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Širší souvislosti

 Demografické stárnutí české populace

 Lze čekat vysoké tempo

 Nároky na veřejné rozpočty (zdravotnictví…)

 Již dnes vysoké přímé zdanění práce

 Možnosti řešení

 Dlouhodobý růst celkové produktivity

 Vyšší míra spoření (u starších?)

 Výše důchodů („rozevírání nůžek“?)

 Snižování zásluhovosti (Ústavní soud a motivace)

 Růst chudoby mezi seniory

 Prodlužování období pracovní aktivity (zaměstnatelnost?)



Širší souvislosti

 Hospodářská a sociální politika založená na 

evidenci

 Nedostatek analýz pro práci Penzijní komise

 Společenskovědní aplikovaný výzkum v ČR

 Kvalita, podpora, využívání

 Přístup k datům



Širší souvislosti

 Doporučení Evropské komise pro ČR (červen ’14)

Zákonem stanovený věk pro odchod do důchodu se má
podle stávajících právních předpisů v dlouhodobém
horizontu zvyšovat, ale ve střednědobém výhledu je toto
zvyšování pomalé*

 Doporučení Důchodové komise (prosinec ’14)

 „…zvyšovat tak, aby v budoucnu lidé v penzi strávili v
průměru čtvrtinu života (~jako dnes). Tempo zvyšování
důchodového věku by se mělo každých pět let
přehodnocovat podle aktualizovaných demografických
prognóz.“

 Záměr vlády (včera): Zastropovat věk odchodu do důchodu
na 65 letech věku v roce 2030 (dnešní padesátníci, ročník
1965).

http://zpravy.idnes.cz/vlada-odmitla-doporuceni-z-bruselu-zvysovat-rychleji-duchodovy-vek-1gw-/domaci.aspx?c=A140604_115604_domaci_kop


Ke studii

 Specifika nové studie
 Dosud byly k dispozici parciálnější vhledy

 Detailní kvantitativní vhled (unikátní šetření SHARE)

 Mezinárodní srovnání a trendy

 Ukazatele schopností a situace osob +50

 Reálná omezení empirické analýzy
 Hranice statistické věrohodnosti

 Obtížně identifikovatelné druhy důchodů

 Obtížná identifikace kauzálních efektů

 Parciálnost
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Upozornění



Simulace

• Hypotetický přenos demografických 

charakteristik české populace do Švédska

• Charakteristiky

– vzdělání (nízké, střední, vyšší)

– profese (specialisté (ISCO 1, 2; služby; manuální)

– rodinný stav

– děti (0,1,>1)

– zdravotní ukazatele



Česko a Švédsko (zaměstnanost)



Česko a Švédsko (starobní důchod)



Hlavní zjištění simulací

• „Horší“ demografické charakteristiky českých seniorů mají jistý, ale malý vliv. 

Klíčovým se jeví nastavení podmínek odchodů do důchodu (standardní a 

předčasné).

• Rakousko podobné Česku. Holandsko je mezi Českem a Švédskem.

• Místní míra nezaměstnanosti v ČR souvisí s pravděpodobností zaměstnanosti a 

starobního důchodu starších žen (vazba není silná), ale nikoliv mužů. Ve Švédsku 

souvislost není.

• Klíčovým faktorem ovlivňující změny pravděpodobnost zaměstnanosti o pobírání 

starobního důchodu je statutární věk odchodu do starobního důchodu (včetně 

předčasného!).

• Další zvyšování vzdělanostní úrovně starších ročníků zřejmě nebude mít zásadnější 

dopady na efektivní věk odchodů do důchodu. Bude dominovat statutární věk.



Trendy v počtu nově přiznaných 

starobních důchodů
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Struktura nově přiznaných 

starobních důchodů

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Nově přiznané důchody dle 
typu - Muži 2011

Standardní Předčasné

0

5000

10000

15000

20000

25000

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Nově přiznané důchody dle typu -
Ženy 2011

Standardní Předčasné




