9:10

Zahájení konference – Martin Potůček

9:10 – 9:20

Úvodní vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové

9:20 – 9:45

Životní podmínky českých důchodců - Zdeněk Pernes

9:45 – 9:55

Životní příběh české důchodkyně – Marie Jílková

9:55 – 10:10 Zvyšování českých starobních důchodů – jak dál? - Jaroslav Vostatek
10:10 – 10:25 Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení – Jan Mertl
10:25 – 10:45 Občerstvení
10:45 – 11:15 Zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu – Martin Potůček
11:15 – 12:00 Zprávy o činnostech pracovních týmů 1, 2 a 3 Odborné komise pro
důchodovou reformu s uvedením aktuálních témat odpoledních panelů – vedoucí pracovních
týmů Vít Samek, Tomáš Kučera a Otakar Hampl
12:00 – 13:00 Oběd
Odpolední část: Práce v panelech
Panel 1: Parametrické změny prvního pilíře – Tomáš Kučera (v panelu vystoupí Tomáš Fiala,
Daniel Münich a Jaroslav Vostatek)
Panel 2: Fiskální a nefiskální zásluhovost v důchodovém systému – Martin Potůček (v panelu
vystoupí Tomáš Fiala, Otakar Hampl, Jiří Šatava a Radim Valenčík)
13:00 – 14:30 Diskuse v panelech k vybraným aktuálním tématům
14:30 – 14:50 Občerstvení
14:50 – 15:50 Pokračování diskuse v panelech a formulace závěrů a doporučení pro další
pokračování práce Odborné komise pro důchodovou reformu
15:50 – 16:10 Občerstvení
Podvečerní část:
16:10 – 16:30 Prezentace závěrů a doporučení z panelů – Tomáš Kučera, Martin Potůček
16:30 – 17:15 Závěrečná diskuse: Ohrožení a příležitosti důchodového zabezpečení
v dlouhodobé perspektivě – Martin Potůček (v panelu vystoupí Otakar Hampl, Tomáš Kučera
a Jaroslav Vostatek)
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TEXTOVÉ PŘÍSPĚVKY
Jílková Marie - Životní příběh české důchodkyně
Vážené dámy, vážení pánové,
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o svůj životní příběh. Narodila jsem se v Olomouci v únoru
roku 1950 ale s rodiči a mladší sestrou jsem žila v Šumperku, kde jsem také navštěvovala ZŠ a
vystudovala SPŠ. Po maturitě v roce 1969 jsem byla přijata na fakultu strojní VÚT v Brně, kde
jsem v roce 1974 ukončila studia s tzv. červeným diplomem. Ještě během studia jsem se vdala
za svého současného manžela, s kterým jsme letos v dubnu oslavili 45 let společného života.
Hned po promoci jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání v Olšanských papírnách do
oddělení technického rozvoje. Vzhledem k tomu, že jsme neměli kde bydlet a od
zaměstnavatele ani od města Šumperk jsme byt nedostali, zahájili jsme stavbu rodinného domku
svépomocí v Dolních Studénkách, nedaleko Šumperka. Chtěli jsme mít děti, ale nastaly
problémy s otěhotněním, takže na své první dítě jsme čekali 7,5 roku, až do září roku 1978, kdy
se nám narodil první syn a my jsme se v říjnu téhož roku nastěhovali do sice zkolaudovaného,
ale ne zcela dostavěného domku. V roce 80 a 82 se nám narodili další 2 synové a já jsem po MD
v roce 85 nastoupila do zaměstnání na technické oddělení OÚNZ Šumperk, kde jsem se starala
o instalace a opravy zdravotnické techniky.
V roce 89 v říjnu ve svých 39 letech jsem porodila svého 4. syna a během této MD jsem v letech
1990 až 95 vystudovala dálkově CMT fakultu a pedagogiku na UP v Olomouci. V roce 1994
jsem byla v komunálních volbách zvolena místostarostkou a v roce 1996 jsem 9 měsíců
vykonávala tuto funkci jako uvolněná, protože starosta naší obce odstoupil. Po mimořádných
volbách a tím i ukončení funkce místostarosty jsem hledala zaměstnání ale vzhledem k věku-47
a počtu dětí-4, jsem nemohla nic najít. Pracovní uplatnění jsem našla až v dubnu roku 1997 v
neziskovém sektoru, konkrétně v Poradně pro ženy a dívky v Šumperku, kterou zřídilo občanské
sdružení ONŽ-pomoc a poradenství pro ženy a dívky, dnes zapsaný spolek a pracuji zde dodnes,
i když od roku 2009 jako dobrovolnice. Od roku 1999 jsem vykonávala funkci regionální
ředitelky moravských poraden, takže jsem pracovala nejen jako vztahová poradkyně ale také
jako lektorka rodinné a sexuální výchovy, kdy jsem měla přednášky ve školách základních,
středních a učilištích- mívala jsem až 24 škol v našem okrese, do kterých jsem dojížděla. Abych
zajistila chod našich poraden, psala jsem granty a projekty, zpracovávala jejich vyúčtování atd.
atd. Odměna za tuto činnost odpovídala možnostem neziskové organizace, takže když v roce
2007 mě byl přiznán starobní důchod, činil 7 043,- Kč. Pokračovala jsem ve své práci ještě
téměř 3 roky, ale pro nedostatek financí naše sdružení muselo naši poradnu a dalších 10
poraden uzavřít. Od roku 2010 jsem v Šumperské poradně jako dobrovolnice a Poradna
Šumperk je detašovaným pracovištěm Poradny pro ženy a dívky Olomouc.
Je to již téměř 20 let, co se snažím pomáhat lidem v tíživé životní situaci. Vyslechla jsem a dále
slýchávám stovky příběhů, které nemají žádné dobré řešení, ale snažíme se s klienty najít to
nejlepší řešení. Svoje zkušenosti a znalosti jsem předávala tisícům dospívajících na přednáškách
a v současné době mladým maminkám v Rodinných centrech, kam jezdím s přednáškami na
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různá, většinou ožehavá témata. Své vlastní děti jsem se snažila vychovat k odpovědnosti za
sebe i své blízké. Všichni naši 4 synové vystudovali gymnázium a pokračovali ve studiu na VŠ
technického směru. Nebylo to pro nás rodiče jednoduché zajistit finance na jejich studium, však
jsou známy studie, které vypovídají, kolik stojí dítě na studiu.
Naši synové jsou dnes už ženatí, mají své rodiny a svá zaměstnání, my se těšíme z 9 vnoučat,
která jsou ve věku 1 až 11 roků – 6 vnuček a 3 vnuci. Domnívám se, že v dnešní době je třeba
podporovat dobře fungující rodinu, která je pro společnost velmi důležitá vzhledem
k budoucnosti, protože jen dobře fungující rodina může být „zdrojem“ dobrých a poctivých
občanů, kteří tvoří dobře fungující společnost a tím i stát.
Víme, jaký je u nás demografický vývoj, víme, jak přibývá důchodců a jak se prodlužuje věk
dožití. Toto všechno způsobuje, že průběžný důchodový systém se dostává do deficitu a že
současní práce schopní občané, čili naše děti platící sociální pojištění umožňují státu platit
důchod současným seniorům jen částečně, prostě každoročně je třeba ze státního rozpočtu
důchody dotovat…
18. listopadu 2016 se konal v PS seminář o rodinné politice: „ Profesor Hans-Werner Sinn
z Mnichova, který se semináře zúčastni, reagoval na jeden z nejpalčivějších problémů současnostidemografickou krizi západní postmoderní společnosti a vyjádřil se takto: "Vzrůstá počet mladých
párů: s dvěma příjmy a žádnými dětmi, takto se žije lépe než s jedním příjmem a třemi dětmi." Jinými
slovy, děti přestaly být nezbytné pro zajištění příjmu a zaopatření ve stáří. Jedinou motivací pro
rozhodnutí pořídit si děti tedy zůstává emocionální, citová rovina. Právě Německo, které jako první
stát rozvíjelo koncept sociálního státu, v němž stát garantuje zabezpečení pro stáří, se nyní jako první
potýká s důsledky demografické krize. Následují jej však i ostatní evropské státy, a v důsledku toho je
ohrožen systém důchodového zabezpečení ve všech zemích západního světa.
Účastníci semináře se shodli, že návrh nové koncepce rodinné politiky představený nedávno
ministerstvem práce a sociálních věcí přináší řadu problematických záměrů, které nenavazují na
stávající opatření a neberou v úvahu společenskou situaci a existující právní normy.
Místo kolektivizace péče o děti a matení pojmů při redefinování rodiny je třeba podpořit rodinu
systémem daňových úlev a zohledněním dětí v důchodovém systému, popř. podporou iniciativ, které
ve společnosti napomáhají vytvoření prorodinného klimatu.“
zdroj: http://klaska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=569252
Já se domnívám, že současný důchodový systém je diskriminační hlavně k těm, kdo měli více
dětí a dobře je vychovali. Jedná se zejména o matky, které byly s dětmi na dalších MD a kvůli
dětem nebudovaly svou kariéru, ale věnovaly se jim. Důchodový systém vůbec nezohledňuje,
že daly společnosti děti, které dobře vychovaly a umožnily jim vzdělání, aby se mohly postavit
na vlastní nohy a mohli založit své rodiny, v nichž budou vychovávat novou generaci. Naplnili
tak hlavní poslání rodiny, což je role biologicko-reprodukční, která zajišťuje generační výměnu
obyvatelstva ale i neméně důležitou funkci výchovnou a socializační. Zdravá fungující rodina je
nejlepší zárukou výchovy zdravých a na život připravených mladých lidí.
Domnívám se, že by se v důchodovém systému měla zohlednit a částečné zmírnit tato
nespravedlnost vůči matkám tří a více dětí a to buď společným důchodovým pojištěním
manželů, nebo tím, že by děti dobrovolně mohly 1-2% ze svého odváděného sociálního pojištění
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přispívat svým rodičům k důchodu a stát by mohl k tomuto 1% přidat stejnou částku, aby takto
podpořil dobře fungující rodinu. Stát by ve své rodinné politice měl podpořit pracující rodiče
více dětí, protože se mu to vyplatí. Ve svém okolí znám více rodin, kde matky zůstávaly
v domácnosti a staraly se o své děti, aniž by myslely na svou kariéru a do zaměstnání nastoupily
až po 10, 15 a více letech. Ale jaké budou mít tyto matky důchody? Svým vystoupením jsem
vás chtěla upozornit na to, jak se v důchodu žije matkám více dětí… Myslím, že by bylo dobré a
správné učinit opatření na podporu těch, kteří se postarali o dobrou budoucnost naší
společnosti.
Děkuji vám za pozornost a za to, že jsem zde mohla vystoupit.

Mertl Jan - Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení
Abstrakt
Příspěvek se zabývá úlohou speciálních penzijním schémat v českém sociálním zabezpečení.
Definuje hlediska podstatná pro vymezení jejich existence a mechanismů fungování. Zabývá se
vztahem univerzálního penzijního systému a případných speciálních penzijních schémat, včetně
vazby na důchodový věk. Jako případová studie je uvedena situace českého hornictví. Následně
jsou diskutovány možnosti uspokojení nároků jednotlivých sociálních skupin ohledně
zabezpečení ve stáří v sociálním zabezpečení. Příspěvek zohledňuje reálnou potřebu takového
zabezpečení ve vazbě na pracovní zatížení, současně ale ukazuje rizika nesystémových kroků
v této oblasti a podporuje koncepční nastavení penzijního věku v rámci celého systému
zabezpečení na stáří.

Úvod
V souvislosti s demografickým vývojem, změnami na trhu práce a vývojem v oblasti medicíny a
sociálně-zdravotních systémů nabývají na významu otázky kvality života v průběhu pracovní
kariéry a jejího řešení v rámci penzijních systémů. Stávají se tématem veřejného diskurzu,
předmětem sociálně-ekonomických analýz a zvolený způsob řešení předurčuje charakter života
širokých sociálních skupin na sklonku jejich produktivního věku.
Cílem příspěvku je zhodnotit determinanty existence speciálních penzijních schémat a vymezit
jejich úlohu v českém sociálním zabezpečení.
Na teoretické úrovni vychází použitá metodologie z principu, že univerzální penzijní systém je
základní variantou důchodového zabezpečení dostupnou každému zaměstnanci, resp. dokonce
občanovi daného státu (Vostatek, 2015). V některých zemích (zejména v historii) tomu bylo tak,
že existence důchodového zabezpečení byla chápána jako zaměstnanecký benefit sama o sobě;
tento princip vedoucí k existenci rozsáhlejších odvětvových penzijních schémat jako nástroje
zabezpečení příslušných sociálních skupin (zejm. zaměstnanců) budeme v tomto příspěvku
chápat jako sekundární. Případné speciální důchodové systémy budeme primárně pojímat jako
charakterem odvětví a pracovní náročností vynucenou nadstavbu k univerzálnímu penzijnímu
systému s preferencí zabezpečení populace právě v něm, pokud to je možné.

7

1. Teoretická východiska
Speciální penzijní schéma je takové penzijní schéma, které poskytuje dodatečné penzijní nároky
svým účastníkům, kteří jsou vybráni či participují na základě sociálních kritérií (typ zaměstnání,
příslušnost k určité sociální skupině). Vzniká tak doplňkový (speciální) zdroj financování penzí a
schéma vyplácení prostředků z něj. Tento zdroj financování lze vytvořit typicky akumulací
dodatečných zdrojů. V případě akumulace zdrojů je nutno určit, kdo bude touto akumulací
zatížen. Zdroje akumulující penzijní úprava tvoří, v případě požadavků na speciální penzijní
úpravu, volitelnou nadstavbu univerzálního penzijního systému. Případně lze též použít
redistribuci zdrojů v rámci existujícího penzijního systému, pak je třeba určit, jak budou
modifikovány parametry a nároky jeho účastníků a jaký to bude mít vliv na jeho finanční bilanci.
Otázka speciálních penzijních schémat má řadu podstatných aspektů ekonomických i sociálních.
Je zřejmé, že každé speciální opatření v tomto směru sebou nese své náklady pro penzijní
systém; zároveň však má i své sociální aspekty a makroekonomické souvislosti, pro které se o
těchto opatřeních uvažuje. Tak jako v jiných oblastech sociální politiky jsou příslušné náklady
vyváženy příslušnými přínosy a jde o to, do které „větve“ penzijního systému budou tyto
náklady promítnuty a v jaké výši.
Rozčlenění jednotlivých oblastí a hledisek, v nichž jsou speciální penzijní schémata relevantní,
lze provést následujícím způsobem.
Hledisko národohospodářské – zde jde o náklady na penze a jejich vazby v národním
hospodářství (Engliš, 1932). Z mikroekonomického pohledu jde o zvýšení nákladů daného
odvětví, kde se potřeba těchto penzí generuje; v tomto smyslu patří nepřímo do nákladů
mzdových a jako s takovými by s nimi mělo být nakládáno. Tato úvaha vede k ponechání
konstrukce příslušných schémat na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a to
v zásadě bez externí podpory a obecně i bez povinnosti takováto penzijní schémata vytvářet.
Tato úvaha je základní, teoreticky čistá a při případné konstrukci speciálních penzijních schémat
je účelné z ní v každém případě vycházet.
Z hlediska makroekonomického k tomu přistupuje problém dlouhodobé udržitelnosti takto
předpokládaných penzijních schémat na úrovni jednotlivých odvětví či podniků; z praxe je
známa řada případů, kdy takto vytvořená schémata byla následně chápána jako příliš nákladná
a snižovala konkurenceschopnost daného odvětví ve vztahu k tržní hodnotě jeho produktů.
Klíčovým faktorem případných problémů v tomto směru je však většinou nikoli nákladnost
daných penzijních schémat samotná, ale především ekonomický cyklus, resp. ekonomické krize
samotné; ať jsou už strukturálního – viz např. automobilový průmysl v USA (Kotlikoff & Smith,
1983), nebo finančního charakteru. Makroekonomické faktory jsou tedy problémem periodicky
se opakujícím a je účelné je zohlednit; nelze předpokládat, že odvětvová schémata zajistí trvalou
stabilitu bez ohledu na makroekonomický vývoj. Samozřejmě ale lze v rámci obecných
mechanismů řešení ekonomických krizí fiskální politikou i monetární politikou provádět jak
stabilizaci univerzálního penzijního systému (výkyvové fondy), tak i odvětvová schémata, a to
ať už podporou daných odvětví samotných, nebo i mechanismy podpory jednotlivých fondů –
pak by ale měly být jednotné pro všechna speciální schémata prokazatelně postižená
makroekonomickou turbulencí. Tato rizika mohou být chápána jako nadsazená, ale praxe
ukazuje, že pokud se speciální penzijní schémata stanou významným pilířem penzijního systému
jako celku, jejich případné selhání (Zandstra, 2002) téměř vždy generuje sociálně-politické
problémy takového rozměru, že se v rámci veřejné politiky lze těžko vyhnout jejich
systémovému řešení.
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Hledisko sociální – zaměstnanci, kteří již nemohou vykonávat svou práci z důvodu požadavků
daného odvětví a své zdravotně-sociální situace, mohou být v zásadě „zabezpečeni“ buď jiným
zaměstnáním (což může být spojeno s nutností rekvalifikace či periody nezaměstnanosti), nebo
příslušnou výsluhovou (speciální) penzí, nebo invalidním důchodem. Pokud pro daného člověka
nebudou tyto systémy využitelné, připadají v úvahu až mechanismy sociální pomoci. V každém
případě se jedná o potenciální „klienty“ sociálního systému v jeho jednotlivých patrech a jako
s takovými je s nimi nutno v rámci koncepce penzí zacházet. Vyplývá z toho, že robustnost a
dostupnost případných speciálních penzijních schémat má také svojí ochrannou sociální funkci;
při jejich neexistenci je nutno počítat s tím, že budou muset být využity jiné sociálně-politické
mechanismy s příslušnými náklady či společenskými konsekvencemi.
Hledisko teleologické (Engliš, 1930) – je účelné zvažovat a analyzovat, jaký cíl daná speciální
penzijní schémata mají. Obecně lze vysledovat cíle dva:
 Zvýšení životní úrovně zaměstnanců daného odvětví a zvýšení jeho atraktivity pro
uchazeče o práci v něm
 Preventivní řešení sociální situace a sociálních rizik v popsaném smyslu akumulací
příslušných fondů či jiných speciálních penzijních schémat
Příslušné teleologické rozčlenění vede k úvaze o tom, že první zmíněný cíl je téměř výhradně
polem pro případnou úpravu těchto vztahů na úrovni zaměstnanec/zaměstnavatel; s případnou
korekcí pro případ makroekonomické nerovnováhy. Druhý cíl má svůj aspekt sociální a tedy i
potenciální pobídku pro veřejný zájem a adekvátní pozici v koncepci sociální politiky. Z tohoto
členění zároveň vyplývá, že pro odvětví s relativně nižší mzdovou úrovní a vyšší pracovní
náročností (např. zdravotnictví, část stavebnictví) je v tomto směru klíčové hledisko druhé.
Teoreticky by bylo možné tyto cíle odlišit i podle toho, zda dané schéma pouze ulehčuje
sociálně-zdravotní situaci daného zaměstnance ve smyslu umožnění jeho dřívějšího odchodu
do důchodu nebo úpravy pracovních podmínek, anebo zda mu obecně zvyšuje životní úroveň
v penzi jako takovou.
Z pohledu sociálních modelů (Esping-Andersen, 1990) lze konstatovat, že liberální model
speciální penzijní schémata neřeší vůbec, neboť každý by se měl přece zabezpečit sám tržně:
nezávisle jak na státu tak i zaměstnavateli. Konzervativní model aktivně podporuje tvorbu
zaměstnaneckých penzijních schémat včetně speciálních na úrovni konsensu zaměstnaneczaměstnavatel. V historii toto vedlo ke konstrukci odvětvově segmentovaného sociálního
pojištění s rostoucím zájmem až tlakem státu na jeho existenci. Sociálně-demokratický model
pak zohledňuje sociálně-zdravotní důsledky práce jako samostatnou entitu a je ochoten
diskutovat o přiznání příslušných nároků na základě uznání nároků příslušných sociálních
skupin, včetně tlaku na vytvoření příslušných schémat na úrovni celého odvětví či celostátně.
Rozdíly mezi těmito modely implikují i problémy při veřejné volbě a praktické realizaci návrhů.
Žádný z těchto modelů však v současné sociálně-ekonomické realitě nelze aplikovat výhradně
a do důsledku.
2. Vazby na konstrukci univerzálního penzijního systému
Klíčovým determinantem pro případnou konstrukci speciálních penzijních schémat je věk
odchodu do důchodu (penzijní věk). Je možno konstatovat, že čím vyšší a méně flexibilnější
tento věk bude, tím větší pobídky pro konstrukci speciálních penzijních schémat budou
v národním hospodářství existovat. Naopak s rostoucí individuální flexibilitou univerzálních
penzijních schémat se spojuje i nižší „spoléhání se“ na speciální penzijní schémata, neboť tato
flexibilita v podstatě v řadě případů vyřeší potřebné zabezpečení příslušných sociálních skupin,
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byť třeba za cenu jeho nižší finanční úrovně. Dostatečně robustní univerzální penzijní systém
tak do značné míry redukuje nutnost tvorby speciálních penzijních schémat; mimo jiné to sebou
nese i nezávislost na zaměstnavateli a bonitě příslušného odvětví.
Ve vazbě na demografický vývoj dochází k zvyšování tlaku na důchodový věk ve smyslu jeho
technického nastavení v penzijním systému, ale i v rámci mechanismů veřejné politiky jako
obecná tendence k podpoře aktivního stáří, participace na trhu práce a prodloužení
produktivního uplatnění (Valenčík, 2014). Otázka je, jak tyto procesy v praxi probíhají: zda se
jedná především o reakci na měnící se demografické parametry a nutnost na základě toho
upravit sociálně-ekonomické prostředí, nebo zda převažuje princip tvorby a podpory takového
prostředí, kde bude dosahování číselně lepších demografických parametrů doprovázeno vyšší
kvalitou života a tudíž i reálných sociálně-ekonomických jevů. Sociálně politická akceptabilita
daných opatření je přímo svázána s jejich vnímáním obyvatelstvem v praxi: současně je zřejmé,
že se zde střetává koncepce penzí výsluhová a invalidní. Ve výsledku je velmi obtížné vyvážit
oprávněnost nároků obyvatelstva a reálné možnosti ekonomiky, navíc se zde projevuje ve
značné míře vliv individuální životní dráhy jednotlivce. Nastavení univerzálního penzijního
systému je tak pod velkým tlakem – daleko vyšším než v dobách jeho vzniku, kdy plnil v zásadě
roli invalidního zabezpečení pro přestárlé osoby a samotné dožití se penzijního věku bylo bráno
jako sociální událost selektivního charakteru.
Z tohoto hlediska je zřejmé, že vývoj v posledních letech přinesl v tomto směru značnou
eskalaci situace: prodlužování důchodového věku (Domonkos, 2014) a současné protahující se
čekání na „velkou“ důchodovou reformu s větší flexibilitou individuálního penzijního věku např.
ve smyslu NDC systému vede k tomu, že některé sociální skupiny vyvíjejí tlak na umožnění
realizace předčasných důchodových schémat. To je relativně nový prvek, protože v roce 1992
bylo jako jeden z klíčových přínosů probíhající transformace penzijního systému zmiňováno
naopak sjednocení důchodového věku a zrušení výhod pro některé sociální skupiny, tzv. zrušení
pracovních kategorií. Ať už byly tyto výhody motivovány faktickou náročností práce, nebo také
společenskou preferencí některých sociálních skupin a pracovních kategorií, jejich existence
byla v rámci transformace ekonomiky chápána jako zásadně nesystémová a proto bylo v rámci
reformních snah chápáno jako účelné jejich postupné odstranění s cílem jednotného
důchodového systému pro všechny pojištěnce (Krebs, 2015). Následné zvyšování
důchodového věku, probíhající zejména od roku 2011 („nekonečný“ důchodový věk), vedlo však
k tomu, že situace určitých sociálních skupin začala být ve vztahu k tomuto zvyšování být
chápána jako problematická a z těchto důvodů byly vygenerovány v systému impulzy
k případným úpravám v tomto směru.
V případě požadavků na speciální penzijní úpravu lze vytvářet penzijní schémata akumulující
dodatečné zdroje za účelem pokrytí vyšších nároků jejich účastníků. Takováto schémata
shromažďují zdroje nezávisle na parametrickém nastavení univerzálního penzijního systému.
Druhou možností je využít zdrojů, které již v penzijním systému jsou a redistribuovat jejich
vyplácení – taková úprava pak určitým způsobem zasahuje do univerzálního penzijního systému
tím, že mění úpravu jeho nároků pro zvolenou sociální skupinu na základě určitých kritérií a tím
ji zvýhodňuje oproti standardním nárokům. Jinak řečeno, současné české obecné penzijní
schéma je nepříliš transparentní ve vztahu k nárokům jednotlivých pojištěnců v relaci jejich
příspěvků do systému a tím pádem lze tyto nároky upravovat, pokud je zajištěna bilanční
rovnováha systému nebo je tolerováno její relativní vychýlení ve vztahu k objemu celého
systému. Na jedné straně to je poměrně podstatná výhoda, protože lze teoreticky takto
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poměrně „snadno“ realizovat sociálně či jinak vynucená opatření, na straně druhé to je i značná
nevýhoda, protože takovéto manipulace s penzijním systémem, zvláště pokud není oddělen od
státního rozpočtu, nejsou dostatečně transparentní a umožňují vznášet různé nároky na systém
bez přímo viditelných dopadů.
QALY, DALY, příp. též HYE (Healthy Year Equivalent) a WAI (Work Ability Index) jsou ukazatele,
které usilují o kvantifikaci kvality života ve vztahu ke zdravotnímu stavu jednotlivce. To by
teoreticky bylo možné využít v koncepci penzijního systému. Dokud je kvalita života dobrá
(nezměněná či jen mírně snížená), předpokládá se i práceschopnost jednotlivce a daný člověk
tedy má zachovanou schopnost ekonomické aktivity; nebude tedy muset (ještě) být příjemcem
dávek penzijního či jiného sociálního systému.
Mechanismus výpočtu ukazatele QALY uvádí například Hurley (Hurley, 2000). Na úrovni WHO
je v souvislosti s měřením času prožitého ve zdraví používán pro konkrétní onemocnění
ukazatel DALY (disability adjusted life years), vyjadřující ztrátu let života díky předčasnému
úmrtí a počet let života omezených díky invaliditě nebo špatnému zdravotnímu stavu.
Podrobněji k tomu např. (Hollinghurst, 1999), konkrétní efekty z hlediska zdravotního stavu v
různě rozvinutých zemích analyzují WHO (2002), (Babisch, 2010).
Adekvátní by pravděpodobně bylo, když QALY začne (trvale) klesat, aby existovala možnost
odejít do starobního důchodu v rámci parametrizace penzijního systému. Zdá se však, že
kalkulace „průměrných QALY“ je poměrně obtížná v rámci celé (různorodé) populace, i když má
vztah k důchodovému věku ve smyslu jeho adekvátnosti (a to i perspektivně ve vztahu
k očekáváním ekonomicky aktivních). Naopak se projevuje to, že QALY je svou podstatou
ukazatel individuálního stavu. Tudíž QALY, ale i další ukazatele tohoto typu jsou především
vedoucí k individuální kalkulaci práceschopnosti a kvality života, případně k průměrné kalkulaci
v rámci vybraných homogennějších sociálních skupin, například právě s určitým typem pracovní
zátěže.
Teoreticky je možné konstruovat taková speciální penzijní schémata, která by při dostatečném
poklesu QALY, respektive DALY ve vztahu k situaci v odvětví přiznala danému člověku právo
tohoto schématu využít. Zde by bylo opět možno využít dvou koncepcí: buď individuální, kdy
nárok z příslušného schématu by se přiznával v případě změny ukazatele u konkrétního
zaměstnance, nebo průměrné, kdy kalkulací typického poklesu těchto ukazatelů u příslušné
profese by se dospělo k adekvátnímu snížení důchodového věku, resp. umožnil by se vstup do
příslušného speciálního penzijního schématu podle stanovených pravidel. Pokud bychom do
tohoto schématu zohlednili i náklady na léčbu ve vztahu ke kvalitě života, lze takto kvantifikovat
i přínosy případných preventivních a léčebných programů pro zaměstnance daného odvětví.
Z pohledu mezigenerační spravedlnosti se jeví jako optimální, aby průměrné ukazatele kvality
života v důchodu měřené mezi generacemi byly stejné nebo aby rostly. Tedy pokud určitá
generace má nárok na určitý počet let výsluhy za určité kvality, aby další generace měla tento
nárok stejný nebo vyšší. Konkrétní ukazatel použitý pro tento výpočet je otázkou veřejné volby;
každý z nich má určitá negativa, která jeho použití omezují. Pokud však uznáme výsluhový
princip jako základní pro důchodový systém v současné době, pak by tato výsluha měla mít
určité parametry a je zřejmé, že v souvislosti se zvyšováním důchodového věku se jeví jako
obtížnější zajistit, aby např. 15 let prožitých v penzi pro dnešní důchodce bylo stejně kvalitní
jako 15 let prožitých v penzi pro důchodce budoucí. Příslušné ukazatele mají v případě jejich
využití potenciál přispět k lepšímu měření těchto hodnot a tudíž i k jinému než pouze čistě
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demograficky (střední délkou života a dalšími obecnými ukazateli) danému výpočtu
důchodového věku ve vztahu k délce dožití.
3. Příklad českého hornictví
Práce v hlubinných dolech je typickým příkladem pracovně náročného odvětví, které v sobě
historicky nese pobídku k umožnění předčasných důchodů v rámci speciálního penzijního
schématu. Prodlužování obecného věku odchodu do důchodu v rámci základního penzijního
pojištění (spolu s dalšími faktory jako je situace v odvětví) tuto sociální skupinu „tlačí“ k tomu,
aby jejich sociální situace byla řešena pomocí speciálních opatření v rámci penzijního systému.
Z teoretické analýzy vyplývají i konkrétní možnosti pro to, jak řešit příslušnou sociální situaci.
Základem v praxi je stanovení tzv. přípustné doby expozice, po níž dle zdravotně-sociálních
kritérií již v průměru dochází k poškození zdravotního stavu zaměstnance, a tudíž se generuje
pobídka pro omezení možnosti dále danou profesi vykonávat. V případě horníků je navíc situace
o to komplikovanější, že překračování této doby vede k poškozování jejich zdravotního stavu –
v průměru – zcela prokazatelně a to samotným výkonem příslušné profese. Po překročení této
doby existují následující možnosti:
1) Umožnit/podpořit příslušnému zaměstnanci překlenutí situace v kritické době pomocí
podpory v nezaměstnanosti a související rekvalifikaci na jinou práci
2) Využít některou z vlastností obecného penzijního systému, pokud to tento umožňuje
(předčasný odchod do důchodu)
3) Konstruovat speciální penzijní schéma využitelné danou sociální skupinou (systém
předdůchodů, speciální úprava odchodů do důchodu)
Problém prvního možného řešení je v tom, do jaké míry bude v rámci sociální politiky uznáno
právo zaměstnance na odpočinek vzniklé ve vazbě na zvýšené opotřebení organismu a do jaké
míry bude toto pouze pobídkou k (nucenému) převedení na práci jinou či rekvalifikaci. Řada tzv.
výsluhových penzijních schémat akcentovala právě princip neetičnosti (Šetek, 2010) po řadě let
práce propustit pro nevyhovující zdravotní požadavky zaměstnance bez jakékoli kompenzace.
V roce 2014 bylo možno zaznamenat na úrovni MPSV ČR návrh novelizace legislativní úpravy
českého penzijního systému ve smyslu speciální penzijní úpravy pro horníky. Jde o úpravu
vztahující se stanovený okruh pojištěnců pracujících v hornictví, která obsahuje úpravu snížení
důchodového věku pro tyto pojištěnce o pět let a zvláštní způsob stanovení výše procentní
výměry starobního důchodu. Tato opatření jsou spolu vzhledem ke konstrukci českého
penzijního systému svázána – pokud je snížený důchodový věk, je účelné současně upravit také
procentní výměru starobního důchodu, a to i ve vztahu k dřívějším nárokům horníků, tak jak
byly novelizovány příslušnými nařízeními vlády postupně od roku 1995.
Příslušná návrh obsahuje ustanovení, které ilustruje zmíněný problém konkrétně takto v § 37b
novely zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění:
„Ustanovení tohoto dílu se vztahují na pojištěnce, kteří před rokem 2030
a) vykonávali zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále
jen „zaměstnání v hlubinném hornictví“) a
b) v zaměstnání v hlubinném hornictví odpracovali celkem aspoň
1. 3 300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech,
2 200 směn, nebo
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2. 3 081 směn, pokud zaměstnání v hlubinném hornictví skončilo z důvodu dosažení nejvyšší
přípustné expozice, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech,
1 981 směn, pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice.“
Těmto pojištěncům se sníží důchodový věk o 5 let při současné úpravě procentní výměry
důchodů. Z toho vyplývá, že při nezměněné sazbě pojistného se těmto pojištěncům sníží
důchodový věk podstatně – finančně tedy budou čistými příjemci zvýhodnění odpovídající
dosažení příslušné maximální expozice, která byla zjištěna na základě zdravotně-sociálních
kritérií. Tato kritéria jsou průměrná ve smyslu toho, že platí pro všechny pojištěnce daného
odvětví a nárok je tedy univerzální v dané sociální skupině, přičemž platí dále rozrůznění podle
typu vykonávané práce a tedy i její zdravotně-sociální náročnosti. Podle zprávy ministerstva
zdravotnictví ze srpna 2013 (MZ ČR, 2013), jsou právě horníci nejvíce postiženi nemocemi z
povolání. 13% všech profesionálních onemocnění v ČR se týká právě horníků. Nejčastěji se
jedná o zaprášení plic či o nemoci periferních nervů z vibrací, tato onemocnění potom také již
zpravidla trvale negativně ovlivňují kvalitu života. Rovněž riziko pracovních úrazů je u horníků
vyšší než u většiny běžných povolání.
Jak vyplývá z příslušných důvodových zpráv a analýzy situace v odvětví, podobné návrhy jsou
výsledkem jak zdravotně-sociální situace příslušných zaměstnanců, tak i strukturální situace
v odvětví. Příslušné návrhy konkrétně akcelerovaly v souvislosti se situací v ostravskokarvinské lokalitě vznikající po roce 2010 v souvislosti se strukturální situací na trhu s uhlím a
celkovou situací v hornictví – Důl Paskov. V rámci diskusí jsou zvažovány i náklady na sociální
situaci jednotlivých sociálních skupin. Parametry českého sociálně-ekonomického systému jsou
takové, že průměrné makroekonomické náklady na člověka, který bude mít možnost využít
tohoto speciálního penzijního schématu a odejít do důchodu, jsou výrazně nižší než náklady na
nezaměstnaného i v případě jeho probíhající rekvalifikace. A to z toho důvodu, že nezaměstnaný
člověk je příjemcem dávek v nezaměstnanosti, případně dalších nepojistných sociálních dávek,
kdežto jeho krytí v rámci penzijního systému skýtá možnost snížení jeho závislosti na jiných,
méně ekvivalentních částech sociálního zabezpečení v době jeho vyššího věku (typicky sociální
skupina „50+“). Tudíž je zde ve shodě s teoretickým vymezením zvažován i nákladový aspekt
dané problematiky v jednotlivých „patrech“ sociálního systému.
Problémem zvoleného řešení je nesporně již zmíněná vazba pouze na výdajovou stránku 1. pilíře
důchodového systému, kdy toto řešení vypadá na první pohled jako snadná a účelná úleva a
řešení vzniklého národohospodářského problému, ale na druhý pohled není řešena příjmová
stránka, neboť daný nárok není doprovázen opatřeními na straně příjmů důchodového systému
– např. zvýšením pojistného pro danou sociální skupinu, resp. tvorbou speciálního odvětvového
penzijního schématu s příjmovou i výdajovou stránkou.
Finanční náklady spojené
s navrhovanou úpravou budou záviset na počtu horníků splňujících stanovené podmínky, který
se bude vyvíjet v návaznosti na rozsahu útlumu těžby. Tyto dodatečné náklady budou rozloženy
v čase tak, jak budou jednotliví horníci splňovat stanovené podmínky a jak se bude snižovat
rozsah těžby. Při snížení počtu horníků cca o 25 procent by náklady do roku 2070 činily celkem
26 miliard korun.
Současně ovšem platí, že jiná řešení zmíněného problému jsou z hlediska sociálně-politického
za dané situace v národním hospodářství a při neexistenci již vytvořených schémat
akumulačního typu komplikovanější k prosazení a realizaci. Systém tzv. předdůchodů (viz též
další diskuse) je dobrovolný a účast v něm je také z hlediska zaměstnanců doprovázena
momentálním snížením jejich disponibilních příjmů oproti předchozímu stavu. Navýšit pojistné
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či odkázat zaměstnance na individuálně naspořené prostředky ve III. pilíři má podobné
charakteristiky. Zmíněná situace ukazuje, že chceme-li umožnit tvorbu speciálních penzijních
schémat, je nutno tomu věnovat zvláštní pozornost v koncepci penzijního systému ex ante a
zkoumat, zda skutečně takováto penzijní schémata jsou vytvářena a zda plní příslušný účel; to
je v praxi daleko obtížnější, než se zdá z pohledu teoretické hodnoty racionality koncepce
penzijního systému samotného.
To ukazuje vývoj v oblasti veřejné politiky: příslušné návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí
byly sice zpracovány, ale legislativní proces v dané oblasti byl vysoce kontroverzní
s argumentací jak nutnosti podílu zaměstnavatele, tak i dalších investic do regionu, kdy příslušný
návrh byl kritizován jako sice řešící sociální otázku, ale pouze s pomocí redistribuce a bez vazby
na odvětví (Sondy, 2015). Je tak zřejmé, že praktické aspekty speciálních penzijních schémat
skutečně odrážejí postoje jednotlivých sociálních partnerů i úskalí odhalená v teoretické
analýze; v situaci deficitní fiskální situace pak navíc dochází ke zvýšené citlivosti na jakékoli
dodatečné výdaje do budoucna generované jednotlivými návrhy.
Výsledkem veřejné volby bylo nakonec schválení příslušné novely č. 213/2016 Sb. zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, které přiznalo osobám dlouhodobě pracujícím
v hlubinném hornictví ve smyslu výše uvedených podmínek snížení statutárního penzijního
věku o nikoli 5, ale 7 let. Jakkoli z hlediska obtížné sociální situace horníků v hlubinném hornictví
toto nesporně přineslo žádoucí posun (tj. jejich problém se vyřešil), toto řešení je z hlediska
teorie sociálního zabezpečení nutno označit za poměrně nesystémové, a to z několika důvodů.
Prvním z nich je charakter veřejné volby, kdy vzhledem k použití redistributivního řešení ex
post, na něž nebylo nutno vytvořit dodatečné schéma či zdroj financování, bylo možno opticky
velmi snadno dále zvýšit příslušnou úlevu, dokonce o dva roky více než byl původní návrh a
tudíž je zřejmé, že výsledná podoba zákona je především politickým řešením. Druhým důvodem
je situace ostatních zaměstnanců v dalších pracovně náročných odvětvích, kdy se lze domnívat,
že např. zdravotní sestry nebo další pracovníci v těžkém průmyslu takovéto úlevy získají (v
současnosti nebo v budoucnosti) jen obtížně.
4. Diskuse
Sociálně politické pobídky pro existenci speciálních penzijních úprav v určitých sociálních
skupinách jsou značné a rostou, pokud dochází k prodlužování lidského života ve vztahu
k situaci na trhu práce a tím i důchodového věku. Z tohoto hlediska je zřejmé, že současné
důchodové systémy jsou pod velkým tlakem takováto řešení umožnit a lze předpokládat, že tak
jak bude sociální realita ukazovat skutečné lidské osudy v situaci prodlužující se pracovní
kariéry, mohou tyto podněty i narůstat.
Jednotlivé metody řešení těchto pobídek shrnuje následující tabulka.
Tabulka č. 1 – Metody řešení odchodů do důchodu ve vazbě na náročnost zaměstnání
Stupně sociálního systému

Příklady konkrétních sociálně-politických řešení

Obecné parametry univerzálního penzijního systému,
důchodový věk

Prodlužování důchodového věku, sazby pojistného,
obecné parametrické nastavení důchodového systému,
kritéria invalidity

Charakter pracovní kariéry, kvalita života

Rekvalifikace, aplikace zdravotně-sociálních kritérií pro
posouzení nároků
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Tvorba speciálních dobrovolných penzijních schémat
akumulujících dodatečné zdroje

Předdůchody, doplňkové penzijní spoření

Tvorba speciálních nárokových penzijních schémat
redistribuujících zdroje

Úprava nároků pojištěnců v rámci povinného penzijního
systému

Řešení v rámci sociálního systému

Podpora v nezaměstnanosti, sociální pomoc

zdroj: vlastní zpracování
Primárním determinantem případné existence speciálních penzijních schémat je prodlužující se
délka života a s tím související parametrická úprava důchodového systému – důchodový věk a
jeho případná individuální flexibilita, stejně jako příslušné požadované náhradové poměry.
Úpravy v tomto směru mají přímý vliv na to, zda budou speciální penzijní schémata potřebná a
pro jaké sociální skupiny budou využita. Obecně platí, že pokud je tlak na speciální penzijní
schémata příliš velký, je nejlepší metodou zabezpečení kvalitní a dostatečně robustní univerzální
penzijní systém; v něm mohou občané realizovat své důchodové zabezpečení v průběhu celé
své pracovní kariéry.
Dalším faktorem je situace na trhu práce a kvalita života zaměstnanců. Zde se nabízejí jak
komplexnější ukazatele typu QALY a DALY, které se k posouzení zdravotně-sociálních aspektů
života a jeho kvality používají v teorii a praxi zdravotní politiky celosvětově, tak i jednodušší
metody typu počet odpracovaných let (hodin) nebo ukazatele pracovní neschopnosti v daném
odvětví, které v průměru příslušnou službu mohou, zejména pro pracovně právní účely,
poskytnout také. Při shodě na způsobu měření těchto faktorů tak lze získat objektivnější
ukazatele toho, která odvětví jsou skutečně více náročná, a tudíž ve kterých by měla existence
speciálních penzijních schémat racionální opodstatnění.
Podstatnou je také otázka individuální flexibility zaměstnanců – rekvalifikace. Na jedné straně,
při současné délce pracovní kariery, je to zřejmě nezbytný aspekt pro řadu profesí a v rámci
univerzálního penzijního systému je to v podstatě řešení první volby, jak do něj zajistit
kontinuální alokaci příjmů bez speciálních požadavků. Na druhé straně je krajně problematické
nutit k rekvalifikaci sociální skupiny, které dlouhodobě pracují v náročné, zdraví zatěžující
profesi, už proto, že po určité době je jejich pracovní schopnost narušena právě výkonem této
profese a někteří, jak je často argumentováno, se předpokládaného konce pracovní kariery
v odvětví ani nemusí (ve zdraví) dožít nebo v případě nalezení dalšího zaměstnání v něm již mají
podstatně nižší pracovní příjem.
V případě, že kombinace výše uvedených faktorů vygeneruje sociální tenzi ve smyslu
požadavků na parametrické zlepšení důchodového systému pro určitou sociální skupinu,
nabízejí se dodatečná schémata tuto tenzi zmírňující.
Schémata akumulující zdroje jsou elegantní v tom smyslu, že ponechávají řešení na dohodě mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli a akumulací zdrojů zajišťují vyšší penzijní standard příslušným
zaměstnancům, s plným promítnutím do nákladů odvětví a tedy i ekonomických bilancí
příslušných zaměstnavatelů. Tím je dána i jejich ekonomická racionalita, neboť je
mikroekonomicky plně obhajitelné, aby ceny příslušných produktů zahrnovaly plné náklady na
pracovní sílu v daných odvětvích včetně jejího životního cyklu. Předpokladem jejich realizace je
však dostatečná bonita odvětví, jeho strukturální stabilita a ochota takováto penzijní schémata
vytvářet. Příkladem takového opatření v českém sociálním systému jsou tzv. předdůchody (z. č.
427/2011 Sb.), dobrovolně akumulující příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří si
takovýto systém zvolí. Pro existenci takovýchto schémat nakonec nejsou objektivně daná
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kritéria snížené kvality života či omezené doby vykonávání zaměstnání nezbytně nutná: mohou
být realizována převážně či čistě na výsluhovém principu podle obecných časových kritérií.
Doposud je však v tomto systému minimální počet účastníků s nárokem na penzi (cca 1500
osob k 30. 6. 2016). Předdůchody neřeší specificky otázku zdravotně-sociálního znevýhodnění,
ale jsou v zásadě obecným rozšiřujícím penzijním schématem, jakkoli primárně určeným pro
zájemce z těch sektorů, kde existuje po snížení penzijního věku poptávka. Dalším dílčím
problémem může být, v případě dobrovolnosti i uvnitř odvětví, realizace pouze na úrovni
některých (zejména větších) zaměstnavatelů a současná obtížná pozice malých firem, které
mohou mít obtíže s tvorbou příslušných schémat v praxi; zde může být řešením dohoda na
úrovni příslušného odvětví či regionu. Obecně zatím platí, že českým zaměstnavatelům se do
tvorby a financování příslušných schémat příliš nechce (Aktuálně, 2016), jsou ochotny přispívat
jen nejnáročnějším profesím a vyzývají k podílu státu na financování příslušných schémat, např.
v poměru 1:1:1 (zaměstnanec:zaměstnavatel:stát).
Schémata redistribuující zdroje jsou založena na odlišných nárocích některých sociálních skupin
v povinném penzijním systému. Tyto odlišné nároky jsou zdůvodněny typicky náročností práce
v daných odvětvích oproti odvětvím běžným (průměrným); v tom tkví i jejich kámen úrazu,
neboť je obtížné tyto nároky přiznat jen některým skupinám zaměstnanců, a některým ne;
pomoci mohou snad jen objektivizované ukazatele kvality života a pracovní náročnosti, které
dostatečně přesvědčivě tyto nároky zdůvodní. Příkladem takového schématu byly v minulosti
tzv. pracovní kategorie a v poslední době se objevivší návrhy na speciální úpravu důchodových
nároků pro horníky; ty v sobě navíc nesou snahu řešit situaci v odvětví. V rámci příslušných
analýz je však potřebné zvažovat stabilitu povinného penzijního schématu jako takového ve
vazbě na navrhované opatření. Zdůvodňující kritéria existence pro tato schémata, která jsou
v zásadě povinného charakteru, musí být dostatečně robustní a v případě státního penzijního
systému musí být také dostatečně přesvědčivá pro veřejnou volbu.
Závěr
Speciální penzijní schémata jsou volitelným prvkem důchodového zabezpečení a pobídky pro
jejich existenci souvisí s měnící se demografickou situací, vývojem na trhu práce a specifikami
jednotlivých odvětví. Protože se tyto determinanty v poslední době podstatně mění, roste
v rámci veřejné politiky i poptávka po řešeních. Obtížná situace zaměstnanců některých odvětví
(která je nesporně reálným fenoménem) vede ke specifikacím jejich nároků ve vztahu
k výsluhovému principu penzí, avšak financování těchto nároků je žádoucí primárně řešit na
úrovni odvětví, kde vznikají. Ex ante tvorba takovýchto schémat ve vztahu zaměstnaneczaměstnavatel je tedy řešením první volby. Může to však být obtížné, a proto jsou diskutovány
i další možnosti, jak zvýšit robustnost vzniklých schémat a jak je provázat s univerzálním
penzijním systémem. V případě neuspokojení vzniklých nároků hrozí snížení životní úrovně
příslušných sociálních skupin, v horším případě i sociální nestabilita daných regionů.
Při úpravách univerzálního penzijního systému jako základní, každému občanu dostupné
varianty je nutno se zabývat i potenciálním vznikem schémat speciálních a neponechávat jejich
existenci pouze na spontánním vývoji, neboť zpětně se otázka důchodového zabezpečení často
ani vyřešit dobře nedá. To ukazuje i výsledek veřejné volby ohledně českých horníků – jejich
sociální situace byla sice dobře vyřešena, ale systémové řešení to není (jakkoli je průběžný
systém v prvním pilíři natolik robustní, že to v čase „unese“) a do budoucna je žádoucí
důchodový systém upravit tak, aby podobné situace alespoň nevyvstávaly ex post – tedy
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v okamžiku, kdy už dané (potřebné) sociální skupiny nemohou do příslušných schémat
financování reálně (příliš) přispívat.
Na otázku důchodového věku a zdravotního stavu zaměstnanců mají významný vliv také
obecné aspekty sociální politiky. Zhoršený zdravotní stav často vede k pobídkám odchodu do
důchodu, pokud to penzijní systém v některé variantě umožňuje. Je možno konstatovat, že
úloha prevence a prodloužení produktivního uplatnění je ve vztahu k udržitelnosti penzijních
systémů zcela zásadní. Nelze libovolně manipulovat s důchodovým věkem, resp. zohledňovat
pouze střední délku života v konstrukci penzijních systémů ve smyslu populačních prognóz, aniž
bychom se zabývali tím, v jaké kvalitě lidé žijí a zda jsou práceschopní.
Současně vzniká otázka, do jaké míry lze v rámci reformy prvního pilíře penzijního systému
prostřednictvím NDC systému předčasné odchody do důchodu vyřešit v rámci individuální
flexibility skutečného penzijního věku, která v tomto systému je modelově poměrně vysoká (viz
též příspěvky dalších účastníků konference). Pak by pak speciální penzijní schémata zůstala
vyhrazena zejména pro profese, kde je skutečně dopad jejího výkonu na zdraví či možnou délku
pracovní kariéry zjevný a výrazný (a tedy i případná objektivizace tohoto dopadu snadněji
proveditelná).
Pokud speciální schémata selžou nebo nebudou adekvátně zasazena do celého systému
sociálního zabezpečení ve stáří, respektive dlouhodobé neschopnosti k práci, odrazí se to na
situaci na trhu práce, případně v rámci jednotlivých pater sociálního systému, zejména tedy
politiky zaměstnanosti a sociální pomoci. I to má své náklady a z tohoto hlediska je účelné
analyzovat, do jaké míry se vyplatí případně existenci speciálních penzijních systémů
podporovat fiskálně z veřejných rozpočtů nebo legislativně v rámci jednání tripartity; v tomto
směru se lze inspirovat též v zahraničí (Arbetsgivarverket, 2011). Stejně tak je účelné zvažovat
i obecnou makroekonomickou situaci a demografický vývoj, neboť pokud platí, že je na ní závislý
univerzální penzijní systém, je současně nutno zvažovat také stabilitu schémat speciálních, která
vzhledem ke svému menšímu objemu mohou snadno „podlehnout“ např. strukturálním
dopadům ekonomické krize.
Poděkování
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Mertl Jan, Mihola Jiří, Valenčík Radim, Wawrosz Petr – Postgraduální
nadstavba současného systému penzijního pojištění
1. Úvod
Cílem příspěvku je ukázat možnost zavedení plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální
nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění a jejího postupného
rozšiřování.
Projekt je aktuální a významný jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska a z tohoto
hlediska je motivován následujícím:
1. Současný systém odchodu do starobního důchodu v době, kdy se člověk dožije důchodového
věku, podobně jako i volba možnosti pobírat souběžně starobní důchod a vykonávat výdělečnou
činnost velmi málo motivuje člověka k tomu, aby se snažil prodloužit dobu svého produktivního
uplatnění a má negativní dopad na fiskální stabilitu penzijního systému (jak si ukážeme
podrobněji). Uvědomujeme si, že ne každý člověk může svoje produktivní uplatnění prodlužovat
stejně (zejména ve vazbě na náročnost povolání a zdravotní stav), ale je zjevné, že existuje
rostoucí počet lidí, kteří takové možnosti využijí. Současný stav je namísto nabídky motivačních
možností od toho spíše odrazuje. ČR je v Evropě na předním místě v doporučování odchodu do
důchodu v případech ukončení činnosti firmy.
2. V možnosti dobrovolného prodloužení doby produktivního uplatnění člověka (s odkladem
pobírání plného či částečného starobního důchodu jsou velmi velké ekonomické rezervy a
dokonce i zdroje ekonomického růstu, které – jak ukážeme – lze s nízkou mírou ekonomických
i sociálních rizik poměrně snadno využít. Strategie a koncepce využití těchto rezerv a zdrojů je
jedním z výsledků řešení našeho řešení. Systém, který dokáže využít zkušenosti aktivních
občanů v důchodovém věku, představuje jedno z možných systémových řešení problematiky
„stárnutí“ populace, která současně vytváří nové pracovní pozice.
3. Postupným rozšiřováním plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby
současného průběžného systému penzijního pojištění lze plynule transformovat systém
současného penzijního pojištění do podoby NDC systému. To v případě efektivního fungování
plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému
penzijního pojištění je logickým pokračováním reforem v této oblasti.
4. Postupným rozšiřováním plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby
současného průběžného systému penzijního pojištění se vytvoří reálná motivující ekonomická
základna pro financování těch produktivních služeb, které umožňují prodloužit dobu
produktivního uplatnění člověka (celoživotní vzdělání, zdravotní péče, lázeňství apod.) a
návazně i všech produktivních služeb, které umožňují nabývat, uchovávat a uplatňovat lidský
potenciál, příp. kapitál. To vytvoří nový prostor pro ekonomický růst na zdravém a přirozeném
základně, zásadním způsobem změní charakter ekonomického růstu tak, aby v něm plný rozvoj
schopností člověka byl jak cílem sociálně-ekonomických mechanismů, tak i jejich rekurzivním
zdrojem.
Pod postgraduální nadstavbou systému penzijního pojištění rozumíme systém penzijního
pojištění osob v době, kdy dospěli ke statutárnímu důchodovému věku a kdy nadále zůstávají
produktivně (výdělečně) činní. (Takto lze označit i současný stav odchodu do důchodu.)
- Plně zásluhová postgraduální nadstavbou systému penzijního pojištění je taková, ve které to,
co do ní člověk odvede (ze své výdělečné činnosti, z obětovaného nároku na důchod i
z průběžně vznikajících nároků v rámci této nadstavby) získává zpět v podobě navýšení svého
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důchodu na základě doživotních výplat vypočítaných dle průběžně aktualizovaných
úmrtnostních tabulek. (Námi navrhovaný systém počítá s určitým zdaněním důchodů
vznikajícím v rámci postgraduální nadstavby, je tedy jen téměř uzavřeným, což má ovšem své
odůvodnění v situaci, kdy dojde k rozšiřování postgraduální nadstavby a postupné přeměně
současného systému do podoby NDC s jednotnou základní dávkou, která v systému zajistí
příjmovou solidaritu.
Plně uzavřená je taková postgraduální nadstavba, ve které jsou mezi účastníky rozdělovány
pouze ty prostředky, které jsou do ní odvedeny. Nejsou z ní prostředky ani vyváděny, ani není
dotována. (Toto platí pro námi navrhovaný systém s určitými dílčími výjimkami, jejich funkčnost
zdůvodníme.)
Plně zásluhová a plně uzavřená postgraduální nadstavba současného průběžného systému
penzijního pojištění je součástí sociálního zabezpečení a má charakter průběžného systému
penzijního pojištění.
2. Předmět a metody zkoumání možností prodloužení doby uplatnění člověka na profesních
trzích
V prodloužení doby produktivního uplatnění osob v důchodovém věku na profesních trzích jsou
výrazné ekonomické rezervy a zdroje, které lze ocenit jak kvalitativně (dopady na kvalitu života),
tak kvantitativně – prostřednictvím ukazatele HDP. Je to i nejpřirozenější reakce na sociální
výzvy spojené demografickými a sociálními proměnami společnost. Ekonomický a společenský
význam mají zejména ty formy prodloužení doby produktivního uplatnění osob v důchodovém
věku na profesních trzích, které předpokládají komplementaritu a synergičnost efektů
zaměstnání lidí několika generací (tj. které předpokládají mezigenerační spolupráci a
mezigenerační přenos poznatků spojených s profesními i životními zkušenostmi). K
mezigenerační spolupráci a mezigeneračnímu přenosu poznatků dochází zejména v případě, kdy
se efektivně rozvíjí týmová práce jak ve sféře VaV, tak i v oblasti podnikové praxe. Týmovost je
jednou z hlavních cest zvyšování inovačního potenciálu společnosti, reagování na výzvy
související s Průmyslem 4.0 a zvyšování konkurence schopnosti naší země.
Za nejvýznamnější fázi poznání reality považujeme použití pojmového poznání a identifikaci
jednotlivých teoreticky známých principů a konceptů. Pokud tato fáze poznání není dostatečně
zvládnuta, může to znehodnotit veškerou snahu vloženou do řešení konkrétního problému.
Z metodologického hlediska je významné, že pokud se podaří dát přesnou definici (očištěnou
od všech nánosů daných předsudky apod., v důsledku kterých se dohromady spojují věci, které
nesouvisí s podstatou problému), otevírá se tím současně cesta k „rozklíčování reality“ formou
elementárního matematického modelu, který bude hlavním nástrojem naší analýzy.
Celková koncepce našeho přístupu vychází z teoretických základů ekonomie produktivní
spotřeby.
Při řešení otázky možností prodloužení doby produktivního uplatnění člověka uplatníme
metodu úplného výčtu.
Při formulaci doporučení pro praxi bude respektována teorie veřejné volby a existence různých
sociálních modelů (welfare regimes), což umožní využití výsledků výzkumu v širším spektru
aktérů.
V případě přístupu k problematice penzijního pojištění si musíme především odpovědět na
otázku (a tuto odpověď formulovat v příslušných pojmových určeních), proti jakému riziku
systém penzijního pojištění pojišťuje a co je v tomto smyslu pojistnou událostí. Pokud si totiž
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explicitně nedáme na tyto otázky odpověď, můžeme se dopustit zásadních metodologických
chyb např. tím, že budeme za pojistnou událost považovat dožití vysokého věku, nebo budeme
za základní typ solidarity v penzijním systému považovat mezigenerační solidaritu.
Pro srovnání lze uvést to, jakým způsobem je pojem pojistná událost formulován v současné
právní úpravě penzijního pojištění (Zákon 1995). § 1 odstavec (1) říká: „Tento zákon upravuje
důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm.
c) a d)].“ § 4 pak rozlišuje jednotlivé druhy pojištění: „a) starobní, b) invalidní, c) vdovský a vdovecký,
d) sirotčí.“ To, kdy nastává pojistná událost (ve smyslu starobního penzijního pojištění), upravuje
§ 28: „Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl
stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně.“ Toto vymezení
přebírá i právní úprava z roku 2011 (Zákon 2011).
Z toho ovšem vůbec není zřejmé, proč by dosažením určitého věku měla nastat pojistná
událost. Velmi vágní definování pojistné události má pak zásadní dopad na řadu problémů při
koncipování systému pojištění. Při řešení otázky, jak prodlužovat dobu odchodu do důchodu,
dále pak otázky, jak kombinovat pojištění proti riziku ztráty schopnosti výdělečné činnosti
v důsledku stárnutí s příjmovou solidaritou. V neposlední řadě pak i otázky, jak valorizovat
důchody.
Nyní jen předznamenáme následující:
1. Pojistnou událostí je (částečná či úplná, dočasná nebo trvalá) ztráta schopnosti získat dostatek
prostředků pro plnohodnotný život v důsledku procesu stárnutí. Inaktivita způsobená
vyřazením z pracovního procesu vede u většiny lidí rychle k nenávratnému atrofování
psychických a návaznosti na to i fyzických schopností člověka.
2. Návazně pak platí, že solidarita v systému penzijního pojištění je mezi těmi, u nichž tato
událost nastala, a těmi, u nichž nenastala, tj. mezi těmi, kteří mohou a chtějí získávat prostředky
pro svůj život formou výdělečné činnosti, a těmi, kteří nemohou, příp. nechtějí tyto prostředky
takto získávat.
3. Návaznost na stávající teoretické řešení dané problematiky
Fundamentální prací k analýze reformy penzijního systému u nás je monografie Vostatka
(2016), která je nejen nejnovějším, ale i nejobsáhlejším vědeckým dílem. Obsahuje přehledné
uspořádání všech přístupů a na základě jejich porovnání prezentuje NDC systém (průběžný tzv.
příspěvkově definovaný, tj. výrazně zásluhový) jako nejvhodnější.
Většina přístupů u nás přejímá implicitní předpoklad obsažený v našich zákonech vymezujících
penzijní pojištění, tj. že pojistná událost nastává v důsledku plynutí času, a tudíž, že se jedná o
mezigenerační solidaritu nikoli solidaritu mezi těmi, kteří v důsledku plynutí času ztrácejí
schopnost uplatnit se na profesních trzích, a těmi, kteří si tuto schopnost uchovávají i ve vyšším
věku (Biskup, Voříšek 2005), (Čejková, Řezáč, Šedová 206), (Daňhel et al. 2005), (Ducháčková,
Daňhel 2010), (Slaný, Krebs 2004).
Podobně Šimková, Sixta, Langhamrová (2016) zdůrazňují, že mezigenerační transfery mají vždy
povahu toku zboží a služeb, tedy skutečné spotřeby, které se produktivní osoby vzdávají ve
prospěch neproduktivních, a finanční transfer hraje pouze úlohu prostředníka skutečného
transferu. Na základě toho konstruují modely penzijních schémat, která neuvažují to, že
pojišťovací událost nastává u různých lidí v různém věku (Šimková, Sixta, Langhamrová 2016,
pp. 596-598). Dospívají ke skeptickému závěru, že problém demografického stárnutí spočívá ve
zhoršujícím se poměru ekonomicky aktivního a neaktivního obyvatelstva a možnosti ekonomiky
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zajistit v budoucnu dostatečné zdroje pro ekonomicky neaktivní část populace (Šimková, Sixta,
Langhamrová 2016, pp. 605).
Oproti tomu Vavrejnová et al. (2004) uvádějí, že otázka důchodové reformy se neomezuje
pouze na stárnutí a finanční problematiku. Podle nich jde o kombinaci různých druhů
důchodových dávek a dalších druhů spoření spolu, což je zvlášť důležité, s prodlouženou
ekonomickou aktivitou. K tomu Fiala, Langhamrová (2014) provádějí modelové výpočty vývoje
příjmů a výdajů důchodového systému v ČR na základě poslední demografické projekce a se
zohledněním předpokládaného trvalého zvyšování důchodového věku, tj. období produktivního
uplatnění člověka a dospívají k logickému závěru, že růst podílu osob ve vyšším věku nebude
mít za následek tak velký růst podílu starobních důchodců, tj. růst délky života nebude
automaticky znamenat růst doby pobírání starobního důchodu (Fiala, Langhamrová 2014, p.
233). Neuvědomují si však, že se tím otevírá zásadní otázka, co je v systému penzijního pojištění
pojistnou událostí a o jaký typ solidarity v tomto systému jde.
Janíčko, Tsharakyan (2013) prostřednictvím modelu ukazují klíčový význam prodlužování doby
produktivního uplatnění a na základě toho formulují hospodářsko-politická doporučení
směřujících na různé skupiny obyvatel ─ především ženy, obyvatele ve vyšším produktivním
věku (55–64 let). Podle nich by příslušná opatření měla zahrnovat rekvalifikační programy,
tréninkové programy, aktivní podporu při hledání práce, nebo snahu o sladění rodinného a
pracovního života, vhodné nastavení motivací k prodloužení období produktivního uplatnění
(Janíčko, Tsharakyan 2013, pp. 335-6). Vyslovují závěr, že s využitím těchto možností lze udržet
stabilitu průběžného penzijního systému.
Loužek (2014) problém nahlíží jako "zajištění na stáří", kde uvažuje tři způsoby: úspory, děti,
účast v program sociálního pojištění (Loužek 2014, p. 26). V závěru svých úvah dospívá
k závěru, že je třeba starší lidi přesvědčit, aby v ekonomické aktivitě pokračovali v pozdějším
věku, protože na to mají. Zajímavý je jeho přehled profesí, které jsou vykonávány ve vyšším
věku, příp. doživotně (Loužek 2014, pp. 94-95).
Za zmínku stojí jedna z mála prací, které se zabývají vnitřními motivacemi k prodloužení období
produktivního uplatnění a jejich efektem z hlediska celoživotních nákladů „netrpělivosti“,
upřednostňování aktuální spotřeby před investováním do lidského kapitálu (Cadena, Kays
2015).
Pokud shrneme současné přístupy, tak můžeme říci, že jen část z nich počítá s finančními
rezervami, které jsou obsaženy v možnosti prodloužení období produktivního (výdělečného)
uplatnění člověka na profesních trzích. Ale ani tyto přístupy v celku správné zaměření
nedotahují do vymezení samotné podstaty toho, proto jako pojistné události systém penzijního
pojištění pojišťuje a jaký typ solidarity je tím vytvářen. Návazně na to pak nedoceňují prvek
zásluhovosti (na bázi ekonomické ekvivalence) jako parametr systému, který může vytvořit
dostatečné motivace k volbě takové profesní dráhy a přípravy na takovou profesní dráhu, která
by umožnila prodloužit období produktivního (výdělečného) uplatnění člověka na profesních
trzích.
Návazně na prezentované vymezení klíčových pojmů dáme jednoduchý (záměrně
zjednodušený) matematický model postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně
uzavřeného průběžného systému s jednotnou základní dávkou, na kterém lze demonstrovat to,
že reformou penzijního systému v námi vymezeném směru lze vytvořit reálnou ekonomickou
základnu pro podstatný růst role produktivních služeb, konkrétně pak těch služeb, které
přispívají k prodloužení horizontu (i zenitu) výdělečného uplatnění člověka na profesních trzích.
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(Uvedený model lze testovat s různými parametry a analyzovat různé možnosti přechodu od
současného systému k navrhovanému, což je předmětem výzkumných aktivit, které provádíme
v souvislosti s přípravou dalšího výstupu.)
Hlavní pozornost pak zaměříme na popis některých vybraných konkrétních možností
podstatného prodloužení doby produktivního uplatnění člověka s využitím těch produktivních
služeb, u kterých si jejich efekt v daném směru lze nejlépe představit.
4. Širší kontext zavedení a rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby
současného průběžného systému penzijního pojištění
Řešení, které považujeme za perspektivní, souvisí s Národní iniciativou Průmysl 4.0 (Národní
iniciativa Průmysl 4.0, 2015) Zvládnutí technologické změny směrem k Průmyslu 4.0 je otázkou
bytí a nebytí každé současné vyspělé ekonomiky. Průmysl 4.0 bude klást mimořádné nároky na
kvalitu lidského kapitálu a současně uvolní velké množství pracovní doby, což může vést buď ke
společenskému schizmatu (nezvládnutelné segregaci společnosti) a následnému kolapsu, nebo
změně charakteru ekonomického rozvoje i růstu.
Závisí pouze na tom, zda se zvládne sociálně-ekonomický kontext přechodu k Průmyslu 4.0, tj.
zda se podaří nastartovat odvětví produktivních služeb (těch služeb, které po linii vzdělání –
zdraví přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) a pozvednout je úroveň
základu nové ekonomiky.
K tomu je nezbytný komplex reforem v oblasti systémů sociálního investování a sociálního
pojištění (investic do vzdělání i zdraví, zdravotního a sociálního pojištění).
Čím více bude systém penzijního pojištění zásluhový (ve smyslu ekvivalence) a uzavřený
(samonosný), tím bude efektivnější ekonomickou základnou pro posílení role produktivních
služeb umožňujících prodloužit horizont i zenit výdělečného uplatnění člověka.
Reformu stávajícího průběžného systému penzijního pojištění v ČR lze bez rizik a na základě
svobodného rozhodnutí každého odstartovat plynulým a postupným zavedením a rozšiřováním
plně zásluhové a plně uzavřené průběžné nadstavby současného systému penzijního pojištění;
na ni navážou reformy dalších složek systémů sociálního investování a sociálního pojištění.
Významný je v této souvislosti zejména sektor zdravotnictví a wellness, které v České republice
není na stárnutí populace a spotřebu zdravotnických služeb s tím spojených doposud
dostatečně připraveno. Současný objem výdajů na zdravotnictví dává prostor pro jejich mírnou
expanzi ve vazbě na prodloužení produktivního uplatnění. Existence univerzálního systému
zdravotního pojištění k tomu není překážkou, ale naopak nutnou podmínkou, protože tento
systém „odchytí“ tu péči, která je významně závislá na zdravotním stavu a tedy i zdravotním
riziku daného občana a které je objektivně (lege artis) indikovaná. To mu dá v rámci prostředků
získaných v postgraduální nadstavbě možnost tržního výběru a financování té péče, která takto
svázaná s jeho zdravotním stavem není, což neznamená, že ho není schopna pozitivně ovlivnit,
ať už preventivně nebo léčebně. Příslušné produkty tak mohou mít daleko více charakter
„předplacených“ produktů resp. programů zdravotní péče, než klasických rizikových pojistek, a
nárok může být specifikován konkrétně v podobě zdravotních služeb v odpovídající hodnotě,
které bude klient spotřebovávat, např. i formou výběru z určitých „produktových skupin“ ve
vazbě na své individuální potřeby/preference nebo odborné doporučení lékaře. Tím se lze do
značné míry vyhnout třídění klientů podle vstupního zdravotního stavu, které by způsobilo mj.
koncentraci více/hůře nemocných klientů mimo systém nebo u jednoho poskytovatele (creamskimming), což není eticky ani ekonomicky žádoucí.
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Na základě toho pak bude možné zvrátit nepříznivé trendy ekonomické a sociální segregace ve
společnosti, vytvořit vyšší míru rovnosti příležitostí pro společenský vzestup každého,
eliminovat riziko vzniku nepřizpůsobivých enkláv, vrátit do společnosti étos uvažování v
dlouhodobém časovém horizontu s jasnou vizí budoucnosti.
5. Matematický model:
Označení základních veličin
Ef66t věk dožití žen odcházejících do důchodu po prvním roce účasti v postgraduálním systému,
tj. v 66 letech v roce t
Em66t věk dožití mužů odcházejících do důchodu po prvním roce účasti v postgraduálním
systému, tj. v 66 letech v roce t
E66t věk dožití osob odcházejících do důchodu po prvním roce účasti v postgraduálním
systému, tj. v 66 letech v roce t
Bi65 nárok měsíční důchod i-té osoby ze stávajícího průběžného systému (předpokládáme, že
se nemění)
Ri65t měsíční příjem i-té osoby během prvního roku účasti v postgraduální nadstavbě
průběžného penzijního systému (pro jednoduchost předpokládáme, že v každém měsíci je tento
příjem stejný)
p sazba pojistného na starobní důchody (dané procento z příjmu včetně přepočítané částky,
kterou odvádí zaměstnavatel), předpokládáme, že se nemění
q procentuální zdanění důchodů
ΔB´i66t nominální nárok na měsíční důchod i-té osoby z postgraduálního systému po prvním
roce účasti v tomto systému
Poznámka: Označení některých veličin odvozujeme od označení, které bylo použito v článku
Šimková, Sixta, Langhamrová (2016, 591-607). Pak platí následující:

Ad (1): Součet všech odvodů do postgraduální nadstavby od všech osob, které se této
nadstavby účastní. Ten se sestává z odvodů na pojistné příjmu a z nároků na důchod vložených
do systému.
Ad (2): Vybraná částka po zdanění k rozdělení mezi účastníky systému (reálná souhrnná výplata).
Ad (3): Nominální nárok účastníka systému po prvním roce. Tj. osoba vložila do systému 12
měsíčních důchodů z nároku na důchod z penzijního systému a 12 měsíčních odvodů ze svého
aktuálního příjmu, které bude čerpat měsíčně (12krát do roka) v průměru po dobu průměrného
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dožití, tj. E66t. A to při neměnných cenách a neuvažování výnosů z vložené částky. Příslušné
korekce lze snadno provést. Doporučujeme neuvažovat výnos z vložené částky, protože efekt
zvýšení užitku v pojistném systému spočívá v přenesení částky z období, kdy je z ní nižší užitek,
od období, kdy je ze stejné částky větší užitek. Mj. v období, kdy je žádná nebo velmi nízká
inflace pobírá i běžný spořitel po zaplacení poplatků v podstatě nulový úrok. V případě zvýšené
inflace je nutné příslušné korekce provést.
Ad (4): Suma nominálních nároků účastníků postgraduálního systému po prvním roce účasti v
tomto systému.
Ad (5): Jak jsme již řekli, systém je plně uzavřený, a tudíž se může rozdělit jen to, co do systému
v daném měsíci přišlo, a to ještě po odpočtu zdanění důchodů. Nominální nároky tedy musíme
přepočítat koeficientem φ.
Reálný přírůstek důchodu po prvním roce účasti v penzijním systému i-té osoby tedy bude
φ x ΔB´i66t = ΔBi66t
Celkový měsíční důchod této osoby bude
Bi65t + ΔBi66t
Část osob začne tento důchod po prvním roce pobírat, část osob jej bude investovat spolu se
svým odvodem z příjmu v dalším roce do navýšení svého důchodu v dalším období. To znamená,
že tyto osoby odvádějí nyní do systému:
(Bi65t + ΔBi66t) + (p x Ri65t)
Ad (6): Důchod po dvou létech.
Atd.
Následující tabulka výpočtu nároků na důchod při odloženém odchodu do důchodu vychází
z následujících vztahů:
- Při odchodu do důchodu v 65 letech bude dotyčný pobírat pouze tzv. starobní důchod, tj.
zjednodušeně v našem ilustračním příkladu ds = 15 tis. Kč/měs.
- Pokud setrvá v systému o rok déle, bude mu náležet nevyplacený důchod, který je ve výši ps
= 15 tis. Kč/měs. a zaplatí dodatečnou platbu na motivační zvýšení svého důchodu, kterou
zatím uvažujeme alternativně ve výši pm = 5; 10; 15 nebo 20 tis. Kč/měs.
- Stimulační zvýšení důchodu při odchodu v 66 letech vypočteme jako součet těchto položek
děleno dobou dožití t(66), tj.
dm(66) =( ds + pm )/ t(66)
(7)
Celkový důchod je dán starobním důchodem, který zde uvažujeme pro zjednodušení algoritmu
ds = 15 tis. Kč/měs. plus vypočtené navýšení dm(n)
d(66) = (ds + dm)
(8)
- Pokud půjde dotyčný občan do důchodu v 67 letech, bude se počítat jeho důchod obdobně
z uvedených dvou položek, jako ve vztahu (2) avšak s navýšením o neproplacené navýšení
v roce předchozím. Obdobně bude postupováno v každém dalším roce
dm(n) = [ds + pm + dm(n-1)]/ t(n)
(9)
Podle odchodu do důchodu je n = 66, 67, 68 ………… tj. v kolika letech se dotyčný rozhodl odejít
do důchodu.
Celkový důchod je dán vztahem
d(n) = [ds + dm(n)]
(10)
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dožití

věk
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

t(n)
17,63
16,91
16,19
15,47
14,75
14,04
13,32
12,60
11,88
11,16
10,77
10,05
9,33
8,62
7,90
7,86

Tabulka č. 1 Výpočet motivačních a celkových důchodů
důch.
důchod celkem d(n)
nakumulováno
důchod navíc dm(n)
5
10 15 20
5
10 15 20 star. ds 5
10
15
20
0
0
0
0 0,0 0,0 0,0 0,0 15
15,0 15,0 15,0 15,0
240 300 360 420 1,2 1,5 1,8 2,1 15
16,2 16,5 16,8 17,1
494 618 741 865 2,5 3,2 3,8 4,5 15
17,5 18,2 18,8 19,5
751 938 1126 1313 4,0 5,1 6,1 7,1 15
19,0 20,1 21,1 22,1
1009 1261 1513 1765 5,7 7,1 8,5 10,0 15
20,7 22,1 23,5 25,0
1268 1585 1903 2220 7,5 9,4 11,3 13,2 15
22,5 24,4 26,3 28,2
1530 1913 2296 2678 9,6 12,0 14,4 16,8 15
24,6 27,0 29,4 31,8
1795 2244 2692 3141 11,9 14,8 17,8 20,8 15
26,9 29,8 32,8 35,8
2062 2578 3094 3609 14,5 18,1 21,7 25,3 15
29,5 33,1 36,7 40,3
2334 2917 3500 4084 17,4 21,8 26,1 30,5 15
32,4 36,8 41,1 45,5
2609 3261 3914 4566 20,2 25,2 30,3 35,3 15
35,2 40,2 45,3 50,3
2882 3603 4323 5044 23,9 29,9 35,8 41,8 15
38,9 44,9 50,8 56,8
3167 3958 4750 5542 28,3 35,3 42,4 49,5 15
43,3 50,3 57,4 64,5
3459 4324 5189 6054 33,5 41,8 50,2 58,6 15
48,5 56,8 65,2 73,6
3762 4702 5642 6583 39,7 49,6 59,5 69,5 15
54,7 64,6 74,5 84,5
4076 5095 6115 7134 43,2 54,0 64,8 75,6 15
58,2 69,0 79,8 90,6
zdroj: vlastní výpočet (Mihola) a https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky

Graf č. 1 Výše celkových důchodů v závislosti na věku odchodu do důchodu

zdroj: vlastní výpočet (Mihola)
K tabulce:
- Do prezentovaného modelu byly dosazeny tyto hodnoty:
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- 15 tisíc částka pobíraného důchodu
- Věk dožití z úmrtnostních tabulek ČSÚ (průměr muži-ženy)
- Čtyři varianty výše odvodu do postgraduální nadstavby dle stávajících pravidel penzijního
pojištění (od zaměstnance i zaměstnavatele), a to konkrétně ve výši 5, 10, 15, 20 tisíc. Červené
je zarámován sloupec s odvodem 15 tisíc, který se blíží nejvíce realitě v profesích, u nichž lze
očekávat dlouhodobější prodloužení doby produktivního uplatnění. A např. odvod 5 tisíc
odpovídá situaci podstatného rozvolnění pracovního nasazení po dosažení věku 65 let.
- Tomu odpovídající čtyři varianty vývoje výše důchodů. Červenou lomenou čarou je vyznačeno
období, kdy se starobní důchod zásluhou postgraduálního systému více než zdvojnásobí.
K interpretaci výsledků:
- Výše důchodů roste tak výrazně, že po dosažení věku 70 let si může člověk dovolit podstatné
rozvolňování svého pracovního nasazení, přičemž systém generuje dostatek prostředků, aby si
mohl dovolit nadstandardní zdravotní pojištění, které by bylo financování z efektů prodloužení
období jeho produktivního uplatnění.
- Ani mírné (např. 3%) zdanění důchodů z postgraduální nadstavby (které by se při rozšiřování
systému směrem k nižším ročníkům mohlo stát základem jednotné dávky penzijního
zabezpečení) nic nemění na výrazném růstu důchodů zásluhou postgraduálního systému.
6. Stručný nástin možností, které se při prodloužení období produktivního uplatnění člověka
nabízejí
V této části se budeme podrobně věnovat obsahovému vyjádření problematiky prodloužení
doby produktivního uplatnění osob v důchodovém věku na profesních trzích. Uvedeme přehled
jednotlivých oblastí, které mohou výrazně přispět k tomuto prodloužení doby produktivního
uplatnění:
Zvyšování kompetencí v oblasti projektování celoživotní dráhy profesního uplatnění
Od první třídy a po celou dobu studia vést člověka k tomu, aby měl povědomí o celoživotní
dráze svého uplatnění:
- aby tato představa byla podložena kvalitním vzděláním,
- aby se ji člověk naučil průběžně konkretizovat,
- aby po skončení studia existovalo kvalitní poradenství, které mu pomůže v kritických situacích,
kdy hrozí ztráta uplatnitelnosti,
- aby existovala kvalitní prognóza vývoje na jednotlivých profesních trzích (včetně včasného
identifikování vzniku nových segmentů profesních trh),
- aby kritické situace hrozící ztrátou uplatnitelnosti byly identifikovány a analyzovány v
celospolečenském měřítku (jako standardní situace, kdy je člověku potřeba pomoci uchovat
svou uplatnitelnost),
- aby problematika projektování trajektorie celoživotního uplatnění, profesních a
meziprofesních posunů byla náplní i činnosti profesních organizací (včetně odborů),
- aby existovala možnost postupného zkracování pracovní doby či obecněji postupného
snižování pracovní zátěže ve vyšších věkových kategoriích,
Změna role univerzit
Nejde ani tak o to, že poroste role vysokoškolského vzdělání. Zejména ne ve směru masifikace,
která má za následek drastický pokles jeho úrovně. Produktem univerzit nebude lidský
potenciál, příp. kapitál, tj. jednotlivec vybavený určitými schopnostmi), ale sociální kapitál
v podobě absolventské sítě.
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Univerzitní vzdělání bude sloužit především k tomu:
1. Aby člověka „přifázovalo“ k absolventské síti, umožnilo plně rozvinout jeho schopnost
týmové práce a dosáhnout jeho uplatnění prostřednictvím těch, kteří již jako absolventi dané
univerzity dobré uplatnění našli.
2. Aby člověka „přifázovalo“ k toku informací a poznatků z oboru jeho profesního uplatnění, aby
měl k dispozici nejnovější poznatky (včetně původních, které generuje samotná univerzita a
které mu poskytují konkurenční výhodu) a aby mohl permanentně provádět upgrade svých
schopností.
Napojení většiny obyvatelstva většinové (tj. produktivně činné a produktivně žijící) společnosti
na univerzitu (či několik univerzit) jako na oporu při vytváření sociálních kontaktů, získávání
informací, zprostředkování co nejvhodnějšího uplatnění, permanentní upgrade schopností,
mezigenerační přenos zkušeností (mj. zpětně z praxe směrem k univerzitě) povede jak
k mnohem bohatšímu života, mnohem vyšší výkonnosti, tak i k zásadnímu prodloužení období
postupně rozvolňovaného uplatnění člověka.
Výchova k týmovosti a týmovost
Největší rezervy ve vzdělávacím systému máme patrně v oblasti výchovy k týmovosti.
Rozvinout v člověku předpoklady k tomu, aby byl všestranně připraven na efektivní fungování
v týmu v souladu se svými individuálními schopnostmi, není jen věcí vzdělání. Proto bychom
správně – a to i na úrovni terciárního vzdělání – měli hovořit nikoli jen o vzdělávacím, ale o
výchovně vzdělávacím systému.
Když se podíváme na celý vzdělávací systém, tak nejúčinněji výchova k týmovosti probíhá snad
jen v mateřské školce a pak se z výchovně vzdělávacího procesu vytrácí. Přitom základem
úspěchu soukromé firmy i státní instituce je nikoli jednotlivec, ale tým. Bez týmu se
sebeschopnější jednotlivec stává spíše oběti vzájemné rivality.
Lze si snadno představit, jak na univerzitách týmovost pěstovat:
- Vzdělání od počátku orientovat na zpracování závěrečné práce, která řeší konkrétní problém
či přesněji je dílčím vkladem do řešení komplexního problému, podílí se na řešení komplexního
problému.
- Při řešení tohoto problému si studenti rozdělí komplexní problém na dílčí a každý zodpovídá
za svoji část řešení problému; v průběhu studia za stále náročnější výkon (od ročníkových prací,
přes bakalářské až po diplomovou).
- Při řešení problému studenti spolupracují jak mezioborově, tak i mezi ročníky (starší a
zkušenější se začínajícími studenty).
- Jednotlivé předměty, které jsou studentům přednášeny, jsou cíleně orientovány na schopnost
řešit konkrétní a komplexní problém.
- Zadání a vymezení problému může vycházet ze spolupráce univerzity s praxí (praxí firmy,
instituce apod.), mj. právě s využitím absolventů univerzity, kteří již v praxi působí a mají
představu o tom, jaký úkol zadat.
- Za práci týmu zodpovídá zkušený pedagog, který je schopen napomoci řešit i konfliktní situace,
rozpoznat různé nedostatky v individuálním profilu jednotlivých studentů a citlivě přispět k
nápravě individuálních nedostatků.
Důležité je vhodně zvolit praktický problém, který se řeší. Ten by neměl být jen "cvičný", ale
reálný. Jeho řešení by mělo mít konkrétní a významný přínos, aby studenti byli dostatečně
motivování.
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Inovační výkonnost člověka (schopnost přicházet s invencemi, neotřelými nápady), který něco
umí a pracuje na sobě, vrcholí někdy kolem osmdesátky. V tuto dobu vrcholí i jeho schopnost
sdělovat své zkušenosti. Toto obrovské bohatství zpravidla bývá využíváno minimálně v
důsledku toho, že nad týmovostí převažuji rivalitní vztahy. Problém aktivního uplatnění člověka
ve vyšším věku tedy není ani tak fyziologický (to, že by člověka z aktivního působení vyřazovaly
handicapy stáří), ale vztahový. Mj. i proto, že naprosto selhává výchova a vzdělávání k
týmovosti.
Jednou z příčin selhávání výchovy k týmovosti je, že vysoké školy v současné době nejsou
způsobem financování vedeny k tomu, aby se snažily o co nejlepší a co nejvíce dlouhodobou
uplatnitelnost svých absolventů.
Vycvičení, procvičování a zdokonalování schopnosti přesahu
O jaké schopnosti v současné ekonomice jde? Když hovoříme o tom, jak dlouho se může člověk
uplatňovat na profesních trzích, měli bychom mít představu o tom, co je vlastně základem těch
lidských schopností, které jsou v podmínkách současného stavu společnosti (můžeme pracovat
s představou Průmyslu 4.0) potřebné a využitelné.
Schopnosti člověka na:
- Inovační (schopnost přicházet s inovacemi)
- Systematizační (schopnost spojovat poznatky v ucelený systém)
- Komunikační (schopnost poznatky srozumitelně sdělovat druhému a schopnost naslouchat
druhému a přejímat od něj poznatky)
- Realizační (schopnost poznatek využít v praxi, překonat nejrůznější překážky mezi teoretickým
řešením a praktickou realizací)
Za základ těch schopností, které dělají člověka člověkem, které jsou člověku vlastní v tom
smyslu, že jej v této oblasti nelze ničím nahradit, je schopnost přesahu, schopnost přesáhnout
hranice dosavadního poznání (ať již poznání na úrovni zkušenostní, tak i odborné).
Především však musíme znát (vymezit), za jakých podmínek platil původní poznatek (původní
tvrzení), a v čem se podmínky změnily, když se dostáváme do oblasti přesahu.
Každý krok v rozvoji lidského poznání je totiž spojen s tím, že:
1. Zjistíme, že to, co se dosud mělo a má tak a tak a ne jinak, může být i jinak.
2. Dáváme tomu, jak jinak to může být, konkrétní interpretaci.
3. Rozlišíme podmínky, za kterých platil původní poznatek, a podmínky, za kterých platí popření
původního.
Jak to souvisí s výše uvedenými čtyřmi typy schopností? Takto:
- Inovační schopnost je spojena se schopností přesahu zcela zjevně.
- Systematizační schopnost je dána tím, že musíme nové zahrnout do stávajícího systému
poznatků, tj. vědět, za jakých podmínek platí to původní a za jakých podmínek nové.
- Komunikační schopnost (mj. mimořádně významná při týmové práci) spočívá ve schopnosti
sdělovat poznatky s důrazem na předpoklady jejich platnosti, ale také vnímat, na jakých
předpokladech ten, kdo nám něco sděluje, staví svá tvrzení. Je to schopnost dobrat se původu
odlišného vidění vyjevením předpokladů tvrzení, s nimiž pracujeme. To vždy obohatí obě strany
komunikace.
- Realizační schopnost znamená umění překonávat tisíce nejrůznějších nástrah při uvedení jasně
zformulované abstraktní myšlenky do praxe, ať již je touto myšlenkou technický či
podnikatelský projekt nebo změna ve fungování nějaké součásti společenského systému. I zde
jde o vyjevení předpokladů platnosti toho, o čem hovoří abstraktní (teoretické) poznání. Realita
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má tendenci zaskočit nás různými skrytými předpoklady, jejichž rozpoznání má klíčový význam
pro realizaci jakéhokoli projektu.
V některých profesích může někdo udělat v mladém věku zásadní objev (zásadní přesah), a pak
už nedokáže překročit stereotyp, do kterého sám upadl. Na konkrétních životech významných
osobností lze ukázat, že se jejich schopnost přesahu zdokonalovala s nabytými zkušenostmi (s
tím, co lze získat jen vlastní aktivitní činností, co nelze nikdy zcela vyčíst ze sdělení druhých) až
do vysokého věku až 80 let, kdy tato schopnost kulminuje.
Pokud máme dost pregnantní, dost jasnou představu o tom, v čem je základ těch schopností, o
které jde, můžeme tuto schopnost pěstovat, rozvíjet, vycvičit a procvičovat během celého svého
života. A to všude tam, kde je týmová invenční práce.
Rozvolňování pracovního nasazení
Pokud bude dobře nastaven penzijního pojištění, pak člověk ve vyšším věku bude mít možnost
na základě toho, jak se bude vyvíjet jeho konkrétní osobní situace, postupně rozvolňovat své
výdělečné aktivity. To mu systém umožní právě tím, že výrazně poroste jeho důchod nejen
v důsledku zvyšující se částky, kterou do systému odvedl, ale i v důsledku toho, že se bude
zkracovat doba jeho očekávaného průměrného dožití.
Nejen, že to umožní člověku dostatečnou relaxaci, ochranu před případnými stresy, dostatek
času na různé záliby (právě v rámci relaxace), ale i uchování profesních společenských kontaktů,
reálný základ pro oprávněný pocit vlastní potřebnosti – zkrátka plnohodnotný život.
"Rozvolnění" znamená, že člověk začne měnit poměr mezi částkou, kterou do systému dává, a
částkou, kterou z něj čerpá, z toho pak financuje snižování doby i náročnosti svých výdělečných
aktivit (zkrátka velikost svého pracovního úvazku). Pokud si uchová byť jen desetinu svého
úvazku ve svých 80 létech, může být částka, kterou do systému přispívá, pro významnou část
obyvatelstva stále ještě větší, než ta, kterou čerpá. Právě v důsledku zkracující se očekávané
průměrné doby dožití.
Za jeden z hlavních přínosů zpracování matematického modelu považujeme právě to, že
prokázal možnost ufinancování postupného rozvolňování pracovního nasazení při udržení
vysokého životního standardu. Od dalšího testování modelu očekáváme, že ukáže, jak na
základě postgraduální nadstavby bude moci být financování nadstandardní zdravotní péče čí
s ní související lázeňská péče.
7. Diskuse k dosaženým výsledkům
Za hlavní směry práce považujeme:
- Podrobné variantní rozpracování algoritmu navrhovaného penzijního modelu.
- Analýza předpokládaných psychologických, sociálních a ekonomických důsledků obecně a
konkrétně na situaci ČR.
- Projektování a modelování zaváděcích postupů včetně institucionálních opatření a
legislativních dokumentů a úprav.
- Popis způsobu postupného rozšiřování postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně
uzavřeného systému s jednotnou základní dávkou tak, aby došlo k plynulé transformaci celého
průběžného systému penzijního pojištění. Zde se nabízí řada možností, přednost dáváme těm,
které plynule navazují na současný stav, jsou nejméně rizikové a dávají co největší prostor pro
individuální volbu.
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- Kalibrování a testování modelu postgraduální nadstavby plně zásluhového a plně uzavřeného
systému s jednotnou základní dávkou tak, aby byla identifikována kritická místa transformace
penzijního systému a aby byla zabezpečena co největší stabilita systému.
- Ukázat návaznost reformy penzijního systému na reformy v dalších oblastech sociálního
investování a sociálního pojištění, zejména pak v oblasti systému zdravotní péče, systému
celoživotního vzdělání (včetně vysokoškolského), ale i např. v oblasti státní podpory rodiny.
- Ukázat souvislost mezi rolí produktivních služeb v oblasti nabývání, uchování a uplatnění
lidského kapitálu a požadavky, které na kvantitativní a zejména kvalitativní charakteristiky
tohoto kapitálu klade Průmysl 4.0.
Závěr
Transformovat současný systém sociálního zabezpečení a pojištění v ČR v plně zásluhový a
plně uzavřený průběžný systém penzijního pojištění s jednotnou základní dávkou lze provést
s minimálními riziky a plynule prostřednictvím postgraduální nadstavy tohoto systému a jejího
postupného rozšiřování.
Jednoduchý model dává ilustrativní představu nejen o tom, jaké motivace tento systém vytváří,
ale i o tom, jaké zdroje pro financování produktivních služeb působících na prodloužení doby
výdělečného uplatnění člověka tento systém vytváří. Vyplývá z toho mj. o to, že konstituování
ekonomiky, ve kterém by byl dominantním sektorem sektor produktivních služeb (služeb
napomáhajících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) je reálné. Uvědomujeme si,
že zejména zpočátku je cílová skupina pro postgraduální nadstavbu limitována vybranými
profesemi a sociálně-zdravotní situací, ale předpokládáme, že i ve vazbě na prováděnou analýzu
a obohacení veřejného diskursu o dané téma se bude okruh potenciálních účastníků rozšiřovat.
Stejně tak Průmysl 4.0 velmi pravděpodobně změní trh práce tak, že řada těžkých či zdraví
poškozujících profesí zmizí nebo se významně omezí (robotizace) a bude nutno prodlužovat
uplatnění občanů na pracovních pozicích skýtajících možnost dlouhodobé participace. Právě
v takové ekonomice, dle našeho názoru, který se pokusíme v dalších pracích konkretizovat a
doložit, se vytvoří podmínky pro využití možností, které nabízí Průmysl 4.0 a na něj navazující
dalších perspektivní technologické změny.
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Šatava Jiří - Zásluhovost a její formy
Zásluhovost v systému důchodového pojištění chápeme jako vztah mezi tím, co jsme do
systému odvedli, a tím, co jsme z něj získali. Tradičně je pojem zásluhovosti spojen s finančními
odvody a příjmy v rámci tohoto systému. Jako "zásluha" je zde chápáno vyšší odvedené pojistné
na důchodové zabezpečení, ze kterého stát financuje starobní a jiné důchody zejména
ekonomicky neaktivní populace. Odměnou za tuto zásluhu je pak vyšší starobní nebo jiný
důchod. Takto o zásluhovosti nejčastěji smýšlí i odborná literatura. V širším smyslu slova však
jako "zásluhu" můžeme chápat i výchovu dětí. Ty budou v budoucnu platit pojistné do systému
důchodového pojištění, ze kterého bude stát financovat budoucí starobní a jiné důchody.
Odměnou za výchovu dětí v rámci důchodového pojištění jsou pak úlevy pro jejich matky.
V širším slova smyslu lze tedy chápat zásluhovost v českém důchodovém zabezpečení ve třech
rovinách:





Zásluhovost vzhledem k výši příjmu (výši měsíčních odvodů)

Zásluhovost vzhledem k délce pracovní kariéry (době pojištění)
Zásluhovost vzhledem k výchově dětí
Český systém důchodového zabezpečení je širokou veřejností chápán jako velmi solidární
systém, ve kterém je zásluhovost potlačena na velmi nízkou úroveň. Pro alespoň částečně
přesnější představu o míře zásluhovosti v českém důchodovém zabezpečení předkládám velmi
zjednodušený příklad kvantifikující velikost zásluhovosti vzhledem k velikosti příjmu, délce doby
pojištění a výchově dětí. Tento příklad tak dává alespoň rámcovou představu o rozdílech v
zásluhovosti v jejích třech rovinách.
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Ilustrativní příklad:
Dvacetiletá žena vstupuje v roce 2016 na trh práce. Je na počátku své pracovní kariéry. Ukončí
ji odchodem do starobního důchodu při dovršení důchodového věku 70 let a 2 měsíců1. Žena
bude celou pracovní kariéru vydělávat průměrnou mzdu žen v daném roce. Pro jednoduchost
také předpokládám, že žena během celé své pracovní kariéry bude vždy zaměstnaná. Jedinou
výjimkou je období, kdy bude mít dítě. Žena zemře v 88,4 letech2. Výsledky níže kvantifikující
velikosti celoživotních odvodů a důchodů jsou vyčísleny v hodnotách roku 2014.
Zásluhovost vzhledem k výši příjmu
V případě, že se tato žena rozhodne více věnovat pracovní kariéře a bude celoživotně vydělávat
o 5 % vyšší mzdu, z dodatečných příjmů odvede státu pojistné důchodové zabezpečení a zvýší
se jí její starobní důchod. Celoživotně žena odvede na pojistném na důchodové zabezpečení
státu o 197 tis. Kč více, než kdyby se pracovní kariéře více nevěnovala. Na druhou stranu
dostane za celý život v rámci starobního důchodu o 50 tis. Kč více. Nárůst odvodů je tedy vyšší
než nárůst starobních důchodů.
Zásluhovost vzhledem k délce pracovní kariéry
V případě, že by se žena rozhodla více věnovat pracovní kariéře a prodloužila svou pracovní
kariéru o 5 % (začala by například pracovat o 2,5 roku dříve), odváděla by státu důchodové
pojištění déle. Její starobní důchod by se také zvýšil. Celoživotně by žena odvedla na pojistném
na důchodové zabezpečení státu o 197 Kč více, než kdyby se nerozhodla svou kariéru
prodloužit. Naopak, díky prodloužení kariéry dostane v rámci starobního důchodu o 122 Kč
více. Nárůst odvodů je i v tomto případě vyšší než nárůst starobních důchodů.
Zásluhovost vzhledem k výchově dětí
V případě, že se žena rozhodne v tomto roce mít dítě a během tříleté mateřské a rodičovské
dovolené nebude pracovat, její starobní důchod se nezmění. Během mateřské a rodičovské
dovolené však nemusí platit pojistné. Její celoživotní odvody na pojistném na důchodové
zabezpečení budou nižší o 236 tis. Kč, než kdyby dítě neměla. Odvody ženy tedy klesnou, ale
výše starobních důchodů zůstane stejná.
Následující ilustrace ukazují, jak se do velikosti zásluhovosti mohou promítnout vyšší vliv rizika
nezaměstnanosti a pokles příjmů v důsledku mateřství:
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V případě, že po návratu z rodičovské dovolené příjmy ženy poklesnou o 10 %,
pak tato žena celoživotně odvede na pojistném na důchodové zabezpečení státu o
606 tis. Kč méně, než kdyby dítě neměla. Naopak dostane v rámci starobního důchodu
o 99 tis. Kč méně. Pokles odvodů je v tomto případě také vyšší než pokles starobních
důchodů.
V případě, že po návratu z rodičovské dovolené příjmy ženy klesnou o 10 % a navíc v
důsledku péče o děti žena přijde o 2 roky pojištění, pak tato žena celoživotně odvede
na pojistném na důchodové zabezpečení státu o 748 tis. Kč méně a dostane v rámci

Za předpokladu růstu důchodového věku dle legislativy platné k 1. 7. 2016.
To odpovídá její očekávané délce života podle Projekce obyvatelstva do roku 2100 dle ČSÚ.
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starobního důchodu o 231 tis. Kč méně. Pokles odvodů je stále vyšší než pokles
starobních důchodů.
V případě zásluhy za výchovu dítěte tak žena dostane ze systému důchodového zabezpečení
něco navíc (např. odvody jí klesnou více než starobní důchody). V případě zásluhovosti dle výše
příjmů a odpracované doby ale jednotlivci dostanou ze systému méně (například zvýšení mzdy
zvýší odvody více než starobní důchody). Samozřejmě, tyto příklady velikosti různých forem
zásluhovosti jsou samozřejmě velmi zjednodušené. Nejde o reprezentativní příklady, jde pouze
o jakési modelové příklady, které naznačují jisté tendence. Příklady neberou v úvahu časovou
hodnotu peněz, nezakládají se na standardních mzdových profilech žen a zjednodušují mnoho
dalších aspektů. Příklady ani nijak současný stav nehodnotí, pouze ho na velmi zjednodušených
příkladech popisují.
Nicméně, tyto příklady striktně vyčíslují pouze zásluhovost na úrovni jednotlivce v rámci
důchodového pojištění. Nesměšují tedy například zásluhovost za výchovu dítěte v rámci
důchodového pojištění a náklady na výchovu dětí, nebo zásluhovost za vyšší příjmy a náklady
na dosažení vyšších příjmů (potřeba vyššího vzdělání, zvýšené snahy, delší odpracované doby
apod.).

Vostatek Jaroslav – Zvyšování českých starobních důchodů: jak dál?
Abstrakt
České “důchodové pojištění” je převážně Beveridgovským penzijním systémem. Před šesti lety
český ústavní soud usoudil, že „důchodové pojištění“ má být aspoň převážně Bismarckovským
systémem a zrušil redukční hranice a koeficienty, používané k zásadnímu krácení vazby
starobních důchodů na výdělky pojištěnců, u tzv. procentní výměry důchodů. Vláda pak pouze
zrušila druhou redukční hranici, což vedlo k dílčímu snížení míry solidarity, a parametrizovala
tzv. základní výměru důchodů na 9 % průměrné celostátní mzdy. Tím se jednak zkomplikovala
konstrukce zvyšování penzí a současně se otevřela možnost i poměrně jednoduché důchodové
reformy, při níž by se vytvořily dva standardní penzijní pilíře: jeden solidární a druhý pojistný,
s důchodem závislým na výdělcích. Transparentní a srozumitelné zvyšování důchodů
předpokládá racionalizaci českých veřejných penzí.
Úvod
Od roku 2015 opět platí u nás schéma zvyšování státních důchodů, podle něhož se do těchto
důchodů plně promítá index růstu spotřebitelských cen a jednou třetinou i index růstu reálných
mezd. Celá úprava je však poměrně složitá, protože se – zcela odlišným způsobem – indexují
obě složky státního důchodu: jejich „základní výměra“ a „procentní výměra“. Zatímco do roku
2012 mohly vlády při zvyšování důchodů poněkud měnit celkovou relaci základní a procentní
výměry důchodů (což se nezdá být systémové), od „malé“ důchodové reformy je základní
výměra důchodů zákonem parametrizována na 9 % všeobecného vyměřovacího základu, resp.
průměrné celostátní mzdy (PM), takže jediným úkolem vlády při každoročním zvyšování
důchodů je zde schválit správnost výpočtu 9 % PM. Dnešní výpočet zvýšení procentní výměry
důchodu je za nové situace poněkud krkolomný, protože index zvýšení procentní výměry se
stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry
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důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného
starobního důchodu, stanovenému ve výši součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy.
Lze si dokonce představit, že tyto rovnice nemusí vždy mít řešení. „Naštěstí“ pro rok 2015 bylo
novelou zákona stanoveno, že zvýšení musí u průměrného starobního důchodu dosáhnout
nejméně 1,8 %. Jedním z cílů tohoto příspěvku je analyzovat systémovost zvyšování základní
výměry a procentní výměry důchodu s tím, že tato analýza nutně směřuje k analýze
systémovosti i samotné existence obou těchto „výměr“ důchodů.
Problematikou zvyšování důchodů se zabývá Odborná komise pro důchodovou reformu
(OKDR). Cílem č. 2 této komise je „navrhnout takovou podobu valorizačního mechanismu, který
zajistí úměrnou a důstojnou výši důchodu po celou dobu jeho výplaty“ s tím, že „tento úkol
souvisí s obecnější oblastí zajištění přiměřených a důstojných důchodů… Významná je také role
valorizace pro ochranu před rizikem chudoby a pro zajištění garance minimálního příjmu ve
stáří.“ (Mandát, 2015). Tyto formulace naznačují snahu výrazněji zvyšovat české státní důchody
formou indexace již vyplácených důchodů. Odpovídající analýza přiměřenosti českých důchodů
však zatím nebyla zpracována; v diskusích pracovního týmu bývá argumentováno především
hrozícím zvýšením procenta důchodců s příjmy pod úrovní 60 % ekvivalizovaného příjmového
mediánu (hranice ohrožení příjmovou chudobou, používaná v EU) v příštích desetiletích;
nicméně skutečností je, že v mezinárodním srovnání – z tohoto hlediska – je podíl důchodců
pod touto hranicí v Česku jeden z nejnižších v rámci OECD. Plénum OKDR v červnu 2016
projednalo dva návrhy na „vylepšení“ indexu zvýšení průměrného starobního důchodu:
1. místo indexu spotřebitelských cen použít index životních nákladů důchodců, bude-li
v daném roce vyšší;
2. místo součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy použít součet růstu
spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy.
Ani jeden z návrhů nebyl přijat, (možná) také v důsledku relativně nízké účasti členů OKDR
s hlasovacím právem. Autor tohoto příspěvku se u prvního návrhu zdržel hlasování jednak
z důvodu nesystémovosti zvyšování základní výměry a procentní výměry důchodů a jednak
z důvodu, že návrh (dále) komplikuje způsob výpočtu. Vadou druhého návrhu je vedle téže
nesystémovosti to, že zvyšuje indexaci v zásadě jen na základě přání navrhovatelů, bez analýzy
fiskálních a dalších dopadů; podobné návrhy by měly být součástí celkové koncepce (třeba jen
dílčí) důchodové reformy. Z těchto důvodů jsem hlasoval proti druhému návrhu.
Indexace důchodů je typickou problematikou, kde se v demokratických zemích uplatňuje
veřejná volba – a ta by měla vycházet ze znalosti širších souvislostí penzijního i celého sociálního
systému, zde konkrétně dnešní České republiky. Cílem příspěvku je – z tohoto pohledu –
formulovat prostor pro indexaci vyplácených starobních důchodů a předpoklady pro její
racionální využívání v dnešních českých specifických podmínkách.
V podstatě paralelně s návrhy na úpravu indexace důchodů uvedeného druhu byl témuž
pracovnímu týmu Radou seniorů ČR předložen návrh na zavedení institutu minimálního
starobního důchodu ve výši 8 500 Kč měsíčně (v podmínkách roku 2015), který by měl být též
každoročně indexován.
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Základní výměra a procentní výměra důchodů: české specifikum
Samostatná Česká republika prodělala významnou důchodovou reformu od roku 1996, veřejný
penzijní pilíř je od této reformy označován jako „důchodové pojištění“, nejspíše proto, že jsme
tehdy již tři roky měli pojistné na důchodové pojištění. Při daňové reformě (1993) totiž bylo
zavedeno pojistné na důchodové pojištění jako součást pojistného na sociální zabezpečení;
autoři daňové reformy zjevně předpokládali zavedení uceleného systému sociálního pojištění
Bismarckovského typu, s dávkami závislými na výdělku, odděleného od státního rozpočtu.
Jedinou odchylkou od modelu sociálního pojištění tohoto typu bylo rozdělení placení pojistného
sociálního pojištění mezi zaměstnance a zaměstnavatele v poměru 6,5:21,5 – což vyplynulo
z předchozích mzdových a daňových relací, nikoliv z Bismarckovského modelu (kde je obvykle
poměr 50:50).
K následnému zavedení uceleného modelu sociálního důchodového pojištění u nás nikdy
nedošlo, důchody byly a jsou – od počátku 50. let – u nás financovány ze státního rozpočtu a
„obnovené“ pojistné na důchodové pojištění je v podstatě důchodovou daní, která je zbytečná
– ze systémového hlediska. Ani v rámci státního rozpočtu neexistuje „důchodový účet“, který
by jakkoliv reguloval výdaje státního rozpočtu na důchody podle vývoje vybraného „pojistného“
na důchodové pojištění (MF, 2012). Důchody poskytované podle zákona o důchodovém
pojištění jsou státními důchody, jedná se o (největší) veřejný výdajový program – se všemi
možnými výhodami i nevýhodami tohoto uspořádání. Praktickým důsledkem tohoto stavu je, že
výdaje státního rozpočtu na státní důchody jsou sice mandatorními výdaji státu, lze je ovšem
měnit (nově vyhlašovat) každý rok třeba i v rámci zákona o státním rozpočtu. V případě hrozby
vzniku nadměrného schodku státního rozpočtu tak může dojít – v závislosti na politice vlády –
i ke snížení výdajů na důchody; pokud by k této situaci mělo dojít, tak „první na ráně“ nejspíše
bude (každoroční) indexace důchodů. Tak tomu občas bývá v zemích s podobným systémem
státních důchodů, tak to známe i u nás z uplynulých let. I když v dané zemi platí pravidla
automatické indexace, např. podle vývoje cen, může dojít k jejich suspendování v daném
fiskálním roce.
Alternativou k systému státních důchodů, financovaných ze státního rozpočtu, jsou systémy
sociálního důchodového pojištění, pro jejichž financování platí samostatná pravidla, relativně
nezávislá na vládě a její fiskální politice v daném roce. V řadě zemí s Bismarckovským sociálním
důchodovým pojištěním jsou tyto systémy částečně dotovány ze státního rozpočtu a mohou
tak nastat situace obdobné jako v zemích se státními důchody. V některých zemích je však
systém univerzálního sociálního starobního pojištění v podstatě důsledně oddělen od státního
rozpočtu a v případě vzniku krizových situací je přesně (zákonem) stanoveno, jak bude náhlý
nedostatek příjmů z pojistného promítnut do valorizace důchodových nároků (na účtech
klientů) a do indexace vyplácených důchodů. Švédský automatický „vyrovnávací mechanismus“
tohoto druhu využívá (musí využívat) rezervního fondu.
Reálná hodnota průměrného starobního důchodu u nás v první polovině 90. let klesla o 20-25
%. Po důchodové reformě 1996 pak dochází k jejímu pozvolnému zvyšování. Konstrukce
důchodů doznala tehdy mnoha změn. Všechny důchody mají od roku 1996 dvě části: jednotnou
„základní výměru“ důchodu a na předchozích výdělcích částečně závislou „procentní výměru“
důchodu.
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Základní výměra vznikla transformací z dřívějšího státního vyrovnávacího příspěvku,
zavedeného v roce 1990 jako částečná kompenzace zvýšení spotřebitelských cen v důsledku
zrušení dotací maloobchodních cen (záporné daně z obratu). Procentní výměra starobního
důchodu převzala předchozí techniku krácení vyšších výdělků při výpočtu osobního
vyměřovacího základu, uplatnila ji však podstatně intenzívněji směrem k nivelizaci důchodů, ve
srovnání s rokem 1989. Zatímco dříve byl redukován výdělek zaměstnance od hranice na úrovni
75 % PM, od roku 1996 platila první redukční hranice 5 000 Kč, což bylo asi 52 % PM. Druhá
redukční hranice byla v roce 1989 na úrovni 181 % PM, od roku 1996 10 000 Kč, tj. asi 103 %
PM. Redukční koeficienty byly přitom téměř stejné – do první hranice bez redukce, pak se
zápočet výdělku přes první redukční hranici prováděl ve výši jedné třetiny (1989), resp. 30 %
(od 1996) a nad druhou redukční hranici byla redukce na pouhých 10 % výdělku pojištěnce
v obou uvedených letech.
Systém redukčních hranic a navazujících redukčních koeficientů, platných u nás od roku 1996
při výpočtu procentní výměry starobního důchodu, vykazuje významnou podobnost s veřejným
penzijním systémem USA. V USA se zde využívají podobné redukční hranice a koeficienty. První
redukční hranice je v USA stanovena na úrovni asi 22 % PM, druhá redukční hranice asi 132 %
a třetí hranice 256 % PM. Do první hranice se přitom pro účely výpočtu důchodů započítává 90
% výdělku, od této hranice výše pak 32 % a nad druhou hranici 15 % výdělku. Zápočtové
koeficienty v USA a od roku 1996 v Česku si tak jsou velmi blízké. Největší odlišností byla
zhruba poloviční úroveň první redukční hranice v USA. Americký systém veřejných penzí je
Beveridgeovského typu, s výhradním či převažujícím rovným důchodem. Téhož typu je i české
„důchodové pojištění“.
Ústavní soud ČR vydal v roce 2010 nález, který doslova konstatuje: Složitá konstrukce
důchodového systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty de facto zcela
nesrozumitelná (Ústavní soud, 2010). Tehdejší redukční hranice a zápočtové koeficienty ústavní
soud vyhodnotil jako protiústavní, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci s ostatními
parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantují dostatečně ústavně
zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení (podle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod) a vedou k neakceptovatelné nerovnosti mezi různými skupinami důchodových
pojištěnců. Z tohoto důvodu soud zrušil § 15 zákona o důchodovém pojištění, v němž byly
redukční hranice a redukční koeficienty obsaženy, a to k 30. 9. 2011.
Hodnoceno z pohledu penzijní teorie a politiky lze konstatovat, že ústavní soud vycházel
z názvu a z terminologie zákona o důchodovém pojištění. Nazývá-li se něco pojištěním, tak by
se mělo jednat o pojištění, v daném případě o sociální důchodové pojištění. To znamená, že
důchod by měl být – a to zásadním způsobem – závislý na zaplaceném pojistném, popř. aspoň
na výdělcích, z nichž se důchod vypočítává. Z pohledu penzijní teorie a politiky by adekvátním
řešením bylo rozdělení českých státních penzí na dva penzijní pilíře: na rovný důchod a na
sociální důchodové pojištění, vyčleněné ze státního rozpočtu.
Tehdejší česká vláda se rozhodla nikoliv pro zásadní důchodovou reformu, ale pro změnu
několika parametrů stávajícího „důchodového pojištění“. Tak došlo k „malé“ důchodové
reformě, při níž byly obnoveny redukční hranice a navazující redukční koeficienty; tyto
parametry byly nově stanoveny tak, aby došlo k jistému posílení principu ekvivalence mezi výší
důchodů a výdělků. Vláda tak učinila nerada („vynucený krok“), protože jí byla bližší opačná
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politika – postupný přechod na rovný důchod, např. na úrovni 6 500 Kč. Z hlediska penzijní
teorie a politiky je plně legitimní navrhovat (a s využitím mechanismu veřejné volby prosadit)
rovný státní důchod jako jediný veřejný systém státních penzí, nebo jako jeden ze dvou
veřejných penzijních pilířů.
Při malé důchodové reformě došlo v podstatě ke zrušení druhé redukční hranice, resp. druhá
redukční hranice se více než ztrojnásobila: ze 109 % PM v roce 2010 na 400 PM v roce 2015,
a navíc splynula s výdělkovým stropem 400 % PM. Klíčovým parametrem pro závislost penze
na výdělku je tak již jen první redukční hranice, která byla nově i parametrizována, na 44 % PM.
Výdělek nad tuto hranici se při kalkulaci procentní výměry starobního důchodu započítává
(pouze) 26 %, do této hranice 100 %. První redukční hranice s nízkými parametry (výše 44 %
PM a zápočet 26 % nad 44 % PM) je tak i nadále rozhodující skutečností pro charakteristiku
českého „důchodového pojištění“ jako převážně nepojistného systému Beveridgeovského typu.
Procentní výměra důchodů je po malé důchodové reformě poněkud více transparentní a
srozumitelná – díky faktickému odstranění jedné redukční hranice. K zásadní reformě však
v tomto ohledu nedošlo, nález ústavního soudu nebyl důsledně respektován.
Česká základní výměra se sazbou 9 % PM je ve světě raritou. Víme, jak vznikla – ze státního
vyrovnávacího příspěvku; již téměř 20 let ale existuje (jen) ze setrvačnosti. 2 440 Kč měsíčně (v
roce 2016) je významná částka pro důchodce, nestačí však ani na obživu. Životní minimum
samostatně žijící osoby je vyšší: 3 410 Kč měsíčně. Základní výměra by se z tohoto pohledu
měla buďto podstatně zvýšit, nebo zrušit – v závislosti na veřejné volbě.
Základní výměra důchodů není srovnatelná se základními částkami důchodu v dřívějších
dělnických systémech důchodového pojištění. Podstatný rozdíl mezi nimi je v tom, že základní
částka (v dané výši) se při výpočtu důchodu v dělnickém pojištění sečetla s „procentní částkou“
důchodu (závislou na výdělku, samozřejmě bez redukcí) do celkové, nedělitelné výše důchodu;
vyměřený důchod byl indexován jako celek. I u nás bychom dnes mohli zrušit „samostatnou
existenci“ základní výměry důchodu – dokonce se lze ptát, proč jsme to již dávno neudělali, proč
s touto „výměrou“ důchodu stále zacházíme jako s drahotním přídavkem – po 20 letech od roku
1996! Drahotní přídavek měl být již od roku 1996 tak či onak integrován do výše důchodů, např.
mohl být promítnut do redukčních hranic a koeficientů. Když k této integraci dodnes nedošlo –
tak bychom ji měli případně uskutečnit nyní. Mohlo by se přitom jednat o „pouhou“
parametrickou reformu stávajícího dávkově definovaného systému. Zjednodušila by se tím i
indexace českých státních důchodů, její srozumitelnost.
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Obrázek č. 1: Možná rekonstrukce celkové výměry důchodu
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Alternativou k integraci dnešní základní výměry starobního důchodu (dřívějšího drahotního
přídavku) ve výši 9 % PM je její podstatné zvýšení na úroveň smysluplného rovného důchodu,
tj. na aspoň 20 % PM. Taková parametrická reforma je dnes u nás poměrně snadno
realizovatelná – po provedené malé důchodové reformě, když byla v zásadě zrušena druhá
redukční hranice. Přitom lze vyjít z výpočtu důchodů u výdělků přesahujících první redukční
hranici: sazbu procentní výměry 1,5 % za rok pojištění vynásobíme první redukční sazbou 26 %
a dostaneme: 1,5 * 0,26 = 0,39 %. Pokud tuto sazbu 0,39 % aplikujeme i na výdělky do první
redukční hranice, vyjde nám, že základní výměru musíme zvýšit na cca 30 % PM (viz obr. 1).
Nastolený problém (smysluplné úpravy výpočtu základní výměry a procentní výměry starobního
důchodu) je takto vyřešen jednoduchou parametrickou reformou, při níž jsme podstatně zvýšili
základní výměru a odstranili redukční hranice. Na této reformě by vydělali příjemci nízkých
důchodů (resp. přesněji účastníci systému s osobním vyměřovacím základem do výše 44 % PM).
Zastánci „důstojných“ důchodů by byli jistě spokojeni. Podmínky pro přiznání starobních
důchodů by se přitom neměnily. Návazně na tuto parametrickou reformu lze zrušit minimální
výši procentní výměry důchodu (770 Kč měsíčně) a přiměřeně upravit konstrukci příspěvku na
bydlení pro starobní důchodce. 30 % PM v podmínkách roku 2016 je cca 8 100 Kč (2015: cca
7 990 Kč), což představuje 79 % hranice rizika chudoby jednotlivce (10 220 Kč v prosinci 2015);
u dvojice důchodců se již dostáváme na cca 105 % téže hranice pro dvojici.
Při uvedených výsledcích racionalizace dnešní základní výměry a procentní výměry důchodu se
samozřejmě nabízí důsledné systémové řešení v souladu s mezinárodní penzijní teorií a
politikou: vyčlenění základní výměry starobního důchodu z českého „důchodového pojištění“
do samostatného, solidárního penzijního pilíře: transformace základní výměry starobního
důchodu na rovný důchod pro všechny rezidenty ve výši cca 30 % PM. „Zbytkové“ univerzální
sociální důchodové pojištění pak bude poskytovat důchod ve výši 0,39 % za každý rok pojištění.
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Tato úvaha již překračuje rámec tohoto příspěvku, je však v souladu s dnešní mezinárodní teorií
a politikou.
Uvedená transformace základní výměry důchodu na rovný důchod cca 30 % PM pro všechny
starobní důchodce či dokonce pro všechny rezidenty (s patřičnou délkou pobytu či placení daní
u nás) jsou koncipovány tak, aby se principiálně neměnila míra solidarity v dosavadním
základním penzijním pilíři, v jeho kombinaci s příspěvkem na bydlení a příspěvkem na živobytí.
Veřejnou volbou lze uvedené parametry modifikovat oběma možnými směry: posílením či
naopak snížením rozsahu solidarity, resp. pojistného principu ekvivalence.
Indexace penzí
Konstrukce zvyšování již vyplácených starobních důchodů by měla či mohla navazovat na
celkovou koncepci a konstrukci daného penzijního pilíře. V solidárním penzijním pilíři se nabízí
vazba na průměrný celostátní výdělek (PM), nebo na jiný ukazatel životní úrovně. V pilíři typu
sociálního důchodového pojištění mnoho závisí již na primární kalkulaci důchodu, např.
v dávkově definovaném systému se původně vycházelo z „finálních“ výdělků, dnes je tendence
vypočítávat důchod z celoživotních výdělků – přitom se dřívější výdělky obvykle valorizují na
aktuální mzdovou úroveň v době výpočtu důchodu (resp. v kalendářním roce předcházejícím
přiznání důchodu). Autoři speciální studie o indexování penzí došli „s rizikem přílišného
zjednodušení“ k závěru, že


důchody z druhého pilíře (myslí se tím sociální pojištění), které směřují k náhradě příjmů,
by mohly být indexovány podle cen;



důchody z prvního pilíře (solidární systémy) by měly být indexovány podle ukazatelů
typu mezd nebo HDP na hlavu (Piggott a Sane, 2009).

Tyto koncepce v zemích OECD převažují, nicméně je nelze jednoduše přejímat. Každý autor
zdůrazňuje, že indexace důchodů je jen jednou ze složek daného penzijního systému. Totéž platí
i pro reformy, ať již parametrické či paradigmatické, i zde by indexace penzí měla „zapadat“ do
koncepce reformy. Příkladem takto koncipované reformy je Velká Británie, kde v rámci
přechodu na nový státní důchod byl dosavadní základní státní důchod indexován v letech
2011–2016 každoročně o nejvyšší ze tří hodnot: růst mezd, růst cen, 2,5 %. Nový britský státní
důchod, poskytovaný od 6. dubna 2016 (nový fiskální rok), je na úrovni 21 % hrubého PM, resp.
26-27 % čistého PM.
Americké veřejné penze, které jsou výrazně Beveridgeovského typu, jsou automaticky
zvyšovány indexem životních nákladů důchodců. Valorizace výdělků využívá mzdového indexu.
V Německu je nejvýznamnějším segmentem důchodového zabezpečení tzv. bodový systém
sociálního pojištění, poskytovaný pojišťovnou Deutsche Rentenversicherung. Bodový systém,
zavedený od roku 1992, integroval valorizaci výdělků a indexaci vyplácených důchodů
(„dynamizace důchodů“): pojištěnci placením pojistného získávají body – v závislosti na výdělku
v daném roce; je-li např. výdělek pojištěnce roven 92 % celostátního průměrného výdělku
(všeobecného vyměřovacího základu) v daném roce, připíše se mu na jeho konto 0,92 bodu.
Výše starobního důchodu pojištěnce v daném roce (vždy od července) je dána součinem těchto
dvou hodnot:
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počet bodů, které pojištěnec „nasbíral“ v době pojištění,



hodnota penzijního bodu, která je stanovena zákonem (modelově podle vzorce).

Reformou od roku 2002 v Německu zavedli redukční koeficienty, které redukují valorizaci bodu
o 25 % a vytvářejí „prostor“ pro soukromé důchodové pojištění se sazbou 4 % ze mzdy; od roku
2005 ještě přibyl „stabilizační faktor“ a také „ochranná doložka“, podle níž nemůže klesnout
nominální hodnota bodu. Fakticky tak došlo ke zrušení plné valorizace důchodů podle růstu
výdělků a vláda zvyšuje hodnotu penzijního bodu podle svých aktuálních možností a priorit.
Modelovou výhodou bodového systému je integrace valorizace výdělků a indexace přiznaných
důchodů a vysoká transparentnost systému. Ve většině zemí OECD s dávkově definovaným
systémem se dělá stoprocentní valorizace výdělků pojištěnců pro účely výpočtu důchodu a
kombinovaná indexace vyplácených důchodů podle vývoje spotřebitelských cen a průměrných
celostátních výdělků. Valorizace a indexace podle vývoje mezd – ve vztahu ke generační
smlouvě – znamená, že ekonomicky aktivní generace se plně „dělí“ o růst životní úrovně
s generací důchodců. Aktuální plátci pojistného by se takto „dělit“ nemuseli – mohli by razit tezi,
že důchody by měly odpovídat mzdové úrovni v době placení pojistného: valorizace i indexace
by se mohla provádět pouze podle vývoje spotřebitelských cen (popř. podle vývoje životních
nákladů důchodců). Obecně řečeno, rozhodnutí je věcí veřejné volby.
V ideálním bodovém systému sociálního důchodového pojištění by valorizace i indexace měla
být prováděna podle vývoje nominálního průměrného celostátního výdělku. Pro důchodce je to
nejštědřejší varianta – z tohoto pohledu by šlo o ideální a transparentní dávkově definovaný
systém. Takový systém si ovšem ani Německo nemůže dovolit – již s ohledem na demografický
vývoj. Průběžný systém je navíc velmi citlivý na ekonomický vývoj, který se bezprostředně
promítá v jeho příjmech a z tohoto pohledu je nutné či účelné mít rezervní fond průběžného
systému, popř. obecnější státní fond (jako např. v Norsku).
Švýcarský systém indexace veřejných důchodů je známý tím, že se v poměru 50:50 kombinují
cenový index a index růstu nominálního průměrného výdělku; tato indexace se provádí jednou
za dva roky. Veřejný penzijní pilíř ve Švýcarsku slouží k existenčnímu zajištění seniorů, jedná se
– převážně – o solidární penze, nicméně jejich výše do jisté míry závisí na předchozích výdělcích;
tyto výdělky jsou valorizovány podle inflace s tím, že starobní penze se pohybují v rozmezí
minima na úrovni 16 % PM a maxima, které je dvojnásobkem minima. Většina těchto
švýcarských penzí je na úrovni maxima, nebo poblíž této hranice (32 % PM).
Moderní verzí sociálního starobního pojištění je systém NDC, v němž se zaplacené pojistné
připisuje na osobní účet klienta u státní penzijní pojišťovny. Prostředky na tomto účtu klienta
se každoročně valorizují a starobní důchod se vyměřuje ze stavu účtu klienta podle pojistněmatematických zásad. Především v „čisté“ švédské verzi systému NDC se do valorizace stavu
účtu klienta promítá i populační a ekonomický vývoj tak, že se dosahuje vysoké míry
automatické stability systému. Rozhodujícím parametrem valorizace je růst objemu mezd
v ekonomice v daném roce, dalším parametrem jsou výnosy rezervního fondu a mj. i úspory
z úmrtnosti klientů jako celku; z účtu se odečítá režijní poplatek. Podstatnou odlišností od
soukromých penzijních systémů je především kolektivní nesení investičního rizika a velmi nízké
správní náklady. Nesení investičního rizika v rámci automatického stabilizačního mechanismu je
nyní ve Švédsku diskutováno. Robalino a Bodor zde doporučili investování do státních obligací
indexovaných podle vývoje HDP (Piggott a Sane, 2009). Polský systém NDC dokonce funguje
se dvěma účty NDC, s různými parametry valorizace: prostředky na základním účtu jsou
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valorizovány podle indexu mezd, prostředky na „podúčtu“ NDC (je zde návaznost na rušený
povinný soukromý penzijní pilíř) se valorizují podle pětiletého průměru dynamiky HDP, což je
v polské praxi výhodnější. Piggott a Sane (2009) dokonce uvádějí, že všechny země, které
zavedly systém NDC, se rozloučily s čistou verzí NDC, neboť by to znamenalo velmi nízkou
implicitní míru výnosu systému NDC. V praxi je podle nich valorizace podle mzdového indexu
více rutinní a srozumitelná klientům, nicméně systém není finančně udržitelný bez zvyšování
příspěvků. To ovšem platí i ve vztahu k soukromým penzijním systémům, tam jsou dlouhodobě
výnosy nižší než v „jakémkoliv“ průběžně financovaném penzijním systému (Türk a Mum, 2016).
V obecné rovině je odmítána progresívní indexace důchodů, kdy vyšší penze jsou zvyšovány
relativně méně, popř. vůbec nezvyšovány. Sem patří i tzv. paušální zvýšení důchodů, kdy se
všechny důchody zvýší o stejnou absolutní částku. Progresívní indexace důchodů, není-li pouze
symbolická, je špatnou a arbitrární náhradou za progresívní dávkovou formuli, nebo za
dvoupilířový penzijní systém, sestávající z redistribučního (solidárního) pilíře a z pilíře s penzí
závislou na výdělku (Whitehouse, 2009).
Indexace starobních důchodů je viditelným parametrem českých veřejných penzí, na rozdíl např.
od valorizace výdělků při výpočtu nově přiznaných důchodů. Jako taková může být snadno
populisticky využívána. Hlavním problémem české indexace penzí je její komplikovanost, a i
vnitřní nelogičnost, kdy se jednak nezávisle vypočítává indexace, resp. valorizace základní
výměry důchodu a jednak se samostatně kalkuluje celková výše indexace průměrného
starobního důchodu; výsledkem je to, že indexace procentní výměry se provádí vlastně podle
toho, co „zbyde“ po valorizaci základní výměry důchodu. Tuto nelogičnost (a nesrozumitelnost)
je potřebné odstranit – čím dříve, tím lépe. Optimální by samozřejmě bylo, kdyby si vláda, resp.
jednotlivé politické strany a hnutí ujasnily, jak chtějí reformovat obě výměry starobního
důchodu. Odborná komise pro důchodovou reformu by jim měla vypracovat odpovídající návrh,
vycházející např. z varianty, že se dnešní relace solidarity a ekvivalence v českém „důchodovém
pojištění“ nezmění. Technicky nejjednodušší variantou je ponechání dnešní parametrizace a tím
i indexace základní výměry a zavedení samostatné indexace procentní výměry starobního
důchodu. Z hlediska veřejných penzí jako celku je však výhodnější a potřebné zřídit dva
samostatné penzijní pilíře.
Odstranit dnešní nelogický způsob indexace důchodů je tak velmi jednoduché – postačí
samostatně definovat indexaci procentních výměr důchodů. Základní výměra důchodů je
definována samostatně (9 % PM). K samostatné indexaci procentní výměry důchodů se
primárně nabízí cenový index nebo index životních nákladů. Obecně vzato bychom mohli využít
např. i švýcarské metody indexace – součtu poloviny indexu cen a poloviny indexu nominálních
mezd. Podstatné je, co se chce a co si státní rozpočet může dovolit.
V českých podmínkách, kdy veřejné penze jsou „pouze“ veřejným výdajovým programem (bez
jakékoliv vazby na vybrané „pojistné“), je volba indexu či parametru pro indexaci v zásadě dána
celkovou fiskální a sociální politikou v příštím fiskálním roce. Za daného stavu by bylo
nejjednodušší, kdyby zvýšení důchodů bylo obsaženo v zákonu o státním rozpočtu (nikoliv tedy
v zákonu o důchodovém pojištění). Z tohoto pohledu je nutno posuzovat i přetrvávající, výše
uvedené dva návrhy na „vylepšení“ indexu zvýšení průměrného starobního důchodu: jejich
autoři se snaží hledat odbornou oporu v indikátorech typu míra chudoby starých osob nebo
podíl důchodů na HDP (v modelu MPSV, který byl kdysi zpracován pro účely porovnávání
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různých variant důchodové reformy); místo toho by měli vycházet z hospodářského a
rozpočtového výhledu na nejbližší období a z různých variant sociální politiky. Alternativou k
(většímu) zvyšování důchodů je např. (větší) zvyšování rodinných dávek, (větší) růst výdajů na
obranu či dopravní infrastrukturu atd. Dokud nebude provedena (potřebná) důchodová
reforma, tak nemůže dojít ani k formulaci a uzákonění dlouhodobější a nezávislejší politiky na
úseku zvyšování důchodů.
Minimální důchod
Institut minimálního důchodu je především alternativou k rovnému důchodu. Pokud bychom
tedy v nějaké podobě ponechali dnešní základní výměru důchodu, nebylo by logické zavádět
institut minimálního důchodu. Máme přitom na mysli minimální důchod vyššího rozměru, např.
20-40 % PM. Miniaturní minimální starobní důchod dnes ostatně máme: je součtem základní
výměry důchodu a minimální výše procentní výměry důchodu (770 Kč měsíčně).
Případně existující minimální důchod významnějšího rozměru nepatří do systému sociálního
pojištění, ale do samostatného solidárního penzijního pilíře, popř. dokonce může být součástí
systému sociální pomoci. Např. v Německu mají, vedle sociálního důchodového pojištění,
„základní zabezpečení ve stáří a při invaliditě“, které poskytuje jednotlivci v průměru 690 €
měsíčně (včetně příplatku na bydlení a topení), což je necelých 24 % tamního PM.
Jednoduše konstruovaný minimální důchod vyššího rozměru, např. podle návrhu Rady seniorů
ČR, se ve světě nepoužívá. Jako doplněk k základnímu pilíři v podobě sociálního pojištění se
v řadě zemí využívá i celé škály testovaných dávek, včetně speciálních seniorských příspěvků
na bydlení, přiznávaných na dobu např. jednoho roku. Účelem takové konstrukce je omezit
možné antistimulativní dopady jednoduchých minimálních důchodů.
Závěry
Konstrukce českých důchodů je dosti složitá, netransparentní a těžko srozumitelná. To se
promítá i v indexaci důchodů. Pokud by došlo k zásadní rekonstrukci českých veřejných penzí
na solidární penzijní pilíř (technicky navazující na dnešní základní výměru) a na pojistný penzijní
pilíř (se starobními penzemi závislými výhradně na zaplaceném pojistném), tak by v obou těchto
pilířích platil samostatný systém indexace těchto důchodů. Pojistný pilíř by byl vyčleněn ze
státního rozpočtu a platila by v něm závislost indexace důchodů a také valorizace výdělků či
důchodových úspor na účtech klientů podle možností tohoto pojistného systému. V rámci
tohoto systému lze předpokládat – jako základní variantu – valorizaci pojistného či
důchodových nároků i indexaci již vyplácených důchodů minimálně podle vývoje
spotřebitelských cen. Tato valorizace podstatně ovlivňuje výši nově přiznaných důchodů a
indexace pak jejich další zvyšování; takto lze ovlivnit i vývoj relace průměrného celostátního
důchodu k průměrné celostátní mzdě.
Solidární penzijní pilíř bude vždy financován z daní, resp. ze státního rozpočtu, jako veřejný
výdajový program, a to má své potenciální i skutečné výhody a nevýhody ve vztahu k indexaci
důchodů. České „důchodové pojištění“ je převážně solidárním, Beveridgeovským penzijním
pilířem, financovaným ze státního rozpočtu. Z ekonomického hlediska je výše vybraného
pojistného na toto „důchodové pojištění“ stejně významná jako výnos každé jiné daně, žádná
standardní či srozumitelná pravidla pro jeho výši zde nejsou formulována, a to umožňuje i
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v podstatě libovolnou politickou interpretaci salda neexistujícího „důchodového účtu“ v rámci
státního rozpočtu. To může být nevýhodou i výhodou pro penzisty, pro indexaci jejich státních
penzí. Platný právní stav, kdy je parametrizována výše základní výměry všech důchodů na
úrovni 9 % průměrné celostátní mzdy, představuje preferovanou indexaci této základní výměry,
oproti procentní výměře českých důchodů. I zde je patrná absence celkové, transparentní
koncepce českého penzijního systému. To je základním problémem pro formulaci srozumitelné
koncepce indexace českých penzí.
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PREZENTACE
Všechny prezentace jsou zavěšeny na webu Odborné komise pro důchodovou reformu a
zároveň je lze online nalézt po kliknutí na vybranou prezentaci.

Hampl Otakar – Narovnání přirozených ekonomických vztahů a
solidarita mezi generacemi a v rámci celé společnosti
Fiala Tomáš – Prognózovaný a skutečný vývoj plodnosti žen v ČR a jeho
důsledky (nejen) pro důchodový systém
Fiala Tomáš – Vývoj důchodového věku v ČR, navrhované změny a
možný budoucí vývoj
Kučera Tomáš – rekapitulace práce PT2
Münich Daniel – Parametrické změny I. pilíře (střípky z citlivostní
analýzy)
Pernes Zdeněk – Příjmy a sociální postavení českých seniorů v
mezinárodním kontextu
Potůček Martin – Zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou
reformu
Rusý Pavel – Reforma průběžného pilíře důchodového systému
Samek Vít – rekapitulace práce PT1
Šulc Jaroslav – Hrubý domácí produkt a hrubý národní důchod ČR
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