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Shrnutí
Studie popisuje a analyzuje základní znaky důchodových systémů 27 členských zemí EU
(s výjimkou České republiky). V současnosti probíhají ve většině evropských zemí reformy
důchodových systémů reagující především na demografický vývoj, deficity systémů a rostoucí
chudobu důchodců, především žen. Komparace vychází z třípilířového modelu představeného
světovou bankou v 90. letech. Uvádí základní charakteristiky systémů: zda se jedná o průběžný
nebo fondový, dávkově nebo příspěvkově definovaný, spojen nebo nespojen s výší výdělku,
povinný nebo dobrovolný model systému. Dále je uveden způsob financování, způsob výpočtu
důchodové dávky a podmínky pro přiznání důchodu, jako např. dosažení daného důchodového
věku. Studie se zaměřuje také na sociální aspekty důchodových systémů, konkrétně jestli
důchodové systémy řeší ohrožení chudobou u důchodců a také značné rozdíly ve výši
důchodových dávek mezi muži a ženami (gender pension gap). Studie využívá informace a data
především ze zpráv Evropské komise: Ageing Report 2018 a The 2018 Pension Adequacy
Report.
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Úvod
Existuje několik různých modelů důchodových systémů1, které je možné rozdělit primárně
na soukromé a veřejné. V devadesátých letech představila Světová banka jako ideální model
důchodového systému tzv. třípilířové uspořádání, které kombinuje prvky veřejného
i individuálního financování penzí. Tento třípilířový modelový penzijní systém se skládá
„ze solidárního, průběžného pilíře2, dále z pilíře, který je založen na povinném spoření
do privátních penzijních fondů a konečně doplňkového pilíře založeného na dobrovolném
penzijním spoření, přičemž jsou v zásadě možné i jiné varianty uspořádání.“3
V jednotlivých evropských zemích je možné najít různé varianty a kombinace veřejného
i soukromého modelu. Veřejné důchodové schéma je zpravidla dané zákonem a spravované
vládní administrativou. Soukromá schémata jsou fondová a především zaměstnanecká a také
individuální. V logice tzv. třípilířového uspořádání penzijního systému je možné jako první pilíř
označit veřejné schéma, které je solidární a ve většině případů se jedná o průběžný systém. Jako
druhý pilíř lze označit soukromý systém zaměstnaneckých fondů (nebo jiné zákonem stanovené
a státem podporované spoření do privátních fondů), který může být povinný, ale i dobrovolný,
a jako třetí pilíř dobrovolné individuální penzijní spoření. Původní Světovou bankou představený
třípilířový model zavedly pouze některé postkomunistické země, kde ale také nakonec byl tento
model částečně měněn, a také např. Švédsko.4
Zaměstnanecké důchodové schéma je většinou fondové a spojeno se zaměstnaneckým
vztahem a většinou je založeno na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zpravidla
se jedná o spoření v soukromých penzijních společnostech, pojišťovnách nebo fondy spravuje
samotný zaměstnavatel. Individuální schéma je dobrovolné a jedná se o soukromá aktiva, jež
jsou vlastnictvím pojištěnce a řídí se podle dohodnutých podmínek mezi správcem aktiv
(většinou se jedná o penzijní společnosti, pojišťovny, fondy nebo banky apod.) a pojištěncem.5
Veřejný pilíř je povinný, soukromé pilíře mohou být jak dobrovolné tak povinné.
Způsob financování důchodových dávek může být průběžný nebo kapitálový (fondový).
Fondové (kapitálové) schéma představuje příspěvky na důchod, jež jsou v průběhu času
investovány a až následně použity na vyplacení důchodové dávky v budoucnu (spoření
do fondů).6 Důchodová schémata mohou být dávkově, nebo příspěvkově definována nebo také
výsledkem bodového systému. Dávkově definovaný systém bere v úvahu výsledné dávky, jež
mají být vyplaceny formou důchodu. Ovlivněn je příspěvek současných výdělečně činných osob.
Naopak v případě příspěvkově definovaných systémů se dopředu určí výše příspěvku
do systému a na základě možností se pak vypočte výše vyplácené dávky. V rámci bodového

1

Text se věnuje pouze starobním důchodům.
Pay-as-you-go system (PAYG)
3
Pohl, M., Důchodová reforma ve 21. století – role členských států a EU, Parlamentní institut, listopad 2010,
č. 1685
4
Tamtéž
5
European Commission, The 2015 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection and Methodologies,
dostupné na: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
6
Eatock, D., European Union pension systems. Adequate and sustainable? European Parliamentary reasearch
Service, Briefing Paper, listopad 2015, dostupné na:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571327/EPRS_BRI(2015)571327_EN.pdf
2
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systému je výše dávky ovlivněna udělenými body podle stanovených kritérií, jež mohou více
odpovídat zásluhovosti.7
Důchod spojený s výší výdělků je takový, který odráží výši dřívějšího příjmu tedy příspěvků
do systému. V případě důchodu, který není spojen s výší výdělku, se většinou jedná o sociální
podporu, jež je financována z daní (například minimální penze).
Samotné vzorce pro výpočet výše vypláceného důchodu (výše důchodové dávky) se značně liší.
Většinově se ale jedná o nějakou kombinaci zásluhovosti (tedy části dávky vypočtené na základě
odvedených příspěvků do systému, nebo na základě příjmů apod.) a základní (paušální) složky
(tedy např. stanovením minimální výše důchodu, nebo základní výměry apod.). V některých
zemích jako např. Nizozemsko nebo Irsko je důchodová dávka z 1. pilíře pro všechny osoby
splňující podmínky pro její získání stejná (tzv. flat rate), neodvíjí se od výše příjmů. Zásluhovost
se v těchto zemích zrcadlí ve 2. pilíři, kde je možné naspořit si na důchod podle svých možností
dle svého příjmu. V průměru je v současnosti v zemích EU výše důchodu v prvních letech penze
rovna 58 % výše výdělku v posledních letech před odchodem do důchodu. Tento podíl se
v jednotlivých zemích výrazně liší a to od 40 % až do 80 %.8
Stanovená může být nejen minimální, ale také maximální výše důchodu. Maximální výše se určí
buď explicitně, nebo stanovením odvodového stropu. Důchodci, kteří nemají nárok
na důchodové dávky ze systému penzijního připojištění, mohou požádat o tzv. „minimální
(sociální) důchod“, tedy obdobu sociální dávky ve stáří, která většinově, na rozdíl od dávky
důchodového pojištění, bývá testována na potřebnost.9 Některé země poskytují také další
sociální podporu pro penzisty, která snižuje jejich chudobu, a to např. formou dalších dávek
na bydlení, topení (např. ve Spojeném království) nebo poskytováním dalších výhod jako je
odpuštění různých poplatků. Pozitivní vliv na snižování ohrožení chudobou ve stáří mají také
vdovské a vdovecké důchody.
Míra rizika chudoby je obecně vyšší pro ženy než muže, a to ve všech zemích EU. Týká se to
především žen žijících v samostatné domácnosti. Ženy totiž žijí déle, v mnoha zemích jdou
do důchodu dříve. Zpravidla mají nižší důchody, a to vzhledem k platové nerovnosti mezi
pohlavími, ale také vzhledem k vykonávání neplacených nebo hůře odměňovaných činností
(např. péče o děti, péče o staré nebo invalidní členy domácnosti, související vyšší podíl
částečných úvazků apod.) V současnosti představuje genderový rozdíl v důchodech (gender gap
in pensions) v EU v průměru 37,2 %. Míra ohrožení chudobou rovněž roste s věkem důchodce.10

7

European Commission, The 2015 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection and Methodologies,
dostupné na: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
Syllová, J., Pohl, M., Základní penzijní schémata ve vybraných zemích Evropského hospodářského prostoru,
Parlamentní institut, květen 2010, č. 1610
8
European Commission: Pension Adequacy Report 2018. Current and Future Income Adequacy in Old Age in the
EU. Volume I. EU, 2018 [cit. 18. 10. 2018] s. 15 ISBN 978-92-79-85657-0 Dostupné z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=cs&pubId=8084&furtherPubs=yes
9
(Ne)testován na potřebnost ((Non)means-tested). V případě, že je dávka testována na potřebnost, mají na ni
nárok penzisté na základě stanovených příjmových podmínek, např. dle výše příjmu, nebo důchodové dávky.
10
European Commission: Pension Adequacy Report 2018. Current and Future Income Adequacy in Old Age in
the EU. Volume I. EU, 2018 [cit. 18. 10. 2018] s. 16 ISBN 978-92-79-85657-0 Dostupné z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=cs&pubId=8084&furtherPubs=yes
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Graf 1: Genderové rozdíly v důchodech (Gender pension gap)
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Zdroj: Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU (Volume 1)

Z grafu je vidět rozdíl v důchodech mezi muži a ženami. Statistiky se zabývají výší důchodu
v letech 2009 a 2016 u osob nad 65 let pobírajících penzi. Česká republika patří mezi země
s nižším rozdílem ve vyplácení penzí, přesto průměrně muži dostávají o 13 % více než ženy.
Můžeme vidět, že nerovnost se v roce 2016, v porovnání s rokem 2009, zvýšila o jeden
procentní bod. Nejlépe jsou na tom z hlediska gender pension gap Estonsko, Dánsko a
Slovensko, kde jsou rozdíly v důchodech pod 10 %. Dánsko si ve srovnávacím období výrazně
polepšilo, a to v důsledku důchodové reformy, která měla za následek nárůst důchodů pro ženy.
Velký pokles nerovností v důchodech hlásí Irsko, Slovinsko, Rumunsko, Belgie, Řecko,
Bulharsko. V Irsku se v roce 2018 uskutečnila reforma výměry důchodových dávek pro ženy,
které pečovaly o domácnost (více o ní je uvedeno v textu u Irska). Opačný trend, prohlubování
nerovností ve výplatě důchodů, následuje Malta, Česká republika, Polsko. Obecně země snižují
mzdové nerovnosti mezi muži a ženami, stejně jako zmenšují nerovnosti ve výplatách důchodů.
Členské státy EU se nově snaží zakomponovat do vyměření výše důchodových dávek také to, že
ženy pečují o domácnost a tuto neplacenou funkci vykonávají často na úkor plného úvazku
v zaměstnání.
V současné době probíhají (nebo částečně již proběhly, nebo se připravují) v mnoha zemích EU
reformy důchodových systémů. Na přehled systémů níže je proto potřeba pohlížet jako
na informace, jež se mohou kdykoliv měnit. Reformy reagují především na neudržitelnost
současného nastavení systémů, ale také na vysokou míru ohrožení chudobou u důchodců.
Zaměřují se na zajištění přiměřenosti a udržitelnosti systémů. Zaměřují se především
na prodloužení věku odchodu do důchodu a jeho případného propojení s očekávanou délkou
života, srovnání podmínek pro ženy a muže, omezování možností předčasného důchodu,
zvyšování udržitelnosti např. formou podpory individuálního spoření na stáří apod.
Důchodové systémy zemí EU ukazují rozdílnosti v potřebách financování penzí, stejně jako se
přizpůsobují dané situaci nejen na trhu práce, ale také vychází v některých zemích z charakteru
zaměstnání, povolání i životní role v rodině. Velmi dobrým příkladem je Irsko, kde se na základě
narůstajícího rozdílu v důchodech mezi muži a ženami zavedlo v roce 2018 nové počítání
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důchodových dávek z prvního pilíře. Systém bere v úvahu skutečnost, že ženy často zůstávají
doma s dětmi a muž chodí do zaměstnání. V celé Evropě se nerovnost důchodů intenzivně řeší
a některé státy začaly aplikovat svá nová pravidla pro výpočet spravedlivější dávky, v níž
zohledňují počet dětí, případně péči o ně. Ve Španělsku se ve výpočtu důchodové dávky u žen
bere v potaz počet dětí, v Itálii mohou ženy s dětmi odejít do důchodu dříve, stejně jako se
počet dětí zohlední při výpočtu důchodu.
Země EU si velmi dobře uvědomují udržitelnost, respektive neudržitelnost, důchodových
systémů, a také se s tímto snaží vyrovnat. Objevuje se prodloužení doby odchodu do důchodu,
jejíž medián je napříč státy nezávisle na sobě stanoven na 65 let (případně je doba fixována
na průměrnou délku života). Je potřeba si ale uvědomit, že některá povolání nemohou lidé
vykonávat až do 65 let věku. I na to myslí důchodové systémy ve vybraných zemích, které zavádí
možnost předčasného odchodu do důchodu, zvláštní režimy pro osoby pracující v rizikových
povoláních, nebo zkrácené úvazky za vyšší mzdu pro osoby, které do dvou tří let půjdou
do penze.
Konečně je třeba přihlédnout k relativní výši vyplacené dávky, která se diametrálně odlišuje stát
od státu. Výše dávky v drtivé většině závisí na tom, kolik lidé odvedli do systému, nicméně
vybrané země se snaží, aby pokleslo riziko chudoby u penzistů, chtějí snižovat nerovnosti mezi
důchody. V Belgii vlastní téměř každý penzista nemovitost, ve které bydlí, proto má nižší
náklady na bydlení, než kdyby bydlel v podnájmu. I v tomto ohledu je možné se na penzi
zabezpečit (pořídit si vlastní bydlení v produktivním věku). V Irsku změnili přepočítávání
důchodů tak, aby se důchody zvýšily ženám v domácnosti, případně občanům Irska, a naopak
se snížily přistěhovalcům, kteří se do Irska vydali za prací. V Dánsku se plný důchod vyplácí
na základě rezidence, nikoli na základě odpracovaných let. Státy napříč Evropou se snaží své
občany ve stáří zajistit, některým se to daří lépe, jiným hůře. Na vině může být nízká edukace
obyvatelstva, kdy například v Lotyšsku velké procento lidí pracuje dle statistik „neoficiálně“,
tudíž neodvádí příspěvky na důchodové pojištění. Lidé ve stáří nejen, že nemají nárok
na důchod, ale také si zpravidla ve svém životě nic nespoří. Jsou potom odkázáni na sociální
dávky a roste riziko chudoby.
Obecně lze říci, že státy v západní Evropě si začínají ze svých důchodových statistik velmi
uvědomovat nejen vzrůstající riziko chudoby, ale také nerovnost důchodů mezi muži a ženami,
která je způsobena tím, že žena musí pečovat o děti, vykonává neplacenou práci, nemůže si
spořit, neodvádí do systému příspěvky v takové míře jako muž, a nůžky se rozevírají. Tuto
skutečnost se snaží zohlednit. Genderovou problematikou se například vůbec nezabývá
Lucembursko, kde stanovili minimální důchod na nesmírně vysoké úrovni, díky čemuž není
potřeba řešit jak problémy s chudobou, tak s genderovou nerovností. Státy střední a východní
Evropy prozatím tuto genderovou problematiku neřeší. Není to z důvodu, že by nebyl mezi
důchody obou pohlaví rozdíl, je to proto, že se k řešení nabízí naléhavější otázky spojené
s udržitelností systému, odchodem do důchodu, financování druhého a třetího pilíře.
Následující stručný přehled jednotlivých penzijních systémů vychází ze zpráv Evropské komise
„Ageing Report 2018“ a „The 2018 Pension Adequacy Report“, který obsahuje vyčerpávající
komparaci všech důchodových systémů zemí EU. Tabulka níže obsahuje především stručnou
charakteristiku důchodového systému, a dále dostupné informace o zdroji financování,
systému výpočtu důchodových dávek a podmínky pro vznik nároku na důchodové dávky a
o případném zvýhodnění matek v systému.
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Srovnání v tabulce níže obsahuje zjednodušení, jež vyplívá ze snahy o srovnání systémů a ne
o jejich vyčerpávající popis. Jednotlivé systémy jsou značně komplikované a obsahují množství
výjimek (např. co se týče systému pro vybraná povolání typicky zemědělci, horníci, státní
úředníci, OSVČ11), jež nebylo možné ve srovnání obsáhnout. Tabulka níže popisuje důchodové
systémy v primárním rozlišení na veřejná a soukromá schémata (pilíře). Zaměřuje se také
primárně na starobní důchody a opomíjí důchody vdovské, sirotčí, invalidní apod., a to právě
z důvodu obsáhlosti a komplexnosti problematiky.

11

OSVČ vykazují typicky nižší zapojení do systému důchodového pojištění a tudíž také mají nižší „státní“ důchody.
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Stručný přehled důchodových systémů v zemích EU

Belgie

12

Veřejné schéma

Soukromé schéma

1. pilíř
Zákonný systém důchodového pojištění
- Povinný, průběžný, spojen s výší výdělku, dávkově definovaný,
- Financován z příspěvků zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ a
ze státního rozpočtu
- Výše důchodové dávky: 60 %12 ze zastropované výše
průměrného příjmu; 45 let v systému pro plný důchod
- Maximální důchod není stanoven, protože se vypočítává ze
zastropované výše příjmu
- Zvláštní režim: hornická povolání, námořníci, civilní letecký
personál, novináři, OSVČ,13 státní zaměstnanci14
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 65 let (minimum 63 let)15

2. pilíř18
Zaměstnanecké fondy
- soukromý sektor, související s výší příjmů, dávkově
nebo
příspěvkově
definován,
financován
zaměstnavatelem a zaměstnancem
- Konkrétní podoba spoření, výše penze a také
povinnost zapojení se odvíjí od konkrétního fondu
(oborového sektoru)
3. pilíř19
Individuální
- Kapitálový (soukromé penzijní fondy), dobrovolný
model
- Životní pojištění20

Má-li důchodce závislého manžela/manželku nebo manžela či manželku s nízkým důchodem, je příjem zvýšen na 75 %.
Zákonný důchodový systém je pro samostatně výdělečně činné osoby povinný. Jako doplněk si mohou OSVČ připlatit soukromé penzijní pojištění. Dobrovolný systém
penzijního připojištění využívá přibližně 46 % OSVČ.
14
Pro státní úředníky je výše důchodu vypočtena na základě průměrné mzdy za posledních deset let v zaměstnání s maximem 75% konečné mzdy. Může se zohlednit asimilační
období. Důchodové dávky jsou indexovány podle spotřebitelských cen. Částečné úpravy vývoje mezd jsou možné prostřednictvím systému přizpůsobení se životním standardům.
15
Od roku 2019 nutno odpracovat 43 let. Uznává se asimilační období. Zákonný věk odchodu do důchodu se bude zvyšovat: 2025 - 66 let a v roce 2030 - 67 let.
18
Není tak úspěšný, jak se očekávalo.
19
Velmi úspěšný, kompenzuje neúspěch druhého pilíře.
20
Příspěvky na osobní důchody (roční strop ve výši 940 EUR v roce 2017) a individuální smlouvy o životním pojištění (roční strop 2260 EUR v roce 2017) jsou částečně odečitatelné
z daně z příjmů. Daňová úleva se rovná výši 30 % příspěvků.
13
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Veřejné schéma

Soukromé schéma

-

„4. pilíř“
Vlastnictví nemovitostí21

Garantovaná výše důchodu pro zaměstnance s nízkými příjmy a
nízkými odvody do 1. pilíře16
- Snaha o srovnání důchodů mezi muži a ženami za pomoci dávek,
vyměřovacích základů.
Minimální důchod
- Sociální dávka pro občany nad 65 let17
1. pilíř
Zákonný systém důchodového pojištění
- Povinný, průběžný, dávkově definovaný, spojen s výší výdělku,
netestován na potřebnost
- Financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů,
případné deficity financuje stát

2. pilíř25
Zákonný fondový systém26
- Dobrovolný, doplňkový, spojen s výší výdělku,
příspěvkově definován, netestován na potřebnost,
financován zaměstnavatelem a zaměstnancem
- Fondy v licencovaných penzijních společnostech
- Výše příspěvku do druhého pilíře je 5 %.

Zejména z důvodu práce na částečný úvazek, která je v Belgii velmi častá hlavně mezi ženami, je garantována minimální výše důchodu v případě, že osoba pracuje alespoň 15
let za mzdu, která odpovídá nejméně jedné třetině výdělku na plný pracovní úvazek. Za každý rok, kdy zaměstnanec pracuje za méně než minimální mzdu, se uplatní minimální
nárok na odpracovaný jeden rok až do výše ročního limitu.
17
V rámci sociální pomoci mají obyvatelé Belgie starší 65 let nárok na dávku, která zaručuje minimální příjem starších občanů (IGO/GRAPA). Dávka se vyplácí jako sociální
pojištění. Minimální vyměřovací základ, zaručený minimální důchod a záruka minimálního příjmu, se zvlášť určuje pro muže i ženy. Je to zejména kvůli zkráceným úvazkům, na
které častěji pracují ženy. Díky tomu mají ženy nižší platy než muži. V roce 2017 činil minimální důchod 17 648,06 EUR (pro domácnost) nebo 14 122,89 EUR pro osobu, která
žije sama.
21
Vlastnictví nemovitostí je v Belgii označováno jako „4. pilíř“. Téměř každý Belgičan vlastní nemovitost, ve které buď bydlí, a tedy neplatí nájemné, nebo dále pronajímá část
nemovitosti, a má navíc k důchodu příjem z nájmu.
25
Vyplácení důchodu může začít 5 let před odchodem do důchodu, ale pouze v případech, kdy kumulovaná částka umožňuje měsíční platby, které nejsou nižší než zákonný
minimální důchod.
26
Zákonem financované důchodové pojištění s univerzálními penzijními fondy pro osoby narozené po 31. prosinci 1959 a povinné profesní penzijní fondy pro osoby pracující
v náročných podmínkách.
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Veřejné schéma

Soukromé schéma

Výpočet dávky: tři nejlepší roky z posledních odpracovaných 15 3. pilíř 27
let.22 Mateřská, respektive rodičovská, dovolená se započítává Doplňkové dobrovolné penzijní připojištění
- Účast na dobrovolných penzijních fondech patřících
do odpracovaných let. Důchody jsou valorizovány.23
24
do třetího pilíře je stimulována daňovou úlevou.
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 64 let (muži), 61 let (ženy)
- Speciální systém: vojáci, státní zaměstnanci, letecký personál a
tanečníci baletu
Minimální důchod
- Není spojen s výší výdělku, testován na potřebnost, financován
z daní
Sociální důchod
- Od 70 let věku má osoba nárok navíc na sociální důchod při
splnění podmínek
-

22

Důchod se vypočítává individuálně na základě stanoveného průměrného měsíčního příjmu po dobu 12 kalendářních měsíců před měsícem přiznání důchodu dle individuálního
koeficientu každého žadatele. Individuální koeficient se vypočte z příjmů osoby za tři po sobě následujících roky během posledních 15 let služby. Výše důchodu = (příjem, podle
kterého je vypočten) x (doba pojištění sociálního pojištění / 100).
23
Důchody jsou ročně valorizovány dle průměrného pojistného příjmu a inflačního indexu (CPI) v předchozím roce. Důchody nebyly valorizovány kvůli finanční a hospodářské
krizi mezi lety 2010 a 2012. V roce 2013 došlo k částečné kompenzaci, kdy byly všechny důchody valorizovány v průměru o 9,3 procent.
24
Požadovaná délka služby je 38 let a 4 měsíce u mužů a 35 let a 4 měsíce u žen. Od roku 2015 probíhá reforma vedoucí ke zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu
pro všechny kategorie pracovníků. Důchodový věk se každoročně zvýší o 2 měsíce do roku 2029 a dále o 3 měsíce každý rok až do roku 2037. Po roce 2037 se zavede automatický
mechanismus v souladu s prodloužením délky života. Požadovaná délka služby se každým rokem zvýší, dokud nedosáhne 40 let u mužů a 37 let u žen. Jestliže osoba
neodpracovala potřebnou délku, má nárok na krácený důchod až dovršením 66 let věku za předpokladu, že odpracovala alespoň 15 let. Od 1. ledna 2016 mohou lidé
s dostatečnou délkou pojištění získat nárok na důchod jeden rok před dosažením věku odchodu do důchodu. Důchod bude snížen o 0,4 % za každý měsíc před tím, než osoba
dosáhne důchodového věku.
27
Základ daně se může snížit až o 10 procent, pokud je tato částka vyplácena jako osobní příspěvek na důchod. Zaměstnavatelé mohou také přispívat až do výše 60 BGN (31
EUR) měsíčně na pracovníka a částku odečíst od svého daňového základu.
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Veřejné schéma

Soukromé schéma

1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- 2 schémata
1. schéma – národní starobní důchod
- Povinný, dávkově definovaný, není spojen s výší výdělků, do
systému nejsou odváděny žádné příspěvky28
- Doplňková část je testována na potřebnost: doplňkový benefit
je určen pro nejchudší důchodce
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 65 let (postupné navýšení
v období od 2018 do 2022 na 67 let, od roku 2030 indexován
podle očekávané průměrné délky života)29
- Pro plnou výši penze je potřeba žít v Dánsku 40 let30, možnost
zvýšit penzi posunutím odchodu do důchodu
- Výše penze se vypočítává pro manžele, žije-li důchodce bez
partnera, dostává důchod na sebe sám31
2. schéma
- Systém financovaný z odváděných mírných příspěvků
zaměstnaných osob

2. pilíř
Zaměstnanecký pilíř
- Příspěvkově definovaný (příspěvky zaměstnavatele a
zaměstnance), kvazi mandatorní32, není spojen
s výdělky, netestován na potřebnost, výše
příspěvku vyplývá z dohody mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem
3. pilíř
- Individuální kapitálové důchodové připojištění
- Dobrovolný pilíř

Národní starobní důchod pobírají všichni bez ohledu na pohlaví, zdravotní stav, kariéru, a tudíž bez ohledu na výši příspěvků.
Předpokládá se, že se zvýší na 68 let.
30
V případě rezidence v Dánsku například 20 let, sníží se penze na polovinu. Obyvatelé Grónska, Faerských ostrovů a Švýcarska dostanou v Dánsku plný důchod. Pro ostatní
občany EU se důchod krátí dle odpracovaných let, respektive doby rezidence. Nárok na důchod vzniká po třech odpracovaných letech.
31
V roce 2017 činil veřejný důchod bez doplňkových příjmů 22 755 EUR ročně pro jednu osobu a 17 391 EUR ročně pro osobu žijící v páru.
32
Není stanoven zákonem, nebo jinou právní normou, ale má mandatorní charakter.
29
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Veřejné schéma
Estonsko

33

33

1. pilíř
Veřejné penzijní pojištění
- Povinný, průběžný, příspěvkově definovaný bodový systém
(dávka se skládá z paušální části a části závislé na výdělku)
- 2 složky:
1. Důchod na základě zaměstnání (starobní důchody,
vdovské a vdovecké dávky, dávky pracovní
neschopnosti);
2. Dávka na základě místa bydliště (národní důchod –
minimální důchod); minimální příjem pro osoby, které
nemají nárok na důchod na základě zaměstnání;
financováno ze státního rozpočtu
1. Starobní důchod
- Skládá se ze tří částí:
(1) základní paušální částka;
(2) důchodové pojištění (zahrnující období do roku 1998)
(3) důchodové pojištění založeno na individuálních sociálních
odvodech (pro období od roku 1999)
- Zákonný věk odchodu do důchodu: od roku 2016 pro muže i
ženy je 63 let34, od roku 2026 - 65 let (minimální délka přispívání
do systému je 15 let)35

Soukromé schéma
2. pilíř
Zákonné penzijní fondy
- Povinné, příspěvkově definované
- Zaveden v roce 200238
- Financované
z příspěvků
zaměstnavatele
a
39
zaměstnance
- Není možné vybrat před dovršením 55 let (nově
od roku 2018, dříve možnost vybrat kdykoli)
- Přispívá nepatrné množství zaměstnavatelů
3. pilíř
- Individuální
definované

penzijní

připojištění,

příspěvkově

V současné době probíhají reformy.
V minulosti odcházely ženy do důchodu dříve než muži, ale věková hranice na zákonný odchod do důchodu je od roku 2016 stejná pro obě pohlaví.
35
Do důchodu je možné odejít 3 roky před zákonným důchodovým věkem, má-li osoba odpracovaných 15 let (lhůta pro získání starobního důchodu). Díky předčasnému důchodu
se snižuje penze.
38
Vznikl převedením části příspěvků do 1. pilíře a přidáním příspěvků zaměstnavatele.
39
Míra příspěvku pro zákonem financovaný systém je 6 % hrubé mzdy (zaměstnanec = 2 %, zaměstnavatel = 4 %). Povinný pro osoby narozené po roce 1983.
34
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Veřejné schéma
-

Finsko

36

Odlišný systém odchodu do důchodu pro policisty, vybrané
skupiny umělců, horníky (obecně riziková a fyzicky náročná
povolání)
- Výše vyplácených důchodů se vypočítává na základě celé
pracovní historie a její výše je indexována.36
- Financování systému z příspěvků zaměstnavatele37, v příp.
deficity jsou dofinancovány transfery ze státního rozpočtu
- Bonus za odložení odchodu do důchodu a naopak penalizace
v případě předčasného důchodu
2. Minimální důchod
- Není spojen s výší výdělků, testován na potřebnost, financován
ze státního rozpočtu
- Podmínka pro získání: 5 let residence
1. pilíř
Zákonný veřejný důchodový systém
- Tří dávkově definované části:
1. Důchod související s výdělky (ERP); cílem je v přiměřené
míře zachovat příjem dosažený během pracovní
kariéry40
2. Národní důchod (NP) - je testován na potřebnost (výše
příjmů z ERP). Na celou výši NP má nárok osoba, která
žije ve Finsku alespoň 40 let.41

Soukromé schéma

2. pilíř
Dobrovolné zaměstnanecké fondy
- pokrývají pouze malou část obyvatel (méně než 1/10)
3. pilíř
Soukromé dobrovolné penzijní spoření
- pokrývají pouze malou část obyvatel (méně než 1/5)

Vážený průměr indexu spotřebitelských cen a růst příjmů ze sociálního pojištění do systému důchodového pojištění
Příspěvek zaměstnavatele je 20 % z příjmu zaměstnance, v případě, že je zaměstnanec účastníkem 2. pilíře odvádí zaměstnavatel 16 % do 1. pilíře a 4 % do 2. pilíře.
40
Důchodci, jejichž ERP byl za jeden měsíc vyšší než 1299,88 EUR (na osobu) nebo 1157,71 EUR (na pár), neměli v roce 2017 nárok na NP nebo GP.
41
V roce 2017 činil plný NP 628,85 EUR měsíčně pro jednoho důchodce, pro důchodce žijícího v páru 557,79 EU. NP tvoří 20 % průměrné mzdy a doplňují ho dávky GP, které
pobírají důchodci pouze s NP.
37

PI 2.108

15

Veřejné schéma

Soukromé schéma

3. Garantovaný důchod (GP) – sociální dávka; cílem je
zmírnění chudoby a zajištění minimálního příjmu
(760,26 EUR měsíčně)42
1. Důchod související s výdělky (ERP)
- Systém reformován v roce 2017
- Implementace systému je koordinována státním Finským
centrem pro penze a řízena soukromými penzijními fondy.
- Různá schémata (částečně průběžné, částečně fondové)
pro soukromý sektor, OSVČ, zemědělce a státní zaměstnance
(liší se příspěvky do systému atd.)
- Zákonný věk odchodu do důchodu: dnes 63 (do roku 2027 - 65
let) (pro plnou penzi), 63 let (pro předčasný důchod); bude růst
- navázán na koeficient očekávané délky života
- Pro získání důchodu je nutné odpracovat 38 let, započítává se
rodičovská dovolená, nemoc až do výše tří let
- Výše vyplácených důchodů je vypočtena na základě celkových
příjmů, neexistuje omezení na výši důchodů; navzdory tomu
neexistují výrazné příjmové nerovnosti mezi důchodci.43
- Financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů a státu

42

NP a GP jsou spravovány Institutem sociálního pojištění Finska (Kela) a financovány z daní.
Důvodů je několik, např.: distribuce příjmů, vdovské a vdovecké důchody jsou nastaveny ve prospěch žen, nejsou rozvinuty zaměstnanecké a individuální systémy (2. a 3. pilíř),
existují příspěvky na bydlení, NP a GP a progresivní zdanění.
43
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1. pilíř
Zákonný veřejný důchodový systém
- Zákonný, povinný, netestován na potřebnost, spojen s výší
výdělku
- Spadá pod sociální zabezpečení, které zřizuje stát.
- Různá schémata: obecné (2/3 pracujících); OSVČ; zemědělce; a
některá povolání: státní zaměstnance, řidiče apod.
- Příspěvkově definován; výše důchodu je vypočtena jako
procentní podíl (dle výše odvodů)44; odvodový strop45;
- Přispívá zaměstnavatel (60 %) a zaměstnanec (40 %)46
- Zákonný věk odchodu do důchodu je 62 let47
- Pro plnou výši důchodu je potřeba přispívat 40 až 43 let (v roce
2035).48
Minimální důchod
- Od 65 let věku
- Důchod musí dosáhnout garantované měsíční úrovně ve výši
803 eur na osobu a ve výši 1245 eur pro pár.49

2. pilíř
Systém povinného zaměstnaneckého penzijního pojištění
- AGIRC (pro vedoucí pracovníky) a ARRCO (pro ostatní
zaměstnance) se zaměřuje na zaměstnance
soukromého sektoru.50
- Příspěvkově definován; výše důchodu je vypočtena
bodovým systémem a odvíjí se od výše příspěvků
do systému
3. pilíř
Dobrovolné individuální nebo kolektivní soukromé
připojištění
- Málo využívané

Vypočítá se na základě průměrné roční mzdy nejlepších 25 let (50% míra náhrad k hrubému příjmu).
Měsíční strop, ze kterého se platí příspěvky (odvody) do systému, je 3269 eur.
46
Zaměstnavatel přispívá 8,55 % + 1,85 %; zaměstnanec 6,9 % + 0,35 % platu.
47
Do předčasného důchodu je možné odejít v 62 letech.
48
Potřebná doba příspěvků se počítá na čtvrtletí od 163 do 172 v závislosti na roce narození. Pokud osoba požadované roky neodpracovala, může po 62 letech nastoupit
do důchodu, ale měsíční dávka bude snížena.
49
Na minimální důchod (ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées) mají nárok všechny osoby nad 65 let, ale také osoby, které nemohou ze zdravotních důvodů
pracovat. Před vyplácením se prověřuje výše příjmů a má-li rentiér důchod nižší než zákonem stanovené minimum, je mu doplacen rozdíl. Tento solidární příspěvek je obdobou
životního minima.
50
Mohou činit průměrně 57 % celkového důchodu pro manažery a 31 % pro ostatní zaměstnance. Vyplácení důchodů je indexováno na ceny.
45

PI 2.108

17

Veřejné schéma
-

Chorvatsko

51

Pro osoby, které nedosáhly 65 let věku, existují minimální
sociální dávky pro ty, kteří se ocitnou na hranici chudoby. Tyto
dávky se vyplácí lidem, kteří nemohou najít zaměstnání.
1. pilíř
Veřejný penzijní průběžný systém
- Povinný, klasický průběžný pilíř, dávkově definovaný, dávky
vypočteny na základě bodového systému a z celé pracovní
historie, spojen s výdělky, netestován na potřebnost
- Financován z příspěvků zaměstnanců a OSVČ (vysoké deficity
hrazeny ze státního rozpočtu); příspěvky ve výši 15 % z příjmu
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 62 let (ženy) a 65 let (muži);
Do roku 2030 se vyrovná věk odchodu do důchodu u mužů i žen
na 65 let, do roku 2038 se zvýší věk na odchod do důchodu
na 67 let.
- Bonusy za odložení odchodu do důchodu po 65 letech věku a
penalizace za předčasný důchod
- Zvláštní režim: armáda, policie, vysocí úředníci, zranění váleční
veteráni, nově také OSVČ
- Důchod podléhá dani
- Stanoven způsob pro výpočet minimálního a maximálního
důchodu

Soukromé schéma

Pro všechny, jež vstoupili na pracovní trh po roce 2002.

2. pilíř
- Povinný (pro všechny od roku 2002)51, spojen s výší
příjmů, netestován na potřebnost, příspěvkově
definován
- Pokrývá všechny osoby mladší 40 let v roce 2002 a ty,
které vstoupily na pracovní trh po roku 2002
(pro osoby od 40 do 50 let dobrovolné)
- Financován příspěvky zaměstnanců
- Příspěvky ve výši 5 %
3. pilíř
- Dobrovolné individuální soukromé připojištění,
na základě smlouvy se soukromou společností
- Osvobozeno od daně
- Může přispívat zaměstnavatel, odbory apod.
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Soukromé schéma

1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- Povinný, průběžný, příspěvkový (SPC)52, není spojen s výší
výdělku, netestován na potřebnost, financován z příspěvků
zaměstnanců i zaměstnavatelů (do Fondu sociálního pojištění)
- Příspěvky do systému SPC jsou tvořeny základní sazbou 14,75 %,
přičemž 10,75 % platí zaměstnavatel a 4 % zaměstnanec.53
- Výše dávek je vypočtena na základě počtu (ne na základě výše)
individuálních příspěvků do fondu sociálního pojištění.54
Maximální výše státního důchodu (SPC) na jeden týden je 243,3
eur (=100 %).55
- Důchod podléhá dani, ale v případě, že penzista nepracuje, je
velmi nepravděpodobné, že by daň musel skutečně odvést
(daňová úleva)
- Možné pobírat mzdu (jiný příjem) a zároveň výplatu důchodu
SPC.
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 66 let (minimální doba
přispívání do systému je 10 let nebo musí být osoba 20 let
v domácnosti)
- Nově od 30. března 2018 platí, že se do počtu odpracovaných
let započítává až 20 let, které žena (nebo muž) stráví

2. pilíř
- Dobrovolný, je možné využít daňových úlev
- Zaměstnanecké fondy jsou rozšířeny z 90 %
ve veřejném sektoru a z 35 % v soukromém sektoru.
- Důchodové dávky jsou zdaněny stejně jako ostatní
příjmy (Starší osoby využívají daňových benefitů a
také nemusí platit penzijní odvody z důchodu)
3. pilíř
- Důchody v rámci třetího pilíře jsou financovány
prostřednictvím penzijního připojištění, penzijního
důchodu a individuálních důchodových spořicích účtů
(PRSA).

State pension (contributory)
S výjimkou zaměstnanců, kteří vydělávají méně než 352 EUR za týden. Zde hradí příspěvky pouze zaměstnavatel.
54
Důchod se vypočítá tak, že je stanovena týdenní maximální suma – maximální výše státního důchodu (pro všechny stejná, stanoví se vládou) a dle počtu odpracovaných let se
vyměří podíl důchodu. Vyplácí se tedy 100 %, 90 %, 80 % a tak dále. Na plný důchod musí osoba opracovat 40 let (až 20 let se započítává strávených doma).
55
Odpovídá 33,1 % průměrného příjmu. Nárok na SPC je založen na ročním průměru příspěvků, k čemuž se použije počet zaplacených týdenních příspěvků. Zvýšil se z 238,3 eur.
53
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Itálie

56

Soukromé schéma

v domácnosti péčí o své blízké (například matky s dětmi).
V tomto důsledku se zvýší také vyplacená týdenní penze).56
Minimální důchod (SPNC)57
- Sociální důchod (nepříspěvkový), testován na potřebnost.
- Maximální sazba je 227 eur za týden a platí se od 66 let.58
- Jednotná výše dávek, není spojen s výší výdělků, testován
na potřebnost
1. pilíř
2. pilíř
Veřejný penzijní systém
- Po roce 1993 se založily různé typy systémů
- průběžný, příspěvkově definovaný59, zahrnuje všechny občany
penzijního připojištění:
- Financován z příspěvku zaměstnanců a zaměstnavatelů
a) uzavřené penzijní fondy (CPF) - typické
- Výše odvodů/příspěvků se liší dle charakteru povolání a
pro konkrétní skupiny zaměstnanců vystavěné
pracovního poměru: 33 % hrubých příjmů odvádí zaměstnanci
na kolektivních smlouvách (ryze druhý pilíř).
soukromého a veřejného sektoru, 20 % až 21 % OSVČ, 31 %
b) otevřené penzijní fondy (OPF) – hybridní
60
projektanti.
uskupení, které se řadí do druhého a třetího pilíře
- Výše dávek: od roku 1996 výpočet založen na výši příspěvků a
zároveň v závislosti na režimu pojištění (kolektivní
věku.61 Důchody jsou indexovány k cenám, resp. k životním
nebo individuální).
nákladům.

Ženy (ale také muži, pokud soustavně pečují o rodinu) získají vyšší výplatu důchodu, která se počítá na základě odpracovaných let. Výpočet je složitý, ale velmi dobře se dá
vyčíst z prospektu irského ministerstva práce a sociálních věcí, který je učen pro širokou veřejnost: Department of Employmen Affairs and Social Protection: New Total
Contributions Approach. 2017 [cit. 11. 10. 2018] Dostupný na http://www.welfare.ie/en/downloads/TotalContributionsApproach_PensionerScenarios.pdf
57
State pension (non-contributory)
58
Je přibližně 31,5 % průměrného příjmu.
59
Změna z dávkově definovaného (DB) na příspěvkově definovaný systém (NDC).
60
U zaměstnaných osob platí třetinu zaměstnanec a dvě třetiny zaměstnavatel.
61
Výše dávek se vypočte jako násobek celkových příspěvků do systému a stanoveného transformačního koeficientu, jež závisí na věku důchodce. European Commission:
Employment, Social Affairs & Inclusion. Italy – Old-age benefits. [cit. 19. 10. 2018] Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1116&langId=en&intPageId=4625
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3. pilíř
- Dobrovolný osobní penzijní plán, který se realizuje
na základě smlouvy o životním pojištění (PIP).
- Výše příspěvků je 6,91 % hrubé mzdy.
- Počet zaměstnanců ve třetím pilíři je nízký.
- Podléhá dani pouze částečně (daň z výnosů).

-

-

62

Zákonný věk odchodu do důchodu byl v roce 2018 66 let a 7
měsíců pro muže, ženy odchází do důchodu v soukromém
sektoru v 65 letech a 7 měsících, u OSVČ v 66 letech a jednom
měsíci. Postupně se věk zvýší až na 67 let u obou pohlaví a dále
se bude zvyšovat dle průměrné délky života.62
Matky mají vyšší koeficient pro výpočet důchodu. Věk odchodu
do důchodu se pro ženy s jedním nebo dvěma dětmi počítá jako
skutečný věk ženy plus rok, pro ženy se třemi a více dětmi se
k jejímu věku připočtou dva roky.
Minimální doba přispívání je 20 let.
Předčasný důchod je možný po splnění minimální doby přisívání
(Může být penalizace za předčasný důchod).63
Bonus za odložení odchodu do důchodu až do věku 70 let a 7
měsíců.
Zvláštní režim: pracovníci náročných a nebezpečných povolání.
Pobírání současně důchodu a mzdy je možné za splnění
podmínek.64
Výplata veřejných důchodů podléhá dani, která se odvíjí od výše
důchodu (různé stupně zdanění).

Vedle veřejného důchodového zabezpečení mají zaměstnanci soukromého sektoru a zaměstnanci veřejného sektoru, kteří byli zaměstnáni po roce 2000, nárok na dávku
při odchodu do důchodu, tzv. Trattto di fin rapporto (TFR).
63
Odchod do důchodu je nyní možný v 63 letech a 7 měsících po splnění podmínek: musí přispívat do systému 20 let, důchod musí dosáhnout alespoň 2,8 násobek dávky
sociálního příspěvku na stáří s pětiletým indexem průměrného nominálního HDP (dle nového systému NDC). Je možné odejít do důchodu o tři roky a sedm měsíců dříve. Přispíváli zaměstnanec 42 let a 10 měsíců (dle starého systému DB) u mužů a o rok méně u žen, může odejít do důchodu už v 62 letech. Odchod do důchodu je po splnění podmínek
bez penalizace. Požadavky se budou zvyšovat dle střední délky života. Za první rok předčasného odchodu do důchodu (při nesplnění podmínek) se výplata sníží o jedno procento,
za další rok o dva procentní body.
64
Platí pro osoby v NDC.
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Kypr

65

Minimální důchod (starobní sociální dávka)
- Forma sociální dávky, jednotná výše, povinný systém, nespojen
s výší výdělku, testován na potřebnost (výše příjmu nesmí
přesahovat výši dávky)65
- Financované ze státního rozpočtu
1. pilíř
Obecné schéma veřejného penzijního pojištění (GSIS)66
- Povinný, dávkově definován při použití bodového systému,
spojen s výší výdělků, netestován na potřebnost
- Povinné pro všechny (soukromý a veřejný sektor, OSVČ)
- Financován z příspěvků zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlády:
celková míra příspěvku pro zaměstnance činí 20,2 %
(každoročně se mění strop příspěvků)67 pro OSVČ 19,2 %.68
- Důchodové dávky se skládají ze základní a doplňkové části,
vypočítají se na základě příspěvkové doby a výše získaných
pojistných bodů.69
- Pro výpočet dávek se bere do úvahy celá pracovní historie,
dávky podléhají dani z příjmu
- Zákonný věk odchodu do důchodu (pro plnou výši penze): 65 let
dle bodů (každých 5 let je věk revidován na základě očekávané
délky života).

Soukromé schéma

2. pilíř73
Zaměstnanecké fondy
- Dávkově definovány
- Povinné pro státní zaměstnance
- Dobrovolné penzijní fondy a podobné kolektivní
dohody, které poskytují svým členům jednorázové
příspěvky či jednorázové podpory

Minimální důchod je stanoven na 448,7 eur za měsíc. Za rok se počítá s výplatou 13 dávek a celková suma minimálního důchodu je 5 824,91 eur ročně. Příjemci assegno
sociale ve věku 70 let a více dostávají další část měsíčního důchodu až do výše 190,26 eur (navíc k 448,7 eurům). Mohou dosáhnout na příspěvek až 8 298,29 eur ročně.
66
General social insurance scheme
67
Zaměstnanec a zaměstnavatel přispívají stejně po 7,8 %, vláda 4,6 %.
68
OSVČ hradí 14,6 %, vláda 4,6 %. Celková výše příspěvku se každých pět let upravuje o 1,3 % až do roku 2039.
69
Důchod je indexován.
73
Na Kypru neexistuje 3. pilíř.
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Litva

70

Předčasný odchod do důchodu ve věku 63 let je možný
na základě přísných podmínek s přihlédnutím ke stupni
invalidity, počtu odpracovaných let.70 Odložení nároku
na důchod je možné do 68 let, kdy osoba získá bonus.71
- Dodatečná sociální ochrana pro důchodce ve formě podpory
příjmu a garantovaného minimálního příjmu
Sociální důchod
- Minimální důchod pro rezidenty nad 65 let
- Zaručuje univerzální důchodové zabezpečení (pro důchodce bez
důchodu nebo s velmi nízkým důchodem) a jeho sazba
odpovídá 81 % plného základního důchodu GSIS.72
1. pilíř
Veřejný systém důchodového pojištění
3 typy veřejného nefondového dávkově definovaného systému:
zákonné penzijní pojištění, státní důchody a sociální důchody
Zákonné penzijní pojištění
- Klasický povinný průběžný systém, spojen s výší výdělku
(pokrývá zaměstnance i OSVČ), netestován na potřebnost
- Financován z příspěvků zaměstnavatelů (22,3 %) a zaměstnanců
(3 %)

Soukromé schéma

2. pilíř
Zákonný fondový penzijní systém
- Příspěvkově definovaný, povinný78
- Financován z příspěvků zaměstnanců a státu takto:79
- 2 % své mzdy přispívá zaměstnanec na důchodové
pojištění povinně
- 2 % své mzdy přispívá zaměstnanec na důchodové
pojištění dobrovolně
- 2 % průměrné mzdy přispívá stát

Předčasný odchod do důchodu je penalizován snížením výplaty důchodu (za každý měsíc předčasného odchodu o 0,5 %).
Za každý odložený měsíc naroste důchod o 0,5 %.
72
První pilíř rovněž poskytuje důchodcům dodatečnou ochranu minimálních příjmů.
78
Účastníci se mohou připojit k programu dobrovolně, ale neexistuje žádný způsob, jak opustit systém do věku odchodu do důchodu.
79
V roce 2014 bylo rozhodnuto o financování druhého pilíře ze tří zdrojů: část povinných příspěvků zaměstnance, osobní příspěvek zaměstnance a státní dotace.
71
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Důchodová dávka se skládá ze dvou složek:
- Obecná (základní) složka, která se vypočítá pouze
na základě příspěvkového období.
- Individuální složka týkající se samotné výše výdělku.
- Pracující důchodci mohou kombinovat výplatu důchodu a
příjem ze zaměstnání.
- Neexistují výjimky ve výplatě důchodových dávek nebo
v příspěvcích pro pracovníky náročných povolání.
- Věk odchodu do důchodu: 63,5 let pro muže a 62 let pro ženy
(v roce 2017) 74; pro plnou penzi je potřeba přispívat 30 let75;
Nárok na důchod (snížený) má osoba po 15 letech odvodů
- Předčasný důchod je možný za splnění podmínek
při penalizaci.76
Státní důchod
- Vyplácí se poválečným protisovětským bojovníkům a lidem,
kteří trpěli bývalým sovětským režimem. Druhou skupinou jsou
vojenští a policejní důstojníci, soudci, vědci, umělci.
Sociální důchod
- Minimální důchod pro osoby bez nároku na důchod ze systému
sociálního pojištění (nebo s nárokem na velmi nízký důchod) a
osoby se zdravotním postižením
- Není testován na příjmy ale pouze na příjmy z důchodového
pojištění
- Výše sociálního důchodu se odvíjí od výpočtového koeficientu,
který stanoví vláda.77

Podíly příspěvků se budou zvedat do roku 2020 dle
schématu 3,5 %, 2 %, 2 %.

3. pilíř
- Dobrovolný, fondový, příspěvkově definovaný
- Podmínky na základě smlouvy se soukromou
společností
- Dobrovolné příspěvky zaměstnavatele i zaměstnance
- Příspěvky jsou daňově odpočitatelné – někteří
zaměstnavatelé díky tomu přispívají, jelikož příspěvky
vykáží jako náklady a odečtou se z daňového zisku.
- Účast: přibližně 4 % pracující populace.
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1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- Povinný, průběžný, příspěvkově definovaný systém pomyslných
účtů (NDC)80 spojený s výdělky, netestován na potřebnost
- Financován z příspěvků zaměstnanců81; zaveden odvodový
strop
- Výše důchodu z 1. pilíře je stanovena celoživotními příspěvky
zaplacenými do systému.82 Vypočte se rozdělením
individuálního kapitálu (v systému) podle průměrné délky života
ve věku, kdy je nárok na důchod (faktor G). Lotyšský důchodový

2. pilíř
- Fondový, příspěvkově definovaný, spojen s výší
výdělku
- Přispívá se do něj od roku 2001, povinný
pro zaměstnance narozené po roce 1971
- Velké procento neaktivních účastníků, jedna pětina88
- Financován z části příspěvků v 1. pilíři na jednoho z 9
správců aktiv.89
3. pilíř
Individuální penzijní spoření
- Dobrovolné, spojené s výší výdělku

Systém sociálního pojištění nebyl reformován až do začátku roku 2018, s výjimkou pokračujícího zvyšování zákonem stanoveného důchodového věku. Do roku 2012 byl
důchodový věk 62,5 let pro muže a 60 let pro ženy. Od ledna 2012 se začal zvyšovat o 2 měsíce ročně u mužů a o 4 měsíce ročně u žen s cílem dosáhnout 65 let pro muže i ženy
v roce 2026. V roce 2017 dosáhl věk odchodu do důchodu 63,5 roku u mužů a 62 let pro ženy.
75
V rámci reformy se doba příspěvků zvýší z 30 na 35 let v roce 2027. Každý rok se požadovaná doba prodlouží o šest měsíců.
76
Důchod se vyplácí osobám, které splnily podmínku 30 let a 6 měsíců a mají do důchodu nejdéle 5 let. Dávka starobního důchodu se sníží o 0,4 procent za každý měsíc, který
osoba odešla do předčasného důchodu. Snížená výše důchodu se platí po celou dobu odchodu do důchodu.
77
Výplata se pohybuje okolo 117 eur až 130 eur. Při výpočtu částky, která má být přiznána, jsou vzaty v úvahu takové faktory jako počet dětí (až pět) a doba, po které se osobě
se zdravotním postižením dostává péče. Dávky jsou splatné ode dne vzniku nároku. Mohou být poskytnuty až 12 měsíců zpětně před podáním všech potřebných dokumentů
městské správě.
80
Notional defined-contribution system
81
Odvádí se 20 % z hrubé mzdy v případě, že je osoba účastníkem pouze 1. pilíře, pokud se osoba účastní také 2. pilíře, tak se příspěvky rozdělí: 16 % do 1. pilíře a 4 % do 2.
pilíře.
82
Vzniká pomyslný fiktivní kapitál na osobu.
88
Velký podíl neaktivních účastníků je způsoben masivní emigrací.
89
Ti nabízejí 23 penzijních plánů se třemi různými rizikovými profily: aktivní, vyvážené a konzervativní. V okamžiku odchodu do důchodu může být akumulovaný kapitál převeden
na rentu buď přidáním do nominálního kapitálu v prvním pilíři, nebo pořízením životního pojištění.
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vzorec automaticky spojuje výši přidělených důchodů s předpokládanou délkou dožití.83
Minimální výše důchodu je extrémně nízká (od 70 eur za měsíc v závislosti na době, po kterou byly odváděny příspěvky)84
Zákonný věk odchodu do důchodu: 63 let pro muže i ženy,
do roku 2025 se zvýší na 65 let (následně bude zvyšován dle
očekávané délky života)
Možnost předčasného důchodu 2 roky před zákonným věkem,
za splnění podmínek85; mohou o něj požádat osoby 5 let před
zákonným odchodem do důchodu za výjimečných podmínek.86
Minimální doba přispívání do systému: 15 let, od roku 2025 to
bude 20 let87
Kombinace mzdy a plného důchodu je možná.
Stát pokrývá z hlediska péče o dítě pojistné do věku 1,5 roku
dítěte.

Příspěvky mohou být financovány jak zaměstnanci,
tak zaměstnavateli90
Možnost využít daňové slevy, peníze ve fondu se dědí
Minimální věk pro výběr finančních prostředků: 55 let

Faktor G pro věk 62 let vzrostl z 18,50 v roce 2014 na 18,96 v roce 2017. To znamená, že osoby stejného věku a se stejnou částkou akumulovaného penzijního kapitálu, které
odejdou do důchodu, dostávají nižší měsíční důchody. Fiktivní penzijní kapitál je každoročně valorizován na základě růstu národních mzdových nákladů, což znamená, že je
ovlivněn velikostí pracovní síly, tj. méně pracujících lidí znamená nižší valorizaci. Důchody jsou dvakrát postiženy demografickými změnami: valorizací a výpočtem dávek při
uplatnění nároku na důchod. Důchody jsou indexovány. V roce 2018 se změnila indexace důchodů. Vzorec pro výpočet základní výměry důchodu je složitý a závisí na délce
pobírání důchodu (odhaduje se), indexu CPI, indexu mzdových nákladů. Penze se vypočítá jako: Měsíční příspěvek = (individuální kapitál/očekáváná doba dožití v důchodu) +
nově se také započítává indexace. Index = CPI+0,6*index mzdových nákladů (v závislosti na délce příspěvkové doby) – 30 – 39 let = index mzdových nákladů = 0,6; nad 40 let =
index mzdových nákladů = 0,7; pod 30 let = 0,5.
84
Ze zemí OECD vykazuje Litva hned po Jižní Koreji nejvyšší počet penzistů na prahu chudoby (25 %).
85
Žadatel odváděl pojištění minimálně 30 let.
86
Osoba například přispívala alespoň 25 let, a která pečovala o pět dětí, případně o postižené dítě; přeživší jaderné katastrofy v Černobylu, jestliže délka pojištění není kratší než
15 let, atd.
87
Míra příspěvků činí 14 %.
90
Šest fondů nabízí 18 penzijních plánů.
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Důchody přiznané před rokem 1996 nepodléhají zdanění.
Po roce 1996 jsou důchody zdaněny.
Minimální důchod
- Forma sociální dávky pro lidi s nižším důchodem než je
minimální výše důchodu, testována na potřebnost
1. pilíř
Veřejný penzijní systém92
- Povinný, průběžný, dávkově definovaný, netestován
na potřebnost
- Dvě schémata:
1. obecný systém pro zaměstnance a OSVČ;
2. zvláštní systémy pro úředníky a další zaměstnance
ve veřejném sektoru.
- Financován z příspěvků zaměstnanců, zaměstnavatele a státu –
každý platí 8 % (celkem 24 %) hrubé mzdy93; OSVČ: 16 % hradí
sami, 8 % přispívá stát.
- 2 složky důchodové dávky:
- paušální dávka závislá na délce kariéry94
- část související s výdělky95

Soukromé schéma

2. pilíř
- Firemní fondy, do kterých přispívá zaměstnanec
- Zanedbatelný a téměř nikdo se jej neúčastní
- V roce 2017 vláda schválila reformy, které rozšíří pilíř
také pro OSVČ (od 1. 1. 2018)
- Daňové benefity
3. pilíř
- Dobrovolné penzijní fondy
- Výplata možná od 60 let věku
- Daňové benefity

Lucembursko má velký počet zahraničních pracovníků (45 %) a naopak velké procento rezidentů (55 %) přispívalo na důchody v zahraničí. Celkový důchod se mnohdy z tohoto
důvodu skládá z široké palety částečných důchodů, z nichž každý vychází z pojistné doby v daném členském státě EU, Švýcarsku nebo ze států, se kterými má Lucembursko
uzavřenou dohodu.
92
Lucembursko má v důchodovém fondu značnou rezervu finančních prostředků. Rezervu ukládá zákon. Tato rezerva se stále zvyšuje.
93
Míra příspěvků se mění každých deset let, současně je fixována pro období 2013-2022.
94
Vypočítá se jako procento minimálního sociálního příjmu (2017 = 473,71 eur za 40 let pojištění). U důchodců s kratší dobou pojištění se sníží v příslušném poměru o 1/40.
Paušální dávka se na konci roku doplní příspěvkem, který se každý rok mírně mění (2017 = 756,84 za 40 let pojištění).
95
Vypočte jako 1,819 % všech výdělků. Procentní výměra se bude do roku 2052 snižovat až na 1,6 %. Dávky se indexují CPI i vývojem reálných mezd. Za nepříznivých
ekonomických podmínek může být valorizace omezena speciálním zákonem.
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Maďarsko99

96

Minimální výše důchodu: 90 % minimálního sociálního příjmu
v případě splnění 40leté kariéry (2017=1771,75 eur za měsíc).
Maximální výše důchodu: pětinásobek minimálního sociálního
příjmu (2017 = 8202,55 eur za měsíc)
- Do pojistných let se započítává doba, ve které rodič pečuje
o dítě až do výše 24 měsíců (baby years). Až do věku 6 let dítěte
mohou rodiče požádat o uznání tzv. nepříspěvkové doby péče
o dítě.
- Vedle všeobecného systému důchodového pojištění mohou
rodiče, kteří se věnovali výchově svých dětí a již nemají benefit
z baby years (ten se do jejich důchodu promítl), po 65 roce věku
dostat od státu příspěvek s názvem „mammerent“ ve výši 86,54
eur měsíčně za každé dítě.96
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 65 let (minimální doba
účasti v systému je 40 let pro plnou výši důchodu)
- Předčasný důchod je možný v 57, respektive v 60 letech,
za splnění podmínek97
- Nejnižší míra chudoby u penzistů v Evropě98
1. pilíř
2. pilíř
Veřejný penzijní systém
- Povinné spoření bylo zrušeno v roce 2010
- Povinný, průběžný, dávkově definovaný, spojen s výší výdělku, - Rozděleno do 1. a 3. pilíře
netestován na potřebnost

Přísně hlídáno, zda rodič pobýval v době narození, respektive adopce, v Lucembursku.
Jestliže osoba přispívala 480 měsíců (40 let) do systému, může odejít do důchodu v 57 letech. V 60 letech může jít do důchodu osoba, která přispívala 480 měsíců na důchodové
pojištění z různých pilířů. Předčasné důchody se odvíjí od předem daných pravidel, která jsou velmi podrobná a dlouhá. Zahrnují v sobě odchod do důchodu z provozů, kde
pracují lidé na noční směny, odchod do důchodu z drobných podniků, atd.
98
Teoretická čistá míra náhrady je velmi vysoká, a to 97,5 procenta pro průměrného pracujícího, který odešel do důchodu po 40 letech příspěvků ve věku 65 let.
99
Jedná se o víceméně jednopilířový systém, 2. a 3. pilíř jsou pouze zbytkové (2. pilíř byl de facto zrušen) a v minimální výši
97
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Původně několik veřejných důchodových schémat – zrušeny 3. pilíř
- Dobrovolné fondové penzijní spoření
od 2012 nebo 2015 (už do nich není možné vstoupit)
- Velmi nízká účast, 89 % disponibilního příjmu
- Financován z příspěvků zaměstnavatele i zaměstnance100
101
dostávají penzisté od státu
- Při výpočtu výše dávek
se bere do úvahy celá pracovní
historie: výše dávky závisí na počtu odpracovaných let a výši
příjmů. Důchod se vypočítává jako procentní výměra z čisté
mzdy.102
- Možnost propojení práce a důchodu (s výjimkou veřejného
sektoru103)
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 63,5 let pro muže i ženy,
postupně se zvyšuje až na 65 let do roku 2022
- Minimální doba účasti v systému je 15 let.
- Předčasný důchod: od roku 2012 platí nová, přísnější, pravidla,
která ho prakticky znemožnila – výjimku tvoří ženy104
Minimální důchod
- Sociální pomoc, financován z daní
- Nárok: po 20 letech příspěvků

100

V roce 2017 byl příspěvek zaměstnavatele 15,75 % a příspěvek zaměstnance 10 % z hrubé mzdy.
Zvláštní režim výpočtu: OSVČ a nestandardní povolání
102
Výnosy z předchozích let jsou valorizovány dle průměrných výdělků v celém hospodářství v roce předcházejícím odchodu do důchodu. Vzorec výpočtu důchodu z hlediska
odpracovaných let není lineární. Za prvních 15 let náleží penzistovi 43 % důchodu, za 15 až 25 let to jsou dvě procenta ročně, za 26 až 36 let procento ročně, 37 až 40 let 1,5
procenta a nad 40 let to jsou dvě procenta ročně. Vyplácené důchodové dávky nepodléhají dani.
103
Od roku 2005 mohou navíc zaměstnanci ve veřejném sektoru pracovat na částečný úvazek, pokud splnili alespoň 25 let služby a od důchodového věku je dělí tři roky. Mohou
dostat až 70 % své mzdy.
104
Ženy mohou nastoupit do penze po odpracování 40 let, do této doby se počítá také výchova dětí v délce až 8 let, respektive 10 let v případě, že žena byla opatrovatelkou
osoby blízké. Odchod do důchodu nezávisí na věku ženy, ale pouze na splnění 40leté podmínky.
101
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1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- 2 části:
- Příspěvkový systém
- Nepříspěvkový systém
Příspěvkový systém
- Univerzální povinný systém, týká se téměř všech vrstev
společnosti (zaměstnanci a OSVČ105 nebo osoby, které
nepobírají plat106)
- Financován
z týdenních
příspěvků107
zaměstnavatele,
108
zaměstnance a státu
- Dva typy důchodové dávky: paušální109 a 2/3nová110
- Zákonný věk odchodu do důchodu: od roku 2014 se postupně
zvyšuje z 61 na 65 let v roce 2027
- Pro plnou penzi je potřeba minimálně roční průměr 50
týdenních příspěvků od věku 18/19 let.
Nepříspěvkový systém
- Forma sociální dávky, testována na potřebnost, v případě
nedosažení na penzi z příspěvkového systému111

3. pilíř
- představen v roce 2015
- na dobrovolném základě;
- osoba může investovat do soukromých důchodových
systémů (max. 1 000 EUR ročně pro daňové
zvýhodnění)
- splatnost po dosažení důchodového věku112
- daňové zvýhodnění pro investující osoby až do výše
150 EUR za rok
- soukromý spořicí účet zvýhodněný odpuštěním daně
z úroků z investovaného kapitálu

OSVČ svobodné osoby s měsíčním příjmem vyšším než 1005 EUR ročně a ženatí/vdané s příjmem vyšším než 1 470 EUR ročně
Osoby mladší 65 let, nejsou zaměstnaní ani OSVČ, pobírají příjmy z jiných zdrojů např. renty, dividendy, atd.
107
Příspěvky platí všichni zaměstnanci ve věku od 16 do 65 let. Na osoby starší 65 let se placení příspěvků nevztahuje ani tehdy, pokud i nadále vykonávají zaměstnání.
108
V případě OSVČ platí příspěvek pouze OSVČ a stát
109
Pro důchodce, jež dostávají také služební důchod nebo důchodce s nízkým příjmem.
110
Pro všechny ostatní důchodce. Nejedná se tak úplně o 2/3nové důchody, jelikož byly zastropovány na částce 13 980 eur ročně přičemž jsou navyšovány o růst nákladů
na bydlení, nebo jednorázově.
111
Hlavním cílem je poskytovat sociální pomoc nezaměstnaným živitelům rodiny, kteří hledají práci nebo nejsou schopni vykonávat výdělečnou činnost v důsledku nemoci a
pokud finanční zdroje jejich rodiny nepřesáhnou určitou hranici
112
Osoba při dosažení důchodového věku obdrží 30 % naspořené částky a zbytek je vyplácen na měsíční bázi.
106
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1. pilíř
Zákonné důchodové pojištění (SPI)
- povinný,
průběžně
financovaný
systém
založený
na mezigenerační solidaritě
- financován z příspěvků zaměstnanců, zaměstnavatelů ze mzdy
a státu (z daní)113
- pokrývá téměř všechny zaměstnance včetně některých OSVČ114
(výjimka jsou tzv. marginální zaměstnaní115)
- Zvláštní povinné schéma: státní zaměstnanci116
- Výše důchodu závisí na výdělcích v produktivním věku a počtu
let pojištění117; důchodové dávky jsou zdaněny
- Rodiči jsou přičítány body (earnings points) navíc za každé dítě
k pravidelným výplatám penze118
- Zákonný věk odchodu do důchodu: navýšen z 65 na 67 let
v rozmezí 2012 až 2031119; v roce 2017 je to 65 let a 6 měsíců

2. pilíř
Zaměstnanecké důchodové pojištění
- Dobrovolné (pro zaměstnance i zaměstnavatele
v soukromém sektoru)120
- Různá schémata: zpravidla dávkově definované (ale
můžou i příspěvkově), kapitálové
- Různé způsoby financování: příspěvky zaměstnance
(pravidelné částky spoření ze mzdy), příspěvky
zaměstnavatele (zvýhodněno odpočtem z daňového
základu) či kombinací obou předchozích (spoření
zaměstnance
podpořené
příspěvkem
zaměstnavatele)
3. pilíř
Individuální kapitálové důchodové pojištění
- Dobrovolný pilíř

Povinně je tvořen tzv. rezervní fond udržitelnosti (Nachhaltigkeitsrücklage), jehož výše se musí pohybovat mezi 0,2 až 1,5 násobku měsíčních výdajů hlavního systému SPI.
V případě, že na konci roku nebude tento cíl dosažen, musí se upravit výše příspěvků. V roce 2016 činil příspěvek zaměstnance a rovněž příspěvek zaměstnavatele 9,35 % z hrubé
mzdy. Příspěvek státu tvořil asi 23 % celkových příjmů v systému.
114
OSVČ nepodléhají zákonnému pojištění s výjimkou vybraných kategorií osob (např. OSVČ učitelé, pečovatelky, porodní asistentky, opatrovníci dětí, porodní asistentky, atd.)
115
Zaměstnanci v marginálních zaměstnáních mají možnost od této povinnosti odstoupit.
116
Samostatně oddělený povinný systém pro pracovníky státní správy s úřednickou definitivou tzv. Systém důchodového zabezpečení státních zaměstnanců
(Beamtenversorgung)
117
Za každý rok přispívání je výše příjmu převedena na body (earnings points). Jeden bod se rovná výši příjmu na úrovni průměrné mzdy. Výše získaných bodů se následně
vynásobí koeficientem hodnoty důchodů, jenž je každoročně upravován podle růstu mezd.
118
Bodový systém kompenzace nerovnosti pohlaví na trhu práce. K penzi se přičítají dva body za každé narozené dítě do roku 1992 a tři body po roce 1992.
119
Pojištěnci, kteří chtějí pobírat důchod předčasně (nejnižší věkový limit je 60 let) musí počítat s krácením částky o 0,3 % za každý měsíc před dovršením stanovené věkové
hranice odchodu do penze. V případě tzv. dlouhých kariér, je možnost jít do důchodu v 63 letech po 45 letech přispívání, nebo již po 35 letech přispívání avšak s penalizací.
120
Ve veřejném sektoru jsou zaměstnanci i zaměstnavatelé na základě kolektivní smlouvy povinni se účastnit doplňkového penzijního připojištění.
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Minimální doba přispívání pro nárok alespoň na část důchodu
je 5 let.
- Při splnění všech podmínek odchodu do důchodu neexistuje
omezení vyplácené penze při dosažení jakýchkoli příjmů
ze zaměstnání nebo jiného zdroje
Minimální důchod
- Jako takový neexistuje, existuje forma sociální dávky ve stáří,
která je součástí systému minimálního příjmu
- Není spojen s výší výdělků, testován na potřebnost, součást
sociálního zabezpečení
1. pilíř
Paušální státní důchod (AOW)123
- Povinný, průběžný systém, výše dávky není spojena
s výší výdělků (stejná výše pro všechny)124
- Zákonný věk odchodu do důchodu: postupně se zvyšuje z 65 let
na 67 let v roce 2021 (následně spojen s očekávanou
průměrnou délkou života); předčasný důchod není možný;
podmínkou je také být pojištěn déle než 1 rok (pro osoby
narozené po roku 1950)
- Pro plnou výši penze je potřeba rezidence v Nizozemsku 50
let125
- Výplata důchodové dávky podléhá zdanění

Různé produkty s možností podpory formou státního
příspěvku ke spoření, úlevou na daních či přímou
finanční podporou na základě rodinných poměrů121

2. pilíř
Systém soukromých zaměstnaneckých fondů
- Kvazi mandatorní, penzijní fondy nebo pojišťovny
- Na základě dohody zaměstnavatele a zaměstnanců
(odborů) – liší se podle jednotlivých vyjednaných
smluv
- Zahrnuje 90 % lidí s příjmem
- Financovány z příspěvků zaměstnavatele (většinou
2/3 příspěvku) i zaměstnanců
3. pilíř
Individuální kapitálové důchodové pojištění
- Doplňkové penzijní připojištění, dobrovolné

Manželé a rodiče dostávají přímou podporu několik set eur ročně na každé dítě.
Jedná se o klasický třípilířový systém. Nizozemský systém patří mezi nejlépe hodnocené systémy s jednou z nejnižších měr ohrožení chudobou a sociální exkluze.
123
Sociale Verzekeringsbank: AOW pension home [cit. 15. 10. 2018] Dostupné z https://www.svb.nl/int/en/aow/
124
Liší se pro 1 a dvoučlennou domácnost a také jestli oba členové dostávají již důchod nebo nikoliv.
125
Výše důchodu se snižuje za každý rok nerezidence o 2%. Tedy za každý rok rezidence náleží nárok na 2 % AOW.
122
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Polsko128

126

- Je možné kombinovat důchod a příjem ze zaměstnání
- Financován z příspěvků zaměstnanců (17,9 % hrubé mzdy)126
Sociální důchod (AIO)
- Testován na potřebnost, určen pro osoby, které mají malý nebo
žádný příjem ze systému paušálního státního důchodu
- AIO je placen do výše minimálního příjmu stanoveného
vládou127
1. pilíř
Veřejný zákonný penzijní systém
- Zahrnuje zaměstnance a OSVČ (mimo zemědělství)
- Správce: Sociální pojišťovna
- 2 schémata:
- Narození do 1948 – průběžný dávkově definovaný
(DB)129
- Narození po roku 1948 – příspěvkově definovaný
průběžný (nefinanční) systém (DC)
- Financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů (rovným
dílem 19,52 % z hrubé mzdy).130 Příspěvky jsou rozděleny
do dvou nebo tří důchodových účtů.131 Výše příspěvku je

Soukromé schéma
-

Vzhledem k pokrytí ve 2. pilíři má 3. pilíř pouze
malý význam

2. pilíř
Dobrovolný osobní penzijní fond
- Příspěvky do veřejného penzijního systému mohou
být rozděleny a část (2,92 % hrubé mzdy) může jít
do osobního příspěvkového fondu (FDC)
- Původně povinný, od roku 2014 dobrovolný (ve
stejném roce došlo také ke snížení výše příspěvků)
Návrh
nového
zákonného
zaměstnaneckého
„kapitálového plánu“
- Příspěvky zaměstnance i zaměstnavatele, doplatek
státu

Stanoven odvodový strop na výši příjmů (pro rok 2017 ve výši 33 791 eur).
Liší se podle rodinného stavu.
128
Podrobnější informace lze nalézt zde: Rzeczpospolita Polska: Ageing Working Group: Polish country fiche on pension projections 2018, December 2017 r. [cit. 12. 10. 2018]
Dostupné z https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_country_fiche_pl.pdf
129
Základní výměra v tomto systému je rovna 24 % průměrné mzdy – tedy má významný redistribuční charakter.
130
Stát platí příspěvky za nezaměstnané, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, nebo dlouhodobě pečující členy rodiny.
131
Příspěvky v DC systému jsou rozděleny do dvou nebo tří účtů. 12,22 % jde do prvního účtu (NDC1). Do účtu NDC2, který je fondový, mohou posílat osoby 7,3 % nebo 4,38 %
hrubé mzdy. Peníze v tomto účtu mohou být zděděny. V případě, že do NDC2 posílá osoba 4,38 % mzdy, může zbytek dobrovolně posílat do dobrovolného osobního penzijního
fondu (FDC). Vstup do tohoto fondu je dobrovolný. Dávky jsou, ale vyplácené z NDC2.
127
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omezena stropem (platí se pouze do mzdy ve výši 30násobku
průměrné měsíční mzdy).
- Výše dávek je vypočtena jako podíl hodnoty důchodových účtů
(po indexaci a valorizaci) a očekávané délky života při odchodu
do důchodu. Tedy výše dávek závisí na odvodech do systému. Je
omezena limitem pro výši odvodů.
- Věk odchodu do důchodu: 65 let muži, 60 let ženy132
- Neexistuje podmínka minimální účasti v systému, pro nárok
na garantovaný minimální důchod je však potřeba být pojištěn
25 (muži) nebo 20 let (ženy).
- Minimální výše důchodu: 1000 PLN/měsíc, je doplácena
z veřejných fondů
- Předčasný důchod pro některá nebezpečná povolání (horníci)
- Speciální schémata pro zemědělce, a uniformované složky
1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- 2 schémata:
- Zaměstnanci soukromého a veřejného sektoru
(od 2006)
- Státní zaměstnanci (do roku 2006)
- Zákonné penzijní pojištění, povinný, průběžný systém, dávkově
definovaný, spojen s výší výdělku

3. pilíř
- Dobrovolné zaměstnanecké
penzijní pojištění

nebo

individuální

2. pilíř
Zaměstnanecké fondy:
- 3 schémata:
- Dávkově definovaný pro bankovní sektor
- Dávkově definovaný
- Příspěvkově definovaný
3. pilíř
- Individuální možnosti soukromého připojištění

Nejdříve byl pro obě pohlaví zvýšen na 67 let, ale v roce 2017 opět snížen pro ženy na 60 let a pro muže na 65 let.
Více k důchodovému systému v Portugalsku lze nalézt zde: Ministry of Finance, Office for Economic Policy and International Affairs: Portugal Country Fiche, January 2018
[cit. 12. 10. 2018] Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_country_fiche_pt.pdf
133
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134

Soukromé schéma
zaměstnanců134

Financován z příspěvků zaměstnavatelů,
a
příspěvkem z DPH a spravován fondem sociálního zabezpečení
(při deficitech je dotován ze státního rozpočtu).
Výše dávek je vypočtena na základě výše výdělků (průměr 40
nejlepších let), celkové akruální sazby a faktoru udržitelnosti.135
Věk odchodu do důchodu: 66 let (do budoucna se má odvíjet
od očekávané délky života)
Možnost předčasného důchodu v 60 letech (za každý rok
pod stanovený věk odchodu do důchodu penalizace) a
odpracovaných 40 letech (za každý rok navíc snížení
penalizace)136; možnost předčasného odchodu do důchodu
pro dlouhodobě nezaměstnané137 v 62 letech po 15 letech
v systému.
Bonus za odložení odchodu do důchodu.
Zvláštní režim: povolání považovaná za obtížná nebo stresující
(horníci, námořníci, atd.)
Minimální výše důchodových dávek je stanovena zákonem
na základě délky pojištění, rozdíl je doplacen ze státního
rozpočtu. Maximální výše není stanovena.

Odvody tvoří 34,75 % hrubé mzdy (z čehož 26,94 % je určeno na důchody): 11 % platí zaměstnanec, 23,75 % zaměstnavatel. OSVČ platí 26,9 % z hrubých příjmů.
Celková akruální sazba se vypočte jako násobek akruální sazby a počtu let v systému. Pohybuje se tak od 30 do 92 % průměrné měsíční mzdy. Takto vypočtená dávka se ještě
upraví o faktor udržitelnosti. Faktor udržitelnosti zavádí do výpočtu také prvek délky dožití. Přesný vzorec pro výpočet lze nalézt zde: Ministry of Finance, Office for Economic
Policy and International Affairs: Portugal Country Fiche, January 2018 [cit. 12. 10. 2018] Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/final_country_fiche_pt.pdf
136
Při velmi dlouhé pracovní kariéře nad 48 let – žádná penalizace
137
Pokud nezaměstnanost nastala po 57. roce věku (bez penalizace) nebo mezi 52-57 lety (s penalizací) při zvýšené době pojištění na 22 let.
135
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Minimální důchod - Nepříspěvkový sociální starobní důchod
- pro osoby, které nesplní podmínky pro zisk důchodu
z průběžného systému pojištění
- Testován na potřebnost, není spojen s výší výdělku
Sociální doplatek pro starší osoby (od 65 let věku) – zaveden,
protože minimální výše důchodových dávek i výše nepříspěvkového
minimálního důchodu je stanovena nižší, než je hranice chudoby
1. pilíř
Zákonné penzijní pojištění (Gesetzliche Pensionsversicherung)
- Povinný138, průběžný, dávkově definovaný, netestován
na potřebnost, spojen s výší výdělku
- Financován z příspěvků139 zaměstnavatele, zaměstnance a státu
(v případě deficitů)
- Systém výpočtu důchodových dávek je v současnosti
reformován.140 Systém je postaven více na zásluhovosti, tedy při
vyšších příspěvcích a delším období přispívání má důchodce
následně vyšší důchod.
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 65 let (pro ženy
v soukromém sektoru pouze 60 let – v letech 2024 až 2033 má
dojít k vyrovnání na 65 let), doba přispívání do systému
pro plnou penzi je 45 let (pro muže, pro ženy postupně naroste
na 45 let), minimální doba přispívání je 7 let

2. pilíř
Zaměstnanecké fondy
- Založené na pracovní smlouvě
- Málo rozšířené
- Extra možnost: Zaměstnavatelé jsou povinni odvádět
1,53
%
z hrubé
mzdy
do
speciálního
zaměstnaneckého fondu. Zaměstnanec si po skončení
zaměstnání může tyto peníze buď vybrat, nebo
odložit na důchod.
3. pilíř
Individuální dobrovolné soukromé penzijní pojištění
- Možnost státní podpory v rámci „systému prémiemi
podporovaného
důchodového
spoření“
(Prämienbegünstigte Zukunftvorsorge)
- Malý význam

Zahrnuje všechny osoby výdělečně činné s výjimkou státních zaměstnanců (pro státní zaměstnance spolkové úrovně se systém postupně sjednotí v rámci obecného systému,
státní zaměstnanci jednotlivých spolkových zemí mají různé systémy). Lidé s příjmem nižším než je minimální úroveň pro zdanění příjmu (Geringfügigkeitsgrenze) mohou
do systému vstoupit dobrovolně.
139
Maximální výše příjmu pro výpočet příspěvků do systému je omezena. Např. v roce 2017 se jednalo o příjem do výše 4 980 eur měsíčně.
140
Dávky se budou vypočítávat na základě celé pracovní historie, dojde ke snížení akruální míry z 2 na 1,78 % a maximální míra nahrazení mzdy důchodem bude činit 80 %
vyměřovacího základu při odpracování 45 let. Rovněž byl zvýšen vyměřovací základ za období péče o děti. Od roku 2014 je zaveden systém individuálních penzijních kont.
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141

Bonus za posunutí odchodu do důchodu
Několik možností pro odchod do předčasného důchodu (např.
na základě dlouhé odpracované doby 45 let), nebo v případě
náročných povolání, atd. (může být penalizován)141
- Zvláštní režim: náročná zaměstnání, zemědělci, státní
zaměstnanci atd.
- Neexistuje minimální důchod, ale tzv. vyrovnávací příplatek142,
jenž je testován na potřebnost a určen lidem s nárokem
na důchod.
- Omezena je minimální (vyrovnávací příspěvek) i maximální
(strop na odvody) výše důchodových dávek.
1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- Povinný144, průběžný, spojen s výší výdělku
- Financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů (jejich
příspěvky vyšší v případě práce v náročných podmínkách)145
- Důchodové dávky jsou vypočteny bodovým systémem
z celoživotních příjmů146, odráží tak výši příjmů

Soukromé schéma

2. pilíř
Zákonný fondový systém
- Povinný, vznikl roku 2004 (tehdy povinný vstup
pro všechny mladší 35 let, dobrovolný pro 35 až 45
let), příspěvkově definovaný
- Financován z příspěvků zaměstnanců (část příspěvků
z 1. pilíře, celková odvodová zátěž je tak stejná)

V rámci právě probíhající reformy dochází ke zpřísnění podmínek pro možnost využití předčasného důchodu.
V případě, že výše výsledné dávky nedosáhne stanoveného minima (minimální příjem) je rozdíl dorovnán ze státního rozpočtu. Výše minimálního důchodu pro osoby
přispívající 30 let do systému je 1000 eur/měsíc (v roce 2017).
143
Třípilířový důchodový systém byl zaveden v roce 2007.
144
Pro většinu typů kontraktů a pracovních smluv, dá se vstoupit i dobrovolně. Nevztahuje se na některá povolání.
145
Příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele odpovídají výši 26,3 % z hrubé mzdy a mohou růst až do výše 36,3 % v případě práce v náročných podmínkách. Zaměstnanec platí
10,5 % z hrubé mzdy, z toho 5,4 % do 1. pilíře a 5,1 % do 2. pilíře. Výše příspěvků není omezena stropem.
146
Celoživotní průměr bodů (vztah mezi hrubým příjmem jednotlivce a průměrnou mzdou v daném roce)*bodová hodnota (pro rok 2017 je to 1000 RON). Bodová hodnota se
má ročně navyšovat o průměrnou inflaci a ½ růstu průměrné mzdy.
142
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3. pilíř
Individuální soukromé penzijní fondy
- Dobrovolný
- Financován příspěvky zaměstnance a dobrovolně
může přispívat také zaměstnavatel
- Příspěvky zaměstnance i zaměstnavatele jsou až
do výše 400 eur odečitatelné z daní

Důchodové dávky jsou zdaněny při existenci nezdanitelné
částky
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 65 let (pro muže), 60 let 8
měsíců (pro ženy v říjnu 2017, do roku 2030 to bude 63 let)
- Minimální doba přispívání do systému je 15 let, pro maximální
důchod 35 let (v současnosti pro ženy méně ale do roku 2030 se
srovná také na 35 let), započítává se doba strávená
na mateřské/rodičovské dovolené
- Možnost předčasného147 i odloženého odchodu do důchodu
- Zvláštní schémata: advokáti, notáři, církev
Minimální důchod
- Forma sociální dávky, hrazena ze státního rozpočtu (od 03/2017
ve výši 520 RON)
1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- 4 části:
- „národní“ (kvazi univerzální) nepříspěvkový systém,
financován ze státního rozpočtu; (fakticky se jedná
o minimální výši důchodu)
- Povinný příspěvkový, průběžný dávkově definovaný
systém (primární);
- Přídavný (sekundární), příspěvkový, příspěvkově
definovaný systém;
- Paušální část příspěvkového systému

2. pilíř
- dobrovolné zaměstnanecké fondy
- málo využívané
3. pilíř
Individuální kapitálové důchodové pojištění
- dobrovolné
- málo využívané

Možnost odchodu do důchodu o 5 let dříve v případě splnění podmínky 35 let (v případě žen méně – plná doba přispívání) přispívání. Nárok na plný předčasný důchod vzniká,
když je doba přispívání 43 let, (tedy o 8 let delší než plná doba přispívání, tedy pro ženy méně než 35 let), nebo částečný důchod, kdy je doba přispívání mezi 35 a 43 lety
při sníženém důchodu. Po dosažení požadované plné doby 43 let (nebo odpovídající době pro ženy) se důchod navýší na plný.
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Slovensko150

148

Správci: Sjednocená agentura pro sociální pojištění (pro národní
a primární systém) a Sjednocený fond pro doplňkový a paušální
důchod (sekundární a paušální část systému)
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 67 let; při odpracovaných 40
letech148 je možný odchod do důchodu v 62 letech
- Penalizace za předčasný odchod do důchodu; předčasný
důchod je možný od 62 let při 15 letech přispívání
- Zvláštní podmínky pro zaměstnance v těžkých a nebezpečných
zaměstnáních
- Maximální výše důchodu je omezena
Minimální důchod (jako sociální dávka)
- Dávka149 pro osoby nad 65 let věku bez pokrytí z veřejného
penzijního systému
- Testován na potřebnost
1. pilíř
Veřejný penzijní systém – povinné důchodové pojištění
- Povinný, průběžný, spojen s výší výdělku (s výší příspěvků
do systému), dávkově definován
- Správce: Sociální pojišťovna

Soukromé schéma

2 pilíř156
Soukromé spoření u důchodových společností
- Statutární, fondový důchodový systém
- Fondový, příspěvkově definován
- Dobrovolný (bez možnosti výstupu) – již několikrát byl
na základě
politického
rozhodnutí
otevřen
pro vystoupení

40 let placení příspěvků do systému
V současnosti 360 eur/měsíc.
150
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Dôchodkový systém [cit. 4. 10. 2018] Dostupné z https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovysystem/dochodkovy-system/
156
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: II. pilier – starobné dôchodkové sporenie [cit. 4. 10. 2018] Dostupné z https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poisteniedochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilier-starobne-dochodkove-sporenie/
149
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151

Soukromé schéma
zaměstnavatele151,

Financován příspěvky zaměstnance a
stát
platí příspěvky za stanovené skupiny obyvatelstva (osoby
pečující o děti nebo o hendikepované apod.)
Zákonný věk odchodu do důchodu: 62 let (od roku 2017 spojen
s průměrnou střední délkou života, tedy bude dále růst);
minimální doba přispívání do systému: 15 let
Pro ženy narozené do konce roku 1961152 je věk odchodu
do důchodu snižován o počet narozených dětí, pro mladší ženy
již toto ustanovení neplatí153
Penalizace za předčasný odchod do důchodu (možný 2 roky
před zákonným věkem), bonus za odložení odchodu
do důchodu
Dávky jsou vypočteny na základě bodového systému154 a závisí
na výši výdělku a době v systému; výše dávky je omezena,
omezením maximální výše osobního mzdového bodu jako
jednoho z parametrů pro výpočet dávky.

-

Příspěvky zaměstnavatele, zaměstnance a státu (o to
menší příspěvky do 1. pilíře)

3. pilíř
Individuální doplňkové dobrovolné důchodové pojištění
- Na dobrovolné bázi může také přispívat
zaměstnavatel

V současnosti zaměstnanci přispívají 4 % z hrubé mzdy a zaměstnavatelé 14 % z hrubé mzdy. V případě, že je zaměstnanec také v 2. pilíři, jde 4,5 % z hrubé mzdy (z části
placené zaměstnavatelem) do tohoto pilíře.
152
Více viz: Sociálna pojisťovňa: Dôchodkový vek v roku 2017 a 2018 [cit. 4. 10. 2018] Dostupné z https://www.socpoist.sk/dochodkovy-vek-v-roku-2017/62961s
153
Neustále probíhají politické debaty o možném opětovném zavedení snižování důchodového věku o počet narozených dětí. Ženy narozené po roce 1961 zatím důchodového
věku nedosáhly.
154
Výše důchodové dávky se vypočte jako: Průměrný osobní mzdový bod*období důchodového pojištění*aktuální důchodová hodnota. Průměrný osobní mzdový bod je
vypočten jako podíl osobního vyměřovacího základu a obecného vyměřovacího základu. Průměrný osobní vyměřovací základ je průměr úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce
za kalendářní roky, z kterých se platilo pojištění. Obecný vyměřovací základ představuje 12 násobek průměrné měsíční mzdy za daný rok. Osobní vyměřovací základ je průměr
vyměřovacích základů za daný rok, ze kterých bylo placeno pojistné. Osobní mzdový bod může dosáhnout maximálně hodnoty 3. Aktuální důchodovou hodnotu zveřejňuje ročně
Sociální pojišťovna. Sociálná poisťovňa: Starobný dôchodok, [cit. 4. 10. 2018] Dostupné z https://www.socpoist.sk/starobny-dochodok/1286s
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Soukromé schéma

Minimální důchod: stanoven garantovaný starobní důchod
v případě, že suma přiznaného důchodu nedosahuje aspoň této
hodnoty.155
1. pilíř
Veřejný penzijní systém (starobní a invalidní důchody)
- Povinný, průběžný, dávkově definovaný, spojen s výší výdělku
- Správce: Slovinský institut důchodového a invalidního
pojištění157
- Financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů158, a
přímými transfery ze státního rozpočtu159
- Bonusy za posunutí odchodu do důchodu a také penalizace
za předčasný důchod
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 65 let (od roku 2020)160;
předčasný důchod: 60 let; Minimální doba v systému 15 let
- Možnost snížení věku odchodu do důchodu161 z důvodu péče
o děti162, a to až na 56 let u žen a 58 let u mužů

2. pilíř
Zaměstnanecký fond
Různá schémata podle odvětví:
- Povinný pro státní zaměstnance a nebezpečná
povolání, příspěvkově definovaný
- Dobrovolná schémata (pokrývá téměř 2/3 všech
zaměstnanců,
založeny
na
kolektivních
smlouvách), příspěvkově definovaný
- Financován
z příspěvků
zaměstnanců
a
zaměstnavatelů (jejich výše závisí na jejich dohodě)
3. pilíř
Individuální kapitálové důchodové pojištění
- Dobrovolné

Pojištěnec musí pro získání nároku na minimální důchod mít příjem ze starobního a invalidního důchodu pod hranicí minimálního důchodu a musí získat nejméně 30 let
kvalifikovaného období důchodového pojištění. V případě odpracovaných 30 let (tedy 30 let v systému pojištění) je minimální důchod 1,36 násobkem životného minima, tedy
v současnosti 241,3 eur měsíčně. Za každý další rok v systému se koeficient pro výpočet minimálního důchodu zvyšuje. Sociálna pojisťovňa: Minimálny dôchodok [cit. 4. 10.
2018] Dostupné z https://www.socpoist.sk/minimalny-dochodok/60217s
157
The Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
158
Zaměstnanec odvádí 15,5 % a zaměstnavatel 8,85 % z hrubého příjmu zaměstnance. Strop na výši odvodů není zaveden.
159
V roce 2016 tvořily transfery ze státního rozpočtu 28 % všech příjmů Slovinského institutu důchodového a invalidního pojištění.
160
V současnosti je pro muže 65 let a pro ženy 63 let. Postupně bude pro ženy navyšován a srovnán pro muže i ženy na 65 let v roce 2020. V roce 2012 byl důchodový věk
pro ženy 61 a pro muže 63 let.
161
Věk odchodu do důchodu může být snížen také o 2/3 doby vojenské služby nebo v případě zaměstnání před 18. rokem života.
162
Ženy musí splnit podmínku 38 odpracovaných let a věk odchodu do důchodu může být snížen z důvodu péče o děti maximálně o 48 měsíců, v případě odpracovaných 40 let
může být důchodový věk snížen až na 56 let. Muži mohou využít tohoto snížení věku odchodu do důchodu v případě, že pobírali rodičovské dávky (tedy byli na rodičovské
dovolené). V takovém případě jim při odpracování 38 let může být věk odchodu do důchodu snížen na 63 let, v případě odpracování 40 let až na 58 let věku.
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Spojené
království163

163
164

Minimální důchod v případě splnění všech podmínek je od roku
2017 stanoven na 500 eur.
- Minimální vyměřovací základ je stanoven ve výši 76,5 %
průměrné čisté mzdy. Maximální vyměřovací základ
pro důchody je 4x vyšší.
- Výše příspěvku se pak vypočte jako procento z vyměřovacího
základu (29 % pro ženy a 26 % pro muže).
- Výše vyplácených důchodu je indexována k růstu mezd a cen.
- Rodičovská/mateřská dovolená nemá vliv na výši důchodu,
protože z rodičovského příspěvku jsou do systému placeny
odvody stejně jako z platu a výše příspěvku je rovná průměrné
hrubé měsíční mzdě 12 měsíců před rodičovskou/mateřskou
dovolenou.
1. pilíř
Veřejný penzijní systém
- 3 součásti současného státního systému:
1. Základní povinný a příspěvkový definovaný státní systém
penzí (do 2016) a nový státní systém penzí (po 2016)164
2. Dodatečný státní důchod spojen s výší výdělku (do roku
2016)
3. Důchod testován na potřebnost, financován z daní;
pro osoby bez jiného podstatného příjmu; až do výše
159,35 GBP měsíčně
1. Nový státní systém penzí
- Povinný, příspěvkově definovaný, netestován na potřebnost

Soukromé schéma

2. pilíř
Zaměstnanecké fondy
- Dobrovolný, netestován na potřebnost, dávkově
nebo příspěvkově definovaný
- Financován z příspěvků zaměstnanců a
zaměstnavatelů (výše dána dohodou)
- Daňově zvýhodněny

Důchodový systém Spojeného království je označován i jako jeden z nejméně velkorysých systémů a jako systém s nejširším dobrovolným schématem.
V současnosti dochází k přechodu od jednoho ke druhému systému, lidem, kteří mají zápis v obou systémech, bude penze vypočtena na základě přechodných podmínek.
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Soukromé schéma

-

3. pilíř
Individuální soukromé schéma
- Dobrovolný, netestován na potřebnost, dávkově
definovaný
- Financován z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů
(výše dána dohodou)
- Daňově zvýhodněny

Založen na individuálních příspěvcích do systému, spojen s výší
výdělku
- Minimální doba v systému: 10 let pro získání důchodu
- Důchodci mohou kombinovat důchod s prací, přičemž v tom
případě již dále neplatí poplatky do systému.
- Zákonný věk odchodu do důchodu: 66 let (67 od 2028 a
následně je plánováno navýšení na 68 let)165
- Minimální doba přispívání: 30 resp. 35 let (pro osoby, které
dosáhnou důchodového věku po dubnu 2016)
1. pilíř
Veřejný penzijní systém (tzv. příspěvkový systém)
- Obecné schéma a několik speciálních (např. státní zaměstnanci,
námořníci, OSVČ, horníci, studenti)
- Průběžný, příspěvkový systém (financován z příspěvků
zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu)
- Povinný, dávkově definovaný, spojen s výdělky, netestován
na potřebnost
- Správci: Správa sociálního zabezpečení (a systém Clases
Pasivas167)
- Maximální a minimální garantovaná výše důchodů168

2. pilíř
Zaměstnanecké fondy
- Dobrovolné, nejsou příliš rozvinuté
3. pilíř
Individuální dobrovolné penzijní schéma
- Soukromé fondy

Dříve byl nižší důchodový věk pro ženy, do roku 2018 vzrostl na 65 let a od roku 2020 bude pro muže i ženy 66 let.
Ve Španělsku jsou v současnosti postupně implementovány reformní změny systému (a to v letech 2013 až 2027). Jedná se např. o zvýšení věku odchodu do důchodu,
prodloužení odpracované doby pro dosažení maximálního důchodu, prodlužuje se také doba, ze které se výsledná výše důchodů vypočte (z 15 na 25 let), zavádějí se pobídky
za odložený důchod, zavádění koeficientů pro výpočet nižších penzí, zavedení pevného mechanizmu pro přecenění výše důchodů, větší flexibilitu příspěvků pro OSVČ a další
nástroje vedoucí k udržitelnosti penzijního systému (např. zavedení faktoru udržitelnosti, jenž bude brát v úvahu prodlužování délky života).
167
V současnosti tento systém dosluhuje. Od roku 2011 vstupují noví státní zaměstnanci již do systému správy sociálního zabezpečení. Je financován ze státního rozpočtu.
168
Tuto výši stanovuje vláda. V případě, že vypočtený důchod (z příspěvků do systému) je nižší než tato garantovaná minimální výše, vláda doplní prostředky tak, aby tato výše
byla dosažena. Např. pro rok 2016 se jednalo o výši 8905 eur ročně pro jednočlennou ekonomickou jednotku.
166
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Švédsko

169

Zákonný věk odchodu do důchodu: 67 let (postupný nárůst z 65
let na 67 let v období 2013 až 2027)169
- Bonusy za odložený důchod
- Výše vypláceného důchodu je vypočtena na základě příjmů a
příspěvků do systému za posledních 20 - 25 let.170
- Minimální doba přispívání do systému: 15 let171
- Bonus pro matky s dětmi (5 % za 2 děti, 10 % tři děti, 15 %
pro více než tři děti)
Minimální důchod (označován jako „nepříspěvkový“ důchod)172
- Testován na potřebnost (mohou ho pobírat pouze lidé, kteří
nemají nárok na důchod z příspěvkového veřejného systému)
- Správce: Správa sociálního zabezpečení (financován ze státního
rozpočtu)
- Výše představuje zhruba 60 % minimální výše důchodu
z příspěvkového systému
Další typy důchodů a podpory jako např. vdovské důchody apod.
1. pilíř
2. pilíř
Veřejný penzijní systém
zaměstnanecká schémata:
- Povinný, spojen s výdělky, netestován na potřebnost
- Podle ekonomických sektorů na základě kolektivního
vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli

Existují výjimky pro osoby s invaliditou, anebo v případě některých nebezpečných zaměstnání.
20 let v roce 2017, tato hranice bude každoročně růst, až dosáhne úrovně 25 let. Do tohoto období se počítají také mateřská nebo rodičovská dovolená. Výše důchodů je
každoročně přeceněná dle stanoveného indexu.
171
Minimální doba pro vstup do systému je 15 let. Pro dosažení maximální výše důchodu bylo potřeba v roce 2018 odpracovat 35 let a 6 měsíců, tato doba se má postupně
zvýšit na 37 let. Více informací a přesnou kalkulaci výše důchodů lze nalézt zde: BBVA: Retirement pension: how it is calculated? [cit. 14. 9. 2018] Dostupné z:
https://www.bbva.es/eng/general/finanzas-vistazo/planes-de-pensiones/calculo-pension-jubilacion/index.jsp
172
Jedná se v podstatě o důchod, který není odvozen a podmíněn příspěvky, je financován ze státního rozpočtu, tedy se v podstatě jedná o obdobu sociální dávky pro lidi se
žádným nebo velmi nízkým důchodem.
170
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Soukromé schéma
příjmu173

2 složky (příspěvky ve výši 18,5 % z
rozděleny mezi
pojištěnce a zaměstnavatele):
- průběžný systém (16 %)174
- fondové schéma (penzijní připojištění), (2,5 %)175
- příspěvky do průběžného systému jsou odváděny také
ze sociálních dávek (např. rodičovská dovolená, nemocenské
dávky, studentská podpora atd.)
- Správce obou složek: Švédska penzijní agentura
- Zákonný věk odchodu do důchodu: Minimálně 67 let (předčasný
důchod 61 let)
- Index valorizace důchodů - mzdy
Garantovaný důchod (Minimální důchod)
- Základní důchod pro osoby bez důchodu z veřejného pojištění
nebo s velmi malým důchodem
- Testován na potřebnost, není spojen s výší výdělku
- Minimální věk: 65 let (Minimálně 3 roky rezidence, pro plnou
výši 40 let)
Doplatek na bydlení nebo na údržbu pro starobní důchodce
- forma sociální dávky, testována na potřebnost

173

-

příspěvkově definovaný

3. pilíř
Individuální dobrovolné penzijní schéma
- Daňově zvýhodněné

Ze kterého se vypočítává důchod
Každý občan má ve Švédské penzijní agentuře fiktivní účet, ve kterém jsou zaznamenávány jeho příspěvky. Fiktivní zůstatek na tomto účtu je pak každoročně indexován tzv.
indexem příjmů (založen na průměrném růstu mezd) a při odchodu do důchodu se tento fiktivní majetek na fiktivním účtu převede na vyplácenou rentu. Pozdější odchod
do důchodu pak tedy zvyšuje tuto „důchodovou rentu“, dřívější zase její výši snižuje. Vyplácená renta je dále indexována indexem vyjadřujícím ekonomickou situaci země
(economic adjustment index). Tento systém je z větší části financován jako průběžný, asi 15 % závazků je financovaných ze značných tzv. rezervních fondů.
175
Může být také ve 3. pilíři označené jako individuální povinný penzijní systém. Jedná se o individuální účet spravovaný Švédskou penzijní agenturou, avšak tentokrát o reálné
fondy, kde si pojištěnci sami spoří na důchod. Ti se mohou také rozhodnout uložit své peníze do 5 různých investičních fondů.
174
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