Budoucnost důchodů
Zdroje budou!
Budou?
Daniel Münich
Praha, Poslanecká sněmovna PČR, 10.10.2019

Únorová zpráva Evropské komise o pokroku reforem varuje

“…v oblasti zlepšování dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nebylo
dosaženo žádného pokroku…dlouhodobou fiskální udržitelnost ohrožuje také
předpokládaný nárůst veřejných výdajů na zdravotní péči v souvislosti se
stárnutím obyvatelstva…. Vláda přijala opatření, která zhoršují jeho
udržitelnost…a proto se doporučuje zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných
financí, zejména důchodového systému“.

Zpráva Národní rozpočtové rady varuje

“…české veřejné finance zůstávají i nadále dlouhodobě neudržitelné…ani nová
data ČSÚ neukazují na žádný zásadní zvrat v dlouhodobých trendech…česká
populace nadále stárne…to při zachování stávajících příjmových a
výdajových politik povede k výraznému růstu výdajů na důchody a zdravotní či
dlouhodobou péči… na vykompenzování tohoto vývoje nebude stačit ani
pokračující ekonomická konvergence k vyspělejším státům… nepříznivý vývoj po
roce 2030 bude akcelerovat…kolem roku 2047 dojde k překročení hranice
dluhové brzdy.“

Dominantní průběžně financovaný I. pilíř:
Výnosy systému:
zaměstnanost * produktivita práce * efektivní průměrná daňová sazba * výběr daní
Náklady systému:

výše důchodů * počet důchodců
Nízká míra zásluhovosti v I. pilíři 

vyšší budoucí příjmy veřejných rozpočtů mají potenciál výrazně oslabit
problém s implicitním zadlužením důchodového systému
---- >

přínos vyšší zaměstnanosti + produktivity práce

Cesty ke zvýšení zaměstanosti a produktivity na straně mladších generací

Lépe využívat potenciál rodičů menších dětí, především žen
Dostupné služby pro rodiny na podpora ochoty mít děti

Efektivnější průchod vzdělávací soustavou
Investice do kvalitnějšího vzdělávání

Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry
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Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry
Zvýšení participace žen ve věku 20-40 let o 10 p.b. snižuje okamžitě deficity PAYG penzijního systému o více
než 10 mld. Kč/rok, což představuje více než třetinu každoročního deficitu během následujících 20-30 let.

Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry

Employment and Social Developments in Europe 2019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219&furtherPubs=yes

Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry

Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry

Employment and Social Developments in Europe 2019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219&furtherPubs=yes

Employment and Social Developments in Europe 2019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219&furtherPubs=yes

Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry

Pracovní zapojení mladších generací: skloubení rodičovství a kariéry

Employment and Social Developments in Europe 2019
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219&furtherPubs=yes

Porodnost

Pracovní zapojení mladších generací: nevyužitý potenciál žen
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Pracovní zapojení mladších generací: délka počátečního studia
Kumulace doby průchodu vzdělávací soustavou
Nástup na ZŠ v 6 letech (někde již v 5)
Nárůst podílu odložených nástupů na ZŠ
Zavedení 9. tříd
Nárůst podílu středoškolských žáků v 3-4 letých programech
Pokračování na VOŠ
Vysoká a stále rostoucí míra neúspěšnosti BC a PhD studií
Opakování VŠ studií a překračování řídné doby studia
Vysoký podíl MA/BC studentů

Pracovní zapojení mladších generací: odklady nástupu na ZŠ

Pracovní zapojení mladších generací: nedokončování VŠ studia

Dlouhá doba VŠ studia

Vyšší produktivita mladších generací: Kvalitnější školství
Výdaje na školství –> vyšší platy učitelů –> zvýšení kvality práce učitelů do
budoucna –> vyšší kvalita vzdělání –> vyšší produktivita práce –> vyšší růst HDP
–> vyšší příjmy veřejných rozpočtů

Doporučení pro veřejné politiky

Zvýšit lokální dostupnost kvalitních veřejných služeb spojených s péčí a výchovou menších dětí.
Zvýšit předvídatelnost dostupných služeb.
Snížit vysoké implicitní zdanění pracovního zapojení (participační) méně a málo vydělávajících druhých z rodičů
menších dětí.
Rozšířit nabídku částečných úvazků ve veřejném sektoru.
Snížit vysoký průměrný věk příchodu mladých na trh práce v důsledku neefektivně nastaveného vzdělávacího systému.
Zvrátit trend zvyšování podílu dětí nastupujících na školu v sedmi letech
Snížit neefektivně dlouhou průměrnou dobu vysokoškolského studia, snížit míru neúspěšného ukončování BC a PhD
programů; motivovat k restrukturalizaci BC programů z přípravky nMA na profesní programy.
Zřídit veřejný informační systém o studiích na VŠ
Zavést systém nízkoúročených bezrizikových studentských půjček na živobytí.
Usnadnit rodičovství během VŠ studia nízkoúročenými a splátkově bezrizikovými půjčkami a kolejemi pro studenty s
dětmi.

Analýzy IDEA: https://idea.cerge-ei.cz/publikace/

IDEA při NHÚ AV ČR v rámci a s podporou Strategie AV21

Institut pro demokracii a ekonomickou
analýzu - IDEA

Starší pracovníci na trhu práce: poučení pro
penzijní reformu
Filip Pertold
IDEA při CERGE-EI

CERGE-EI je společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR
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Důchodový systém: proč máme problém?

Stav veřejného důchodového systému dnes a zítra
•

Dominantní průběžně financovaný I. pilíř:
Výnosy: počet pracujících*produktivita práce*efektivní průměrná daňová
sazba

Náklady: výše důchodů*počet důchodců
•

Fondový, státem organizovaný, II. pilíř neexistuje a asi ani nebude existovat.

•

III. pilíř je a bude doplňkový.

Co z toho plyne?
•

Uchování náhradového poměru 40%: důchod/průměrná mzda bude obtížné.

•

Klíčový bude trh práce, uchování maximálního počtu pracujících vzhledem k
narůstajícímu počtu lidí 65+.

Důchodový věk – mezinárodní porovnání

Důchodový věk – pro generace 1965 a mladší zastropován na 65

Významně se zvyšuje se míra zaměstnanosti starších pracovníků

Zdroj: ČSÚ

Odchody do důchodu lidí s určitým zdravotním omezením

Zdroj: Survey of Health, Retirement and Ageing
(SHARE)

Podíl lidí, kteří plánují (ve věku 50-61) pracovní aktivity v 63

Zdroj: Survey of Health, Retirement and Ageing
(SHARE)

Kolik lidí ve skutečnosti pracuje (63) za předpokladu, že chtěli pracovat?

Zdroj: Survey of Health, Retirement and Ageing
(SHARE)

Podíl lidí, kteří se cítí limitováni zdravím ve své práci (věk 50-63)

Zdroj: Survey of Health, Retirement and Ageing
(SHARE)

Důvody odchodu do důchodu
Rozdělení důvodů odchodu do důchodu (v %)
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Zdroj: Survey of Health, Retirement and Ageing
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Shrnutí
Současný systém vytlačuje většinu lidí mimo trh práce, když narazí na důchodový věk.
70 % z těch, kteří očekávali, že budou pracovat, následně ve věku 63 nepracují.
Stávající zkušenost s prodlužování důchodového věku je velmi pozitivní, ale
potřebujeme další popostrčení k delší pracovní aktivitě (daně, větší bonifikace práce v
důchodovém věku).
Většina pracovníků není limitována zdravím při odchodu do důchodu.

Je možné se inspirovat v jiných státech EU, které mají zkušenosti s vyšším
důchodovým věkem.
Vzhledem k demografickému vývoji je zřejmé, že v budoucnu dojde k prolomení
stropu 65 let.

Bude nutné uvažovat o specifickém důchodovém věku (pojištění?) pro fyzicky náročné
profese (15-25 % pracovního trhu).
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IDEA při NHÚ AV ČR v rámci a s podporou Strategie AV21

Filip Pertold, Ph.D.
filip.pertold@cerge-ei.cz
www.cerge-ei.cz
www.cz.cerge-ei.cz
www.idea.cerge-ei.cz
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BUDOUCNOST ČESKÝCH DŮCHODŮ
Jaroslav Vostatek
Konference „Budoucnost důchodů“, Institut moderní politiky ISTAR
Praha, 10. 10. 2019

Osnova
• Znivelizované, netransparentní a nesrozumitelné veřejné penze, (další) malá
důchodová reforma nestačí
• Velká reforma starobních důchodů (rovný důchod + moderní sociální
pojištění), vč. etapizace (návrh)
• Reforma pozůstalostních důchodů (návrh)
• Reforma invalidních důchodů (návrh)
• Neefektivní penzijní a stavební spoření
• Velká reforma penzijního a stavebního spoření, kompenzace zvýšením
základní slevy na dani na poplatníka (návrh)
• Reforma rodinné politiky (návrh)
• Reforma školské politiky (návrh)
• Reforma důchodového věku a motivace (návrh)
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Znivelizované, netransparentní
a nesrozumitelné veřejné penze
• Nález Ústavního soudu ČR 2010
• Protiústavní § 15 zákona o důchodovém pojištění (3 redukční hranice a koeficienty): „ve svých důsledcích
a v kombinaci s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému negarantuje dostatečně
ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení“→ zrušení § 15 k 30. 9. 2011

• „Složitá konstrukce důchodového systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty de facto
zcela nesrozumitelná“

• Jediný srozumitelný parametr českého „důchodového pojištění“: základní důchodový věk
• Polovičatá „malá“ důchodová reforma 2011: obnovení redukčních hranic a koeficientů, jejich
parametrizace
• Faktická eliminace 1 redukční hranice → narovnání penzijní křivky v klíčovém příjmovém intervalu →
podstatné usnadnění další malé důchodové reformy (2020)

• Nesrozumitelná, neadekvátní a urážlivá koncepce příspěvku na bydlení pro seniory →
většina seniorů ho nevyužívá
• Standardní zahraniční řešení: speciální příspěvek na bydlení pro seniory, testovaný na důchod
seniora/seniorů, přiznávání na dobu 1 roku
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Nesrozumitelný a nelogický systém
valorizace českých důchodů
• Parametrizace základní výměry důchodu → srozumitelná valorizace základní
výměry důchodu
• Přednostní valorizace podle růstu průměrné mzdy – proč?
• Doporučení: zrušit parametrizaci základní výměry, resp. základního státního důchodu
• Základní státní důchod: zvyšovat podle indexu životních nákladů důchodců (vysoká výchozí
základna)

• Závislost zvyšování procentní výměry důchodu na celkovém zvýšení průměrného starobního důchodu po odpočtu zvýšení základní výměry důchodů
• Přednostní (a obvykle vyšší) růst základní výměry důchodů – proč?
• Doporučení: zvyšování procentní výměry starobních důchodů nevázat na zvyšování
základní výměry
• Sociální pojištění: zvyšování důchodů – pokud možno – podle růstu průměrné mzdy
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Možná malá důchodová reforma 2020:
zrušení redukční hranice
43 let pojištění

Starobní důchod (% PM)
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Malá důchodová reforma 2020
Jaroslav Vostatek

Hrubá mzda (% PM)
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Sociální důchodové pojištění: moderní koncepce
• NDC: osobní penzijní účty pojistného – každoroční valorizace, nákup
doživotní anuity při penzionování
• Generický systém NDC (Švédsko): každoroční revize kont a důchodů podle pojistněmatematické bilance
• Průběžný systém NDC (Norsko, Polsko): každoroční valorizace podle zákona

• Bodový systém (Německo): osobní bodové účty (1 bod za roční vyměřovací
základ ve výši 1 PM), každoroční vyhlašování hodnoty 1 bodu, integrace
valorizace výdělků a indexace již přiznaných důchodů
• Penzijní konto (Rakousko): každoroční výpočet dílčího starobního důchodu
podle klasické formule sociálního pojištění, každoroční valorizace souhrnu
dílčích starobních důchodů podle mzdového indexu, při penzionování
přepočet ročního důchodu (souhrnu dílčích důchodů) na měsíční důchod
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Návrh velké reformy starobních důchodů
• Základní výměra starobního důchodu → samostatný rovný státní důchod
• Výchozí výměra: 31 % PM

• Krácení např. při méně než 35 letech placení daní v Česku

• Samostatný systém valorizace, např. podle indexu životních nákladů důchodců
• Samostatný systém zákonného důchodového věku
• Např. 65 let, bez možnosti předčasného odchodu do důchodu

• Procentní výměra starobního důchodu → sociální starobní pojištění (pojistný důchod)
• Výchozí roční výměra: 0,39 % * roční výdělek (nebo fiktivní vyměřovací základ)
• Samostatný systém valorizace: např. podle indexu PM
• Samostatný systém zákonného důchodového věku
• Např. 61 let, bez možnosti předčasného odchodu do důchodu

• Každoroční výpočet dílčího starobního důchodu (penzijní konto), nárok na důchod po 3 letech pojištění

• Postupný náběh reformy: 1. rok – začlenění nových pojištěnců, dále např.:

• 3. rok – začlenění pojištěnců narozených např. po roce 1970
• 8. rok – začlenění ostatních ekonomicky aktivních pojištěnců
• 10. rok – převod vyplácených starobních důchodů na rovný státní důchod a pojistný důchod

11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Velká důchodová reforma:
rozdělení starobních důchodů na 2 penzijní pilíře
Důchod (% PM)
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Jaroslav Vostatek
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Návrh velké reformy pozůstalostních důchodů
• Sirotčí důchod: přechod na rovný sirotčí důchod
•
•
•
•

Jednostranný sirotek: 25 % PM (2019: 8 175 Kč měsíčně)
Oboustranný sirotek: 40 % PM (2019: 13 080 Kč měsíčně)
Valorizace podle indexu PM
Netýká se již vyplácených sirotčích důchodů, pokud jsou vyšší – do roku 2025

• Vdovský/vdovecký důchod: přechod na překlenovací důchod,
vyplácený po dobu např. 6, popř. 12 měsíců
• Výše překlenovacího důchodu: 25 % PM
• Netýká se již vyplácených vdovských/vdoveckých důchodů – do roku 2025

• Sdílení důchodových nároků manželů: snadno proveditelné – po
začlenění obou manželů do systému penzijních kont
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Návrh velké reformy invalidních důchodů
• České invalidní důchody: „starobní“ koncepce (výpočet: analogie
starobních důchodů)
• Neústavnost a nesrozumitelnost – stejně jako u starobních důchodů
• Při reformě starobních důchodů nutno reformovat i invalidní důchody

1. Ponechat „starobní“ koncepci (i nadále „kopírovat“ starobní důchody) +
případné další úpravy
• Plný základní státní důchod 31 % PM jen k invalidnímu důchodu 3. stupně?
• „Dopočtená doba“ jen do věku 60 let ?

2. Přejít k „nemocenské“ koncepci: začlenit invalidní důchod do
nemocenského pojištění (výpočet: analogie nemocenského): Švédsko,
Rakousko /nemocenské pojištění v Rakousku obsahuje i zdravotní péči/
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Jak dál po velké důchodové reformě?
• Základní státní důchod 31 % PM = 41,23 % čisté průměrné celostátní mzdy
• Nejvyšší rovný starobní důchod na světě pro dvojici důchodců
• Dvojice: Česko: 82,5 %, Nový Zéland 66 %
• Důchod jednotlivého důchodce: Česko 41,2 %, Nový Zéland 42 %

• Přechod na základní státní důchod a moderní sociální pojištění umožní
případnou postupnou restrukturalizaci těchto dvou pilířů – bez dopadu na
dosavadní důchodové nároky (politická únosnost)!
• Liberální model: nesnižovat základní státní důchod, neposilovat sociální pojištění
• Sociálně-demokratický model: nesnižovat základní státní důchod, posilovat sociální
pojištění
• Křesťansko-demokratický model: výrazně posilovat sociální pojištění, snižovat relativní
výši základního státního důchodu (např. jeho nevalorizací)
11.10.2019

Jaroslav Vostatek
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Neústavní doplňkové penze
• Ústavně konformní systém vyžaduje stejné podmínky pro všechny:
• Klienty
• Produkty
• Poskytovatele

• Daňové režimy produktů: zásadní rozdíly mezi produkty a plátci příspěvků
• Kombinace daňových režimů – příspěvky účastníka:

• Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření: státní příspěvek + daňový odpočet při příspěvku účastníka nad
1000 Kč měsíčně
• Soukromé životní pojištění: jen daňový odpočet

• Jeden daňový režim – příspěvky zaměstnavatele:

• PP, DPS, SŽP – osvobození od placení daně z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
• Podstatné zvýhodnění příspěvků zaměstnavatele

• Preference výplaty důchodů před jednorázovou výplatou (nezdanění výnosů)

• Nestejné podmínky pro poskytovatele: eliminace konkurence (klíčovým aktérům nevadí)
• Penzijní připojištění = produkt životního pojištění (penzijní fondy/společnosti jsou zbytečné)
• Uzavření penzijního připojištění v transformovaných fondech

• Penzijní spoření: preference penzijních společností před bankami (vč. stavebních spořitelen),
pojišťovnami a investičními společnostmi
11.10.2019
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Nedobrá reforma penzijního připojištění
• Jednoduchý spořicí produkt → „model podílových fondů“
• Účastníci doplňkového penzijního spoření: možnost (a nutnost) výběru
z několika „účastnických“ fondů s různou rizikovostí

• Systém svobodné volby odpovídá neoliberální teorii a politice z konce
minulého století
• Moderní behaviorální ekonomie: naprostá většina klientů nemá
schopnost a potřebu vybírat si penzijní produkt či penzijní fond
• Svobodná volba výše příspěvku do penzijního fondu: také problém

• Předpoklad efektivnosti (pro klienty): nízkonákladové produkty
• Žádná česká penzijní společnost či životní pojišťovna nenabízí nízkonákladový
produkt penzijního pojištění/spoření
11.10.2019
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Státní podpora příspěvků zaměstnavatele:
nejvyšší na světě
a soukromé životní pojištění

651 Kč
= 65,1 % hrubé mzdy
1 000 Kč
= 86,6 % čisté mzdy (svobodný, bezdětný)

11.10.2019
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Státní podpora doplňkového penzijního spoření
a soukromého životního pojištění 2018
• Státní příspěvek k příspěvkům účastníků na DPS
7 mld. Kč
• Státní podpora k příspěvkům zaměstnavatele na DPS: 9,62 mld. Kč
• 11,11 * 86,6 % = 9,62

• Daňové odpočty k příspěvkům účastníků na DPS
• Daňové odpočty k pojistnému SŽP placenému pojistníky
• Státní podpora k příspěvkům zaměstnavatele na SŽP
• Daňové osvobození některých plnění z DPS a SŽP
• Státní podpora celkem
cca 20 mld. Kč
11.10.2019
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Typický klient českých penzijních společností
• Typický účastník 3. pilíře (APS, 2017):
•
•
•
•

Žena ve věku 47,5 let
Příspěvek 651 Kč měsíčně
Doba spoření: 97 měsíců
Naspoří: 77 000 Kč

• Aktuálně si účastníci spoří asi 2,5 % ze mzdy
• Komentář: penzijní úspory typického účastníka jsou směšné
• Státní příspěvek k příspěvku účastníka 651 Kč měsíčně: 160 Kč měsíčně =
= 1 920 Kč ročně, za 97 měsíců: 15 520 Kč
• Příspěvky účastníka + státní příspěvek = 63 147 Kč + 15 520 Kč = 78 667 Kč

• Ø zhodnocení 2017 pro účastníka: – 1,9 %, pro akcionáře: 15,6 %
• Výsledek Potůčkovy důchodové re-reformy
11.10.2019
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Vysoce neefektivní doplňkové penze
• Fiskální náklady = náklady penzijních společností

• Fiskální náklady 2018: 19 mld. Kč ≈ 352 Kč měsíčně na účastníka
• Fiskální iluze: dotace jsou zdarma
• Náklady penzijních společností a fondů 2017: 15,87 mld. Kč

• Zanedbatelný význam pro zabezpečení ve stáří

• V zásadě jen „daňová optimalizace“
• Spoření bez doživotního důchodu = (maximálně poloviční) náhražka
• Nové produkty (doplňkové penzijní spoření) méně vyhovují potřebám a chování spotřebitele

• Vysoké marže

• Žádný pokus o nízkonákladový produkt (na rozdíl od bankovnictví)
• Outsourcing činností penzijních společností do sesterských společností (vysoké poplatky: cca 1,5
% z aktiv)
• Pro klienta ekonomicky zcela nesmyslné „soukromé životní pojištění“
• Anuity (doživotní penze): neschopnost soukromého sektoru nabídnout dobrou cenu
(celosvětově)

11.10.2019
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Státní podpora soukromého penzijního
spoření: moderní politika
• Liberální politika: žádná státní podpora finančních produktů
• „Sociálně-demokratická politika: žádná státní podpora finančních produktů
• Křesťansko-demokratická politika: odložená daň z příjmů (EET) pro „uznané“
finanční produkty ≈ odpočet zaměstnaneckého pojistného od daně z
osobních příjmů
• Neoliberální politika: výrazná státní podpora příspěvku účastníků na
dobrovolné při-pojištění/spoření k (jemně) povinnému soukromému
pojištění/spoření, vč. párování příspěvků (matching contributions) státem;
plné zdanění dávek/plnění
• Hlavní penzijní pilíř: povinné soukromé spoření (DC) + povinná anuitizace [drahá]

• Náhradní varianta: rovný či testovaný státní důchod + povinné soukromé spoření organizované
zaměstnavatelem

• 3. penzijní pilíř: okrajový význam v celém světě
11.10.2019
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Absurdní státní podpora stavebního spoření
• Vznik stavebního spoření: sdílená ekonomika v podmínkách absolutního nedostatku
úvěrových zdrojů v Německu po 1. světové válce
• Dnes: běžný byznys v podmínkách absolutního přebytku úvěrových zdrojů, zbytečná
kombinace 2 bankovních produktů (spoření, úvěr)
• Fakticky existuje jen ve 4 zemích: Německo, Rakousko, Slovensko, Česko

• Jednoduchá státní podpora: 10 % z ročního vkladu, max. 2000 Kč ročně
• Absurdní bankovní poplatek za uzavření smlouvy ≈ zdroj mimořádných zisků
• Zpravidla 1 % z „cílové částky“ (všechny úspory za 6 let + výše úvěru)

• Absurdní překlenovací úvěr (též: meziúvěr): fingovaná kombinace úvěru a spoření –
výhradně za účelem získání státní příspěvku (navíc k daňovému odpočtu úroků ze
stavebního úvěru (hypotéky)
• Poplatek za vedení účtu 300-360 Kč ročně, nízké úroky → ø celkový efekt = 0
• Neprodejný produkt – bez státní podpory
• Zbytečná existence 5 speciálních bank
11.10.2019
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Slovensko 2019: velká reforma
stavebního spoření
• Na získanie plnej štátnej prémie 70 € ročne musíte vložiť minimálne 2800 €
za rok (státní příspěvek 2,5 %)
• Postupné snižování státního příspěvku v předchozích letech
• Rakousko: 1,5 %; Německo: 8,8 %

• Na štátnu prémiu budú mať nárok iba ľudia s príjmom do 1,3 násobku
priemernej mzdy
• Po 6. roku trvania zmluvy nemáte nárok na štátnu prémiu
• Ak vložíte peniaze jednorazovo na konci roka, tak máte nárok iba na
polovičnú štátnu prémiu
• Pri medziúvere nemáte nárok na štátnu prémiu vôbec
• Dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov bude nutné aj
po 6. roku sporenia
11.10.2019
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Maximální roční státní podpora příspěvků
účastníka do stavebního a penzijního spoření

= 697 Kč měsíčně
11.10.2019
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Malá a velká reforma státní podpory
finančních produktů
• Malá reforma: sjednocení daňových (a dotačních) režimů všech produktů
dlouhodobého a střednědobého spoření
• Nová státní podpora: daňový režim TEE = příspěvky ze zdaněných příjmů,
osvobození úroků od zdanění
• Dnešní daňový režim podílových fondů

• Velká reforma: ukončení státní podpory osobních penzí a stavebního
spoření
• Společná kompenzace pro účastníky: zvýšení základní slevy na dani z příjmů na
poplatníka z 2070 Kč měsíčně až na 8,9 % PM (2910 Kč v podmínkách roku 2019 ≈
zvýšení progresivity daně z příjmů na úroveň roku 2008)
•
•
•
•

11.10.2019

ø fiskální náklady penzijního spoření na účastníka:
370 Kč měsíčně
Maximální státní podpora stavebního spoření účastníka: 167 Kč měsíčně
Zvýšení základní slevy na poplatníka:
840 Kč měsíčně
Zbývající prostor (přes 300 Kč měsíčně): „využít“ k postupnému zrušení státní podpory hypoték ?
Jaroslav Vostatek
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Žádoucí reforma rodinné politiky
• Relativně velmi nízká zaměstnanost žen = produkt české rodinné politiky
• Narůstající populismus ve světě: zvyšující se preference důchodců před
rodinami s dětmi v systémech sociálního zabezpečení
• Reforma:
• Koncentrace mateřské a rodičovské dávky do 1. roku věku dítěte
• Mateřská dávka ve výši plné mzdy, min. ve výši minimální mzdy

• Snadno dostupná péče o děti předškolního věku po dobu až 12 hodin denně,
nárok na jesle a školku od 1. roku věku dítěte
• Univerzální přídavky na děti ve výši až 10 % PM (2019: 3270 Kč měsíčně) místo
daňového zvýhodnění na dítě
• „Celodenní škola“ (full-day schooling), i o prázdninách, místo drahých kroužků
11.10.2019
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Potřebná reforma vzdělávacího systému
• Prodloužení školního roku
• Zkrácení devítiletky na osmiletku
• Zkrácení středního a vysokoškolského vzdělávání
• Výsledek: celkové prodloužení doby výdělečné aktivity
• Zvýšení rozpočtových příjmů
• Snížení veřejných výdajů

11.10.2019
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Možná reforma důchodového věku
a motivace důchodců
• 70. léta 20. století – vyspělé západní země:
• Střední délka života důchodců: asi 15 let
• Skromné penze, ale ne chudoba

• Česko 2030: střední délka života ve věku 65 let: 20 let
• Opce 2050: cílová střední délka života důchodců 15 let
• Realizovatelné – i podle expertů Světové banky (2014)
• Zvyšování efektivního důchodového věku v univerzálním systému veřejných penzí
není omezeno zdravotními hledisky
• Odpovídající efektivní důchodový věk: Česko 72 let, západní Evropa kolem 74 let
• Český statutární důchodový věk: základní důchod (až) 72 let, pojistný důchod (až) 65 let

• Fiskální podpora práce důchodců: neplacení pojistného důchodového
pojištění, popř. daně z osobních příjmů
11.10.2019
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Efektivní důchodové věky se střední délkou
života důchodců 15 let v roce 2050, srovnání
s rokem 2010

11.10.2019
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Závěry
• Rozdělení starobních důchodů na rovný důchod a moderní sociální starobní pojištění
(penzijní konta) povede ke srozumitelnosti veřejných penzí a k racionalizaci jejich
financování
• Redefinice důchodového věku a dalších konstrukčních prvků podle specifik obou penzijních pilířů
• Realizace velké reformy starobních důchodů po etapách

• Velká reforma pozůstalostních důchodů: potřeba zvýšit a sjednotit sirotčí důchody,
zkrátit vdovské a vdovecké důchody
• Doplňkové penzijní spoření a stavební spoření: efektivní pouze pro poskytovatele
• Zrušit nebo aspoň sjednotit státní podporu doplňkového penzijního spoření a podobných
produktů (daňový režim TEE)

• Zvýšit základní slevu na dani z příjmů na poplatníka: kompenzace zrušení či
podstatného omezení státní podpory finančních produktů, zvýšení progresivity daně
• Reformy rodinné politiky, vzdělávací politiky a důchodového věku v zájmu
dlouhodobé fiskální udržitelnosti veřejných financí
11.10.2019
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Závěry
• České „důchodové pojištění“ je mimo jakýkoliv rozumný systém
• Rozdělení „důchodového pojištění“ na rovný důchod a moderní důchodové pojištění
povede ke srozumitelnosti veřejných penzí a k racionalizaci jejich financování
• Možná etapizace reformy veřejných penzí:
• Malá důchodová reforma 2020: zrušení redukčních hranic a koeficientů, zvýšení základní výměry
důchodu na 31 % PM
• Velká důchodová reforma 2022: rozdělení „důchodového pojištění“ na základní státní důchod a
moderní sociální pojištění s penzijním kontem, redefinice důchodového věku a dalších
konstrukčních prvků podle specifik obou penzijních pilířů
• Zrušit parametrizaci základní výměry resp. státního důchodu, zavést nezávislé zvyšování
procentní výměry resp. pojistného důchodu

• Zrušit nebo aspoň sjednotit státní podporu doplňkového penzijního spoření a
podobných produktů
• Pojistné na důchodové pojištění snížit o 11 % ze mzdy, pojistné placené zaměstnanci
zahrnout do daně z příjmů, zvýšit základní slevu na dani na poplatníka
11.10.2019
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Děkuji za pozornost
jaroslav.vostatek@vsfs.cz
jvostatek@volny.cz

Směřování české důchodové
reformy
Robert Jahoda
Masarykova univerzita

1 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Obsah prezentace
̶ Statistiky na úvod
̶ Co by kdyby

̶ Možné scénáře budoucího vývoje

2 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Finanční udržitelnost v roce 2004

Zdroj: MPSV. 2004. Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2004; str. 57

3 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Finanční udržitelnost v roce 2019

Zdroj: MPSV. 2019. Příjmy a výdaje důchodového systému v budoucích desetiletích.
4 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Pozice ČR v EU 2019
The S2 sustainability indicator and its components

Zdroj: Evropská komise. 2019. Fiscal Sustainability Report 2018; str. 108
5 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Co by kdyby (1/3 – zadání)
ČR v roce 1994 spustila kapitalizační pilíř ve formátu 3+2% (à la Nečas)

̶ prostředky alokovány do největšího ETF fondu SPDR
S&P 500 ETF (tržní kapitalizace větší než HDP ČR)
̶ fond stínuje akciový index S&P 500 (akcie 500 největších
na burze obchodovaných podniků v USA)
̶ spuštěn v lednu 1993; současné expense ratio 0,09 %
̶ Jak si v průběhu času stojí jedinec s průměrnou
mzdou, který si už téměř 26 let „spoří“?

6 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Co by kdyby (2/3 – „selhání“?)
ČR v roce 1994 spustila kapitalizační pilíř ve formátu 3+2% (à la Nečas)

̶ Volatilita trhu, vliv krizí:
̶ dot-com bublina: 3/20003/2003 propad o téměř 44 %
̶ Krize 2008: 10/20072/2009 propad o více než 52 %

̶ Měnové riziko:
̶ v lednu 1995 nakupujete 1 USD za 27,76 Kč
̶ v lednu 2001 nakupujete 1 USD za 37,43 Kč
̶ v lednu 2008 nakupujete 1 USD za 17,70 Kč
̶ v lednu 2019 nakupujete 1 USD za 22,47 Kč

̶ Vývoj příjmů – průměrné tempo růstu průměrné mzdy 1995-2018:
̶ Holandsko: 2,24 % (běžné ceny) a 0,47 % (stálé ceny)
̶ USA: 3,10 % a 1,29 %
̶ ČR: 5,70 % a 3,04 %

7 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Co by kdyby (3/3 – výsledky)
ČR v roce 1994 spustila kapitalizační pilíř ve formátu 3+2% (à la Nečas)
̶ jedinec má za 26 let naspořenu
hodnotu ve výši téměř 25 průměrných
platů

̶ 50letý jedinec má před sebou ještě
téměř 15 let  možnost diverzifikace
̶ dle ČSSZ 2018 je průměrná délka
pobírání důchodu 24 let  náhradový
poměr cca 9 %; jaký je náhradový
poměr dnešního průběžného
systému?
8 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Scénáře budoucího vývoje
Co můžeme dělat?

1. snížit výdaje systému
a)
b)
c)

zkrátit dobu pobírání důchodu
upravit výši dávky = snížit
náhradový poměr, či valorizaci
upravit výši dávky = snížit míru
zásluhovosti

2. zvýšit příjmy systému
a)
b)
c)
d)

zvýšení odvodové sazby
financování solidární složky z
obecných daní
zvýšení míry „spoluúčasti“
zvýšení počtu EA osob

Jaká jsou rizika?
(1a) otázka spravedlnosti
(1b) chudoba, rozevírání nůžek

(1c) obětujeme cca 1/3 společnosti
(2a) náklady práce jsou již dnes
vysoké

(2b+2c) vyžaduje dlouhodobý
konsensus
(2d) není to samospasitelné a
neumíme s tím pracovat

9 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Scénáře budoucího vývoje
Reformní možnosti - vývoj

Závěrečné komentáře
̶ možná řešení známe  zázračná řešení
neexistují

̶ jsme experty ve vymýšlení reformní
agendy: 2.P, GGP, státní penzijní fond, …
̶ úpravy systému jsou politicky obtížně

prosaditelné
̶ konsenzuální nebo konfrontační
politika?

1994

2019

̶ odkládání řešení  vysoká budoucí cena

10 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

Děkuji za pozornost

11 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

12 konference Budoucnost důchodů; 10. října 2019; Poslanecká sněmovna PČR

 Několik poznámek k důchodové reformě.



Konference „Budoucnost důchodů“



10.10.2019



Vilém Kahoun

• V programových dokumentech dosavadních vlád a politických stran je
zmiňována realizace důchodové reformy.
• Programového prohlášení vlády.
• Jaká je skutečnost? Odborná pracovní skupina. Zadání nereflektuje PPV.
• V čem je možné vidět problémy, kterými bychom se měli zabývat?

• V našem současném systému sociálního zabezpečení totiž nejde jen o
problematiku důchodové reformy.
• Mělo by nám jít o komplexní reformu sociálního zabezpečení a jeho
jednotlivých subsystémů.
• MPSV, kromě společnosti vynucených dílčích úprav, nepřišlo dosud
s ucelenou komplexní koncepcí sociálního zabezpečení.

• Důchodovou reformu lze reálně provést ve dvou časových fázích.

• Prvou je řešení stávajících problémů, nerovností ve stávajícím průběžném
důchodového systému.
• Druhou je pak vlastní realizace důchodové reformy.

• Důchodovou reformu nelze provést nějakým jednorázovým krokem.
• Naopak, jde o kontinuální proces řady dílčích kroků, které směřují
vytyčeným směrem. A zasadit je do delšího časového rámce.

• Zásadní pro další směřování je rozhodnutí, jaké sociální události, řešit.
Bezpochyby je to věk – stáří, starobní důchod.
• Následně pak posuzovat a řešit další sociální události, např. kam zařadit
řešení invalidity, ztrátu živitele či další.

• Klíčové rozhodnutí: systém starobního pojištění (pojistné na sociální
pojištění) nebo sociálního zabezpečení (daněmi) či jejich kombinací.
• Naše kroky v reformě by měly směřovat k rozdělení stávajícího solidárního a
pojistného principu v důchodovém pojištění. Proč?

• Naplnění principu solidárního by mohlo být zajišťováno systémem
podobným státní sociální podpoře. Důvod je jediný – solidárním systémem
je právě ona základní výměra starobního důchodu, kterou dostane každý
občan nezávisle na tom, zda pracoval, byl pojištěn či nikoli.
• Naproti tomu naplnění zásluhového principu by bylo ve větší míře než
nyní zajišťováno z prvního důchodového pilíře.

Sociální
pojištění

Sociální
zabezpečení

• pojistný princip
• princip zásluhovosti
• výše dávky se stanoví podle pojistně
matematických principů
• v evropském systému převládající model

• princip solidarity
• pojistné na sociální pojištění je „daň” sui
generis
• výše dávky je pevně stanovena
• v absolutní podobě vychází ze sovětského
modelu

Pilíře důchodového pojištění

• Současná architektura důchodového pojištění je poznamenaná zavedením
a následným zrušením tzv. II. důchodového spořícího pilíře.
• Zbývá omezený prostor pro optimalizaci I. důchodového pilíře, protože ten
plní jak funkci pojistnou, tak zabezpečovací.
• Charakter III. pilíře je pak z principu pouze doplňkový a s ohledem na
individuální výši naspořených prostředků nejspíše nebude v dohledné době
sloužit jako příliš významný prvek v celkovém zabezpečení občanů na stáří.
• Možnosti řešení:

Za prvé:
• Vytvoření faktického „nultého“ pilíře - nové obecné dávky zabezpečení
ve stáří, která by co do způsobu konstrukce odpovídala konstrukci současné
základní výměry důchodu.
• Nemusí respektovat pojistné principy. Dávka přiznána při dosažení
stanoveného věku, bez závislosti na dosažení potřebné doby pojištění. Je
možné zvážit, zda by neměla také záviset na velikosti osobního majetku
případného příjemce resp. od určitého vysokého limitu osobního majetku.
• Z hlediska jeho administrativní náročnosti koncipován jako zcela solidární
a zcela univerzální a závislý pouze na dosažení určitého věku.
• Financován ze státního rozpočtu jako dávka státní sociální podpory.

Za druhé:
• Současný I. důchodový pilíř založit na výraznějším pojistném, resp.
zásluhovém principu (s uchováním některých výjimek reflektujících tradiční
prvky sociálního pojištění, především náhradní a vyloučenou dobu).
• Zavedení spořící části v rámci stávajícího I. důchodového pilíře. Zásadní je
přitom nastavení parametrů a využití pozitivních i negativních zkušeností z období
existence II. pilíře důchodového spoření.
• Architekturu třetího důchodového pilíře využít pro implementaci
požadavků definovaných jako zaměstnání ve fyzicky náročných profesích. Zde
lze řešit povinnou spoluúčast zaměstnavatelů na příspěvcích zaměstnancům
v definovaných profesích.

• Otevírá se zde také možnost tvorby a regulace podnikových penzijních fondů.

Faktické úpravy stávajícího prvního pilíře
• Z koncepčního hlediska pro konstrukci dávek lze používat postupy
podstatně lépe reflektující princip zásluhovosti.
• Revize redukčních hranic, zastropování výše pojistného apod.

• Minimální dobu účasti na pojištění lze nastavit v takovém případě při
dosažení stanoveného věku v zásadě jen jako technickou hranici (např.
dobu 5 let pojištění).
• Řešení přísné podmínky získání 35 let pojištění pro vznik nároku.
• Vznik nároku na důchod by již nebyl spojen se současnou základní
výměrou.

• Ke zprůhlednění systému řešit případy, kdy lidé jsou pojištěni a získávají
dobu důchodového pojištění, ale pojistné do systému neodvádějí.
• Při konstrukci výpočtu výše důchodu využít např. bodový systém (Německo),
který umožňuje sledovat reálnou hodnotu důchodového konta pojištěnce
v zásadě od počátku jeho ekonomické aktivity až do odchodu do důchodu.
• Invalidní důchody z „nultého“ pilíře ve formě nové obecné dávky
zabezpečení. Z prvního pilíře pak plnění odpovídající pouze pojistněmatematickému principu.
• Invalidní důchody z mládí nejsou ze své podstaty pojistnou dávkou,
nemohou ani být, protože žádné pojištění za ně nebylo do systému odvedeno.
• Důchody pozůstalostní do systému státní sociální podpory.

Oddělení správy příjmů a výdajů důchodového účtu

• Vytváří se samostatná rozpočtová kapitola pro správu příjmů a výdajů sociálního
pojištění.
• Část věcné kompetence sociálního pojištění přejde na novou samostatnou
kapitolu SR.

• ČSSZ jako samostatná organizační složka kapitoly sociálního pojištění.
• Zavádí se vícezdrojového financování.
• Vytváří se individuální konto účastníka důchodového pojištění. Bez - nelze
žádnou reformu provést!

Výdaje z 1. pilíře důchodového pojištění (2018)
• Starobní důchody

– 351,1 mld. Kč, z toho

• Invalidní důchody

– 44,7 mld. Kč

• Pozůstalostní důchody – 27,7 mld. Kč
Celkem

423,5 mld. Kč

Základní výměra od 1.1.2019 ve výši 3 270 Kč představuje pro 2 896 973
důchodů částku 113,7 mld. Kč.

Co se z pojistného hradí:
•

Základní výměra ve výši 113,7 mld. Kč

•

Náhradní doby pojištění - do systému není odváděno pojistné ze státního rozpočtu,
jsou zohledněny v 83 % přiznaných důchodů; počet průměrně započtených dnů činí u
každého důchodu cca 4 roky, přičemž plnění představuje částku cca 20 mld. Kč;
odhad neodvedeného pojistného činí z průměrné mzdy za rok 2017 částku 35 mld. Kč

•

Vyloučené doby - výše neodvedeného pojistného za pojištěnce u dočasné pracovní
neschopnosti z průměrné mzdy za rok 2017 činí cca 18,2 mld. Kč, u peněžité pomoci
v mateřství pak 3 mld. Kč.

•

Předčasné důchody (do doby zákonného nároku) ze systému vyplaceno na důchodu
8 mld. Kč, do systému neodvedeno pojistné cca 6 mld. Kč.

•

Specifické „zabezpečovací” dávky - invalidní důchody z mládí 3,5 mld. Kč, další
např. hornické důchody

Závěry:
• Je nevyhnutelné oddělení důchodového pojištění od státního rozpočtu.
• Posílit autonomii ČSSZ jako jediné instituce (státní, veřejnoprávní) spravující
systém důchodového pojištění.
• Rozdělit fakticky solidární a pojistný princip obsažený v důchodovém pojištění.

• Naplnění principu solidárního bylo zajišťováno systémem státní sociální
podpory (dnes základní výměra) odděleného od sociálního pojištění.
• Naplnění principu zásluhového bylo v podstatně větší míře než nyní
zajišťováno z prvního důchodového pilíře a nové spořící části.
• Rozvinutý svět bojuje s nízkou porodností. To kompenzuje efektivitou
a výkonem ekonomiky.

• Klasický průběžný systém není závislý jen na počtu narozených dětí, jde o
komplexní problém vývoje ekonomiky.
• Hlavní výzva pro rozvinutý svět je proměňující se struktura ekonomiky. Čeká
další „robotická“ revoluce, tj. Průmysl 4.0, obrovským fenoménem je tzv.
sdílená ekonomika nebo formy práce, kde lidé kombinují mnoho malých a
často neformálních úvazků.
• „Klasické“ závislé práce bude pravděpodobně ubývat. Nebude
důchody byly hrazeny jen z příjmů ze závislé práce

možné, aby

• V systému pojištění jsme tak „v šedé zóně“. Je otázka jaké budou v budoucnu
jejich nároky.

Děkuji za pozornost.

PROJEKCE
OBYVATELSTVA ČR
Terezie Štyglerová
Budoucnost důchodů, 10.10.2019, Poslanecká sněmovna PČR
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sestavené ČSÚ
 Předpoklady projekce
 Očekávaný vývoj počtu obyvatel a věkového složení
 Očekávaný vývoj velikosti a struktury seniorské složky
 Seniorská složka a důchodový věk
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Úvodní poznámky
 Vydána ČSÚ na konci listopadu 2018 (pět let po předchozí projekci)
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-20182100
 Projekční období 2018–2100
- poslední reálné údaje: počet a struktura obyvatel k 1.1.2018, demografické
události a ukazatele za rok 2017
- poslední projektované údaje: počet a struktura obyvatel k 1.1.2101,
demografické události a ukazatele za rok 2100


4 varianty: střední (nejpravděpodobnější), nízká, vysoká a střední bez migrace



Střední varianta základem pro Zprávu o očekávaném vývoji úmrtnosti,
plodnosti a migrace (§ 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení) https://www.czso.cz/csu/czso/informace-na-zakladezvlastnich-zakonu



Předpokládán byl plynulý vývoj, vycházející ze současných trendů v ČR a ve
vyspělých evropských státech



Spolupráce s externími odborníky, zejm. z akademické sféry
3

Předpoklady projekce
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Očekávaný vývoj plodnosti
Střední varianta
1,9
1,8

1,74

1,74

1,71

1,7
1,6
1,5
1,4

Úhrnná plodnost - skutečnost

1,3
Úhrnná plodnost

1,2
1,1

1,13
2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1,0
1993

Průměrný počet dětí narozených 1 ženě

2,0

 Prognózován ještě mírný růst průměrného věku žen při narození
dítěte z 30 let v roce 2017 let na 30,6 roku v roce 2050 a později
 Nízká varianta – pokles a stagnace na 1,40 dítěte na jednu ženu
 Vysoká varianta – růst a stagnace na 1,90 dítěte na jednu ženu
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Očekávaný vývoj plodnosti – srovnání aktuálních
projekcí

Srovnání s aktuální projekcí Eurostatu

Srovnání s prognózou Burcin&Kučera 2017

1,9

1,9

1,7
1,6
1,5
1,4

Projekce ČSÚ 2018

1,3

EUROPOP2018

1,2

1,8
1,7
1,6
1,5

Projekce ČSÚ 2018

1,4
B&K 2017

1,3
1,2
2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

1,1

1,1
2020

Počet dětí narozených 1 ženě

1,8

Počet dětí narozených 1 ženě

1,79
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Očekávaný vývoj naděje dožití při narození
Střední varianta
95

91,2

90

86,7
81,8 81,9

85
80

82,1

Muži - skutečnost
Muži - střední
Ženy - skutečnost
Ženy - střední

76,1

75
76,0

70
65

87,7

76,5

69,3

Varianta
nízká
střední
vysoká

Muži
2018
75,9
76,2
76,5

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

60
1993

Naděje dožití při narození (roky)

100

Ženy
2100
83,2
87,7
91,0

2018
81,8
82,0
82,3

2100
87,5
91,2
94,0
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Očekávaný vývoj úmrtnosti podle věku
Střední varianta


Růst naděje dožití při narození je očekáván zejména v důsledku
poklesu úmrtnosti v seniorském věku, ke konci prognózy dokonce
nejvíce ve věku nad 80 let



Úmrtí by se měla s postupem času více koncentrovat okolo
modálního věku (nejčastější věk úmrtí)
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Očekávaný vývoj naděje dožití při narození –
srovnání projekcí

Srovnání s aktuální projekcí Eurostatu

Srovnání s prognózou Burcin&Kučera 2017
Naděje dožití při narození (roky)

95

90

85
Ženy ČSÚ 2018 střední

80

Ženy EUROPOP2018
Muži ČSÚ 2018 střední

75

Muži EUROPOP2018

90

85
Ženy - ČSÚ 2018 střední

80

Muži - B&K 2017
Muži - ČSÚ 2018 střední

75

Muži - B&K 2017
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2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

70
2025

70
2020

Naděje dožití při narození (roky)

95

Očekávaný vývoj zahraniční migrace
Střední varianta
Saldo zahraniční migrace (tis.)

100
83,9

80

Saldo - skutečnost

60

Saldo

38,6
38,0

40

26,0
20
0
-8,6
2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1993

-20

 Migračně aktivní by měli být stále zejména lidé ve věku 20–40 let
 Na straně přistěhovalých projekce počítala s mírným navýšením
podílu žen
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2100

26,0

2095

2090

60

2085

80

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

38,0
33,0

2020

2015

40

2010

2005

2000

1993

Saldo zahraniční migrace (tis.)

Očekávaný vývoj salda zahraniční migrace –
srovnání variant
100
střední

nízká

vysoká

40,0

26,0

20
18,0

0

-20
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Očekávaný vývoj salda migrace – srovnání projekcí

Srovnání s aktuální projekcí Eurostatu

Srovnání s prognózou Burcin&Kučera 2017

45

50
45
Saldo zahraniční migrace (tis.)

Projekce ČSÚ střední

35
EUROPOP2018
30
25
20
15
10
5

40
35
30
25
20
15

střední

10

B&K 2017 - střední

5
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2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

0
2025

0
2020

Saldo zahraniční migrace (tis.)

40

Výsledky projekce
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Očekávaný vývoj počtu obyvatel (k 1.1.)
Střední varianta
11,0

10,78

10,74

10,61
10,5
Počet obyvatel (mil.)

10,53

10,41
10,20

10,0
9,5
9,0
8,5

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1993

8,0

 Nízká varianta – pokles na 7,3 mil. na konci století
 Střední varianta bez migrace – pokles na 7,4 mil. na konci století
 Vysoká varianta – růst na 12,4 mil. na konci století
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Očekávaný vývoj přírůstků/úbytků obyvatel
Střední varianta
Roční přírůstky/úbytky obyvatel
120
100

Přirozený přírůstek/úbytek

80

Přírůstek/Úbytek stěhováním

60

Celkový přírůstek/úbytek

20
0
-20
-40

Roční kumulace přírůstků
základ = rok 2018

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

Kumulace přirozených úbytků

-1,5

Kumulace migračních přírůstků

-2,0

Kumulace celkového přírůstku/úbytku

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

-2,5
2018
2020

Počty osob (mil.)

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

-60
1993

tis.

40
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Očekávaný vývoj velikosti věkových skupin dle věku
potenciální ekonomické aktivity (k 1.1.)
Střední varianta
Složení v %

8

0-19

20-64

65+

100%

7

6,44

90%

6

5,40

5
4

70%

0-19

60%
3,11

3

19,2 20,4 22,5
25,7 28,8 29,8 27,9 28,2 29,2 29,5

58,3
60,7 59,0 57,5
55,3 51,6 50,4 52,7 52,1 51,0 51,3

50%
40%

2,13
2

12,9

80%

20-64

65+

30%

2,04

2,02

1

20%
10%

0

28,8

20,1 20,6 20,0 19,0 19,5 19,8 19,4 19,7 19,7 19,2
2101

2091

2081

2071

2061

2051

2041

2031

2021

2018

1993

2100

2095

2090

2085

2080

2075

2070

2065

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2018
2020

2010

2005

2000

0%
1993

Počet obyvatel daného věku

Miliony

Absolutní počty
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Očekávaný vývoj věkového složení obyvatel
Střední varianta
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Index ekonomického zatížení osob ve věku
potenciální ekonomické aktivity (k 1.1.)
Střední varianta
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Očekávaný vývoj počtu obyvatel ve věku 65+ (k 1.1.)
– srovnání projekcí
Srovnání s aktuálními projekcemi
Miliony
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 Očekává se sblížení podílu
mužů a žen mezi seniory – ze
současných 42 % mužů a 58 %
žen na 48 % mužů a 52 % žen
na konci století
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Miliony

Očekávaný vývoj věkového složení seniorů (k 1.1.)
Střední varianta (1.1.2018 – reálné údaje)
Podíl věkové skupiny na všech 65+

1,8
1,6

2018

2051

2101

1,4

65-74

61 %
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36 %

1,2
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-11 %
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+156 %

+336 %

20

Očekávaný vývoj seniorů 65+ (k 1.1.)
Střední varianta (1.1.2018 – reálné údaje)
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(1.1.2018 – reálné údaje)

Odhad počtu osob v důchodovém věku (k 1.1.)
Střední varianta
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Očekávaný vývoj naděje dožití při dosažení
(důchodového) věku 65 let
Střední varianta
Naděje dožití ve věku 65 let pro
jednotlivé generace

Relativní zbývající délka života při dosažení
věku 65 let pro jednotlivé generace
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Relativní zbývající délka života při dosažení
důchodového věku pro jednotlivé generace
Střední varianta
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Ročník narození
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70
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57
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věk očekávané hranice poslední 1/4 života u mužů
věk očekávané hranice poslední 1/4 života u žen
věk očekávané hranice poslední 1/4 života (průměr mužů a žen)
zákonné nastavení důchodového věku pro muže
zákonné nastavení důchodového věku pro ženu s 2 dětmi
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Důchodový věk a věková hranice počátku
poslední čtvrtiny života podle pohlaví
Střední varianta
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Závěrečné shrnutí
 Přírůstky obyvatel ČR může i přes očekávaný mírný vzestup plodnosti
zajišťovat pouze zahraniční migrace.
 Přirozenou měnou bude populace ČR ubývat, nejvýraznější převaha
zemřelých nad živě narozenými se očekává v polovině 60. let 21.
století.
 Věkovou skladbu bude výrazně ovlivňovat posouvání (střídání)
silných a slabších ročníků narozených, zejména těch
v 70. letech 20. století.
 Poklesne počet a podíl osob ve věku 15–64 let a vzroste počet a podíl
osob ve věku 65 a více let.
 Obyvatel ve věku 65+ bude okolo 30 %.
 Počet osob ve věku potenciální ekonomické aktivity (20–64)
a neaktivity se téměř vyrovná.
 Při současném zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech
se bude průměrná relativní délka života mužů a žen strávená v
důchodu prodlužovat – až na 29 % pro generaci narozených v roce
2018 (z 23,5 % pro generaci 1955).

.
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Konference Budoucnost důchodů
Poslanecká sněmovna PČR, 10. 10. 2019

Budoucnost důchodů – systémový přístup,
strukturální narovnání transferů mezi rodinou a
společností a dlouhodobá udržitelnost systému
Narovnání přirozených
ekonomických vztahů a
solidarita mezi generacemi
a v rámci celé společnosti

Ing. Otakar Hampl, Ph.D.

Shoda napříč politickým spektrem - podmínka důchodové reformy
 Systém důchodového pojištění nebo zabezpečení ... pojistné nebo
daňový odvod ... ?
 Na sílu protlačený neúspěšný II. pilíř – pro většinu lidí nevýhodný a
navíc diskriminační pro rodiny s dětmi (na rozdíl od původního
Rusnokova návrhu)
 Mají být děti (budoucí plátci do systému) zohledněny v
důchodovém systému … nebo má být rodinná politiky zcela
oddělena …? Jak zohlednit pečující osoby … Jak náklady … ?
 Více solidarity nebo více zásluhovosti … ?
 Jak se vyrovnat s demografickým stárnutím (nízká porodnost, delší
doba dožití) ...?
 Jaké mají být zdroje důchodového systému … pojistné nebo i další
daně …? Jak definovat deficit systému ... ?
 Doplňkové zdroje … jak zatraktivnit III. Pilíř … ?
 Zastropování věku odchodu do důchodu a řešení náročných profesí
 Viz také Tezaurus problémů a návrhů k pokračování důchodové
reformy
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Shoda napříč politickým spektrem - podmínka důchodové reformy
 Důchodové komise to nespasí – představují ale prostor pro
odbornou veřejnou diskusi a jsou poradním orgánem
 Zodpovědnost musí přijmout politici
 Ačkoli se jedná o politický problém - řešení je nutné odpolitizovat
 Nezbytný je systémový přístup, podpora výzkumu v této oblasti,
propojení datové základny – včetně administrativních dat (ČSSZ,
úřady práce … ) a posílení matematického modelování
 Vymezení systému (v souladu s aplikovanou teorií systémů)
 Prvky systému
 Penzisté - současní příjemci
 Ekonomicky aktivní generace – platby do systému, výchova dětí
 Děti – budoucí platby do systému, budoucí ekonomika
 Vazby systému – peněžní transfery, poskytované služby, náklady na
děti, péče o děti a závislé osoby, celkové ekonomické zdroje …
 Cíl systému: důstojné zajištění na stáří, mezigenerační solidarita …
 Vývoj v čase: demografický a ekonomický vývoj, udržitelný rozvoj,
společnost 4.0
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Požadavky na moderní penzijní systém
Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup)
Hyzl, Kulhavý, Rusnok - 2005
 Návrhy politiků často nerozlišují mezi různými skupinami osob
(potenciálních důchodců).
 To vede k tomu, že některé z těchto skupin pak oprávněně cítí
neférovost navrhovaných řešení.
 Existují dvě zcela legitimní cesty jak si každý z nás může obstarat
finanční zabezpečení na stáří.
 Oba způsoby mají společné to, že se dělí na:
 fázi investování a na
 fázi spotřeby,
 přičemž obě fáze jsou navzájem v úzké korelaci.

Zdroj: Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup), J. Hyzl, M. Kulhavý, J. Rusnok, 2005
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Požadavky na moderní penzijní systém
Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup)
Hyzl, Kulhavý, Rusnok - 2005
 První možnost je ta, kterou volili naši prarodiče, tj. mít někoho
(obvykle vlastní děti), kdo se o vás ve stáří postará.
 V rozvojových zemích je tento model široce uplatňován dodnes.
 V moderním důchodovém systému platí penězi odváděnými z jejich
aktuálních pracovních příjmů. Stát se stal pouze prostředníkem a
současně vynucovatelem této solidarity.
 Investicí (příspěvkem) do takového systému jsou děti.
 Druhou možností je v průběhu aktivního života našetřit
dostatečnou zásobu peněz (majetku), kterou následně ve stáří
člověk použije pro financování potřeb této fáze svého života.
 Je nefér žádat po lidech, kteří vychovali dostatečný počet dětí, jež
dnes ze svých výdělků financují průběžný systém, aby dále
přispívali do spořících pilířů.
Zdroj: Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup), J. Hyzl, M. Kulhavý, J. Rusnok, 2005
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Požadavky na moderní penzijní systém
Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup)
Hyzl, Kulhavý, Rusnok - 2005
 Základ pro elementární pravidla, kterými se má řídit moderní
penzijní systém při stanovení dávky.
 Jestliže chci mít důchod, pak musím nejprve v době své
ekonomické aktivity investovat.
 Tato investice může mít podobu buď peněz nebo řádně
vychovaných dětí (v penzijním systému mají obě formy stejnou
hodnotu),
 nebo může jít o kombinací obou forem (což bude nejčastější
případ).
 Investice však musí být učiněna, bez investice nemůže být dávka
vyplacena. Velikost dávky se řídí velikostí investice.
 Výnos z investice bude mnohem férověji než dnes záviset na jejím
rozsahu.
Zdroj: Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup), J. Hyzl, M. Kulhavý, J. Rusnok, 2005
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Rusnokův návrh odhalil zásadní systémové nedostatky našeho
penzijního systému
 Vyváženost solidarity a zásluhovosti, tři druhy solidarity
 Solidarita mezi generacemi

 Solidarita mezi „chudými a bohatými“
 Solidarita mezi rodinami a bezdětnými – extrémně nedoceněná
 Pracující rodiče díky svému úsilí a nákladům vychovají děti, které
následně platí důchody jim i bezdětným – což není v systému
doceněno (viz rovněž Národní zpráva o rodině, MPSV, 2004)
 Rusnokův návrh narovnání těchto transferů byl extrémní ve svých
parametrech, avšak argumentace a východiska byly správné

 Současný systém je naopak extrémně nesolidární vůči rodinám s
dětmi
 Řešením je využití správných principů a vyladění parametrů
Zdroj: Penzijní reforma pro Českou republiku (Inovativní přístup), J. Hyzl, M. Kulhavý, J. Rusnok, 2005
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Mapování transferů mezi rodinou a společností realizovaných státem
Výstupy 3. pracovního týmu komise pro reformu důchodů
Transferová bilance rodiny se státem ve srovnání s bezdětným párem
 Když jsme sečetli všechny slevy na daních a přímé rodinné dávky,
které rodiny obdrží,
 vyhodnotili, jaké náklady přitom rodiny na výchovu dětí vynaloží, a
započetli to, co dospělé děti následně společnosti zaplatí na
důchodovém systému a dalších odvodech (zdravotní pojistné + daně),
 došli jsme k výsledku, že rodina s průměrným příjmem obou
manželů a se dvěma dětmi za celý svůj život zaplatí státu o
několik milionů Kč víc než bezdětný pár se stejným příjmem.
 Zjednodušeně řečeno - rodina s dětmi tak zaplatí bezdětným byt
nebo dům.
 To je velmi závažné zjištění. Přitom hlavně na začátku potřebují
rodiny investovat právě do bydlení a dalšího vybavení.
 Ty peníze jim chybí a výsledkem je demografický propad.
 Výsledky je potřeba dále analyzovat a využít pro potřeby návrhů
opatření i demografických prognóz
 Poznámka: jedná se přitom pouze o porovnávané přímé transfery. Při započítání DPH a
dalších
nepřímých faktorů by byl dopad ještě o dost vyšší.
Page
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Průměrný roční disponibilní příjem na osobu – srovnání (%).
Průměrný roční disponibilní příjem na osobu rychle klesá v důsledku
jednoduché matematiky – za stejného příjmu je potřeba uživit více
členů rodiny.

Zdroj: Zdroj: EU SILC, rok 2016
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Základní principy řešení - zohlednit společnou investici obou rodičů
do lidského kapitálu – tj. náklady na děti – jako klíčový zdroj pro
budoucí příjmy důchodového systému i celou budoucí ekonomiku
Zatížit daněmi a odvody pouze spotřebu
dospělých a osvobodit od daní a odvodů
investice do budoucí generace – náklady
na děti. Obecně – snížení odvodů daní a
pojistného pro rodiny s dětmi.

K zásluhové procentní výměře (závislé
na výši výdělku) pro stanovení výše
důchodu připočítat násobek stanoveným
koeficientem za každé dítě. Zásadní pro
demografickou udržitelnost.
Bonusový koeficient
za vychované dítě

Základní
výměra

0,3
+

Procentní
výměra

+

=1
+
+

0,3
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0,3

0,3

Základní principy řešení - zohlednit společnou investici obou rodičů
do lidského kapitálu – tj. náklady na děti – jako klíčový zdroj pro
budoucí příjmy důchodového systému i celou budoucí ekonomiku
 Podstatné vlastnosti a výhody těchto principů

 Ocenění práce a nákladů rodičů při výchově nové generace, bez
níž systém nebude fungovat. Společné daně a pojištění manželů.
 Samoregulace výdajů systému
 Méně vychovaných dětí – menší budoucí nároky na důchody
 Více vychovaných dětí – větší zdroje na vyšší důchody
 Lépe vyvážená zásluhovost i solidarita mezi pracujícími rodiči a
bezdětnými
 Kromě toho je potřeba celá řada dílčích opatření, aby systém byl
přátelštější vůči rodinám s dětmi a pečujícím osobám – v oblasti
vyloučených dob a náhradních dob (zejména pro rodiny se třemi a více
dětmi), dřívější odchod do důchodu pro matky bez sankcí, ošetření
současných nespravedlností již přiznaných důchodů atd. – mnohá jsou
diskutována v Poslanecké sněmovně nebo se jimi zabývá současná
Komise pro spravedlivé důchody.
 III. Pilíř – umožnit výběr prostředků pro vlastní bydlení a zdravotní
účely bez ztráty podpory, dále bonusy pro rodiny s dětmi.
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Bez současné investice není možný žádný budoucí příjem
Různé strategie zajištění na stáří si do jisté míry konkurují
nyní:

v důchodovém věku:
Dospělé děti
Děti
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Investice do
budoucí generace
(lidského kapitálu)

Výnos z investice
do budoucí generace
(lidského kapitálu)

Investice do
kapitálu firem

Výnos z investice
do kapitálu firem

Spoření – např.
ve fondech

Naspořené
prostředky + výnos

Vlastní spotřeba

Žádné zdroje
Zdrojem však může být
vlastní bydlení

?

Otázka udržitelnosti systému
Příjmy důchodového pojištění a výdaje na důchody (mld. Kč)
 V průběhu roku 2014 téměř nikdo nevěřil, že příjmy důchodového systému
budou někdy v budoucnosti v přebytku
 Skutečnost ale předčila všechna očekávání – díky prorůstové fiskální politice
(postupné zvýšení slev na daních na děti, ale také zvyšování důchodů …) se
podařilo nastartovat uškrcenou ekonomiku, která zachytila i zahraniční růst.
 Správná hospodářská politika a fungující ekonomika je základním klíčem
k vyrovnaným financím i důchodům
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Výdaje na důchody v % HDP – rok 2016

Zdroj: MPSV
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Podíl průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě v % (2020)

Zdroj: MPSV
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Podíl výdajů sociálního zabezpečení krytých pojistným v %

Zdroj: MPSV
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Saldo příjmů z pojistného na důchodové pojištění
a výdajů na důchody může do budoucna představovat hrozbu
Je otázkou, jak na ni správně zareagovat

Zdroj: MPSV

 Poslední šance vychovat dostatečně početnou novou generaci
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 Růst
produktivity
a další zdroje vedle zdanění práce - Společnost 4.0

Vývoj a prognóza úhrnné plodnosti v ČR. Statistické demografické
prognózy patří mezi nejlépe propracované metody, ale ekonomové
a analytici s nimi zatím nepracují metodou what-if – to ale nefunguje

Zdroj: MPSV dle ČSÚ

Prognóza postrádá ekonomicky podloženou what-if analýzu v návaznosti
na možná opatření rodinné politiky. Je třeba se poučit z historické
neúspěšnosti prognóz a doplnit je o potřebné ekonomické argumenty.
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ČR – rekapitulace. V důsledku předchozích vládních škrtů a krize se
zhoršila úhrnná plodnost a také demografická prognóza - předběžná
pracovní aktualizace o reálná data za roky 2009 a 2010, rok 2011

Zdroj: Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 2009, Kulatý stůl Praha, 31. 1. 2012
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Úhrnná plodnost v ČR do roku 2017, včetně prognózy z roku 2018.
Ukazuje se, že je potřeba s prognózami pracovat mnohem opatrněji a
více diskutovat jednotlivé faktory, které porodnost zásadně ovlivňují
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Úhrnná plodnost žen v ČR a její projekce
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Zdroj:
dle VŠE, Fiala, březen 2019
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Úhrnná plodnost v ČR v roce v posledních letech rostla

Zdroj: Eurostat, únor 2019

Zatímco úhrnná plodnost v ČR v posledních letech rostla – v mnoha
jiných zemích naopak poklesla. ČR se tak dostala například i před Finsko.
Úhrnná plodnost poklesla i ve Francii, Švédsku a v UK. To by stálo za
hlubší analýzu příčin. Zvládnutí úhrnné plodnosti na úrovni 2,1 by ČR
Page 21 udržitelný rozvoj i konkurenční výhodu.
přineslo

Úspěšná rodinná politika v předchozích letech
 Něco se tedy u nás v oblasti rodinné politiky hodně podařilo.
 V jiných zemích, které jsme mnohdy brali za svůj vzor, se naopak
zase něco nepodařilo – proto tam porodnost klesá …

 To je potřeba pečlivě a bez předsudků analyzovat.
 Pokud je praxe v souladu s teorii, je potřeba to vzít vážně.
 Pokud by se nám podařilo dosáhnout vyrovnané reprodukce
obyvatel a zároveň zajistit dlouhodobě udržitelný důchodový
systém a sociální smír,
 byla by to pro naši zemi velká konkurenční výhoda.
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Vztah nabídky a poptávky po dětech v domácnosti
Poptávka - vyjádřená mezním přínosem (užitkem) z jednoho dítěte
Nabídka - vyjádřená mezními náklady na jedno dítě
Méně rozvinutá společnost
 převažuje zemědělství
 nízké náklady na výchovu dětí
 děti jako způsob zajištění na stáří
Užitek, náklady

Ekonomicky vyspělá společnost
 převažuje průmysl a služby
 vysoké náklady na vzdělání dětí
 systémy důchodového pojištění
Užitek, náklady

Poptávka
Nabídka
Nabídka
Poptávka
Počet dětí v rodině

Qf

Qu

Počet dětí v rodině

Jakékoli vládní opatření, které změní náklady na děti, ovlivní velikost rodin
Zdroj: Mc Eachern,1988; Becker,1997; Lomborg, 2006; Sinn 2014 a další
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Úspěšná rodinná politika v předchozích letech
 V předchozích letech se vládě v ČR podařilo vyslat jasný signál, že
to s rodinami myslí vážně – rodiny této politice uvěřily
 Podařilo se prosadit řadu opatření, které zlepšily sociálně
ekonomickou situaci rodin
 Především postupné zvýšení daňového zvýhodnění na děti a
zavedení slevy na dani za umístění dítěte ve školce.
 Rodinám pomohlo i zavedení dětských skupin a řada dalších
opatření
 Tyto kroky společně s dalšími prorůstovými opatřeními vlády také
přispěly k povzbuzení domácí poptávky a nastartování naší
uškrcené ekonomiky
 Spolu s tím významně klesla nezaměstnanost a postupně vzrostly
mzdy ve státní i podnikatelské sféře – i proto se podařilo
dosáhnout vyrovnaný rozpočet
 V posledních dvou letech se však tempo opatření téměř zastavilo.
Ta se pak zaměřují se hlavně na rodiny s předškolními dětmi.
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Podle předběžných výpočtů demografů by pro udržení populace na
současné úrovni bez vlivu migrace stačilo, aby úhrnná plodnost žen
v letošním roce dosáhla 2,17 (T.Fiala, VŠE, březen 2019)
Podle prognózy bez vlivu migrace by stačilo, aby úhrnná plodnost
žen v roce 2019 dosáhla hodnotu 2,17 a do konce století postupně
klesala na 2,1.
Protože vždy bude určité procento bezdětných žen a žen s jedním
dítětem (ať už z jakýchkoli důvodů),

pak by to znamenalo, aby se mnohem více rodin rozhodlo mít tři a
více dětí místo současných dvou.
Známou skutečností zároveň je, že rodiny si většinou přejí více dětí,
než pak ve skutečnosti mají.
Proto má velký význam podpora rodin se třemi a více dětmi, kde
dochází k velkému růstu nákladů a zároveň čistě matematicky
výrazně klesá příjem na jednoho člena domácnosti.
Chování rodin se třemi a více dětmi je zároveň statisticky jiné s
ohledem na časovou náročnost výchovy většího počtu dětí.
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Makroekonomika funguje v neeuklidovském prostoru,
a to mimo jiné i kvůli množství vzájemně se ovlivňujících transakcí
a pozitivních i negativních multiplikačních efektů

Zdravě rostoucí ekonomika Uškrcená ekonomika
Klesající dluh vůči HDP nebo
dokonce vyrovnaný či
přebytkový rozpočet

Větší než180°

Vyrovnaný rozpočet je prakticky
nemožný, nebo za drastickou cenu,
rostoucí dluh vůči HDP

Menší než180°

V neeuklidovské geometrii se součet vnitřních úhlů trojúhelníka nerovná 180°
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Příklad příliš uškrcené ekonomiky
ČR – rekapitulace a realita koncem r. 2016
Ministerstvo financí, Makroekonomická predikce České republiky, listopad 2016

Černá křivka našeho HDP v porovnání s okolními zeměmi ukazuje, o kolik se ČR v
důsledku příliš restriktivní politiky vlády v letech 2009 až 2012 zbytečně připravilo
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Příjmová a výdajová struktura HDP
Souhrn všech výdajů = Souhrn všech příjmů
Investice do lidského a sociálního kapitálu (spotřeba domácností a vládní výdaje)
táhnou ekonomický růst
Náhrady (mzdy + sociální odvody) a nerozdělený zisk = 3,740
= 2,291+1,449 = (1,737+0,554)+1,449
Důchody a sociální dávky, daňové slevy

Domácnosti

Daně z příjmů, zisků a majetku,
zdravotní a sociální pojištění

Čisté daně z výroby
a dovozu = 0,515

Veřejný sektor

Čisté zahraniční
investice

Investice = 1,366

Finanční systém

Zahraničí

Úspory firem

Spotřeba fixního
kapitálu = 1,059

Čistý vývoz = vývoz – dovoz = 0,345
= 4,174-3,829
Spotřeba domácností = 2,542
28 za r. 2018, zdroj Makroekonomická predikce MF, leden 2019
ÚdajePage
– odhad

Firmy

Zdraví, vzdělání, bydlení atd.
Veřejná správa, obrana,
bezpečnost, doprava atd.

Investice do nové generace

Vládní výdaje
= 1,060

Úspory domácností

HDP = 5,313 bil Kč HDP = 5,313 bil Kč

Dobrá zpráva jak z hlediska současného ekonomického růstu,
tak z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

 Kromě dalších nezastupitelných funkcí je rodina také místem, kde
se přímo vytvářejí ekonomické hodnoty,
 je místem vzniku a rozvoje „lidského kapitálu“ – budoucí
generace
 a také současným a trvalým stimulačním prvkem hospodářství,
protože mobilizuje hospodářské možnosti rodičů, aby naplnili
potřeby rodiny.
 Podpora rodin má proto prorůstový ekonomický charakter.

 Podpora rodin je zároveň investicí do budoucna.
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Shrnutí
 Systémový přístup, zásadní role dobré hospodářské politiky a
podpora porodnosti – klíčová konkurenční výhoda pro ČR.
 Ocenění práce a nákladů rodičů při výchově nové generace, bez
níž systém ani ekonomika nebudou fungovat – v nižších odvodech i
vyšších důchodech. Společné daně a pojištění manželů.
 Lépe vyvážená zásluhovost i solidarita mezi pracujícími rodiči a
bezdětnými

 Kromě toho je potřeba celá řada dílčích opatření, aby systém byl
přátelštější vůči rodinám s dětmi a pečujícím osobám – v oblasti
vyloučených dob a náhradních dob (zejména pro rodiny se třemi a více
dětmi), dřívější odchod do důchodu pro matky bez sankcí, ošetření
současných nespravedlností již přiznaných důchodů atd. – mnohá jsou
diskutována v Poslanecké sněmovně nebo se jimi zabývá současná
Komise pro spravedlivé důchody.
 III. Pilíř – umožnit výběr prostředků pro vlastní bydlení a zdravotní
účely bez ztráty podpory, dále bonusy pro rodiny s dětmi

 Nutné další zdroje do systému vedle zdanění práce a to i s ohledem
na Společnost 4.0 a vývoj rozdělení výnosů z růstu produktivity.
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Diskuse a další otázky

Děkuji za pozornost
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Doplněk

Další doplňující podklady
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Podstata fungování průběžného důchodového systému – jeho
zásluhovost a solidarita
Velmi zjednodušeně a schematicky řečeno:

 Aby průběžný důchodový systém mohl dobře fungovat, musí
každá rodina
 zaplatit důchody svým rodičům
 a vychovat dvě děti, aby si zajistila budoucí důchody také pro
sebe.
 Protože celkem logicky ne každý má a může mít děti a ne každý
žije v rodině, tak je potřeba více rodin se třemi a více dětmi.

 Ty budou následně financovat důchody i pro tyto „cizí“ bezdětné.
 V rámci mezigenerační solidarity i zásluhovosti by tedy by bylo
spravedlivé se podělit o náklady na výchovu těchto dětí a zároveň
o zaplacení důchodů pro současné důchodce.
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Diferenciace podle počtu dětí
Návrh schválený vládou – nebyl však projednán v PSP ČR

Počet dětí ve společné
domácnosti
Sazba důchodové pojištění zaměstnanec

6,50% 6,50%

5,00%

2,50% 0,00%

Sazba důchodové pojištění zaměstnavatel

21,50% 21,50%

21,50%

21,50% 21,50%

0

1

2

3

Mezigenerační solidarita - spravedlivě se podělit
• o náklady na výchovu dětí (ty nesou rodiny)
• a zaplacení důchodů pro současné důchodce
Parametry návrhu
• nikomu se nezvýší odvod pojistného
• nižší sazbu bude v rodině čerpat pouze jeden
• administrativně – dokládání jako u sleva na dani
•Page 34dopad do rozpočtu - cca 3,8 mld. Kč ročně

4

Hledisko okamžitého dopadu do veřejných financí
 Rozpočtový dopad 3,8 mld. Kč ročně je pouhé 1 % všech výdajů na
důchody
 Rodiny však své vydělané peníze, které jim tak zůstanou pro jejich
děti použijí zpět především v naší ekonomice a tím také zvýší příjem
veřejných rozpočtů
 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení při meziročním růstu o
22,0 mld. Kč, tj. o 6 %, dosáhly 388,5 mld. Kč (rozpočet původně
počítal s růstem „pouze“ o 4,3 % proti skutečnosti 2015) – listopad 2016.
 Významný vliv mělo zvýšení platů státních zaměstnanců a pokračující
ekonomický růst s růstem mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře
 K vyrovnanému rozpočtu se nelze „proškrtat“ – ten je výsledkem
fungující ekonomiky
 Je výsledkem dostatečné poptávky, která za sebou táhne
odpovídající nabídku – a tedy také investice spolu s inovacemi
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Fungující ekonomika je výsledkem dostatečné poptávky, která za
sebou táhne odpovídající nabídku - a tedy také investice
 Spotřeba domácností je přitom největší položkou našeho HDP –
tvoří téměř celou polovinu HDP
 Byla to právě domácí poptávka a zejména spotřeba domácností,
která podpořila hospodářský růst v posledních letech

Page
36
Zdroj:
Makroekonomická
predikce České republiky, Ministerstvo financí, leden 2016.

Fungující ekonomika je výsledkem dostatečné poptávky, která za
sebou táhne odpovídající nabídku - a tedy také investice.
Nevhodné rozpočtové škrty mohou způsobit uškrcenou ekonomiku.

Zdroj: Samuelson, P.A., Nordhaus, D.W.: EKONOMIE

Obálka
týdeníku Euro, č. 35, r. 2019
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Je potřeba se poučit z důsledků příliš
restriktivní politiky vlády ČR v letech
2009 až 2012 a neopakovat dnes
stejné chyby přehnanými a nevhodně
zaměřenými rozpočtovými škrty.

Zohlednění dětí v odvodech pojistných systémů má v Česku
dlouhodobou tradici
– ta byla v roce 1993 přerušena ke škodě rodin s dětmi

 Rok 1993 a přechod od daně ze mzdy na daň z příjmů fyzických
osob spolu s vyčleněním samostatného sociálního a zdravotního
pojištění znamenal drastické omezení daňového odpočtu z důvodů
péče o děti
 Do té doby byla odváděna jednotná daň ze mzdy, v níž byly
zahrnuty i příspěvky zaměstnanců na pojistné národního pojištění
 Podle zákona 76/1952 platila základní vypočtená daň pro poplatníky
s jedním dítětem.
 Poplatníkům, kteří nevyživují žádné dítě, se zvyšovala o 60% daně,
ve věku do 25 let nebo přes 50 let (ženy přes 45 let) pouze o 40% daně.
 V závislosti na počtu dětí se vypočtená základní daň naopak
snižovala
 o 30% poplatníkům, kteří vyživují 2 děti,
 o 50% poplatníkům, kteří vyživují 3 děti,
 o 70% poplatníkům, kteří vyživují 4 nebo více dětí.
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Zohlednění dětí v odvodech pojistných systémů má v Česku dlouhodobou
tradici – ta byla v roce 1993 přerušena ke škodě rodin s dětmi
 Následně vyhláška 161/1976 Sb. do značné míry nesystémově upravila
výklad tohoto znění tak, že z „celkového počtu dětí, na které náleží přídavky na
děti nebo výchovné ve výši stanovené na dvě a více dětí, se uznává za
vyživovanou osobu pouze jedno dítě; za vyživované osoby se však u poplatníka
uznávají všechny děti, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné ve výši
stanovené na jedno dítě. Děti na které přídavky na děti nebo výchovné nenáleží
a děti, na které poplatník platí výživné, se uznávají za vyživované poplatníkem
bez počátečního omezení, jsou-li pro jejich uznání splněny ostatní podmínky.
 V praxi to pro drtivou většinu rodin po roce 1976 znamenalo, že se
všechny děti v domácnosti bez ohledu na jejich skutečný počet počítaly
jako 1 vyživovaná osoba.
 Přesto však – díky 60% rozdílu daně vůči poplatníkům, kteří nevyživovali
žádné dítě – se stále jednalo o výraznou slevu.
 Současně s tím byly všem rodinám vypláceny přídavky na děti a zároveň
byla systémově řešena celá rodinná politika včetně služeb pro rodiny.
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Dlouhodobý vývoj státní podpory (kompenzace) pro rodinu se dvěma dětmi
Zohlednění dětí v odvodech národního pojištění má v Česku dlouhodobou
tradici – ta byla v roce 1993 přerušena ke škodě rodin s dětmi

Výřez části tabulek pro výpočet jednotné daně ze mzdy používaných před přechodem na daň z příjmu fyzických osob a vyčleněním sociálního a zdravotního
pojistného v roce 1993. Po roce 1976 se však pro drtivou většinu rodin všechny děti v domácnosti bez ohledu na jejich skutečný počet počítaly jako
1 vyživovaná
osoba. Přesto však – díky 60% rozdílu daně vůči poplatníkům, kteří nevyživovali žádné dítě – se jednalo o výraznou daňovou slevu.
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Vývoj úhrnné plodnosti v ČR v letech 1960 až 2014 a některé
zlomové body
Vývoj úhrnné plodnosti v letech 1960 až 2014
3,00
2,50

přechod od daně ze mzdy na
daň z příjmů fyzických osob
spolu s vyčleněním sociálního
a zdravotního pojištění
Úhrnná plodnost odpovídající
vyrovnané reprodukci populace

2,00
1,50
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Úhrnná plodnost v ČR opět roste - dokonce více, než předpokládají
prognózy ČSÚ – jako důsledek dobré politiky státu, ekonomického
růstu a zlepšené ekonomické situace rodin s dětmi
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Úhrnná plodnost žen v ČR a její projekce
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Zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí, leden 2016
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Zásluhovost v průběžném důchodovém systému
Ekonomicky aktivní generace musí pro fungování důchodového
systému zajistit dva základní transfery

NYNÍ
Tonda a Marie nyní

Odvody do průběžného
důchodového systému - PAYG
Výnos
z investice
jejich
rodičů

Investice
do lidského
kapitálu

V DŮCHODU

Tonda a Marie
Dospělé děti
v důchodu
Příjem z průběžného
důchodového systému - PAYG

Odvody do průběžného
důchodového systému - PAYG

Principem fungování průběžného systému jsou dvě naprosto
rovnocenné složky
 finanční příspěvky na úhradu důchodů předchozí generaci
 výchova nové generace (lidského kapitálu – vychovaných a vzdělaných
dětí), z jejichž příspěvků se budou vyplácet budoucí důchody.
 Tyto složky je potřeba vyváženě zohlednit v rámci zásluhovosti i
solidarity
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Náklady na děti se liší podle příjmové situace rodiny (data r. 2003)
Náklady na dítě jsou přitom zhruba stejné jako na dospělého
Roční výdaje domácnosti:
Roční výdaje:
na dospělé
na děti
na dospěcelkem
na osobu
na dítě
členy
absol. v %
lého člena
20% domácnosti s nejnižšími příjmy
(do 63 523 Kč/os.)
Druhých 20% domácnosti
(63 523 - 76 277 Kč/os.)
Třetích 20% domácnosti
(76 278 - 90 381 Kč/os.)
Čtvrtých 20% domácnosti
(90 382 - 109 675 Kč/os.)
20% domácnosti s nejvyššími příjmy
(více než 109 675 Kč/os.)

205 274

107 901

97 374 47,4

53 807

58 029

49 793

238 975

129 361 109 615 45,9

67 689

70 882

64 272

278 707

155 588 123 119 44,2

79 193

82 318

75 568

300 198

179 133 121 065 40,3

89 850

91 886

86 998

416 674

257 087 159 587 38,3

125 622

129 585

119 722

Tabulka 1. Čistá peněžní vydání domácností s 1 až 3 dětmi v kvintilovém rozdělení podle
čistého příjmu na osobu (Zdroj: ČSÚ, Šetření o nákladech na výchovu a výživu dítěte“,
r. 2003)

Výše nákladů na výchovu a výživu dětí není v rodinách stejná – je dána
příjmovou situací rodiny – a je zhruba stejná jako na dospělého.
Zároveň jsou rodiče ze zákona povinni zajistit dětem stejnou životní úroveň.
Náklady na výchovu a výživu dětí tak mohou být jednoduše stanoveny
jako podíl příjmů domácnosti na osobu vynásobený počtem dětí v rodině
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Náklady na dítě nejsou stejné
(statistické šetření ČSÚ)

Výše nákladů na výchovu a výživu dětí je dána příjmovou situací
rodiny – nijak výrazně se neliší od nákladů na dospělého
Náklady na výchovu a výživu dětí mohou být stanoveny jako podíl
příjmů domácnosti na osobu vynásobený počtem dětí v rodině
Celkový příjem domácností je v průměru vyšší u rodin s více dětmi
Čistý příjem na člena rodiny ale dramaticky klesá s každým
narozeným dítětem
 Při narození prvního dítěte klesne o 1/3 oproti bezdětnému stavu
 při druhém na 1/2 (tj. o 2/4)
 a při čtvrtém dítěti až na 1/3 (tj. o 4/6)
Klesá podíl luxusního zboží, zahraničních dovolených i možnost
akumulace majetku k zajištění na stáří
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Mapování transferů mezi rodinou a společností
 V používaných analytických a simulačních modelech doposud chyběly
ukazatele (indikátory), které by komplexně a systematicky vyhodnocovaly
dopady transferů mezi rodinou a společností z hlediska postavení stejně
příjmových domácností a které by vyhodnocovaly zásluhovost pracujících
rodičů na výchově budoucí generace plátců daní a pojistného.
 Důležité je, jakou životní úroveň mají rodiny s dětmi, a to jak ve smyslu
absolutní úrovně (průměrný příjem na spotřební jednotku), tak především
ve smyslu relativní úrovně, vyjadřované srovnáním s materiální situací
páru bez dětí se stejnou úrovní hrubých příjmů.
 Nejde však jenom o otázku dopadů na porodnost a udržitelnost důchodového
systému, ale také a především o otázku základní spravedlnosti a
zásluhovosti průběžného systému, v rámci kterého dochází k
mohutnému transferu od rodičů přes děti k bezdětným a tím fakticky k
„odměňování bezdětnosti“ a „trestání rodin s dětmi“, pokud tyto
transfery nejsou vzájemně vyvážené.
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Mapování transferů mezi rodinou a společností
 Už jenom úvodní souhrnné zmapování prostých transferů (bez
zahrnutí všech skutečných nákladů příležitosti) potvrzuje, že ve
sledovaných příjmových kategoriích jsou tyto transfery pro rodiny
s dětmi velmi nevýhodné v porovnání se stejným typem
domácností bez dětí.
 Tato nevýhodnost transferů přitom narůstá s počtem dětí a s výší
příjmu rodiny.

 Zároveň výrazně rostou i celkové náklady na děti za celou
domácnost a klesá celková životní úroveň ve srovnání
s bezdětným párem.
 Tyto posledně jmenované skutečnosti jsou z hlediska rodin
s dětmi ještě daleko závažnější.
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Transfery mezi rodinou a společností - jednogenerační ukazatele

Výdajové a příjmové transfery základního páru
3. Důchod

Prarodiče

2. Ekonomicky aktivní fáze

Rodiče

R+P N

D+Z O

3. Důchod

D+Z
Stát

O
1. Výchova a příprava

Děti

V+Z

Stát

Prarodiče

3. Důchod

O
Stát

D+Z

D+Z O
Bezdětný
pár

2. Ekonomicky aktivní fáze

2. Ekonomicky aktivní fáze

3. Důchod

3. Důchod

O – Odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění
R+P – Rodinné dávky – peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na děti (příjmově testované)
N – Náklady na investici do budoucí generace plátců daní a pojistného (zde pro zjednodušení pouze výdaje na děti
bez práce rodičů při výchově a péči o děti)
V+Z – Příjem služeb v podobě vzdělání a bezplatné zdravotní péče ve věku přípravy na budoucí povolání
48starobních důchodů a služeb bezplatné zdravotní péče v důchodovém věku
D+Z –Page
Příjem

Jednogenerační ukazatele
Srovnání z pohledu manželských párů se stejným příjmem
Transferové výdaje – pracující rodiče s průměrným hrubým příjmem (odhad pro r. 2017)

Bilance transferů vůči páru bez dětí za celý životní cyklus (Kč)
3 308 730

3500000

3 264 115

Počet dětí

3 145 423

3000000
2 580 292
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
0
0
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Jednogenerační ukazatele
Srovnání z pohledu manželských párů se stejným příjmem
 Pracující rodiče s průměrnou hrubou mzdou za celý životní cyklus
v rámci této bilance zaplatí o 2,5 až 3,1 mil Kč víc než pár bez dětí
se stejným příjmem – v závislosti na počtu dětí.
 Hlavní handicap rodičů s dětmi v rámci těchto bilancí spadá do
období výchovy dětí a je dán náklady na výchovu dětí, které
budou následně odvádět pojistné nejen na důchody svých rodičů,
ale i na důchody bezdětných.
 To reprezentuje například hodnotu vlastního bydlení, které
mladým lidem tolik chybí pro založení rodiny.
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Mapování transferů - jednogenerační ukazatele
Srovnání z pohledu manželských párů se stejným příjmem
Transferové výdaje – pár se dvěma dětmi, pracující rodiče s průměrným hrubým příjmem

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

Náklady na děti

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Věk
-100 000
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Mapování transferů – jednogenerační ukazatele
Srovnání z pohledu manželských párů se stejným příjmem
Transferové příjmy – pár se dvěma dětmi, pracující rodiče s průměrným hrubým příjmem

Zdravotní péče

Starobní důchod

Peněžitá pomoc v mateřství

Rodičovský příspěvek

Přídavky na děti

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
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Transfery mezi rodinou a společností - dvougenerační ukazatele

Celkový transferový příspěvek rodiny k dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí
3. Důchod

Prarodiče

2. Ekonomicky aktivní fáze

Rodiče

D+Z O R+P N

3. Důchod

D+Z
Stát

O
1. Výchova a příprava

Děti

V+Z

Stát

Prarodiče

3. Důchod

O
Stát

D+Z O
Bezdětný
pár

2. Ekonomicky aktivní fáze

D+Z
2. Ekonomicky aktivní fáze

3. Důchod

3. Důchod

O – Odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění
R+P – Rodinné dávky – peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na děti (příjmově testované)
N – Náklady na investici do budoucí generace plátců daní a pojistného (zde pro zjednodušení pouze výdaje na děti
bez práce rodičů při výchově a péči o děti)
V+Z – Příjem služeb v podobě vzdělání a bezplatné zdravotní péče ve věku přípravy na budoucí povolání
53starobních důchodů a služeb bezplatné zdravotní péče v důchodovém věku
D+Z –Page
Příjem

Mapování transferů - dvougenerační ukazatele
Srovnání výsledné transferové bilance rodiny včetně dětí
Transferové bilance – pracující rodiče a dospělé děti s prům. hrubým příjmem (odhad pro r. 2017)

Transferový příspěvek rodiny k udržitelnosti veřejných financí za
celý životní cyklus (Kč)

Počet dětí

16 000 000
13 356 495

14 000 000
12 000 000
10 111 819
10 000 000
8 000 000
6 833 196
6 000 000
3 506 643

4 000 000
2 000 000
0
0
0
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Mapování transferů - dvougenerační ukazatele
Srovnání výsledné transferové bilance rodiny včetně dětí
 Nevýhodné pro rodiny jsou i dvougenerační ukazatele celkového
transferového příspěvku rodiny, resp. domácnosti, k dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí.
 To v rámci modelových domácností ukázalo, že rodina s dětmi
pracujících rodičů s průměrnou hrubou mzdou za celý životní
cyklus v rámci této bilance z pohledu veřejných rozpočtů přispěje
od 3,5 do 13,3 mil Kč víc než pár bez dětí se stejným příjmem.
 To je něco přes 3 mil Kč na jedno dítě navíc do budoucích
veřejných rozpočtů
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Mapování transferů - dvougenerační ukazatele
Srovnání výsledné transferové bilance rodiny včetně dětí
Transferové výdaje – pár se dvěma dětmi, pracující rodiče a dospělé děti s prům. hrubým příjmem

Odvody důchodové pojištění

Odvody VZP

Odvody nemocenské pojištění

Odvody SPZ

Daň z příjmů fyzických osob

Odvody důchodové pojištění - děti

Odvody VZP - děti

Odvody nemocenské pojištění - děti

Odvody SPZ - děti

Daň z příjmů fyzických osob - děti
1 300 000

1 100 000

900 000

700 000

500 000

300 000

100 000
Věk
-100 000 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
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Mapování transferů - dvougenerační ukazatele
Srovnání výsledné transferové bilance rodiny včetně dětí
Transferové příjmy – pár se dvěma dětmi, pracující rodiče a dospělé děti s prům. hrubým příjmem

Zdravotní péče

Starobní důchod

Peněžitá pomoc v mateřství

Přídavky na děti

Vzdělání - děti

Zdravotní péče - děti

Rodičovský příspěvek

1 300 000

1 100 000

900 000

700 000

500 000

300 000

100 000
Věk 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
-100 000
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Náklady na děti za celou domácnost podle počtu dětí
pracující rodiče s prům. hrubým příjmem
Náklady na děti za celou domácnost (Kč)
35 000
31 566
30 000

26 930

25 000
21 209
20 000
13 524

15 000

10 000
5 000
0
0
0

1

2
Počet dětí
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Čistý příjem na hlavu podle počtu dětí
pracující rodiče s prům. hrubým příjmem
Čistý příjem na hlavu (Kč)
25 000
21 982
20 000
15 027
15 000
11 783
9 974

8 768

3

4

10 000

5 000

0
0

1

2
Počet dětí
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Míra zaměstnanosti matek dle věku dítěte v zemích OECD, 2011
Zaměstnanost matek dětí staršího školního věku je v ČR druhá
nejvyšší v rámci OECD
Z důvodů nedostatečné nabídky zkrácených a flexibilních úvazků je
zaměstnanost mladých žen s dětmi do tří let v evropském srovnání mimořádně
nízká. Více než dvě třetiny matek s dětmi do šesti let by rády pracovaly na
zkrácený úvazek. Český trh práce to ale není schopen zcela splnit.

Zdroj:Page
Zdroj:60HÖHNE, S.; KUCHAŘOVÁ, V.; PALONCYOVÁ, J. (2016) Rodiny s dětmi v České republice.

Ekonomické důvody mají významný vliv na porodnost
Případová studie v reálném - pokles porodnosti v Brazílii
 Brazílie - jedna z nejvýznamnějších případových studií o naší planetě
Rok
1960 1970 1980 1990 2000 2009
Úhrnná plodnost
6,3 5,8 4,4 2,7 2,4 1,9



Pokles porodnosti na úroveň pod hranicí prosté reprodukce v roce 2009
Zásadní změny v prioritách mladých žen:
 Na prvním místě je vzdělání
 Na druhém místě je profese
 Teprve na třetím místě jsou děti a partnerský vztah



Dominují ekonomické priority. Výchova dětí ze seznamu moderních priorit
nezmizela, ale lze ji podle vyjádření brazilských žen hůře skloubit s ostatními
cíli. Život v současné Brazílii je tak drahý, že lze velmi obtížně uživit víc než
dvě děti.



Brazilské ženy dokonce používají výraz: „Továrna je zavřena. Už jsem si své
odpracovala.“ … Proč maximálně dvě? Proč ne čtyři ? Brazilské ženy
odpovídají:
„To je prostě nemožné! Je to moc drahé! A je s tím moc práce!“
National Geographic, září 2011
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Míry porodnosti v Německu od r. 1950
Úspěch pronatalitní politiky v bývalé NDR od r. 1972
Výrazný propad porodnosti východních zemí po sloučení Německa

Zdroj: Hans-Werner Sinn: Země bez dětí - fakta, důsledky, příčiny a politické implikace, 2014
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Vývoj porodnosti v Sársku, ve Francii a v Německu celkově od r. 1950
Počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel

 Vstup Sárska do Spolkové republiky Německo v r. 1957, poté, co Sársko bylo
po válce nejdříve pod francouzskou správou. Zatímco míra porodnosti Sárska
až do tohoto okamžiku byla na poměrně vysoké francouzské úrovni, po vstupu
do Spolkové republiky Německo výrazně klesla a začala se stále více blížit
republikovému průměru v následujících letech.
Zdroj: Hans-Werner Sinn: Země bez dětí - fakta, důsledky, příčiny a politické implikace, 2014
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Důvody pro počty dětí nejsou primárně a jenom ekonomické
Volba životního stylu však má své ekonomické náklady

 Důvody pro menší počty dětí v naši generaci nejsou primárně a
jenom ekonomické, nýbrž důvodem je změna životního stylu,
kterou si lidé sami zvolili.
 Nicméně i samotná volba životního stylu má pochopitelně své
ekonomické náklady
 Rodiny s dětmi si méně mohou dovolit zahraniční dovolenou
v obvyklém pojetí a musí se více uskromnit v nárocích na způsob
bydlení a v řadě dalších aspektů.
 Pracující rodiče musí být ochotni obětovat mnohé materiální
aspekty svého života proto, aby mohli mít děti.
 Nemohou si také dovolit odkládat vysoké částky na penzijní
připojištění, kde by si vytvořili dodatečné zdroje pro svoje stáří.
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Jedná se o problém většiny vyspělých zemí
 Manfred Spieker ve svém popisu německého systému, který se
potýká s podobnými problémy, uvádí že
 „dochází k obrovskému transferu od rodičů přes děti k bezdětným
prostřednictvím systému sociálního pojištění“.
 a „k odměňování bezdětnosti“.
 Proto jedním z cílů odborné komise pro důchodovou reformu byla
také analýza a narovnání těchto transferů

 Návrhy zpracované v 3. pracovním týmu podporují toto narovnání
 Zároveň byly navrženy některé z indikátorů, které jsou vhodné pro
posuzování všech návrhů na úpravu důchodového systému z
pohledu těchto cílů
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Spravedlivější řešení – rodinám je potřeba pomoci
rychle a všemi disponibilními prostředky
Není logické v rámci rodinné politiky šlapat na plyn a v rámci
důchodového systému zároveň držet nohu na brzdě.
Otázka, zda mají být distorze v rámci důchodového systému
řešeny mimo tento systém pouze prostředky rodinné politiky
je uměle vytvořená a nedává smysl.
Až do roku 1993 v ČR tato otázka vůbec neexistovala.
Pojistné odvody byly nedílnou součástí jednotné daně ze
mzdy, která obsahovala výrazné slevy na děti.
Systém tak byl pro rodiny s dětmi dobře srozumitelný.
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Spravedlivější řešení – rodinám je potřeba pomoci
rychle a všemi disponibilními prostředky
Úplné narovnání v tuto chvíli není možné z hlediska
současného stavu rozpočtu
ve skutečnosti to je otázka dlouhého přechodného období

a mnoha odborných diskusí vedoucích k hlubokému poznání
a pochopení celé problematiky.
S ohledem na potřebnou rychlost je důležité nyní učinit
alespoň postupná jednotlivá opatření ve správném směru,
která by však měla být významným signálem a motivací pro
rodiny s dětmi, že se situace začíná systémově řešit.
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Budoucnost důchodů

Konference 10.10.2019
Poslanecká sněmovna PČR

1

Vývoj bilance důchodového účtu, jeho
příjmů a výdajů

2

Očekávaný vývoj důchodového účtu

• Výdaje důchodového účtu převyšovaly
příjmy 15 z posledních 20 let

Očekávaný vývoj příjmů a výdajů důchodového účtu (v % HDP)
15
13
11

• Důchodový účet se dostane do
dlouhodobých deficitů okolo roku 2030,
maximální deficit dosáhne okolo roku
2060

9
7
5

Saldo

Příjmy z pojistného

Výdaje na důchody

3
1
-1

• Rostoucí výdaje nekopíruje růst příjmů

-3
-5

• Příjmy sice mírně rostou, tempo růstu je
ale nedostatečné
3

Příčiny růstu výdajů důchodového účtu

• Růst výdajů je přirozenou reakcí na stárnutí populace
• Populačně silné ročníky odejdou z trhu práce do důchodu
• Roste průměrná délka života
• Tyto 2 vlivy způsobují růst počtu osob ve věku nad 65 let

• Věková struktura ČR se tak přibližuje průměrné struktuře EU
• V současnosti je demograficky mírně mladší
• V současnosti je podíl osob ve věku 65+ je mírně nižší

4

Výdaje v ČR v budoucnosti a současné výdaje v zemích EU
•

Podíl budoucích výdajů na důchody a HDP
•

•

Podíl výdajů na důchody a HDP v EU v roce 2016
•
•
•
•

•

Rok 2030 – 9 %, 2040 – 11 %, 2050 – 13,5 % 2060 – 14,5 %,
2070 – 13 %

Slovensko, Maďarsko, Bulharsko – 9 %
Británie, Švédsko, Polsko – 11 %
Francie, Portugalsko, Rakousko – 14 až 15 %
EU 28, Dánsko, Nizozemsko, Finsko – 13 %

Mezinárodní porovnání výdajů a udržitelnosti důchodového účtu (v % HDP)

20

Výdaje na důchody v % HDP
15

Saldo veřejných rozpočtů v % HDP
S2

10

5

Budoucí výdaje ČR jsou srovnatelné se současnými výdaji v EU
0

•

Řada zemí s vyššími výdaji na důchody (Francie, Portugalsko,
Dánsko, Německo) má dlouhodobě udržitelné veřejné finance
(dle indikátoru S2, který dle metodiky EU vyhodnocuje
dlouhodobé riziko veřejných financí)

-5

5

Možnosti změn příjmů a výdajů důchodového systému

• Možnosti omezení výdajů
• Možnosti zvýšení příjmů
• Možnosti přímé změny poměru mezi výdaji a příjmy

6

Možnosti omezení výdajů

Mezinárodní porovnání hrubých náhradových poměrů
%
70
60

• Při stárnutí populace sociálně necitlivé
• Průměrný důchod je vzhledem k průměrné mzdě
je v ČR mírně pod průměrem EU a klesá
• Míra ohrožení chudobou u starobních důchodců
roste

Míra ohrožení důchodců chudobou v ČR (v %)
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Vývoj hrubého náhradového poměru v ČR
%
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38
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37
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36
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Možnosti přímé změny poměru mezi výdaji a příjmy

• Zvýšení důchodového věku
• Důchodový věk by po roce 2030 bylo nutno zvyšovat průměrným tempem zhruba 3
měsíce
• V roce 2070 by měla ČR druhý nejvyšší důchodový věk v celé EU
Vývoj důchodového věku dle roku narození

Mezinárodní porovnání důchodového věku v roce 2070
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Muži

Ženy - 0 dětí

70

Ženy - 1 dítě

Ženy - 2 děti

68

Ženy - 3 a 4 děti

Ženy - 5 a více dětí
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70
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60

68
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54
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Rok narození

Bulharsko

64

52

8

Možnosti zvýšení příjmů důchodového systému

• Zvýšení sazby pojistného,
• Zvýšení spoření ve III. pilíři a souběžné snížení státních důchodů
• Vymezení jasných a dlouhodobých pravidel financování důchodového účtu z
nepojistných příjmů

9

Zvyšování sazby pojistného
• Současná výše sazby v ČR (28 %) patří mezi nejvyšší v
OECD
• Výše sazby pojistného má již dnes významné negativní vlivy

Vývoj sazby pojistného na důchodové pojištění
%

• Celkové zdanění práce je u vybraných skupin pracujících velmi
vysoké – osoby s nízkými příjmy, pracující důchodci, pracující na
částečný úvazek (např. za zdanění nízkopříjmových ČR
pravidelně kritizuje EU)

43

• Částečné úvazky se kvůli vysokému celkovému zdanění nemohou
významněji rozšířit (např. v ČR 10 % žen, v EU28 31,9 % žen)

37

• U osob s vysokými příjmy konstrukce pojistného způsobuje pokles
průměrného zdanění práce s rostoucím příjmem

33

• Od poloviny 20. let by se pojistná sazba k plnému pokrytí
výdajů na důchody musela rychle zvyšovat
• Těsně před rokem 2040 by překonala nejvyšší aktuálně
pozorovanou sazbu v Itálii, a to 33 %

41
39

35

31
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27
Rok

• V 50. letech by dosáhla téměř 42 %, tj. zvýšení o 14 p. b., tedy o
50 % proti současnému stavu
10

Nahrazení části starobních důchodů ze III. pilíře
• Mechanismus opatření
Vývoj podílu starobního důchodu a výběrů ze III. pilíře na příjmech důchodců

• Sazby pojistného by zůstaly stejné, ale starobní důchody by
se snížily
• Jednotlivci by nad to museli spořit ve III. pilíři, aby pokles
starobních důchodů nahradili úsporami ve III. pilíři

• K zajištění srovnatelných příjmů ve stáří jako dle
současné legislativy

50
45

Průběžná část

Spořící část
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• Nutná povinná či kvazipovinná účast ve III. pilíři

5
0

• Podíl příjmů ve stáří ze III. pilíře by se postupně zvyšoval a
kolem roku 2060 by dosahoval téměř 40 %.
• Výše příspěvku do III. pilíře na úrovni přibližně 10 % příjmu,
nutná velmi brzy v plné výši

• Opatření v jistém pohledu obdobné se zvýšením sazby
pojistného

11

Vymezení jasných a dlouhodobých pravidel financování důchodového účtu z
nepojistných příjmů

• Nastavení pravidel vícezdrojového financování
• Vícezdrojového financování je běžné v
ostatních zemích EU
• ČR aktuálně kryje pojistným téměř 80 % všech
výdajů sociálního zabezpečení
• V EU je tato hodnota zpravidla mezi 50-60 %
• Výdaje na důchodové pojištění v posledních
20 letech kryly z části příjmy státního rozpočtu,
ale bez vazby na konkrétní typy výdajů

Mezinárodní porovnání podílu výdajů krytých sociálním pojištěním
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Financování jednotlivých druhů výdajů z pojistného a nepojistných příjmů
• Rozdělení výdajů mezi různé zdroje vícezdrojového financování určují 2 faktory
• reálné možnosti veřejných financí, zejména stav a možnosti daňového systému
• výše výdajů, které odpovídají jednotlivým druhům příjmů

• Systém důchodového zabezpečení by měl odděleně vyčíslit výdaje solidární a zásluhové povahy a tím
vytvořit mantinely pro diskusi o vícezdrojovém financování
• Výdaje na důchody za období výdělečné činnosti – zásluhová povaha
• Výdaje na základní výměry důchodů a důchody za období náhradních dob – solidární povaha

• V roce 2020
• Výdaje na starobní důchody za období výdělečné činnosti – 4,0 % HDP

• Výdaje na starobní důchody za období náhradních dob a za základní výměry – 1,2 + 1,8 % HDP
• Výdaje solidární povahy (3,0 % HDP) převyšují potřebné navýšení příjmů důchodového systému, aby byl dle ukazatele S2
dlouhodobě v rovnováze

13

Rozdělení I. pilíře na 0. a I. pilíř jako první krok reformy

• Rozdělení I. pilíře a jeho důvody
• Jasné vymezení financování důchodového účtu z různých zdrojů systému vícezdrojového financování

• Definování základního minimálního životního standardu důchodců
• Zvýšení srozumitelnosti výpočtu důchodů
• Přehledné nastavení zásluhovosti a solidarity („sociální spravedlnosti“)

• Principy vícezdrojového financování
• pojistné má krýt výdaje zásluhové povahy
• obecné daně mají financovat výdaje solidární povahy

• Umožní rozlišit finanční udržitelnost části důchodového systému, kterou má financovat
pojistné, a části důchodového systému, kterou mají financovat obecné daně
• Rozdělení I. pilíře otevře prostor pro diskusi dalších úprav důchodového systému
14
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