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ÚČAST ČECHŮ VE II. PILÍŘI 

Od počátku roku 2013 je v České republice spuštěn 

II. pilíř penzijního systému. Češi tak mají možnost  

3 % ze mzdy, která dosud odváděli státu v rámci 

odvodů na sociální pojištění, převést na svůj 

„důchodový účet“ a přidat k tomu další 2 % ze své 

hrubé mzdy. Zajištění na stáří našich občanů tak 

nyní může být založeno na povinném sociálním 

pojištění, z něhož jsou vypláceny tzv. státní důchody 

(I. pilíř), na dobrovolném důchodovém spoření (II. 

pilíř) a na doplňkovém penzijním spoření (III. pilíř). 

O zapojení do II. pilíře se Češi musí 

rozhodnout do svých 35 let. Výjimku tvoří počáteční 

období fungování systému. Lidé v současné době 

starší 35 let se mohou rozhodnout do konce června 

2013, zda se do nového způsobu spoření zapojí či 

nikoli. Jak účast Čechů ve II. pilíři zatím vypadá, se 

snaží shrnout toto číslo Čtrnáctideníku. 

POČET UZAVŘENÝCH SMLUV 

Penzijní společnosti hovoří o úspěšnosti systému 

v případě, že bude mít II. pilíř alespoň 500 tisíc 

účastníků. Mírný únorový optimismus, kdy 

společnosti věřily, že trend trojnásobného růstu 

v každém měsíci bude pokračovat, se v březnu 

nenaplnil. 

Počet uzavřených smluv v 1. čtvrtletí roku 2013 

 K 31. lednu 2013 – 4 624 smluv 

 K 28. únoru 2013 – 13 504 smluv 

 K 31. březnu 2013 – 22 375 smluv 

 

V zapojení ve II. pilíři dosud mírně 

převažovali muži (52 %) a průměrný věk klientů činil 

36 let. Nejvíce smluv uzavírá Česká pojišťovna, jejíž 

údaje představujeme na následujících grafech. 

Smlouvy o zapojení do II. pilíře nejčastěji 

uzavírají lidé mladší 40 let. 

 

 

 

Občané mají možnost zvolit si strategii, podle 

níž bude s jejich prostředky ve II. pilíři nakládáno. 

Penzijní společnosti nabízejí čtyři strategie od 

konzervativní po dynamickou, která skýtá možnost 

nejvyššího zisku, ovšem i nebezpečí nejvyššího 

rizika. Jak ukazuje následující graf, Češi volí 

nejčastěji právě dynamickou variantu. 
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DOBROVOLNOST II. PILÍŘE 

Více pilířový penzijní systém je běžný v mnoha 

evropských státech. Podoba jednotlivých pilířů se 

však liší a liší se také míra dobrovolnosti účasti v 

nich. Česká republika se vydala cestou úplné 

dobrovolnosti II. pilíře. Z ostatních zemí je na tom 

stejně pouze Litva, která důchodovou reformu 

spustila v roce 2004. Následující graf ukazuje podíl 

občanů Litvy zapojených ve II. pilíři na všech 

účastnících I. pilíře (tedy povinného průběžného 

systému) v prvních 5 letech fungování nového 

systému. 

 

PROBLÉM INFORMOVANOSTI A NEJISTOTY 

Představitelé penzijních společností se shodují, že 

občané České republiky stále nejsou o aktuální 

důchodové reformě dobře informováni. To se podle 

penzijních společností odráží v neochotě lidí se do II. 

pilíře zapojit. 

Neinformovanost Čechů o změnách 

v důchodovém systému potvrzují i průzkumy 

veřejného mínění. Následující graf ukazuje, že měsíc 

před spuštěním reformy1 třetina občanů deklarovala, 

že důchodové reformě rozumí. Přičemž pouze 4 % 

respondentů uvedla, že jí rozumí rozhodně. Naopak 

                                           

1 Šetření bylo provedeno na počátku prosince 2012. 

téměř 2/3 obyvatel vyjádřily, že důchodové reformě 

nerozumí. 

 

 

Dalším faktorem, který občany od zapojení do 

dobrovolného důchodového spoření zřejmě odrazuje, 

je nejistota, zda bude nový systém zachován. Při 

prosazení reformy se totiž nepodařilo dosáhnout 

shody napříč politickým spektrem a opozice slibuje, 

že II. pilíř důchodového systému po převzetí vlády 

zruší. 

 

Zdroje: 

 CVVM. Názory na důchodový systém a jeho reformu – 

prosinec 2012. Tisková zpráva. 11. února 2013. 

Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/socialni-

politika/nazor-na-duchodovy-system-a-jeho-reformu-

prosinec-2012 

 Česká pojišťovna 

 Česká spořitelna. Penzijní řešení: Srovnání penzijních 

systémů ve světě. 1. března 2011. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Komunikace/Tisko

ve_centrum/Prezentace_novinari/Prilohy/110301_penzijn

i.pdf 

 Ekonomika ČT24. Zájem o druhý pilíř důchodové 

reformy. 7. března 2013. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-

ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020307-

ekonomika-ct24/obsah/247661-

zjemo2pildchodovreformy/ 

 Stárneš, mysli. Dostupné z: http://www.starnesmysli.cz 
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