
L
idé státu obvykle příliš ne-
věří. Přijde-li však řeč na dů-
chody, je všechno jinak. Jak
ukazuje průzkum poraden-
ské společnosti Swiss Life

Select, téměř 85 procent lidí se do-
mnívá, že náklady spojené s odcho-
dem do důchodu by jim měl zajistit
právě stát.
To, že lidé ve srovnání se západní

Evropou nadměrně spoléhají na
státní penzi, dokládají navíc i statis-
tiky. Zatímco v Česku tvoří peníze
od státu 94 procent příjmů v důcho-
du, v sousednímNěmecku je to pou-
ze 65 procent. A ve Švýcarsku po-

krývá státní důchod v průměru do-
konce jen čtvrtinu zdrojů v penzi.
V obou zemích je přitom stejně

jako v Česku spoření na penzi dob-
rovolné.
„Lidé spoléhají, že stát vše vyřeší.

Vždyť dosud to tak vždy bylo,“ říká
sociolog Petr Soukup z Fakulty soci-
álních věd Univerzity Karlovy
v Praze. Jenže penzijní systém je od
roku 2009 v deficitu každoročně
o desítkymiliard ročně. A v minusu
skončí penzijní účet i letos, navzdo-
ry rekordní zaměstnanosti.
Chmurně vypadá i vyhlídka do bu-

doucna. Jak upozorňuje ekonom
Petr Dufek, změna v tomto směru
proběhne velmi rychle. Už v roce
2030 má být podle demografic-
kých předpokladů o 600 tisíc víc
důchodců než dnes, zatímco lidí

v produktivním věku bude o půl mi-
lionu méně.
Představy budoucích penzistů

jsou navíc podle průzkumu přinej-
menším zkreslené. Češi sní, že bu-
dou mít vyšší důchody, jenže toho
moc nedělají. Už dnes se jejich
představy rozcházejí se skutečnos-
tí. Zatímco průměrný důchod dnes
činí 11 400 korun, lidé si jako ideál-
ní částku představují v průměru
17 812 korun (v současných ce-
nách). Čtyři z deseti respondentů
by dokonce rádi každýměsíc dostá-
vali více než 18 tisíc korun.

Vyšší mzda, vyšší propad
A na to státní důchod nevystačí
prakticky nikomu, to nedostanou
ani lidé s vysokými příjmy, protože
důchodový systém je nastaven hod-
ně rovnostářsky. Důchod nyní dosa-
huje v průměru zhruba 40 procent
průměrné mzdy. To je o něco vyšší
podíl než v Německu, ale naopak
méně než v Rakousku, kde si dů-
chodce přijde na víc než polovinu
průměrné mzdy.
Lidi s vyššími příjmy však čeká vý-

raznější propad, budou více odká-
záni na vlastní úspory.
„Otázkou pak zůstává, jak kýže-

ných příjmů ve stáří dosáhnout.
Podle průzkumu významně inves-
tuje jen každý třetí ekonomicky ak-
tivní Čech, o něco více lidí se snaží
šetřit na současných výdajích,“
říká šéf Swiss Life Select Pavel Ma-
nhalter.
Jedno je takřka jisté. Převážná vět-

šina Čechů se na důchod těší.
A chtějí z práce „zmizet“, hned jak

to půjde. Nejpozději hned po dosa-
žení důchodového věku. Jen 16 pro-
cent lidí chce pracovat, dokud to
budemožné. A z průzkumu také vy-
plývá, že nechuť zůstat v práci déle
se bude spíše prohlubovat.

V penzi pracovat? Ani náhodou
„Dnešní třicátníci by do důchodu
rádi zamířili ještě mnohem dříve
než současní padesátníci a šedesát-
níci. Lze to vysvětlit tím, že součas-
né nároky na pracovníky jsoumno-
hem vyšší, než to bylo dříve. Do bu-
doucna tomůže demografickou kri-
zi ještě prohloubit,“ doplňuje Sou-
kup.
Více než tři pětiny pracujících Če-

chů si plánují, že si budou v důcho-
du užívat svých koníčků. A téměř
polovina oslovených chce v penzi
více cestovat. Ve skutečnosti si však
cestování užívá jen necelá třetina
dnešních penzistů.
„Lidé, které důchod teprve čeká,

si jej představují takřka stejně jako
svůj současný život, jen bez pracov-
ních povinností, a výrazně si jej tak
idealizují. Ve skutečnosti se život se-

niorů mění více, než dopředu
tuší,“ vysvětluje Soukup.
Penzijní fondy proto nyní rozjíž-

dějí kampaně, které mají přesvěd-
čitmladé, aby se založením spoření
příliš neotáleli. Stále totiž platí, že
čím déle si člověk spoří, tím menší
částku musí dávat stranou, aby do-
sáhl v důchodu na přiměřenou ren-
tu.
U toho, kdo začal spořit až pár let

před důchodem, představují větši-
nu vyplacených prostředků jeho
vlastní vložené peníze, zatímco
u člověka, který si spoří od mládí,
obvykle přinese nadpoloviční část
zhodnocení.
„Mladí mají pocit, že se jich to ne-

týká. Je to jako s předsevzetím cho-
dit do fitka, neustále to odkládáme.
Ale chceme mladým ukázat, že od-
chodem do penze život nekončí, že
i v důchodu může být život aktiv-
ní,“ říká ředitelka ČSOB Penzijní
společnosti Marie Zemanová.
Od letoška navíc existuje nová

možnost založit spoření i pro děti,
klidně už od kolébky. V prvním po-
loletí jich lidé uzavřeli osm tisíc.

Ideální důchod? Asi 18 tisíc

Martin Petříček
redaktor MF DNES

„Dnešní třicátníci by
do důchodu rádi
zamířili mnohem
dříve než současní
padesátníci. Do
budoucna to může
demografickou krizi
ještě prohloubit.“
Petr Soukup
sociolog

Jak řeší důchody Němci, Rakušané a Švýcaři
Jak Češi vnímají důchod (údaje v %)V kolika letech jdou do důchodu Kdo platí důchod

Průměrná penze a poměr k průměrné mzdě

Česko

Německo

Rakousko

Švýcarsko
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Německo

Rakousko

Švýcarsko

65

63

65
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65
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Česko 11 400 Kč 41

Německo 1 228 € 35

Rakousko 1 184 € 54

Švýcarsko 2 023 CHF / 3 359 CHF (páry) 32

Země Průměrná penze
(v národní měně)

Podíl na průměrné
mzdě (v %)

Do kolika byste chtěli žít?

Kdo především by podle vás měl platit náklady
spojené s odchodem do důchodu ve společnostech,
u jejichž obyvatel se prodlužuje délka života?Čeho se nejvíce obáváte v souvislosti

s vysokým věkem?

Jiné

Nudného života bez možnosti aktivního vyžití

Nemožnosti rozhodovat o svém dalším osudu

Samoty

Fyzické závislosti na jiných (ze zdravotních důvodů)

Finančních potíží

Finanční instituce a penzijní společnosti

Zaměstnavatelé (firmy)

Stát

Členové rodiny

Sami důchodci

Jak velký by měl být váš měsíční důchod
v Kč, abyste mohli prožít svůj důchodový věk
podle svých představ?

Do 70 let
3,6

Do 7 000 Kč
1,0

7 001 do 14 000 Kč
13,4

14 001 do 18 000 Kč
45,1

18 001 do 22 000 Kč
28,8

22 001
do 26 000 Kč
7,5

26 001 Kč a více
4,2

71 až 79 let
5,9

80 až 89 let
43,590 až 99 let

32,0

100 a více let
15,0

Pozn.: průzkumu se zúčastnilo 306 respondentů

muži

ženy

Podíl státu
(v %)

Soukromé
zdroje (v %)
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Aktuálně
v průměru 63 let

u mužů a 60 let
u žen.

Kdo neodpracuje
45 let, půjde do

penze v 67 letech.

Rozdíl mezi muži
a ženami se vyrovná

v roce 2033

.

Češi se těší, že se v důchodu
budou věnovat koníčkům. Ale
nedělají moc, aby na ně měli.


