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Předmluva

Předmluva
Kniha řeší aktuální problematiku důchodové reformy. Nahlíží na ni z pohledu účastníka. Vyplatí se mi využívat II. pilíř důchodové reformy? Mám
si ještě navíc něco dobrovolně spořit? Kolik by to mělo být, aby to mělo
smysl? Kam bych měl spořit?
Kniha není pouhým popisem systému penzijního a důchodového spoření,
ale obsahuje konkrétní návody, které účastníkům pomohou rozhodnout se,
zda se mají účastnit II. pilíře, nebo raději ne.
Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, je třeba maličko nakouknout
do zákulisí investic a seznámit se s nimi. Ať víme, co od nich můžeme
očekávat a jak nám mohou pomoci. Čím více je budeme znát, tím méně
nás překvapí.
Při psaní knihy vycházím z letité praxe v oblasti poradenství. Pokusím
se do knihy dostat všechny základní rady, které dávám klientům, nebo
které předávám finančním poradcům na školeních. Pokud jste finančním
poradcem, najdete zde přesně to, co budete při své práci potřebovat. Pokud
se chcete o své finance postarat sami, dostanete stejné informace, které
dávám svým klientům v rámci finančního poradenství.
Knížka určitě nebude vyčerpávajícím zpracováním tématu. Spoření na
důchod je v mnoha ohledech nové. Proto je těžké se trefit do otázek, které
opravdu budou budoucí účastníky trápit. Možná se netrefím ve sto pro
centech případů, ale pokusím se zodpovědět všechny otázky, které by
mohly budoucí účastníky důchodového spoření zajímat. V knize se seznámíme i s oblastí investic. Všechny výnosy, se kterými pracujeme, jsou
výnosy odhadované. Nikoli zaručené. Budoucnost samozřejmě neznáme,
proto nemůžeme vědět, kolik peněz bude naspořeno ve fondu za třicet let.
Snažím se ale dát co nejodpovědnější odhad.
Sama problematika má dost neznámých. Proto v knize můžeme některé
neznámé pouze odhadovat, předpokládat… (Třeba nákladovost fondů zatím
můžeme pouze odhadovat, jakmile fondy vzniknou a předvedou se, budeme
jejich nákladovost znát.)
Možná se mi nepodařilo vše správně vysvětlit, možná budete mít doplňující
otázky. Na vaše dotazy vám rád odpovím na e-mailu syrovy.petr@seznam.cz.
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1. Rychlý návod na dvou stranách
Jak velký bude váš důchod, až na něj budete mít nárok? Bude vám tato
částka stačit?
Samozřejmě nevíme, jak velký bude váš důchod, až do něj budete odcházet. Můžeme se ale podívat, jak velký by byl důchod, kdybyste do něj šli
hned teď. Výši důchodu si můžete spočítat na internetových kalkulačkách1.
Nebo se inspirujme průměrným starobním důchodem, který byl na začátku
roku 2012 ve výši 10 740 Kč.
To je situace, která platí dnes. Jaká ale bude situace v době, kdy půjdeme
do důchodu my? Budou v té době důchody (počítané v dnešních cenách)
vyšší, nebo nižší? Ani na tuto otázku nemáme spolehlivou odpověď, ale
spíše to vypadá na pokles důchodů.
Jestli nám budoucí státní důchod stačí a nepotřebujeme přemýšlet o vyšším, nemusíme číst dál. Pokud nám nestačí, můžeme s tím něco udělat.
Něco udělat, znamená, připravit si na to svoje vlastní peníze. Můžeme si
nějaké vlastní peníze naspořit. Nebo použít ty, které už dnes máme.
Pokud nemáte vlastní peníze, které byste chtěli použít na svůj důchod, ani
si žádné nebudete chtít spořit, není tato kniha pro vás. Nedám vám žádný
návod, jak si zlepšit důchod bez vlastních úspor.
Abyste si udělali hrubou představu, kolik prostředků budete potřebovat na
zajištění vlastního důchodu, můžeme použít jednoduché poradenské pravidlo. 1 mil. Kč majetku nám pomůže k doživotní rentě ve výši 5 000 Kč
měsíčně. Jestli tedy chcete mít svůj příjem v důchodu o 5 000 Kč vyšší
než ten, co pro vás chystá státní systém, měli byste mít 1 mil. Kč. Pokud
chcete mít příjem o 10 000 Kč lepší, počítejte s dvěma miliony.
Jak se k této částce dostat?
Pokud ji dnes nemáme, můžeme si ji vytvořit. Buď budeme dávat peníze stranou, nebo se pokusíme dnešní prostředky zhodnotit tak, abychom
dosáhli výsledné sumy. Také můžeme kombinovat obojí – dávat peníze
stranou a ještě je zhodnocovat.

1

Například zde: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/
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Jednou z možností, jak investovat a zhodnocovat peníze, jsou investice
na kapitálových trzích. Na kapitálové trhy vstupujeme zpravidla pomocí
fondů (s různým názvem). Můžeme tak investovat do akcií a dluhopisů.
Investice v rámci důchodové reformy jsou vlastně investice na kapitálové
trhy prostřednictvím fondů. Kdo používá jiné investiční přístupy, může
se nad investicí do fondů zamyslet. Třeba mu přijde zajímavá jako jakýsi
doplněk vlastního investičního portfolia. Možná investujete do vlastní
firmy nebo do nemovitostí. Investice do fondů vám může pomoci snížit
riziko. Pokud pro vás investice do fondů v žádném případě nejsou schůdnou cestou, pak nemůžete produkty v rámci penzijní reformy využívat.
Fondy jsou standardně používanou cestou pro zhodnocování prostředků
a to jak u nás, tak i v zahraničí. Nové fondy, které v rámci důchodové
reformy vznikají, mají svá určitá specifika.
Pokud chcete vyšší důchod, než kolik vám za několik desítek let vyměří
stát, zkuste využít II. pilíř – důchodové spoření.
Ten spočítá v tom, že část peněz, které dnes platíte státu, budete platit na
svůj vlastní účet. Tyto peníze budete posílat do svého vlastního fondu. Tyto
vyvedené peníze vám nezajistí vyšší důchod. Důchod pravděpodobně bude
vyšší, ale všechny výpočty a prognózy jsou hodně ve hvězdách. Všechny
parametry jsou silně nejisté. Nejisté parametry jsou jak v rámci II. pilíře,
tak i v rámci I. (průběžného) pilíře. Nikdo neví, jaká bude výše státního
důchodu za desítky let. Volba II. pilíře vám pomůže snížit riziko, že budete
mít nízký příjem v důchodu. Nebudete se spoléhat pouze na jeden zdroj
pro financování důchodu, budete se spoléhat na více zdrojů. Když důchod
z jednoho zdroje poklesne, nebude to mít na vás tak velký dopad.
V rámci II. pilíře vlastně volíte, jestli část svých odvodů necháte státu
v rámci průběžného pilíře, nebo jestli si z nich budete financovat svůj
vlastní důchod.
Pokud zvolíte II. pilíř, budete muset dávat 2 % z vlastní hrubé mzdy. Tato
2 % ze mzdy vám pomohou budovat kapitál, který využijete na zvýšení
svého důchodu. To je přesně to, co asi potřebujeme. (Jak jsme se ptali na
počátku kapitoly).
Tyto prostředky vám pomohou k navýšení důchodu, ale nedostanete se
k nim dřív.
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Záleží na tom, o kolik si chcete zvýšit vlastní důchod. Možná, že spoření
2 % z hrubé mzdy navíc nebude stačit. V tom případě budete muset spořit
ještě další peníze. Protože stát považuje spoření na důchod a zabezpečení
ve stáří za důležité, dává k tomuto spoření státní příspěvek. Tento příspěvek
dává do produktu s názvem „doplňkové penzijní spoření“ (bývalé penzijní
připojištění) v rámci III. pilíře.
V rámci III. pilíře si můžete vybrat z nabídky fondů, které se liší očekávaným rizikem a kolísavostí hodnoty portfolia. Tyto fondy jsou velmi
blízké otevřeným podílovým fondům, jak je známe dnes. Liší se od nich
státním příspěvkem.
Nejvyšší státní příspěvek se poskytuje na vklad 1 000 Kč. Jen pro představu: když budete platit do fondů v rámci III. pilíře 1 000 Kč měsíčně,
budete mít na penzi (v dnešních cenách) přes 400 000 Kč po 20 letech
spoření, kolem 800 000 Kč po 30 letech a přes 1,3 mil. Kč po 40 letech
spoření. To jen pro srovnání, když jsme na začátku kapitoly řešili, kolik
potřebujete peněz na svůj spokojený důchod.
K těmto prostředkům se dostanete i dřív, než vám vznikne nárok na státní
důchod. Dostanete se k nim standardně v 60 letech.
A pokud vám to ještě nestačí na spokojený důchod a potřebujete více
peněz, nebo potřebujete peníze dříve, zapojte ještě další investice, ale už
mimo rámec penzijní reformy.
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2. Kolik peněz budeme potřebovat
v důchodu
2.1 Porovnání příjmů a důchodu
2.1.1 J
 ak vysoký důchod můžeme očekávat
podle dnešních podmínek
Každému jednou skončí produktivní věk a půjde do důchodu. Odchod do
důchodu samozřejmě znamená pokles příjmů. Jak velký pokles příjmů
nás čeká?
Výše důchodu samozřejmě závisí na našem příjmu v době, kdy pracujeme.
Platí, že čím vyšší máme příjem, tím vyšší máme i důchod. Zároveň ale
platí, že čím vyšší máme příjem, tím vyšší je pro nás pokles příjmu v případě odchodu do důchodu.
Příklad 1 – Důchod pana Průměrného
Pan Průměrný, který má průměrný příjem, má dnes přibližně 20 000 Kč
měsíčně2 čistého. Výše jeho starobního důchodu je 10 319 Kč. Jeho příjem
tak klesá cca o 50 %. Jakmile pan Průměrný půjde do důchodu, bude mít
od příštího měsíce poloviční příjem.
Příklad 2 – Důchod pana Bohatého
Pan Bohatý má hrubý příjem 40 000 Kč3. Tomu odpovídá čistý příjem
29 630 Kč a starobní důchod 13 839 Kč. Zde je pokles příjmu ještě výraznější. Pokles je o 53 %. Důchod je tedy méně než polovina předchozího příjmu.
Konkrétní výše důchodu v závislosti na příjmu, je vidět z tabulky i grafu.

2

3

Průměrný příjem dle ČSÚ je 26 067 Kč. Čistý příjem počítáme pro samostatného bezdětného člověka.
Tomuto příjmu odpovídá přibližně 10 % nejlépe hodnocených zaměstnanců.
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Zde si můžete najít odpověď na otázku, jestli je pro vás pokles příjmu
v důchodu vlastně problémem. Jestli je pro vás propad příjmů výrazný,
budete s tím muset něco dělat. Budete se muset sami o sebe postarat vlastním dodatečným spořením. Pokud vám bude příjem z důchodu stačit, není
další spoření nezbytně nutné.
Tabulka 1 – porovnání výše důchodu a čisté mzdy4
Hrubá mzda

Čistá mzda

Výše důchodu

Poměr

10 000

8 900

8 745

98 %

12 000

10 335

9 602

93 %

14 000

11 710

9 965

85 %

16 000

13 085

10 327

79 %

18 000

14 460

10 690

74 %

20 000

15 850

11 053

70 %

22 000

17 225

11 415

66 %

24 000

18 600

11 778

63 %

26 000

19 975

12 140

61 %

28 000

21 350

12 503

59 %

30 000

22 740

12 803

56 %

35 000

26 185

13 321

51 %

40 000

29 630

13 839

47 %

45 000

33 075

14 357

43 %

50 000

36 520

14 875

41 %

55 000

39 965

15 393

39 %

60 000

43 410

15 911

37 %

65 000

46 855

16 429

35 %

70 000

50 300

16 947

34 %
Zdroj: vlastní výpočty

4

Výpočty jsou provedeny pro muže ve věku 40 let, který odchází do důchodu
v 66 letech a 2 měsících. Čistá mzda odpovídá podmínkám pro rok 2011.
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Porovnání výše důchodu a mzdy (v Kč)
Výše důchodu jako % z čisté mzdy

120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Graf 1 – Kolik procent ze mzdy činí důchod
Zdroj: vlastní výpočty

Tabulky i graf zobrazují aktuální výši důchodů, které se vyplácejí dnes. Pro
ty, co mají do důchodu ještě daleko, jsou určitě přichystané různé neodhadnutelné změny. Algoritmus výpočtu i jeho jednotlivé parametry se neustále
mění. Nicméně výše uvedené příklady nám mohou být dobrým vodítkem.
K řešení problému nemůžeme přistoupit stylem: „Je to ještě daleko, však
ono se uvidí.“ Jestli totiž chceme s příjmem v důchodu něco udělat, musíme začít včas. Začít včas znamená, že nám stačí pro vyřešení problému
udělat jen něco málo. Stačí málo spořit. Když budeme řešení stále odkládat,
dostaneme se do neřešitelné situace. Až bude důchod za dveřmi a až se
bude rýsovat v konkrétních obrysech, už bude pozdě na nějaké rozumné
řešení. Nebudeme mít šanci potřebnou částku naspořit.
I přes to, že důchod je daleko a vše kolem něj je nejisté, je potřeba na něj
myslet co nejdřív.

2.1.2 Výše důchodů neustále klesá
Ukázali jsme si výše důchodů, které platí v současné situaci. Tabulka obsahuje důchody, které bychom dostali, kdybychom šli do důchodu dnes.
My ale většinou do důchodu půjdeme za několik desítek let. Do té doby
se všechno změní.
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Proto se pojďme podívat, jaké jsou trendy. Můžeme očekávat, že důchod
bude spíše vyšší, nebo spíše nižší než dnes?
Výše důchodu v posledních letech (vzhledem k příjmům zaměstnanců)
klesá. Zatímco průměrný důchod v roce 2000 byl 57 % z průměrné hrubé
mzdy, v roce 2008 byl průměrný důchod už jen necelých 53 % z průměrné
mzdy (viz graf).
K tomuto poklesu došlo jen za posledních 8 let. K jakému vývoji může asi
dojít za desítky let, až dnešní pracující půjdou do důchodu?

Poměr důchodu a čisté mzdy
Poměr důchodu a čisté mzdy v %

58
57
56
55
54
53
52
51
50
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2001

2002
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2006
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2008

Graf 2 – Pokles důchodu vůči čisté mzdě
Zdroj: ČSÚ

Bohužel se dá předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v příštích
letech5.

5

V roce 2012 je průměrný nástupní důchod už pouze 46 % průměrné mzdy.
Studie CERGE-EI předpokládá pokles tohoto poměru do roku 2050 na pouhých 26 %. Rok 2050 se týká dnešních třicátníků.
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2.1.3 Stárnutí populace
Pesimismus ohledně budoucí výše důchodů pramení z věkové struktury
obyvatelstva a její změny v čase.
Zkrátka a jednoduše: obyvatelstvo v ČR stárne a dá se předpokládat, že
tento trend bude pokračovat i nadále. Podíl obyvatelstva ve věku nad 65 let
bude narůstat z dnešních 16 % v celkové populaci na 31 % za přibližně
50 let.
Bude stále méně a méně pracujících na jednoho důchodce.
Tento trend bude znamenat, že výdaje na důchody (vůči pracující populaci)
porostou.

Věkové složení obyvatelstva
120 %
100 %

16 %

80 %

24 %

30 %

31 %

65 a více
55–64

60 %

20–54

40 %

0–19

20 %
0%
2010

2030

2050

2065

Graf 3 – Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2003–2065
Zdroj: B. Burcin a T. Kučera

Před podobnými problémy nestojí pouze Česká republika, ale vlastně celá
Evropa a většina vyspělého světa, např. Japonsko.
Proto je ve světě trendem prodlužování hranice odchodu do důchodu.
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2.1.4 Prodlužování věku odchodu do důchodu
Ještě nedávno (do roku 1996) se odcházelo do důchodu v 60 letech. Tento
věk platil pro muže. Pro ženy důchodový věk závisel na počtu dětí. Pokud
měla 5 a více dětí, byl důchodový věk dokonce 53 let.
Od roku 1996 se důchodový věk pomalu prodlužuje. Dnešní muži odcházejí do důchodu v 62,5 letech.
Komu je dnes 35 let, má plánován důchod na 67 let. Tato hranice se bude
ještě dále prodlužovat. Kdo se narodil po roce 1977, ten půjde do důchodu
až po 67. roce života. Tedy za více než 30 let. Do té doby systém ještě
určitě dozná změn. Kterým směrem se bude věk odchodu posouvat? Bude
se spíše prodlužovat, nebo se bude spíše zkracovat? Vypadá to, že díky
demografickým trendům je odpověď na tuto otázku jasná.
Česká republika není v tomto směru výjimkou. Prodlužování věku odchodu do důchodu se týká všech ekonomicky rozvinutých zemí. Jen pro
zajímavost: Evropská komise doporučuje postupně posouvat věk odchodu
do důchodu na 70 let.

2.2 Kolik peněz budeme v důchodu chtít?

Představte si, že zítra odcházíte do starobního důchodu. Místo výplaty
budete dostávat už pouze důchod. Kolik byste chtěli dostávat, aby vám to
stačilo na spokojený život?
Při těchto představách se nezapomeňte držet při zemi. Buďte realisté a vytyčte si pouze realistické cíle. Když budete mít velké oči a budete chtít
nesplnitelné, zjistíte, že na to opravdu nemáte.
Příklad 3 – pan Průměrný
Pan Průměrný si v tabulkách našel, že jeho příjem by klesl z 20 000 Kč
přibližně na 10 000 Kč. Tento propad mu přijde moc velký, protože by
mu po zaplacení všech povinných poplatků mnoho nezbylo. Umí si ale
představit, že příjem 15 000 Kč by pro něho byl dostatečný. S tím by byl
spokojený.
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