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Abstrakt: Problematika reálného demografického vývoje v České republice 
se dostává do popředí vážně sledovaných společenských otázek 
a je předmětem zájmu občanů, politiků, ekonomů a jiných subjektů. V této 
souvislosti se objevuje, zejména v masmédiích, řada zcela odlišných názorů 
na řešení demografických problémů, v poslední době zejména v souvislosti 
s připravovanou, ale zcela nefunkční a zavádějící reformou penzijního 
systému. Je evidentní, že je ve společnosti navozována atmosféra (zřejmě 
úmyslně) averze proti důchodcům, proti existenci tzv. 1. pilíře, proti 
valorizaci penzí, téměř proti všemu, co je zcela obvyklé a standardní 
ve vyspělých státech Evropské unie. Ortodoxní liberálové a různí 
pseudoodborníci s oblibou poukazují na skutečnost a zdůrazňují, že neustále 
roste počet důchodců, počet vyplácených důchodů, průměrná výše důchodů 
a klesá počet poplatníků důchodového pojištění na jednoho důchodce, 
ale bez návrhu potřebného řešení. 
 
Klíčová slova: demografické problémy, penzijní reforma, daně, důchody, 
důchodové pojistné 
 
Abstract: The issue of real demographic development in the Czech Republic 
is coming to the fore of seriously pursued social issues and is of interest 
to citizens, politicians, economists and others. In this context, it appears 
a number of very different views on the solution of demographic problems, 
recently especially in connection with the preparation, but completely 
dysfunctional and misguided, reform of the pension system. It is evident that 
the society is in the aversive mood (probably intentionally) against 
pensioners, against the existence of the so-called first pillar, against 
indexation of pensions, against almost everything what is completely normal 
and standard in developed countries of the European Union. Orthodox 
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liberals and various pseudo-experts like to point out and emphasize 
to the growing number of pensioners, the number of paid pensions, average 
pensions and declining number of taxpayers of pension insurance 
per pensioner, but without proposed solutions. 
 
Keywords: demographic problems, pension reform, taxes, pensions, pension 
insurance 
 
JEL Classification: H2 
 
 
1 ÚVOD 

Demografický vývoj společnosti je třeba sledovat především proto, že věcné 
charakteristiky tohoto vývoje významným způsobem ovlivňují systém 
sociálního zabezpečení a nepřímo rovněž národohospodářské agregáty 
a de facto všechny oblasti národní ekonomiky. Proces stárnutí obyvatelstva 
a prodlužování střední délky života, pokles úmrtnosti a porodnosti vedou 
k situaci, kdy roste poměr příjemců starobního důchodu k celkovému počtu 
zaměstnaných, resp. výdělečně činných. To s sebou nese nutnost zvýšení 
vládních výdajů na zabezpečení nákladů potřebných na penzijní dávky, 
ale i nákladů na sociální služby a zdravotní péči.  
 
Uváděné demografické skutečnosti i trendy daného vývoje přinášejí závažné 
fiskální problémy, které je potřeba v podmínkách České republiky razantně 
řešit. Návrhy sociologů na řešení této situace zvýšenou zahraniční migrací 
nejsou podle mého soudu přijatelným a úspěšným řešením. Fiskální stránku 
dané problematiky nevyřeší ani žádné další pilíře a systémy penzijního 
zabezpečení. Proto je zapotřebí co nejdříve přijmout zásadní politicko-
ekonomická řešení reflektující stárnutí obyvatelstva a další aspekty 
demografického vývoje a pojmout tato řešení především z dlouhodobého 
hlediska. Jinak mohou společnost v budoucnu potkat rozsáhlé sociální, 
národnostní a mezigenerační konfliktní situace. 
 
2 DESKRIPCE A ANALÝZA PROBLÉMU 

Problematika reálného demografického vývoje v České republice se dostává 
do popředí vážně sledovaných společenských otázek a je předmětem zájmu 
občanů, politiků, ekonomů a jiných subjektů společenského života. V této 
souvislosti se objevuje, zejména v masmédiích, řada zcela odlišných názorů 
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na řešení demografických problémů, v poslední době zejména v souvislosti 
s připravovanou, ale zcela nefunkční a zavádějící reformou penzijního 
systému a široké škály diskusních příspěvků, zejména pokud jde 
o tzv. II. pilíř. Je evidentní, že je ve společnosti navozována atmosféra 
(zřejmě úmyslně) averze proti důchodcům, proti existenci tzv. 1. pilíře, proti 
valorizaci penzí, téměř proti všemu, co je zcela obvyklé a standardní 
ve vyspělých státech Evropské unie.  
 
Ortodoxní liberálové, různí pseudoodborníci a žvanilové s oblibou poukazují 
na skutečnost a zdůrazňují, že neustále roste počet důchodců, počet 
vyplácených důchodů, průměrná výše důchodů a klesá počet poplatníků 
důchodového pojištění na jednoho důchodce. Řada z těchto citovaných skupin 
osob dokonce prosazuje zrušení mezigenerační solidarity, ale nikdo z nich 
nenabízí seriózní řešení, spíše nabízejí strašení, kdy má podle nich přijít brzy 
doba, kdy důchod ze státního 1. pilíře bude spíše chudinskou dávkou a lidé 
ze státní penze „nevyžijí“. Za podmínek neustálého rozkrádání majetku 
patřícího všem občanům státu, tzv. veřejných financí, organizovaného politiky 
a jejich stranami, by tomu tak skutečně mohlo být. 
 
Problémy s narůstajícím nepříznivým demografickým vývojem je třeba řešit. 
V tomto směru je třeba si vzít poučení především z vyspělých zemí, v nichž 
je také evidentní nepříznivý demografický vývoj. Přesto mají nastavené 
důchodové a sociální parametry tak, že důchodová a sociální politika 
s významnou mezigenerační solidaritou a garancí státu vytváří prostředí, 
kdy tzv. náhradový poměr, tj. poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě 
činí 60 % až 100 % (např. v Rakousku 100 %, navíc je vyplácen státem 
13. A 14. důchod), přičemž v České republice se v posledních letech pohybuje 
tento ukazatel kolem 40 % a výše uvedené skupiny osob jako cílový uvádějí 
výši 20 až 30 % daného ukazatele. Negativním signálem je i skutečnost, 
že více než 25 % důchodců v České republice se již ocitá pod hranicí 
chudoby. Průměrný důchod v řadě zemí Evropské unie dosahuje 
6 až 10 násobku průměrného důchodu v ČR. Podle mého soudu bychom 
neměli klesnout s úrovní náhradového poměru v žádném případě pod 60 %. 
V zájmu toho je pak třeba nastavit daňovou a odvodovou politiku tak, aby 
bylo tohoto skromného cíle dosaženo. Prakticky to znamená vybrat potřebný 
objem výnosů z daně z příjmů fyzických osob a zejména pojistného 
na důchodové pojištění. 
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Při pohledu na daňové zatížení rodin a jeho strukturu z hlediska daně 
z příjmů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance 
a zaměstnavatele, je evidentní, že Česká republika je hluboce pod průměrem 
zemí Evropské unie i OECD. Daňové zatížení mezd u rodin s 2 dětmi je např. 
ve Francii 43,1 %, v Belgii 43,0 %, v Itálii 38,3 %, v Rakousku 38,0 %, 
ve Švédsku 37,5 %, v Německu 34,2 %, v Maďarsku 33,6 %, v Polsku 
29,6 %, ve Velké Británii 27,9 %, kdežto v ČR 20,7 % (druhé nejnižší v rámci 
EU), v rámci zemí OECD v průměru 26,1 % a EU 37,4 %. Pokud jde o složky 
daňového zatížení práce, situace je obdobná, menší daňové zatížení včetně 
pojistného než ČR v rámci EU má pouze Španělsko, Slovensko a Polsko.  
 
Z hlediska objemových kritérii je třeba připomenout, že v roce 2012 
se vyplatilo na dávkách důchodového pojištění 372,8 mld Kč, z toho 
na starobní důchody 299,1 mld Kč (80,2 %), na invalidní důchody 46,1 mld 
Kč (12,4 %) a na pozůstalostní důchody 27,6 mld Kč (7,4 %).  Další finanční 
prostředky ze státního rozpočtu byly směrovány na dávky nemocenského 
pojištění (19,4 mld Kč), podpory v nezaměstnanosti (8,7 mld Kč), příspěvek 
na péči (18,4 mld Kč), dávky pomoci v hmotné nouzi (7,8 mld Kč), dávky 
zdravotně postiženým (1,6 mld Kč) a dávky státní sociální podpory 35,5 mld 
Kč, tj. úhrnem 464,2 mld Kč, což je cca 42 % výdajů státního rozpočtu.  
 
Současný deficit na tzv. důchodovém účtu (tento účet de facto neexistuje, 
neboť pojistné na důchodové pojištění je příjmem státního rozpočtu, nikoliv 
samostatného důchodového fondu) vznikl především tím, že finanční 
prostředky určené pro výplatu dávek důchodového pojištění byly v době 
transformace využity pro sanaci bank a následně byl prohlouben tím, 
že v rámci pseudoreformy byly výrazně sníženy sazby odvodů sociálního 
pojistného pro zaměstnance, zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně 
činné, navíc při kombinaci s výdajovými paušály se vytvořila skupina 
poplatníků, která neodvádí pojistné na důchodové pojištění, resp. odvádí 
pouze zákonem stanovenou minimální částku tohoto pojistného. 
K nevyváženosti tohoto systému přerozdělování přispěly i církevní restituce, 
které také výrazně ukrojily z koláče určeného na výplatu dávek důchodového 
pojištění. Výše uvedená politická rozhodnutí vyvolala deficit 
na tzv. důchodovém účtu, jinak by byl v současné době v poměrně velkém 
přebytku. Je třeba však zdůraznit, že odpovědnost za tento stav máme, 
my občané, protože jsme si takové politiky zvolili. Proto musíme přispět 
k tomu, abychom prosadili změny v oblasti výběru daní a pojistného, i když 
to některé skupiny obyvatel může trochu zabolet.  
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V souvislosti s demografickým vývojem je třeba si položit otázku, kdo vlastně 
zapříčiňuje všema směry citovaný nepříznivý demografický vývoj. Rozhodně 
to nejsou současní důchodci nebo ti, kdo se k důchodovému věku blíží. Tyto 
generace po celý svůj produktivní věk platily (bez ohledu na politický režim) 
vysoké odvody pojistného na důchodové pojištění a daně z příjmů. Není 
v jednotlivých případech problém propočítat, kolik jim bylo na důchodové 
pojištění sraženo pojistného a kolik z této částky obdrží formou penze za dobu 
důchodu při dožití statisticky průměrného věku. Navíc tyto generace 
vyživovaly děti a dokázaly udržet demografickou křivku v přijatelné úrovni 
(odborníci uvádějí, že na udržení standardního demografického vývoje 
potřebujeme mít v průměru cca 2,2 dítěte na rodinu). Vždycky v tomto směru 
fungovala mezigenerační solidarita, ta funguje racionálně i ve vyspělých 
zemích, proto není žádný důvod od ní ustupovat. Břemeno nepříznivého 
demografického vývoje je třeba přesunout na „původce“, resp. „tvůrce“ 
tohoto vývoje. 
 
Nabízí se koncepce řešení demografických problémů prostřednictvím daní 
a především pojistného na důchodové pojištění tak, aby nevznikal deficit 
na tzv. důchodovém účtu. Břemeno pojistného by mělo být přesunuto 
především na přímé aktéry demografického stavu. V této souvislosti by měly 
být výrazně zvýhodněny rodiny s 2 nebo 3 dětmi (v návaznosti 
na požadovaných 2,2 dítěte na rodinu) a v menší míře i rodiny s 1 dítětem 
oproti bezdětným občanům, což by se mělo promítnout do sazeb 
důchodového pojištění pro zaměstnance, zaměstnavatele i osoby samostatně 
výdělečně činné. Bezdětný poplatník by od určitého věku (např. 26 let) platil 
přibližně dvojnásobek pojistného oproti rodiči s 3 dětmi. Tento efekt by mohl 
být znásoben zavedením klouzavě progresivní stupnice u daně z příjmů 
fyzických osob.  Zároveň by bylo potřeba zajistit srovnatelné zdanění všech 
druhů příjmů, odstranit instrument superhrubého příjmu u zaměstnanců, který 
vede k diskriminaci poplatníků daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti, nemá oporu ani v daňové teorii ani v daňové praxi vyspělých zemí. 
 
3 VÝSLEDKY 

Lze konstatovat, že stávající i budoucí demografické trendy se promítají 
i do ekonomické výkonnosti a mají vliv i na konkurenceschopnost 
ekonomiky. Mezi demografickým vývojem, sociálním zabezpečením 
a výkonností ekonomiky existuje podle mého soudu kauzální souvislost. 
V rámci vějíře možných řešení je třeba především zvýšit porodnost a přínos 
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starší generace pro společnost a ekonomickou prosperitu, podpořit 
ekonomicky rodiny s dětmi a fiskálním tlakem zastavit růst počtu osamělých 
osob zejména u mladších generací obyvatel. 
 
Pokud jde o důchodovou oblast, lze konstatovat, že k 31. 3. 2012 činil počet 
starobních důchodců 2 871 tis. osob, jak je zřejmé z údajů uvedených 
v tab. 1. Od roku 1990 do roku 2012 jde o nárůst o 18,5 %, s průměrným 
ročním tempem růstu 0,8 %. Růst lze považovat za kontinuální.  Průměrná 
výše důchodu činila k 31. 3. 2012 měsíčně 10 740 Kč. Počet poplatníků 
důchodového pojištění se postupně snižoval a v roce 2012 činil 2,11 
na jednoho starobního důchodce, jak je zřejmé z údajů uvedených v tab. 2. 
Vývoj tohoto ukazatele má klesající tendenci, ale tempo poklesu se v letech 
2010 až 2012 výrazně snížilo. 
 
Tab. 1: Počet důchodců v letech 1990 až 2012 (v tis. osob). 

Rok 1990 1995 2 000 2005 2 010 2 012 
Počet osob 2 422 2 498 2 568 2 645 2 819 2 871 

Zdroj: ČSÚ, Hospodářské noviny 

 
Tab. 2: Počet poplatníků důchodového pojištění na 1 důchodce (A), resp. 1 
 starobního důchodce (B) v letech 2007 až 2012. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(A) 1,84 1,84 1,78 1,73 1,74 1,72 
(B) 2,48 2,46 2,37 2,17 2,17 2,11 

Zdroj: ČSÚ, Hospodářské noviny 

 
Z hlediska životní úrovně důchodců i z pohledu mezinárodního srovnání, 
je důležitý tzv. náhradový poměr, který vyjadřuje poměr průměrného důchodu 
k průměrné mzdě. Výše tohoto ukazatele, na rozdíl od vyspělých zemí 
Evropské unie, v České republice kontinuálně klesá (Tab. 3). 
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Tab. 3: Vývoj ukazatele vyjadřujícího náhradový poměr v letech 1990 
až 2010 (v %).   

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(A) 1,84 1,84 1,78 1,73 1,74 1,72 
(B) 2,48 2,46 2,37 2,17 2,17 2,11 

Vysvětlivky: A – vyjadřuje průměrný důchod k hrubé mzdě; 

                      B – vyjadřuje průměrný důchod k čisté mzdě. 

Zdroj: ČSÚ, Hospodářské noviny 

 
Z hlediska mezinárodního srovnání je třeba uvést, že v 7 zemích Evropské 
unie je náhradový poměr, tj. poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě 
100 %, v ostatních vyspělých zemí Evropské unie se pohybuje v intervalu 
68 % až 94 % (podle údajů z roku 2011). Z toho vyplývá, že důchody v České 
republice jsou ve vztahu ke mzdám velmi nízké a tento trend se značně 
zhoršuje v neprospěch příjemců důchodu. Přitom důsledkům stárnutí populace 
čelí kromě ČR i většina ostatních zemí Evropské unie. 
 
Pokud jde o výši starobního důchodu, tato se podstatně více přibližuje 
normálnímu rozdělení četností, než je tomu u mezd (tab. 4). To znamená, 
že průměrný důchod je statisticky a ekonomicky věrohodnějším ukazatelem 
než průměrná mzda. To proto, že v rámci důchodů se v České republice 
uplatňuje pouze minimálně princip zásluhovosti a vzhledem k poměrně velké 
redukci při výpočtu procentní složky důchodu převládá nivelizační charakter 
stanovené výše důchodu, na rozdíl od mzdy, kde směrodatná odchylka 
od průměru se neustále zvyšuje (říká se tomu rozevírání nůžek). 
 
Tab. 4: Vývoj ukazatele vyjadřujícího náhradový poměr v letech 1990 
až 2010 (v %).   

Interval výše důchodu 
od – do (Kč/měsíc) Počet příjemců dávky důchodu 

                        1  -    2 999                                               4 548 
                 3 000  -    3 999                                 10 180  
                 4 000  -    4 999                                 10 082 
                 5 000  -    5 999                                   16 307 
                 6 000  -    6 999                                  32 093 
                 7 000  -    7 999                                 93 389 
                 8 000  -    8 999                               229 455 
                 9 000  -    9 999                               324 325 
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               10 000  -  10 999                               319 339 
               11 000  -  11 999                               275 406 
               12 000  -  12 999                               189 771 
               13 000  -  13 999                               116 385 
               14 000 a více                                104 092 

Zdroj: ČSÚ, Hospodářské noviny 
 
Z hlediska daňového zatížení mezd je ČR na 20. místě v rámci EU, 
to znamená, že patříme mezi země EU, která má jedno z nejnižších daňových 
zatížení mezd, při započtení odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
zaměstnance a zaměstnavatele je ČR na 13. místě v EU, což se dá označit 
za průměrné daňové a odvodové zatížení mezd. Navíc velkou rezervu 
pro případný nárůst příjmů veřejných rozpočtů má Česká republika v oblasti 
výběru daní a odvodů pojistného v kategorii OSVČ, především z důvodu 
rozsáhlého zatajování příjmů v této kategorii a nepřiměřeně vysoké úrovně 
tzv. paušálních výdajů (až 80 %), což neexistuje v žádném jiném státě 
Evropské unie. 
 
Proto na základě uvedených charakteristik je třeba především zavést opatření, 
která by směřovala především k: 
 postupnému zvýšení počtu poplatníků důchodového pojištění; 
 dosáhnout zvýšení počtu poplatníků důchodového pojištění cestou 

zvýšení porodnosti; 
 zamezit nekontrolovanému přílivu imigrantů, neboť multikulturní 

společnost se ve státech EU neosvědčila a navíc imigranti nemají 
zájem odvádět daně a pojistné v ČR;  

 diferencovat poplatníky důchodového pojistného podle stupně zásluh 
o pozitivní demografický vývoj; 

 výrazně omezit diskriminaci starší generace oproti mladší generaci; 
 zrušit instrument superhrubé mzdy, který narušuje daňový princip 

spravedlnosti, zejména pokud jde o princip platební schopnosti, navíc 
diskriminuje zaměstnance oproti OSVČ, nemá ani oporu v daňové 
teorii; 

 stanovit závazný poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě 
(alespoň 60 %); 

 odstranit neúměrně vysoké paušální výdaje u OSVČ při stanovení 
základu daně z příjmů. 
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4 ZÁVĚR 

V rámci koncepce postupného přechodu na parametry zabezpečující řešení 
problematiky potřebného objemu prostředků na důchodovém účtu je třeba 
přejít k potřebnému výběru důchodového pojistného tak, aby bylo zároveň 
přesunuto břemeno pojistného na přímé aktéry demografického stavu. Pak 
návrh výše důchodového pojistného v % z vyměřovacího základu by mohl mít 
následující parametry (tab. 5): 
 
Tab. 5: Návrh výše důchodového pojistného (% z vyměřovacího základu). 

Osoba Zaměstnanec Zaměstnavatel OSVČ 
Bezdětná 12 26 34 
S 1 dítětem   8 19 27 
S 2 dětmi   6 13 19 
S 3 a více dětmi   5 11 16 

Zdroj: vlastní konstrukce autora 

 
Nelze donekonečna přihlížet k tomu, jak většina bezdětných rozmařile utrácí 
peněžní prostředky a pak se v budoucnu budou dožadovat, aby jim penzi 
platily děti těch, kteří je měli. Rodiny s dětmi si navíc musí hodně životních 
aktivit odpustit, protože investice do dětí je kromě jiných velmi důležitých 
aspektů života i investice finanční, vzhledem k nákladům, které musí rodiny 
s dětmi vynaložit oproti bezdětným osobám. V současné době je evidentní 
diskriminace rodin s dětmi ve srovnání s bezdětnými, kteří jsou příživníky 
a černými pasažéry v důchodovém systému. To je potřeba zásadně změnit. 
Jenom bezzubá politická prohlášení a organizování akcí typu „Evropský rok 
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR“ daný problém 
nevyřeší. 
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