
Důchodová reforma
pro někoho výhodná, pro někoho ne

O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti, nikdo nepochybuje. Připravit penzijní reformu bylo nezbytné. Její hlavní úkol byl zajistit každému z nás 

lepší život v penzi, než jaký nás čekal doposud. Přesně o takovém dopadu právě startující penzijní reformy nás informují novináři i politici. Jak už to ale u těchto dvou skupin bývá, není to 

zdaleka tak jednoznačné, jak to prezentují. Je skupina lidí, jimž reforma finančně vskutku přináší to, co bylo jejím cílem. Bohužel zároveň ztrácí svobodu v tom, rozhodovat o úsporách.

U většiny z nás je finanční dopad reformy přinejmenším diskutabilní. Pro ostatní je penzijní reforma finančně jednoznačně nevýhodná. Jediná skupina, pro kterou je reforma prospěšná bez 

diskuse, jsou penzijní fondy a pojišťovny, jež budou peníze ovládat a jednou vyplácet důchody. Dobrou zprávou je, že rozhodnutí, zda se do reformy zapojíme, je na každém jednom z nás. 

Protože však zákon říká, že rozhodnutí, které nyní uděláme, nelze v budoucnu změnit, je potřeba ho dělat s maximální obezřetností a dostatkem informací.

Situace každého z nás se liší v mnoha ohledech. Skutečně správnou cestou k dobrému rozhodnutí není jen kalkulace jednotlivých možností konkrétní osoby, ale také zohlednění životní 

situace, pohledu na svět a životních plánů účastníka i jeho blízkých. Jedině tak lze dosáhnout rozhodnutí výhodného pro účastníka, a nikoli pro politiky či majitele penzijních fondů

a pojišťoven.

Věříme, že nejlepší cestou pro vaše rozhodování je schůzka s naším profesionálem.

Přípravě na penzi se profesionálně věnujeme již řadu let v mnoha zemích Evropy včetně těch, které penzijní reformou již prošly. Jsme více než připraveni a budeme potěšeni, pokud vám 

budeme moci poskytnout profesionální podporu při vašem rozhodování.

Změny systému důchodového spoření v Česku od roku 2013
Na konci roku 2011 byly schváleny zákony, které od roku 2013 výrazně mění současný systém důchodového zabezpečení obyvatel České republiky.

Mezi hlavní dopady zákona patří:

1) zavedení nového druhu spoření na důchod (tzv. 2. důchodový pilíř s názvem „Důchodové spoření“),

2) změna současného penzijního připojištění (tzv. 3. důchodový pilíř  s názvem „Doplňkové penzijní spoření“).

Od roku 2013 tak bude v České republice zaveden třípilířový systém důchodového spoření.

STÁTNÍ SYSTÉM

1. PILÍŘ
Základní důchodové pojištění s výplatou

starobních důchodů

PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
vzniklé ze stávajících penzijních fondů
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Důležitá data reformy

28. 2. 2012
Konec převodů penzijního 
připojištění mezi současnými 
penzijními fondy (tj. doručení 
výpovědi původnímu PF).

30. 11. 2012
Konec možnosti sjednat penzijní 
připojištění za současných 
podmínek (s datem počátku 
nejpozději 1. 12. 2012).

od 1. 1. 2013
Možnost sjednat Doplňkové penzijní 
spoření (3. pilíř) s novými 
účastnickými fondy.
Možnost kohokoliv sjednat 
Důchodové spoření (2. pilíř).

30. 6. 2013
Poslední možnost vstupu osob nad 
35 let do 2. pilíře.

Financovaný ze sociálního pojištění:
• 28 % z hrubé mzdy (pokud nevstoupí do 2. pilíře)

• 25 % z hrubé mzdy (pokud vstoupí do 2. pilíře)

Pevně nastavená výše příspěvků:
3 % z hrubé mzdy (odvádí zaměstnavatel automaticky)

+ 2 % z hrubé mzdy (odvádí účastník ze svého navíc)

• libovolná výše příspěvku účastníka
• státní příspěvek
• příspěvek zaměstnavatele
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Proměna penzijních fondů
Současné penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti. Pokud si spoříte již dnes do penzijního fondu, pak budou vaše naspořené prostředky vyčleněny do samostatného 

transformovaného fondu, který bude obhospodařovat penzijní společnost a jeho majetek bude oddělen od majetku penzijní společnosti. 

Nově vzniklé penzijní společnosti budou obhospodařovat fondy ve druhém i třetím pilíři. Ve druhém pilíři v takzvaných důchodových fondech, ve třetím pilíři v účastnických fondech.

Transformace stávajících penzijních fondů proběhne automaticky. Informační dopis o transformaci obdrží každý klient do 28. 3. 2012. Od 1. 1. 2013 budou prostředky klientů vyčleněny

do samostatného transformovaného fondu.

TRANSFORMACE SOUČASNÝCH PENZIJNÍCH FONDŮ

SOUČASNÝ PENZIJNÍ

FOND

• Aktiva

• Kapitál

• Pasiva

Účastník Zaměstnavatel Stát

Nynější stav

NOVÁ PENZIJNÍ SPOLEČNOST

Účastník Zaměstnavatel Stát

Od roku 2013

Prostředky
akcionáře

Transformovaný

fond

Účastnické

fondy

Důchodové

fondy

3. pilíř 2. pilíř

Účastník Stát

Prostředky
účastníků

Transformované fondy i nadále 
garantují
• garance minimálně nulového zhodnocení

• nároky na dávky (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné)

• výsluhová penze, invalidní penze

• výplata oprávněným osobám, dědicům

• daňové výhody (nově upravené podmínky)

• nárok na státní příspěvek (nově jiná výše)

Státní příspěvky se od 1. 1. 2013 mění
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Dosavadní penzijní fondy
Stabilitu a spolehlivost lze vyjádřit mezinárodním ratingem. Všechny penzijní fondy, které se zúčastní důchodové reformy, jsou součástí nadnárodní finanční skupiny. Ratingy těchto skupin 

se liší. Důležité ovšem je, že současné parametry fondů se mohou poměrně rychle změnit. Změny ratingů států v posledním roce jsou toho jasným příkladem.  Nepříjemné je,

že ve druhém pilíři nebude možné učinit skutečně efektivní změnu, pokud se nebude situace vyvíjet příznivě. 

Allianz PF

AXA PF

Generali PF, PF ČP

PF České spořitelny

PF Komerční banky

AEGON PF

ING PF

ČSOB PF

Allianz SE AA

AXA AA-

Assicurazioni Generali S.p.A. AA-

Vienna Insurance Group AG A+

Société Générale Group A+

AEGON N.V. A-

ING Groep N.V. A

KBC Group NV BBB+

Penzijní fond Finanční skupina Rating

Rating Průměrné roční zhodnocení za poslední 3 roky
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Podmínky pro vstup do 2. pilíře
Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Vstoupit může 

kdykoliv až do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku 35 let. Lidé nad 35 let 

mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. ledna 2013 do 30. 6. 2013. Účastníkem 

se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod. Vstupem do druhého 

pilíře se osobě sníží budoucí státní důchod (1. pilíř).

2. PILÍŘ

DF státních dluhopisů

Konzervativní DF

Vyvážený DF

Dynamický DF

zejména do státních dluhopisů ČR, členských
států EU nebo OECD

do dluhopisů bez možnosti investovat do akcií
a obdobných cenných papírů

nejvýše 40 % hodnoty svého majetku do akcií
a obdobných cenných papírů

nejvýše 80 % hodnoty svého majetku do akcií
a obdobných cenných papírů

Důchodový fond (DF) Fond investuje...

Možnosti spoření ve 2. pilíři
Každá penzijní společnost musí ve 2. pilíři nabídnout klientům právě čtyři důchodové fondy.

Dávky vyplácené z 2. pilíře

Dožití
Při odchodu do důchodu si účastník vybere jeden ze tří důchodů, který mu bude vyplácet 

životní pojišťovna dle jeho volby. Vybrat si může:

• doživotní starobní důchod,

• doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na tři roky,

• starobní důchod na dobu 20 let.

Důležité: Nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky.

Úmrtí
V případě úmrtí účastníka během spoření se prostředky stávají předmětem dědictví.

Je-li dědicem:

• osoba mladší 18 let – sirotčí důchod na 5 let

• osoba starší 18 let, která má 2. pilíř – bude jí přiměřeně navýšen budoucí důchod

• osoba starší 18 let, která nemá 2. pilíř – jednorázově vyplacen dědický podíl.

Důležité: Většina prostředků propadne ve prospěch pojišťovny.

Invalidita
Týká se pouze invalidity 3. stupně. Při vzniku nároku na invalidní důchod přechází 60 % 

prostředků do státního rozpočtu pro úhradu invalidní penze. Zbylých 40 % zůstává na 

starobní penzi.

Důležité: invalidnímu občanovi jsou z velké části odejmuty jeho úspory.

Předčasné ukončení smlouvy
Není možné. Ze systému nelze vystoupit.

Důchodová reforma
pro někoho výhodná, pro někoho ne
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1. pilíře se účastní všichni bez výjimky. 

Jeho úkolem je výplata starobních důchodů průběžným systémem, tak jak jsme na něj doposavad zvyklí. I po reformě bude tato část klíčovou složkou penzijního systému.

Pro ty, kteří se nezapojí do 2. pilíře, se nic nezmění. Odvody budou ve stejné výši jako doposud. Výplaty také. Účastníci 2. pilíře odvádějí do 1. pilíře o 3 % méně než dosud. Jejich výplaty

z 1. pilíře budou rovněž nižší. 

1. PILÍŘ

3. PILÍŘ

Možnosti účasti ve 3. pilíři
• Současné smlouvy budou automaticky převedeny do transformovaného fondu

s garancí minimálně nulového zhodnocení. Do transformovaného fondu již nemůže

po 30. 11. 2012 vstoupit žádný nový klient.

• Z transformovaného fondu účastníci mohou (ale nemusí) přejít do nových

účastnických fondů.

• Z účastnických fondů již nikdy nelze přejít do transformovaného fondu.

Možnosti spoření ve 3. pilíři
Penzijní společnosti konkrétní nabídku účastnických fondů představí v průběhu

roku 2012.

Předpokládané strategie účastnických fondů:

a) Konzervativní

b) Zajištěná

c) Vyvážená

d) Dynamická

Konzervativní účastnický fond musí klientům nabídnout povinně každá penzijní 

společnost. Ostatní účastnické fondy jsou libovolné a penzijní společnost jich může 

klientům nabídnout jakékoliv množství.

Dávky vyplácené z 3. pilíře

Pokud si účastník spoří v transformovaném fondu, má nárok na všechny dávky dle jeho 

současného penzijního plánu. Pokud však přejde nebo si nově začne spořit do 

Účastnického fondu, bude mít nárok na tyto výplaty:

Dožití
Podmínkou výplaty je věk alespoň 60 let a zároveň doba trvání smlouvy alespoň

60 měsíců. Každý si může vybrat jednu z těchto možností:

• jednorázové vyrovnání

• doživotní penze

• penze na dobu určitou

Důležité: nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky.

Úmrtí
V případě úmrtí účastníka se naspořené prostředky vyplatí oprávněné osobě, nebo jsou 

předmětem dědictví.

• jednorázové vyrovnání

• odbytné

Invalidita
V případě přiznání invalidity 3. stupně a zároveň doby trvání smlouvy alespoň 36 měsíců.

• invalidní penze na dobu určitou

Předčasné ukončení smlouvy
• odbytné, ovšem pouze pokud je doba trvání smlouvy alespoň 24 měsíců



KLÍČOVÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Otázka

Je vůbec důvod se důchodovou reformou zabývat? 

Je důchodová reforma výhodná jen pro někoho?

Všichni říkají, že je to výhodné, proč tedy pochybovat?

Není nejrozumnější poradit se přímo v penzijním 
fondu?

Nemáte penzijní fond?

Je rozumné vstoupit do 2. pilíře?

Jakou strategii spoření zvolit?

Pokud to bude nutné, existuje alternativa,
jak v závažných situacích 2. pilíř opustit?

Lze druhý pilíř nastavit tak, aby se minimalizovalo 
riziko ztrát?

Je rozumné využít 3. pilíře?

Máte penzijní fond a platíte měsíční příspěvek méně 
než 300 Kč?

Je rozumné využít státní podporu „naplno“?

Je potřeba mít na mysli při hledání odpovědi

Rozhodně ano. Může být zajímavým přínosem i vážným ohrožením.

Je to přesně tak. Bohužel však často není výhodná pro ty, kdo mají tendenci se na ni spolehnout. Nelze 
podléhat tomu, co slyšíme z rádia, televize, fin. institucí...

Je potřeba přemýšlet, kdo to říká. Mohou to být politici, majitelé penzijních fondů a pojišťoven, tedy ti, 
kterým to má přinést voliče či klienty. To není správný způsob, jak rozhodnout o kvalitě svého života
v penzi. 

Rozhodně ne. Vždyť jediným zájmem fondu, je abyste se do systému zapojili a to právě prostřednictvím 
jejich produktu. To maximalizuje jejich zisk. Fond rozhodně není správný rádce.

Možná je nejvyšší čas uzavřít penzijní připojištění podle „starých“ pravidel. Ta mohou být v mnoha 
parametrech výhodná. Je potřeba prověřit, zda se tyto výhody mohou týkat i vás, a rozhodnout
o správném nastavení tak, aby se vaše výhody maximalizovaly. 

To je nejdůležitější otázka penzijní reformy. Bezesporu je nutné provést konkrétní kalkulaci. Ale rozhodně 
nejen to. Vstup do 2. pilíře je nevratným krokem. Nese s sebou vysokou míru nejistoty budoucnosti, která 
je dána samotnou konstrukcí systému. Toto rozhodnutí vyžaduje kvalifikovaný rozhovor s profesionálem.

Jednotlivé možnosti se výrazně liší. Jistě by každý chtěl maximální zhodnocení s vidinou co nejvyšší 
penze. Každá varianta s sebou ovšem nese další nefinanční parametry, které konkrétnímu člověku mohou 
či nemusí vyhovovat. Strategií je na výběr velké množství a existuje také možnost ponechat si dosavadní 
úspory v garantovaném fondu a nové příspěvky posílat do dynamické strategie. Ale správné rozhodnutí 
není jen věcí kalkulace, jde o komplexní otázku.

Taková varianta neexistuje. 

Ano, riziko lze snížit správnou analýzou situace, odpovídající kalkulací a následným správným nastavením 
řešení.

Pravděpodobně ano. Je však nutné správně nastavit konkrétní parametry strategie v rámci 3. pilíře.

V tom případě nebudete moci čerpat státní příspěvek. Je možné, že by to pro vás bylo nevýhodné. Je to 
potřeba propočítat a zvážit, zda a jak upravit váš měsíční příspěvek. Je také možné, že v novém systému 
není u konkrétní osoby efektivní či rozumné v tomto spoření pokračovat.

Pravděpodobně ano. Ovšem každý jsme v jiné situaci. Maximální státní podpora je spojena s vlastním 
příspěvkem ve výši 1 000 Kč měsíčně. Konkrétní kalkulace dokáže dát jednoznačnou odpověď.

Vaše penze není tou nejdůležitější věcí vašeho života. Rozhodně ale patří mezi ty, které není dobré nechávat v rukou politiků, novinářů, 

reklamy či majitelů penzijních fondů a pojišťoven. Při hledání toho správného řešení pro vás je vám plně k dispozici váš privátní finanční 

poradce. Zároveň jsme vám k dispozici na e-mailu: duchodovareforma@awdcr.cz.

Důchodová reforma
pro někoho výhodná, pro někoho ne

www.awdcr.cz

2. PILÍŘ 3. PILÍŘ

Výhodnost 2. pilíře
Je problematická. Z obecných kalkulací vyplývá, že může být výhodný především

pro osoby s nadprůměrnými příjmy. Nelze to ale konstatovat zcela obecně. Je zde ovšem 

velmi nepříjemný fakt, že z druhého pilíře nelze vystoupit. Nelze se tedy rozhodnout,

že peníze použijete třeba v případě, kdy se vlivem osudu zjevně penze nedožijete. Nelze

je také nikomu předat. Nelze vystoupit ani v momentě, kdy budete mít pocit, že peníze 

nejsou dobře spravovány. Tato neobvyklá svázanost a nesvoboda může být v závislosti

na osobních postojích zásadním faktem.

Výhodnost 3. pilíře
3. pilíř s sebou nese řadu finančních výhod, které mohou být podstatné. Bylo by velkou 

chybou jich nevyužít. Aby byl pilíř výhodný, je klíčové dobře nastavit všechny parametry 

a jejich správné načasování. Jde také o jeho případné vhodné provázání či neprovázání

s 2. pilířem, protože toto nastavení je kriticky důležité a bohužel nevratné.

Transformovaný

fond

Účastnické

fondy 3. pilíře

pouze pro klienty
se současným
penzijním připojištěním

povinný konzervativní
fond, další účastnické
fondy

PŘEVOD

lze

nelze

Účastník

Důchodové

fondy 2. pilíře

každý se může o vstupu
do 2. pilíře dobrovolně
rozhodnout

konzervativní, vyvážený,
dynamický a fond
státních dluhopisů

VSTUP

lze

nelze

VÝSTUP
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