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1 Úvod 

 Účel dokumentu 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) analyzuje možnosti  zavedení plošného informování 
veřejnosti o budoucích důchodových nárocích za využití výsledků mikrosimulačního modelu NEMO, 
který má MPSV v současné době k dispozici. Sdělovaná informace má být personalizovaná a 
konečnému příjemci sdělena tak, aby jí dobře porozuměl. Cílem studie proveditelnosti je proto 
prozkoumání možností a nalezení vhodných přístupů k informování veřejnosti srozumitelnou formou.  

Jako inspirace a podklad pro navrhované možnosti plošného informování veřejnosti o budoucích 
důchodových nárocích slouží rešeršní část studie, která se blíže věnuje jak otázce penzí a penzijních 
komunikací, včetně přístupu k informování a komunikačním kampaním ve vybraných zemích, tak 
obecným zásadám komunikace s veřejností. 

Navrhované možnosti zohledňují požadavek, aby byl výsledný přístup informování v individualizované 
formě, která umožňuje zaslání v papírové podobě. V neposlední řadě se při hledání možností vychází 
z faktu, že informování ohledně budoucí výše důchodu je určeno pro širokou veřejnost, je tedy nutné 
věnovat zvýšenou pozornost srozumitelnosti navrhovaných přístupů. 

Dokument je pojmout jako studie proveditelnosti, snaží se tedy pokrýt co největší rozsah možností a 
jednotlivé možnosti prozkoumat především z pohledu jejich praktické proveditelnosti, náročnosti 
přípravy, hlavních výhod a nevýhod. Dále je ve studii upozorněno na případné úskalí technické 
proveditelnosti a náročnosti prezentovaných možností. Cílem není zaměření na jedno konkrétní řešení, 
nýbrž představení variantního návrhu možných přístupů. 

Cílem studie je rovněž zkoumané návrhy zhodnotit. Na základě Deloitte zhodnocení je také uvedeno 
doporučení přístupu k informování, který Deloitte považuje za nejvhodnější. 

 Struktura studie 

Obsahovou část studie tvoří kapitoly 3 až 5. Jedná se o kapitolu shrnující rešerši přístupů k informování 
veřejnosti ve vybraných zemích, dále kapitola přinášející vlastní návrhy Deloitte přístupů k tomu, jak 
informovat ohledně budoucí výše důchodu a poslední významná kapitola představuje Deloitte 
doporučení nejvhodnějšího postupu. 

Kapitola 3 zabývající se rešerší přístupů k informování ve vybraných zemích zemí a odborné literatury 
se dělí na další dvě podkapitoly. První podkapitola se blíže zabývá sedmi státy, kde jsou dále rozepsány 
informace týkající se fungování místního důchodového systému, jaká je informovanost obyvatelstva v 
oblasti penzí a celková komunikace směrem k obyvatelům v této oblasti a zda (případně jak) je pro 
otázku zjištění budoucí výše důchodu konkrétního jedince využíván mikrosimulační model. Druhá 
podkapitola se pak věnuje několika dalším tématům. Konkrétně se jedná o přístup, jak by měla vypadat 
komunikační kampaň směrem k veřejnosti obecně, následně jak by měla vypadat komunikační kampaň 
se zaměřením na oblast penzí a v neposlední řadě je část této podkapitoly věnována tomu, jak vypadaly 
penzijní komunikační kampaně ve vybraných zemích, které sledovala OECD. 

Kapitola 4 zabývající se vlastními návrhy Deloitte pak přináší šest základních variant, jak informovat 
veřejnost ohledně budoucího nároku na starobní důchod (vše se zaměřením na využití 
mikrosimulačního modelu NEMO). Každá varianta přináší podrobnější přehled o tom, jaký je její princip, 
jaké jsou pro variantu potřebné vstupy, jak je potřeba nastavit mikrosimulační model pro získání 
výsledků, jak je vhodné výsledky zpracovávat, jaká je případně good practice u ostatních zemí, jaká je 
vhodná forma prezentace, zhodnocení výhod a nevýhod varianty a názorné představení varianty 
prostřednictvím vzorového příkladu. Kromě těchto šesti základních variant přináší kapitola i doplňkové 
návrhy k variantám a část této kapitoly je věnovaná také možnostem prezentace získaných výší 
důchodu. 

Kapitola 5 doporučuje nevhodnější postup a věnuje se konkrétně optimálnímu řešení pro volbu cílových 
skupin, použití vhodné variant, návrhu formy prezentace a využití distribučního kanálu. 
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2 Shrnutí studie 

Primárním cílem této studie proveditelnosti bylo posouzení možnosti využít výsledky stávajícího 
dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV k vyšší informovanosti veřejnosti 
o budoucích důchodových nárocích (se zaměřením na personalizované informování využitelné i pro 
informování prostřednictvím listinných dopisů). 

Pro toto posouzení byla provedena rešerše odborné literatury a relevantních zkušeností ze zahraničí 
(viz Kapitola 3). Mezi její hlavní výsledky patří především: 

• Celkovým trendem je kombinace listinné formy prezentování informací s webovým rozhraním a 
obecně se posiluje význam využívání webu a sociálních sítí; 

• Výstupy z mikrosimulačních modelů nejsou typicky ve zkoumaných zemích využívány 
k personalizovanému informování veřejnosti, výjimku představuje Slovensko;  

• Pro dobré výsledky komunikační kampaně je nezbytné správně definovat cílové skupiny a pro 
konkrétní cílové skupiny volit vhodné informace a formy jejich prezentace. Stejně tak je 
nezbytné informaci doplnit vysvětlením dopadů na daného jedince.  

Dále studie obsahuje popis možných přístupů ke stanovení budoucí výše důchodu a formě její 
prezentace, včetně jejich hodnocení z hlediska náročnosti implementace a užitečnosti informace jimi 
získané a včetně technického popisu, jak pro zisk potřebných hodnot využít model NEMO. Jednotlivé 
varianty je dále možno spojit s doplňkovými návrhy, jež údaj o očekávaném budoucím důchodu rozšiřují 
o další užitečné informace. Ty jsou představené v kapitole 4.2. Na konci této kapitoly rovněž zkoumáme 
možnosti zahrnutí vývoje ekonomických scénářů při modelování vývoje budoucnosti konkrétních 
jedinců. 

Kapitola 4.3 se zaměřuje na určení cílových skupin, volbu vhodné formy prezentace, volbu distribučních 
kanálů a na průběh komunikační kampaně. Zatímco osoby krátce před důchodem je vhodnější 
informovat pomocí papírových dopisů a sdělovat jim výši důchodu v budoucí hodnotě, u mladších 
věkových skupin je vhodnější používat současné ceny a využívat ke komunikaci zejména internet.  

Na závěr studie představuje doporučení Deloitte pro volbu nejvhodnějšího postupu:  

1. Osoby nad 60 let obdrží zcela individuální údaj o budoucí výši důchodu pro různá potenciální 
data odchodu do důchodu.  

2. Mladší osoby rozdělíme do skupin podle věku, příjmu a dosavadní odpracované doby, případně 
dalších důležitých veličin, a všechny osoby ze stejné skupiny dostanou shodnou informaci. 
Očekávanou výši důchodu tentokrát vyjádříme v současných cenách.  

3. Veškeré informace budou prezentované ve scénářích: optimistickém, pesimistickém a 
neutrálním.  

4. Komunikaci doporučujeme vést především papírovou formou, považujeme ovšem za vhodné 
vytvořit k jejímu doplnění zároveň webové rozhraní.  
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3 Rešerše přístupů a odborné literatury 

Kapitola rešerše přístupů se v první část 3.1 věnuje rešerši důchodových systémů a komunikací s 
veřejností v souvislosti s důchody v několika jiných zemích. Poznatky slouží dále jako inspirace pro 
návrhy komunikace. 

V druhé části 3.2 je zkoumána dostupná literatura a další písemné zdroje týkající se jak komunikací s 
veřejností obecně, tak komunikačních kampaní v souvislosti s důchody. Část 3.2.4 věnující se 
úspěšným a neúspěšným důchodovým komunikačním kampaním může dobře sloužit jako podklad pro 
volbu postupu v rámci komunikace důchodů.  

 Přístupy v jiných zemích 

Cíl této kapitoly je rešerše přístupů k informování občanů o jejich budoucích důchodových nárocích 
použitých v jiných zemích s důrazem na stanovení očekávané výše budoucího důchodu a využití 
simulačních modelů pro její stanovení. 

K rešerši bylo vybráno celkem 7 zemí, jejich seznam a shrnutí základních charakteristik je uvedeno v 
kapitole 3.1.1 níže. 

Pro každou zemi jsou pak zkoumány tyto oblasti: 

1. Důchodový systém 

2. Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů  

3. Přístup k informování občanů 

4. Mikrosimulační model a jeho využití 

Pro lepší přehlednost je v kapitole 3.1.2 provedeno shrnutí těchto oblastí a diskuze nad zjištěnými 
poznatky. 

 Výběr zemí 

Při výběrů zemí vhodných k rešerši bylo zohledněno několik faktorů, konkrétně pak podobnost ekonomik 
s ČR, podobnost penzijního systému, kvalita penzijního systému, kvalita komunikační strategie v oblasti 
důchodů, geografická poloha země a existence mikrosimulačního modelu. Zvoleno a blíže zkoumáno 
bylo těchto 7 zemí: 

• Slovensko 

• Švédsko 

• Polsko 

• Velká Británie 

• Kanada 

• Austrálie 

• Nizozemsko 

Tabulka 1 pak shrnuje faktory, které byly brány v úvahu při výběru jednotlivých zemí, a srovnává je se 
situací v ČR. 

Ze zkoumaných zemí nevyplývá, že by se trend informování více lišil pro země s méně udržitelným 
systémem. Snaha o informování občanů je pozorovatelná v každé zemi, nehledě na to, zda je systém 
více či méně udržitelný či poskytuje občanům větší čí menší jistoty. 
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Tabulka 1 : Základní shrnutí parametrů vybraných zemí 

 
1 podle Melbourne Mercer Global Pension Index 
2 podle Melbourne Mercer Global Pension Index 

  ČR Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

Podobnost 

ekonomiky s ČR 

X vyšší nižší vyšší nižší  nižší nižší nižší 

Podobnost 

penzijního systému  

X vyšší nižší nižší nižší vyšší nižší nižší 

Kvalita penzijního 

systému 

X Systém prošel 

reformou, 

otázka 

udržitelnosti 

nicméně stále 

aktuální 

Systém klade 

důraz na 

udržitelnost, 

výše státních 

důchodů dle 

ekonomické 

situace státu 

 Systém prošel 

reformou, 

otázka 

udržitelnosti 

nicméně stále 

aktuální 

Systém prošel 

reformou, důraz 

na jednotlivce a 

jeho 

zhodnocení 

dostatečnosti 

státního 

důchodu 

Snaha přenést 

odpovědnost 

na jedince a 

zapojovat je do 

aktivního 

vytváření 

prostředků na 

penzi 

Jeden 

z nejlepší 

systémů, 

přechod 

k soukromému 

systému1  

Oceněn jako 

nejlepší 

penzijní 

systém2 

Kvalita 

komunikační 

strategie v oblasti 

důchodů 

X Rozvíjena, 

kladen důraz 

na zlepšení 

Vzor pro 

komunikační 

strategii mnoha 

dalších zemí 

Vyšší než ČR, 

dopisy, 

osvětové akce 

Snaha o velmi 

otevřenou 

komunikaci, 

motivující 

k participaci 

Vyšší než 

v ČR, snaha o 

alespoň 

částečné 

informování 

občanů  

Úspěšná 

u pochopení 

principu 

systému, méně 

ohledně 

konkrétní výše 

Vyšší než 

v ČR, 

rozvíjena, na 

komunikaci 

kladen velký 

důraz  

Geografická poloha X Sousední 

země, v rámci 

V4 

Zástupce 

severských 

zemí (většinou 

považovány za 

dobré příklady) 

Sousední 

země, v rámci 

V4 

Zástupce 

západní Evropy 

Zástupce 

Severní 

Ameriky 

Zástupce jiného 

kontinentu 

Zástupce 

západní Evropy 

Existence 

mikrosimulačního 

modelu 

X Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
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 Zkoumané oblasti 

Pro každou zkoumanou zemi je blíže rozebrán důchodový systém, aby bylo možné detekovat 
podobnosti a rozdíly s českým důchodovým systémem, a tedy relevantnost způsobu komunikace 
v dané zemi jakožto inspirace pro komunikaci v České republice.  

Shrnuty jsou také dostupné informace týkající se informovanosti či znalosti veřejnosti v oblasti důchodů, 
případně finanční gramotnost, která se správným chápáním důchodového systému úzce souvisí. 

Stěžejní kapitola rešerše každé země je pak kapitola věnující se způsobu komunikace o budoucí výši 
důchodu, případně obecněji o důchodovém systému a možnostech občanů ovlivnit výši dostupných 
finančních prostředků v důchodu. 

Účelem studie je i zhodnotit, zda a jakým způsobem se dá pro komunikaci budoucí výše důchodu použít 
výstupů z mikrosimulačního modelu, je proto pro každou zemi zahrnuta kapitola komentující 
mikrosimulační model dané země používaný v kontextu důchodů. 

3.1.2.1 Důchodový systém 

U důchodových systémů všech zkoumaných zemí lze vidět podobnost rozdělení systému na několik 
pilířů, nejčastěji tři. První pilíř bývá státní, třetí pilíř soukromý. Druhý pilíř může mít podobu 
zaměstnaneckých fondů, dobrovolného státního a další. Stručný přehled systémů pro zkoumané země 
je zobrazen v Tabulka 2 níže. 

Část zkoumaných zemí využívá pro každého jedince přispívajícího do státního důchodového systému 
tzv. hypotetický účet, kde se mu během jeho přispívání do systému hypoteticky kumulují odvedené 
prostředky a poté, co dosáhne důchodového věku je značná část státní penze vyplácena právě z této 
naspořené částky. 

Jak můžeme vidět v Tabulka 2, penzijní systém ČR jako jediný má pouze dva pilíře, nicméně u všech 
zemí se jedná a kombinaci státního a soukromého systému, jedná se tedy o podobný princip. Nejbližší 
České republice je slovenský systém, švédský a polský jsou si podobné ve využití principu hypotetických 
účtů. U Velké Británie, Austrálie a Nizozemská je pak kladen mnohem větší důraz na individuální 
zajištění – těchto zemí se pak dá očekávat mírně odlišný způsob komunikace s větším důrazem na 
přenesení odpovědnosti za výši penze na jednotlivce. 

3.1.2.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

Úroveň informovanosti v dané zemi může sloužit jako dobrý indikátor toho, zda je komunikace v oblasti 
důchodů účinná či nikoliv. Bohužel neexistuje pevně určená metoda měření informovanosti a 
vzdělanosti obyvatel v oblasti důchodů, který by umožnil jednotlivé země smysluplně porovnat. V rámci 
těchto kapitol jsou proto uvedeny různorodé informace, týkající se znalostí občanů v oblasti 
důchodového systému, jejich názorů na systém, míry participace v dobrovolném spoření a další 
ukazatele, které mohou sloužit aspoň pro minimální srovnání úspěšnosti/kvality komunikační strategie 
dané země. Zde si uvedeme krátké shrnutí získaných poznatků: 

Slovensko – přestože slovenská vláda se snaží zlepšovat komunikaci týkající se důchodů, není stále 
informovanost na Slovensku úplně ideální – téměř 20 % dokonce nepovažuje téma důchodů za 
důležitou oblast.
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Tabulka 2 : Důchodové systémy zkoumaných zemí 

  ČR Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

1. pilíř Povinný, 

PAYG, 

DB  

Povinný, 

PAYG, 

DB 

2 části: příjmový 

(PAYG, 

hypotetické 

individuální 

účty) a prémiový 

(individuální 

investiční účty) 

Povinný, 

PAYG 

hypotetické 

penzijní účty 

Státní penze, 

povinný, nižší 

dávky 

I. úroveň, 

veřejný penzijní 

systém (státní), 

povinný 

Státní, 

financovaný 

z daní, dostává 

jen méně 

majetná část 

populace 

Státní penze, 

povinný, PAYG, 

pevná výše 

dávky dle čisté 

zákonem 

stanovené 

minimální mzdy 

2. pilíř Není Dobrovolný, po 

vstupu účast 

povinná 

individuální,  

DC 

Zaměstnanecký, 

v rámci 

kolektivní 

smlouvy nebo 

jako dobrovolný 

penzijní plán 

Povinné 

individuální 

účty, (vstup 

dobrovolný, pak 

povinné) 

Zaměstnanecká 

penze, povinné, 

rozděleno na 

zaměstnaneckou a 

zaměstnavatelskou 

část 

II. úroveň, 

stěžejní, PAYG, 

povinný 

Individuální 

důchodové účty 

poskytované 

penzijními 

fondy, povinný 

(pro 

zaměstnavatele) 

Dobrovolné 

doplňkové 

penzijní plány, 

penzijní fondy 

3. pilíř Soukromý,  

dobrovolný, 

penzijní 

společnosti 

Zaměstnanecký, 

povinný pro 

zaměstnance 

s rizikovým 

povoláním, jinak 

dobrovolný 

Dobrovolné 

připojištění – 

individuální 

Zaměstnanecké 

penzijní 

pojištění (od 

2019 pro 

zaměstnavatele 

povinný)  

Soukromé 

připojištění, 2 

druhy (více a méně 

regulované), 

dobrovolný 

III. úroveň, 

soukromé 

penze a úspory 

Dobrovolné 

penzijní plány – 

příspěvky do 

důchodových 

spořicích účtů 

(III. pilíř) nebo 

do II. pilíře 

Individuální 

doplňkový 

důchod (např. 

ŽP, spoření) – 

bývá daňově 

zvýhodněn, 

dobrovolný 

Další  Vánoční 

příspěvek 

 Osobní 

dobrovolný 

spořící plán 

  Různé druhy 

příspěvků 
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Švédsko – ve Švédsku jsou průzkumy týkající se znalosti penzí prováděny pravidelně, a je pozorován 
pozitivní trend ve zlepšování znalostí ohledně penzijního systému – až 97 % Švédů má minimálně 
nějaké znalosti (jedná se však o sebe hodnocení). Tyto velmi dobré výsledku podporuje i fakt, že 
švédský systém informování patří k těm lepším a je inspirací pro mnoho dalších zemí. 

Polsko – občané Polska jsou v oblasti důchodů spíše skeptičtí a více než polovina z nich se domnívá, 
že dojde ke snížení kvality života penzistů pro mladší generaci. I přesto je však stále 40 % Poláků, kteří 
si na důchod aktivně sami zatím nikdy nespořili. 

Velká Británie – rovněž občané Velké Británie jsou skeptičtí k budoucnosti důchodů a očekávají jejich 
zhoršení. Na rozdíl od Polska si však téměř polovina Britů pravidelně spoří a jen 5 % Britů si na důchod 
nikdy nespořilo. To může souviset s nastavenou komunikační strategií Velké Británie – snaží se 
občanům sdělit, že státní penze je nízká a přenáší odpovědnost za finanční situaci v důchodu na 
občany. 

Kanada – průzkum v Kanadě ukazuje, že více jak 60 % Kanaďanů hodnotí své znalosti z oblasti penzí 
aspoň jako průměrné, nicméně 36 % občanů své znalosti stále považuje za nedostatečné. Průzkum 
obsahoval rovněž otázky věnující se výpočtu důchodu, nejen mechanismu penzijního systému, u 
kterých občané dosahovali úspěšnosti 60 až 86 %. 

Austrálie – výzkumy naznačují, že většina Australanů přijímá osobní odpovědnost za zajištění 
přiměřeného příjmu v důchodu. Nicméně i přesto nemá více jak třetina pracující populace dostatečné 
povědomí o tom, kolik má uspořeno a jaký by tedy mohl být jejich důchodů. Komunikační strategie 
Austrálie se zdá být úspěšná v apelování na přijmutí vlastní odpovědnosti za přiměřenou výši důchodu, 
nicméně již ne tolik v komunikaci týkající se konkrétní výše důchodů. 

Nizozemsko – výzkum věnující se důchodovým plánům ukázal, že pouze 9 % Nizozemců má 
důchodový plán, který uskutečňuje, 38 % plán má, ale neuskutečňuje a 49 % Nizozemců pak nemám 
plán vůbec žádný. V otázce osobní odpovědnosti za finanční situaci v důchodu dosahují Nizozemci 
průměru 3,8 z hodnot na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená „necítím se vůbec odpovědně“ a 5 „cítím 
se velmi odpovědně“. 

3.1.2.3 Komunikace o výši budoucího důchodu 

Jak již bylo zmíněno, všechny ze zkoumaných zemí se snaží pracovat na své komunikaci k občanům 
v oblasti důchodů. Ve většině zemí funguje (nebo se chystá) aktivní informovaní občanů o jejich 
očekávané výši důchodu, viz Tabulka 3. Nejedná se pouze o výši státního důchodu, ale i o výši penze 
plynoucí ze soukromých produktů, či i kombinaci státního i soukromého, což přináší nejpřesnější 
zobrazení očekávané finanční situace občanů.  

Jednu z nejlepších komunikačních strategií má bezpochyby Švédsko, jehož Oranžovou obálku se snaží 
následovat většina zemí.  

Oranžová obálka 

Oranžová obálka je způsob komunikace výše důchodu směrem k obyvatelům. Koncept vznikl ve 
Švédsku, které tento způsob využívá již od roku 1999 s roční periodicitou. Informace ohledně veřejného 
penzijního systému se odesílají jednou ročně během tzv. „měsíce informovanosti o penzích“. Původní 
švédská Oranžová obálka má podle International Social Secrurity Associasion: 

• Každoročně poskytnout přehled ročního zúčtování ohledně státních penzí 

• Oznámit výši tzv. „penzijního kreditu“ 

• Poskytnout projekci národního důchodu při různém stáří jedinců 

• Komunikovat princip toho, že funguje přímá cesta mezi prací a důchodem – čím déle pracujete, 
tím vyšší budete mít důchod 

• Vést obyvatele k tomu, aby využívali výhod plné penze (tedy zapojení i soukromého spoření) 

• Vést obyvatele k tomu, aby si vyhledávali další informační služby na webu 
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V obálce jako takové totiž nemůže být obsažena celá projekce vzhledem k tomu, že poskytuje informace 
o státních penzích. Sdělení ovšem obsahuje odkaz na webovou stránku a kód, prostřednictvím kterého 
se občan přihlásí a následně vidí svou projekci penze (státní i soukromou). 

Mnoho penzijních společností svým zákazníkům poskytuje roční výpis z jejich účtu. Ve Švédsku se proto 
právě v zájmu poskytování komplexních informací rozhodli propojit tyto dvě informace (tedy informace 
o soukromé a státní penzi) a poskytnout obyvatelům ucelený obrázek. Aby se docílilo co možná největší 
vypovídající hodnoty a především přínosu pro adresáty, je rozesílání obálek spojeno s dalšími aktivitami 
a je snaha zasáhnout lidi vícero kanály. Nespoléhá se jen na odeslání obálky jako takové. Za tu dobu, 
kdy ve Švédsku rozesílání Oranžových obálek funguje, se navíc podařilo vytvořit mezi lidmi asociaci, že 
oranžová barva se využívá pro věci, které souvisí s penzemi. Švédsko tuto asociaci skutečně používá 
(např. hlavní barva Swedish Pensions Agency je taktéž oranžová). 

Komplikace s použitím oranžových obálek obdobných jako v Švédsku nebo Polsko na českém trhu 
spočívá v rozdílech fungování penzijních systémů těchto zemí. Hypotetické účtu umožňují Oranžovou 
obálku pojmout jako „výpis z účtu“, který pak lze doplnit o jednoduchou projekci na budoucí léta a 
očekávanou výši penze, která se počítá z odvedených příspěvků. 

Které země zavedly informování podobpřílné oranžové obálce, si můžeme prohlédnout v  

Tabulka 4. 

Jednou z nejrozšířenější možností, jak se dostat k informaci ohledně budoucí výše důchodu jsou tzv. 
důchodové kalkulačky. 

Důchodové kalkulačky 

Důchodové kalkulačky se dají rozdělit na dvě hlavní kategorie – na výpočet důchodového věku a 
výpočet předpokládané výše důchodové dávky.  

Do kalkulaček na výpočet důchodového věku se zadávají většinou údaje o datu narození, pohlaví a 
počtu dětí. Na základě těchto údajů se poté zobrazí předpokládaný věk odchodu do důchodu. Existují i 
rozšířenější verze, kde se požadují další údaje, které mají vliv na důchodový věk – například riziková 
zaměstnání, počet odpracovaných let/měsíců platby důchodového pojištění.  

Druhá kategorie kalkulaček je zaměřená na výpočet důchodové dávky – většinou pouze na výplatu z 
prvního pilíře. Jednodušší kalkulačky, do kterých se zadává aktuální hrubá mzda, věk, počátek pojištění, 
pohlaví a počet dětí poté přináší velmi orientační výsledek. Složitější kalkulačky většinou požadují 
zadání konkrétní hrubé mzdy za každý rok pojištění, ale přinášejí přesnější výsledky. Existují i oficiální 
kalkulačky, kde je možné zažádat přímo státní orgán, který tuto oblast zastřešuje a shromažďuje 
konkrétní informace o každém pojištěnci. Tyto kalkulačky pracují na výpočtech do budoucna, takže 
mohou mít různá časová omezení (například podají informace jen určitý počet let před řádným 
důchodovým věkem). 

Srovnání použití důchodových kalkulaček ve zkoumaných zemích je zobrazeno v Tabulka 5.
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Tabulka 3 : Komunikace o výši důchodu v jednotlivých zemích 

 

  

 
ČR Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

Aktivní informování 

o budoucí výši 

státního příspěvku 

NE NE, 

připravováno 

ANO ANO NE ANO NE ANO 

Aktivní informování 

o budoucí výši 

příjmu ze 

soukromých 

produktů 

NE ANO (primárně 

elektronicky) 

ANO ANO NE NE NE ANO 

Další druhy 

informování 

týkajícího se penzí 

Stránky MPSV 

a ČSSZ 

Připravuje se 

dokument / 

online nástroj 

Oranžová 

obálka 

Minpension.se 

a moderní 

platformy 

Kontaktní místa 

Roční report 

solventnosti 

státního 

systému 

Moderní 

platformy 

Speciální web 

Vzdělávací 

akce 

Speciálně 

vytvořené weby 

a moderní 

platformy 

Den penzijní 

informovanosti 

Stránky zdejší 

vlády – 

Government of 

Canada 

Informační 

semináře, 

specializované 

weby 

Webová stránka 

Pensioenkijker.nl 
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Tabulka 4 : Informování pomocí personalizovaných dopisů/účtů („Oranžová obálka”) 

 

  ČR Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

Funguje v současné 

době informování 

s konceptem 

podobným 

oranžové obálce? 

NE ANO ANO ANO NE ANO NE ANO 

Druh sdělovaných 

informací 

x Jen informace z 

III. pilíře, bude 

se rozšiřovat na 

další 

Komplexní 

informace ze 

všech pilířů 

Informace o 

státní, důchodu 

i soukromém 

spoření na 

důchod 

x Informace o 

druhém pilíři 

(stěžejní pro 

kanadský 

penzijní sytém) 

x Informace o 

státním 

důchodu a 

zaměstnanecké 

fondy 

Forma sdělování 

těchto informací 

x Online, 

papírově jen na 

vyžádání 

Papírově, 

rozšířená verze 

(informace ze 

všech pilířů) 

online 

Papírová 

podoba, do 

budoucna je 

plán i webu 

x Papírová 

podoba 

x Papírová i 

online podoba 
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Tabulka 5 : Kalkulačky výše důchodů v jednotlivých zemích 
 

ČR Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

Oficiální                

(na stránkách 

ministerstva apod.) 

ANO, na 

stránkách 

ČSSZ, rovněž 

na stránkách 

MPSV 

ANO, na 

internetových 

stránkách Soc. 

poištovny 

Spíše 

interaktivní 

nástroj, 

podobný 

kalkulačce – 

Minpension.se 

ANO, na 

stránkách ZUS 

ANO, na 

stránkách 

zřízených 

vládou 

ANO, na 

stránkách vlády 

ANO, na webu 

příslušné vládní 

agentury 

NE, státní 

penze je 

tabulková (není 

třeba 

kalkulačka) 

Zjednodušená 
 

NE 
 

ANO ANO ANO ANO  

Složitá  ANO  ANO ANO ANO ANO  

Poskytovaná 

informace 

 Hodnoty z I. 

pilíře 

 Předpokládaný 

zůstatek na 

důchodovém 

účtu 

v důchodovém 

věku, 

předpokládaný 

měsíční důchod 

Výše důchodu 

(jednodušší – 

spíše 

interaktivní 

nástroj), 

přesnější 

výpočet 

(složitější – pro 

lidi, kteří již 

dosáhli 

důchodu) 

Celková státní 

penze (I. a II. 

úroveň 

systému) 

Jednodušší – 

nárok na penzi, 

složitější 

konkrétní výšky 

penze a 

příspěvků – 

celkový příjem v 

důchodu 

 

Náročnost vyplnění Excelové 

soubory, 

nástroj na 

stránkách 

ČSSZ sotupný  

jen občanům 5 

let před 

důchodem 

Náročnější, 

třeba doplnit 

data za každý 

rok 

důchodového 

spoření 

 
Náročnější (i 

jednodušší 

verze požaduje 

informace o 

odvedených 

příspěvcích, 

složitější i 

nepojištěné 

roky atd.) 

Jednoduchá 

verze pouze 

pár faktorů jako 

věk a čistý 

příjem, u 

složitější pak 

kompletní 

pracovní 

historie a 

finanční situace 

Jednoduchá 

pouze na 

základě 

průměrný 

příjem – pouze 

orientační, 

složitá (velké 

množství 

informací) 

Údaje, jako je 

věk, pohlaví, 

rodinný status, 

případné 

postižení, výška 

příjmů a 

majetku; 

detailnější pro 

složitější verzi 
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 ČR Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

Další kalkulačky 
 

ANO: 

určení 

důchodového 

věku, 

výpočet 

vánočního 

příspěvku 

  
ANO: určení 

důchodového 

věku 

 
ANO: 

splnění 

podmínek 

nároku na státní 

penzi, 

výše 

doplňujících 

příspěvků,  

výpočet 

důchodového 

věku, 

odhad 

příspěvku 

zaměstnavatele, 

a další 
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Další zajímavé způsoby komunikace 

Krom oranžových obálek a důchodových kalkulaček existuje celá řada forem informování občanů. Tyto 
formy jsou zaměřeny především na zvyšování povědomí o systému jako takovém, nejen o očekávané 
situaci daného jedince. Jsou pořádány různé přednášky, semináře, některé země (např. Polsko) provádí 
osvětové akce i pro mladé lidi na středních školách, ještě před tím než se zapojí do pracovního života. 
Krom zlepšení chápání systému je cílem komunikace často také snaha přenést odpovědnost za finanční 
situaci v důchodu na konkrétní jedince – především pak v zemích, kde soukromá část systému hraje 
významnou roli (např. Velká Británie, Austrálie). 

Obecný trendem je také přecházení do online prostředí. Většina zemí zavedla specializované webové 
stránky, které mohou obsahovat a vysvětlovat jak obecné informace o důchodovém systému, tak 
možnost přihlášení se a získání personalizovaných informací. Na stránkách jsou často k nalezení i 
praktické informace, např. jak je možné o důchod si požádat, jak je možné svou budoucí finanční situace 
zlepšit atd. Kromě webových stránek se komunikace týkající se penzí rozšiřuje i na další moderní 
platformy a to jak na sociální sítě typu Facebook či Twitter, tak např. ve formě naučných videí na kanále 
YouTube. Motivem přechodu do online prostředí je snaha oslovit i mladé generace a zapojit tak občany 
do plánování svého důchodu včas. 

Krom online prostředí nabízí některé země (např. Švédsko, Polsko, Velká Británie či Austrálie) i 
možnosti individualizované komunikace (přes internet – chat, email atd. nebo při osobním setkání) 
s penzijními poradci, jejichž úkolem není prodávat soukromé produkty, ale danému jedinci zodpovídat 
na otázky, pomoci mu pochopit systém a především jeho osobní situaci, případně připravit plán, jak 
může jedince postupovat, pokud chce zlepšit své důchodové vyhlídky. 

V rámci důchodové komunikace se většina institucí snaží vytvořit pro občany určitou asociaci s důchodu 
– např. s nějakou barvou (oranžovou barvou ve Švédsku či na Slovensku, modrou ve Velké Británii), 
s konkrétním obrázkem (obrázek dubu v Estonsku) či jiným symbolem (modré auto nebo autobus ve 
Velké Británii, který objíždí města v rámci komunikace v oblasti penzí) nebo časovým úsekem (den 
penzijní informovanosti ve Velké Británii). 

3.1.2.4 Mikrosimulační modely 

Většina ze zkoumaných zemí používá v k některým úkonům spojeným s penzijním modelem 
mikrosimulační model, používání jeho výsledků k informování občanů nicméně není běžné. Přehled 
základních informací o mikrosimulačních modelech ve zkoumaných zemích je zobrazen v Tabulka 6.
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Tabulka 6 : Mikrosimulační modely v jednotlivých zemích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Česká 

Republika 

Slovensko Švédsko Polsko Velká Británie Kanada Austrálie Nizozemsko 

Existuje oficiální 

mikrosimulační 

model? 

 ANO ANO ANO ANO  ANO ANO ANO ANO 

Název 

mikrosimulačního 

modelu 

 NEMO Oranžová 

obálka 

SESIM Bez 

specifického 

jména 

 PENSIM2 DYNACAN MARIA SADNAP 

Jsou dle 

dostupných 

informací výstupy 

z modelu používány 

k individuální 

komunikaci? 

 V současné 

době ne 

ANO NE NE  NE NE, ani se 

neplánuje 

NE, ale 

upravuje se a 

může dojít ke 

změně 

NE 
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 Slovensko 

3.1.3.1 Důchodový systém 

Důchodový systém na Slovensku prošel rozsáhlou reformou v roce 2003. Jedno-pilířový systém, který 
stál na PAYG přístupu, se rozšířil na systém, který je postavený na třech pilířích. Na starobní důchod 
má nárok každý občan, který přispíval na důchodové pojištění minimálně 15 let a zároveň dovršil 
důchodový věk. 

Tři důchodové pilíře 

I. Povinné důchodové pojištění 

Jedná se o průběžně financovaný a dávkově definovaný systém. Důležitým prvkem je zde zásluhovost, 
tedy propojení výšky plateb do systému s výškou poskytnutých dávek. Je ze zákona povinné, je však 
možné doplnit jej i dobrovolným důchodovým pojištěním. 

Spravuje jej Sociálna poisťovna a dělí se na starobní a invalidní pojištění. 

II. Starobní důchodové spoření 

V tomto pilíři se jedná o kapitalizační, příspěvkově definovaný systém. To znamená, že výška 
důchodové dávky se odvíjí od zaplacených příspěvků a jejich zhodnocení. Finanční prostředky zde mají 
na starosti důchodové správcovské společnosti – vždy spravují jeden dluhopisový garantovaný a jeden 
akciový negarantovaný důchodový fond. 

Vstup do druhého pilíře je pro osoby mladší 35 let dobrovolný, pokud však jednotlivec do systému 
vstoupí, stává se povinným. Povinné odvody (18 %) se rozdělí mezi první a druhý pilíř. Vyplácená dávka 
se tedy bude skládat se zkráceného důchodu z I. pilíře a důchodu z II. pilíře, jehož výše se odvíjí od 
zaplacených příspěvků, jejich zhodnocení a způsobu vyplácení, který se jednotlivec zvolí. 

III. Doplňkové důchodové spoření 

Vstup do tohoto pilíře je povinný pro zaměstnance, kteří vykonávají rizikové práce, pro ostatní 
zaměstnance starší 18 let je vstup dobrovolný. 

Příspěvky za zaměstnance vykonávající rizikové práce platí zaměstnavatel, ostatní zaměstnanci si platí 
příspěvky sami, avšak může za ně platit i zaměstnavatel. 

Výplata dávek poté závisí na tom, v jakém období uzavřel účastnickou smlouvu a jestli je její součástí 
dávkový plán. 

Vánoční příspěvek 

Vánoční příspěvek je solidární dávka ze státního rozpočtu. Jejím cílem je zvýšit životní úroveň 
nízkopříjmových důchodců v období Vánoc, které s sebou přinášejí vyšší finanční zátěž. 

3.1.3.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodům 

Podle reprezentativního průzkumu Focus pro Nadáciu Partners3 si až 62 % Slováků v produktivním 
věku nespoří na důchod. Dlouhodobé spoření nezajímá až 49 % z dotazovaných, ze zbývajících 51 % 
je průměrná uspořená suma 64 EUR měsíčně. Pokud se podíváme na konkrétní důchodové produkty, 
tak 27 % respondentů uvedlo, že je zapojeno v II. pilíři a 13 % ve III. pilíři. Jako hlavní důvod více než 
polovina respondentů uvedla, že nemají dostatečné finanční prostředky, 12 % Slováku spoléhá plně na 
stát a 19 % tuto oblast nepovažuje za pro ně důležitou. 

 
3 https://www.nadaciapartners.sk/detail/slovaci-mozu-mat-svajciarsky-dochodok-ak-prekonaju-strach-
z-investovania-a-podielovych-fondov-9 

https://www.nadaciapartners.sk/detail/slovaci-mozu-mat-svajciarsky-dochodok-ak-prekonaju-strach-z-investovania-a-podielovych-fondov-9
https://www.nadaciapartners.sk/detail/slovaci-mozu-mat-svajciarsky-dochodok-ak-prekonaju-strach-z-investovania-a-podielovych-fondov-9
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3.1.3.3 Přístup k informování občanů 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku (MPSVR) na svých stránkách4 pravidelně 
zveřejňuje informace o změnách a všech úpravách v rámci důchodového systému. Obyvatelé 
Slovenska tam také mohou nalézt shrnutí toho, jak vypadá aktuální struktura systému s podrobným 
popisem všech pilířů.  

Na Slovensku je také možné podívat se na důchodové kalkulačky. Oficiální kalkulačky se nacházejí 
na internetových stránkách Sociálne poištovny 5 , která zastřešuje důchody v I. pilíři na Slovensku. 
Nalezneme tam oba základní typy kalkulačky – na výpočet důchodového věku, tak i na výši přiznané 
důchodové dávky, navíc je zde i pro Slovensko specifická kalkulačka na výpočet vánočního příspěvku. 
Kalkulačka na výpočet důchodové dávky patří k těm složitější, kde je potřeba zadávat konkrétní data za 
každý rok důchodového pojištění, stejně tak si každý může zadat odhad průměrného ročního růstu 
reálné mzdy (v rozsahu 0,1 % až 8 %). Výsledek zohledňuje pouze I. pilíř.  

MPSVR se zavázalo zvyšovat informovanost lidí o jejich nárocích na důchod. Prvním krokem byly 
změny týkající se III. pilíře, které nabyly platnost 1. 1. 2019. Všichni účastníci III. pilíře budou vždy 
začátkem roku dostávat podrobné výpisy z osobního účtu v rámci doplňkového důchodového spoření.  
Tyto výpisy poskytují a rozesílají pro své klienty tzv. doplňkové důchodové společnosti (které jsou na 
Slovensku celkem čtyři)  Jejich součástí bude je nejen shrnutí našetřené sumy, ale i odhadovaná výše 
budoucího doplňkového důchodu v čase odchodu do penze, stejně jako rozpis poplatků za posledních 
12 měsíců či údaje o měsíční výšce důchodu z pohledu inflace a očekávaná výše budoucího 
doplňkového starobního důchodu v následujících 10 letech. Jejich zasílání je automatické – primárně 
v elektronické podobě, o zaslání v papírové formě bude nutné zažádat. Kromě zasílaných výpisů má i 
každá doplňková důchodová společnost možnost pro své klienty využít online uživatelský přístup 
(dostupný prostřednictvím přihlášení), kde si může jedinec zaktualizovat své údaje a kdykoliv vyžádat 
výpis ze svého účtu. 

Vzhledem k tomu, že každá doplňková důchodová společnost zajišťuje rozesílání výpisů svým klientům, 
není žádná jednotná podoba tohoto výpisu (nicméně jak jsme již zmiňovali výše, existují povinné 
informace, které musí výpis obsahovat). Pro představu jak takový výpis ze třetího pilíře na Slovensku 
vypadá, můžeme vidět v Příloha 4: Výpis ze třetího pilíře na Slovensku, kde je pro ilustraci přiložen 
výpis společnosti AXA. 

V tuto chvíli byla také schválena novela zákona6, která má pomoci zvýšit informovanost i o II. pilíři a 
měly by díky ní vzniknout dva důležité dokumenty – „Výpis z osobního účtu a výkaz předpokládaných 
dôchodkových dávok účastníka“ (Příloha 1: Výpis z osobního účtu a výkaz předpokládaných 
dôchodkových dávok účastníkaPříloha 1) a „Výpis z osobního účtu a výkaz dôchodkových dávok 
poberateľa dávky“ (Příloha 2). Na základně těchto informací bude mít každý dostupné informace o 
předpokládaném důchodovém věku a prognózách naspořené sumy v čase odchodu do důchodu 
(výpočet počítá s odhadovanou inflací a zhodnocením), stejně jako výšce předpokládaného důchodu. 
Výška naspořené sumy je zobrazena ve 3 scénářích v budoucí hodnotě a doplněna o ekvivalentní 
částku v současné hodnotě. Výsledkem by měl být jeden dokument, v rámci kterého by měli lidé dostat 
ucelenou informaci o jejich budoucím důchodě. 

V roce 2018 došlo ke schválení návrhu informovat účastníky důchodového pojištění právě 
prostřednictvím Oranžové obálky – internetové platformy7, která funguje od roku 2019. Zatím je nicméně 
funkční pouze pro třetí pilíř. Základní forma výpisu je elektronická, pokud konkrétní účastník pojištění 
projeví zájem, můžou se mu informace odeslat také v listinné podobě. Lidé na základě toho uvidí nejen 
svou současnou situaci, ale i prognózu do budoucna za předpokladu stejných pravidelných příspěvků.  

V plánu je zpřístupnit tyto informace i pro státní důchod – první pilíř. Tato fáze je momentálně ve vývoji. 
Po tomto komplexním zpřístupnění informací pak jednotlivec obdrží souhrnné informace ze všech třech 

 
4 https://www.employment.gov.sk/sk/ 
5 https://www.socpoist.sk/kalkulacky-nwq/64985s 
6 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/411/20200101#prilohy.priloha-
priloha_c_1_k_opatreniu_c_411_2019_z_z 
7 https://www.oranzovaobalka.sk/web/sk/  

https://www.employment.gov.sk/sk/
https://www.socpoist.sk/kalkulacky-nwq/64985s
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/411/20200101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_opatreniu_c_411_2019_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/411/20200101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_opatreniu_c_411_2019_z_z
https://www.oranzovaobalka.sk/web/sk/
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pilířů a současně věk jeho odchodu do důchodu. Zástupci Slovenska ale upozorňují na fakt, že se nesmí 
zapomenout na konečné příjemce sdělované zprávy – musí se jednat o srozumitelnou formu, protože 
příjemci nebudou jen s vysokou finanční gramotností, ale většina populace Slovenské republiky, proto 
je důležité odladit formu a sdělované informace. Podle zástupce Národní banky Slovenska stačí 
sdělit příjemci dvě základní informace – věk odchodu do důchodu, který se na základě legislativy 
a demografických prognóz očekává a výška budoucího důchodu (vyjádření v současné 
hodnotě). Další a podrobnější informace samozřejmě budou také součástí výpisu, ale základní sdělení 
by měla být jasné a dobře uchopitelné. Webová platforma Oranžové obálky funguje jako projekt 
Univerzity Mateja Bela a dalších. 

Podobu základních informací ohledně důchodu můžeme vidět na Obrázek 1: Základní informace o 
důchodu na stránkách oranzovaobalka.sk. Zobrazeny jsou základní informace a to:  

• Kdy může jít daný jedinec do důchodu; 

• Jaký bude očekávaný důchod; 

• Jaký je poměr důchodu k příjmu. 

Částka očekávané výše důchodu je také rozdělena na jednotlivé pilíře a toto dělení je rovněž zobrazeno 
na jednoduchém koláčovém grafu. Celé sdělení je doplněno právě obrázkem semaforu, který celkovou 
situaci shrnuje a graficky znázorňuje (zelená – dobrá až červená – špatná). Plánuje se veškeré 
sdělované informace zobrazovat jako číslo doplněné a slovní vysvětlení a ilustrované na jednoduchém 
grafu. Samotná grafika, textace a volba vhodných informací je momentálně ve vývoji, a probíhá 
testování ve spolupráci s fakultou behaviorálních studií. 

Dále si může jednotlivec rozkliknout a podrobněji se podívat i na jednotlivé dílčí pilíře. Na webových 
stránkách oranzovaobalka.sk8 je modelový příklad (reálného občana s „průměrnými“ parametry) pro 
představu, jak informace vypadají. V rámci státního důchodu (tedy I. pilíře), jedinec vidí po kolik má do 
nynějška odpracovaných roků, kolik měsíčně přispívá na důchodové pojištění, kdy je jeho věk odchodu 
do důchodu a jakou může očekávat výši důchodu. Částky jsou dále ještě podrobněji vysvětleny 
(můžeme vidět v Příloha 3). 

Obrázek 1: Základní informace o důchodu na stránkách oranzovaobalka.sk 

 

 
8 oranzovaobalka.sk  

https://focus.oranzovaobalka.sk/#!/16/pension/overview
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Tato aplikace prozatím funguje jako beta verze a pokud zájemce získá přihlašovací údaje, může se do 
této aplikace přihlásit a podívat se na provedené výpočty pro jeho konkrétní situaci.  

Právě proto, že se jedná o beta verzi, jsou neustále shromažďovány informace a aplikace na základě 
vstupů od uživatelů vylepšována. Výsledky, které jsou jedincům prezentovány, jsou získány na základě 
použití mikrosimulačního modelu. 

Koncept webu Oranžové obálky9 se na Slovensku vyvinul jako výsledek systematického univerzitního 
výzkumu, který je uplatnitelný i v praktickém životě. Výzkum stojící za Oranžovou obálkou v sobě 
spojuje několik oblastí dohromady – veřejnou, důchodovou, regulační politiku, finance, investování, 
osobní finance, řízení bohatství a behaviorální ekonomii. Součástí Oranžové obálky je mimo jiné 
individuální projekce nároků na důchod, sledování případného nastavení spoření a jeho dopady i 
pomáhá občanům najít vhodné rozložení jejich úspor. 

Jedná se způsob, jak komunikovat směrem k občanům jejich nárok na důchod. Cíl je informovat občany 
konkrétně o jejich situaci a snažit se zabránit případnému nepříjemnému překvapení těsně před 
důchodem. Jedná se o určitou formu prevence s ohledem na zajištění jednotlivce na stáří. 

3.1.3.4 Očekávaná výše důchodu a využití simulačních modelů 

Na Slovensku vznikl návrh na vytvoření mikrosimulačního modelu důchodového systému v roce 2014. 
Za jeho hlavní cíl bylo stanoveno vytvoření předpokladů pro lepší nastavení důchodového systému a 
rozhodování související s jeho změnami. Model pracuje s odhadem výše důchodu ze státem 
zabezpečovaného průběžně financovaného důchodového prvního pilíře, druhého fondového pilíře, 
třetího zaměstnavatelského pilíře i čtvrtého pilíře jako dlouhodobého investičního spoření. 
Mikrosimulační model se v současné době i používá jako nástroj pro výpočet výše důchodů pro 
jednotlivce prostřednictvím aplikace Oranžová obálka. Výpočty zde fungují na základě 4 modulů – 
demografického, makroekonomického, modulu statusových parametrů jednotlivců a modul politiky. 

Jedná se o otevřený dynamický mikrosimulační model s dynamicky stárnoucí populací – tzn., že model 
sleduje jednotlivce s podobnými statusy v čase a podrobuje je stárnutí, rizikám na trhu práce, 
náhodnému vývoji ekonomiky a nastaveným pravidlům důchodové politiky. Každý ze 4 výše zmíněných 
modulů zohledňuje různé parametry, jak můžeme vidět na Obrázek 2: Mikrosimulační model Oranžové 
obálky SR. 

Detailnější popis fungování slovenské Oranžové obálky je v době psaní této studie ve fázi příprav a jeho 
publikování je naplánované na jaro 2020. 

Model statusových parametrů jedinců obsahuje empirická průřezová data od Štatistického úradu SR a 
vytvoří se jeden “simulační” účet pro každého jedince v dané kohortě, která je určená status jako: 

• Věk 

• Vzdělání 

• Typ ekonomické aktivity 

• Projev, zda se jedná o člověka již pobírající starobní důchod 

• Počet let odkladu odchodu do důchodu od vzniku nároku na starobní důchod 

• Počet let pobírání rodičovského příspěvku 

• Projet, zda se jedná o účastníka systému starobního důchodového spoření 

• Počet let odkladu začátku spoření od nástupu na trh práce 

• Spořící strategie (rozložení úspor mezi indexový a dluhopisový fond)  

Mikrosimulační model je propojen s platformou Oranžové obálky a provádí výpočty pro koncové 
uživatele v reálném čase. Počáteční problémy s výpočetním časem byly překonány pomocí vhodného 
přiřazování do kohort a užití předpočítaných výsledků. Konkrétní postup je nicméně prozatím know-how 
tvůrců Oranžové obálky. Jak již bylo zmíněno výše, dokumentace popisující fungování momentálně není 

 
9 https://www.oranzovaobalka.sk/web/sk/  

https://www.oranzovaobalka.sk/web/sk/
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k dispozici, nicméně zde shrneme aspoň krátký popis fungování popsaný jedním ze zakladatelů 
Oranžové obálky.  

Po vstupu na platformu zadá uživatel základní údaje – datum narození, mzdu, datum nástupu do 
zaměstnání, vzdělání. V dalším kroku dojde k propojení se Sociálnou poisťovňou a dojde přenosu 
informací o dosavadní kariéře daného jedince. Na základě všech těchto vstupů je uživatel přiřazen do 
kohorty, tzv. datové kostky. Nástroj poté získá výsledky pro osoby v příslušné datové kostce (přičemž 
výpočet pro každou osobu se provádí mnohokrát, aby byl vzorek dostatečně široký), vybere z nich 10%, 
50% a 90% kvantil a ten uživateli prezentuje. Model zároveň pracuje i s legislativním, politickým a 
ekonomickým vývojem, každý z vybraných kvantilů se tedy navíc prezentuje ve třech scénářích: první 
z nich předpokládá, že se legislativa nebude měnit, druhý ji mění tak, aby deficit důchodového systému 
zůstal ve stanovených mezích, a ve třetím dochází k takovým úpravám výše důchodů, aby k deficitu 
důchodového systému vůbec nedošlo.  

Detailní fungování výpočtu bohužel není v současné době plně k dispozici, dá se však očekávat, že 
chystaná dokumentace značnou část požadovaných informací poskytne.  

 

Obrázek 2: Mikrosimulační model Oranžové obálky SR 

 

 Švédsko 

3.1.4.1 Důchodový systém 

Důchodový systém ve Švédsku prošel velkou reformou v roce 1998 a první penze se podle nového 
systému vyplatily v roce 2001. Nejdůležitější změnou byla přeměna dávkově definovaného starobního 
pojištění na systém, který spočívá na pojištění s osobními účty. Aby byl systém udržitelný, existuje 
v rámci něj tzv. vyrovnávací mechanismus, který má přispět k jeho udržitelnosti i přes demografické 
změny, ekonomické krize atd. V praxi se jedná o princip závislosti vyplácených příspěvků na celkové 
hodnotě příspěvků v systému (což může vést k nižším výplatám například v období krize). Systém je 
zásluhový, ale je zde i garantovaný minimální důchod, který je vyplácen ze státního rozpočtu.  
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Výplata národního starobního důchodu a poskytování jak obecných tak specifických informací spjatých 
s otázkou penzí ve Švédsku zastřešuje „Swedish Pension Agency“. 

Celý systém je postaven na třech pilířích: 

I. Povinné důchodové pojištění 

Tento pilíř je hlavním, ale pro většinu Švédů nikoliv jediným příjmem v důchodu. Je rozdělen na dvě 
části – příjmový a prémiový důchod. 

Příjmový je založený na PAYG principu a jde do něj větší část příspěvků, které se poté převádějí na 
hypotetické individuální účty.  

Do prémiového spadá menší část příspěvků na individuální investiční účty (prémiový důchod). Stát je 
pouze administrátorem, volba fondů je na každém účastníkovi systému. Zaměstnanci mohou své 
rozhodnutí ohledně investic kdykoliv měnit, stejně tak pokud je nechtějí spravovat sami, mají možnost 
využít speciální fond zřízený vládou. Pojistné je možné vybrat až od věku 61 let a to buď formou 
jednorázového výběru anebo převedením na účet tradičního důchodového pojištění. 

II. Zaměstnanecký důchod 

Do II. pilíře spadá asi 90 % výdělečně činných Švédů. To, jak konkrétně vypadá, je často determinováno 
kolektivní smlouvou, pod kterou zaměstnanec spadá. Zaměstnancům, kteří nespadají pod kolektivní 
smlouvu, většinou zaměstnavatel nabídne dobrovolný penzijní plán. Tento pilíř je významný především 
pro osoby s vyššími příjmy. 

III. Dobrovolné připojištění 

Účast v tomto pilíři je zcela dobrovolná a využívá ji více než 50 % Švédů. Jedná se o individuální a 
většinou kapitálově financovaní připojištění. 

3.1.4.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

Swedish Pension Agency provádí každoročně průzkumy ohledně informovanosti obyvatel. Průzkumy 
jsou vázané na rozesílanou Oranžovou obálku a zaměřují se na důvěru, kterou mají obyvatelé vůči 
Swedish Pension Agency a ke zdejšímu penzijnímu systému jako celku nebo sledují znalosti ohledně 
tématu penzí obecně. Na základě takto sesbíraných informací se následně ve Švédsku hodnotí účelnost 
sdělovaných informací. 

Zajímavé z prováděných průzkumů například je, že v průběhu času čím dál tím víc obyvatel hodnotí své 
znalosti ohledně penzijního systému jako dobré. Přibližně polovina pracujících i důchodců shledává 
švédský penzijní systém jako snadno pochopitelný a současně se v průběhu času daří snižovat počet 
lidí, kteří systém hodnotí jako složitý a obtížně pochopitelný. V roce 2010 systém takto hodnotilo 41 % 
pracujících a 33 % penzistů, v roce 2018 už to bylo jen 21 % pracujících a 20 % penzistů. 

Další dost vysoké procento je vykazováno ohledně alespoň určité znalosti penzí – zde má tuto znalost 
dokonce 97 % Švédů. Takové znalosti, které dávají předpoklady pro aktivní rozhodování ohledně 
problematiky penzí, má přibližně 25 % obyvatel. A přibližně 49 % obyvatel má alespoň takové znalosti, 
že rozumí koncepcím a specifickým pojmům spjatých s penzemi. Na základě těchto čísel může 
následně Swedish Pension Agency upravovat svou komunikaci směrem k obyvatelům.  

3.1.4.3 Přístup k informování občanů 

Švédsko má otázku komunikace penzí směrem k obyvatelům poměrně rozpracovanou. Jak již bylo 
uvedeno výše, Švédsko jako první země zavedla v roce 1999 koncept tzv. Oranžové obálky, jejíž 
myšlenku postupem času převzali i některé ostatní země. Oranžová obálka je obyvatelům posílána 
s roční periodicitou. Jsou zde obsaženy informace ohledně povinného důchodového pojištění (tedy za 
příjmový i prémiový důchod). Pokud chce jedinec komplexní informace o tom, jak velký důchod bude 
v budoucnu mít, musí se přihlásit přes speciální internetovou stránku, kde je mu nasimulována částka 
ze všech pilířů. Obálka je přínosná v tom, že příjemcům sděluje komplexní informace – nemluví jen o 
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státní penzi, ale i o zaměstnaneckém důchodu, případně o dobrovolném pojištění. Švédsko navíc 
dokázalo napříč společností vyvolat asociaci – Oranžová obálka = věci související s penzemi – propojila 
s touto barvou např. i základní barvu Swedish Pensions Agency. Rozesílání Oranžové obálky je navíc 
také navázáno na další kroky směrem k veřejnosti ohledně komunikace penzí. Rozesílání tedy není 
jedna separátní akce, ale je doprovázena i dalšími aktivitami a lidé jsou během tohoto období oslovováni 
i dalšími komunikačními kanály – např. kontaktní místa, kam může člověk přijít a probrat s odpovědným 
pracovníkem svou projekci důchodu. Podobu Oranžové obálky je možné nalézt v Příloha 5: Švédská 
Oranžová obálka 

Každoročně je ve Švédsku vydáván také roční report solventnosti státního systému s názvem „Orange 
Report“. Tento dokument popisuje finanční situaci státní části důchodového systému v určitém 
konkrétním roce, ukazuje jak na tom systém na konci roku předcházejícího a ilustruje i tři možné scénáře 
budoucího vývoje. Report je obsáhlý, ukazuje i vývoje oproti letům předcházejícím, vysvětluje jak je 
zdejší penzijní systém koncipovaný, včetně toho, jak se penze počítají, kolik do systému přiteklo a 
odteklo finančních prostředků a v jaké situaci je systém celkově. 

Další, mezi Švédy poměrně oblíbený způsob 
důchodové komunikace směrem 
k obyvatelům, je prostřednictvím internetové 
stránky Minpension.se 10 . V roce 2018 tuto 
stránku využívalo dokonce přibližně 50 % 
jednotlivců jako hlavní zdroj informací ohledně 
penzí – s touto skutečností Švédsko pracuje a 
tato stránka se proto stala determinantou 
ostatních komunikačních kanálů. Pokud se 
podíváme na využívání komunikačních kanálů 
z hlediska věku, internetový web 
Minpension.se je využíván ve velké míře 
především mladší generací. Podle statistik je 
pro lidi nad 55 let preferovaná varianta stále 
Oranžová obálka. Web je propojen i s dalšími 
platformami jako blog, facebooková stránka 
nebo instagramový profil. Minpension.se 
vznikla jako kooperace vlády a penzijních 
fondů. Zajímavé je, že projekce zde počítá 
nejen s tím, kolik má na penzi jednotlivec 
zatím naspořeno, jak dlouho bude ještě 
v pracovním procesu, ale i s předpokládaným návratem investic do penzí nebo předpovědí toho, jak se 
bude dařit švédské ekonomice jako celku. Člověk si zároveň může měnit předpoklady a sledovat, jak 
se předpověď výše jeho důchodu s měnícími se předpoklady také mění. 

V projekci jsou zohledněny faktory, které mohou mít vliv na budoucnost jedince – např. výdělek, věk, 
jak dlouho pracoval atd. Vždy je tady samozřejmě určitá míra nejistoty v předpovědi, ale čím blíže 
jedinec penzi je, tím je předpověď přesnější. 

Nyní něco podrobněji k samotné předpovědi výše důchodu. Za tímto účel jsou sbírány informace od 
jednotlivých penzijních společností, které jedinec při registraci na stránky uvede – odhad je pak 
následně proveden na základě těchto informací. Na Obrázek 3: Ukázka popisu vytváření odhadu pro 
návštěvníky webu Minpension můžeme vidět, jak je tento postup vysvětlován návštěvníkům stránek 
Minpension.se 

3.1.4.4 Mikrosimulační model a jeho využití 

Ve Švédsku využívají dynamický mikrosimulační model, který byl vyvinut na základě kooperace 
Swedish Ministry of Finance a místních univerzit. Původní využití v roce 1997 bylo jako nástroj 
hodnocení státních příspěvků na vzdělávání. Po dvou letech se ale je využívání směřovalo k penzijním 
účelům, konkrétně pak k vyhodnocování finanční udržitelnosti švédského penzijního systému. 

 
10 https://www.minpension.se/  

Obrázek 3: Ukázka popisu vytváření odhadu pro 
návštěvníky webu Minpension 

https://www.minpension.se/
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V důsledku toho se z modelu stal takový model, který je možné využívat pro poměrně obsáhlé spektrum 
analýz. 

Podle oficiální stránky11, která se věnuje mikrosimulačnímu modelu by do této doby používán k: 

- Modelování předpokládaných rozpočtů studentských půjček a stipendií 

- Dlouhodobé prognózy výdajů na důchody pro vypracovávání dlouhodobých průzkumů 

- Výpočet náhradových poměrů apod. v novém penzijním systému 

- Analýza životního cyklu 

- Analýza finanční stability nového penzijního systému 

- Analýza stárnutí populace, analýza zdravotnictví, bydlení apod. 

- Projekce důchodů pro EU EPC Working Group ohledně stárnutí populace a udržitelnosti (AWG) 

- Analýza budoucích potřeb ohledně zdravotní péče a péče pro starší občany 

- Analýza budoucího ekonomického standardu důchodců 

- Analýza financování prémiového penzijního systému a dopadů na rozdělení příjmů 

- Dlouhodobé ovlivnění tabákové prevence 

- Analýza věkových limitů ovlivňujících důchod 

 Polsko 

3.1.5.1 Důchodový systém 

Důchodový systém v Polsku se podle webu money.pl dělí na dva povinné a třetí dobrovolný pilíř 
zaměstnaneckých penzijních plánů. Kromě těchto tří existují i osobní dobrovolný spořící plán, který se 
také někdy označují jako čtvrtý pilíř. Existuje zde i minimální důchod, který se vyplácí z rozpočtu těm 
pojištěncům, kteří by jeho výše nedosáhli ani po spojení výplaty z prvního a druhého pilíře. Stát také 
dotuje důchody pro specifické skupiny obyvatel (například u zemědělců, policistů, soudců atd.), kde jsou 
paušální jak dávky, tak příspěvky a dosahují asi poloviny průměru veřejných důchodových dávek. 

V Polsku se klade důraz na to, že odchod do důchodu je právo, nikoli povinnost. Po dosažení 
univerzálního věku odchodu do důchodu – u mužů 65 let a u žen 60 let – záleží na rozhodnutí každé 
osoby, zda chce toto právo uplatnit okamžitě nebo později kvůli touze pokračovat v práci. Důležité je, 
že čím později odejdete do důchodu, tím vyšší bude. 

Celý systém je postaven na třech pilířích: 

I. Veřejné důchody 

První pilíř je hlavní a nejdůležitějším pilířem v Polsku. Jedná se o systémem PAYG, kde se ale příspěvky 
plátců ukládají na hypotetické účty a výsledná důchodová dávka závisí právě výhradně na příspěvcích 
nasbíraných během života. Penzijní plány jsou poté spravovány Institucí sociálního zabezpečení 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS). 

II. Povinné individuální účty 

Vstup do druhého pilíře je dobrovolný, ale pro všechny, kteří jsou již členy, je účast povinná. Jedná se 
zde o otevřené penzijní fondy, které jsou nezávislými právnickými osobami a které vytvářejí a spravují 
soukromé penzijní společnosti – sdružení penzijních fondů. Každá společnost může spravovat dva 
fondy – jeden s vyšším podílem na kapitálových investicích a jeden konzervativnější. 

 
11 http://www.sesim.org/  

http://www.sesim.org/
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Polská vláda v roce 2011 schválila snížení příspěvku do druhého pilíře ze 7,3 % na 2,92 % (rozdíl byl 
převeden do I. pilíře), což zpochybnilo ziskovost celého II. pilíře. A následně v roce 2014 byli občané 
nuceni si vybrat, jestli chtějí dále zůstat v druhém pilíři nebo převést vše do I. pilíře. 

III. Dobrovolné důchody ze zaměstnání 

Tento pilíř tvoří zaměstnanecké penzijní pojištění. Během roku 2019 v něm došlo k podstatné změně, 
jelikož se stává pro zaměstnavatele povinným, avšak pro zaměstnance je účast v něm stále dobrovolná. 
Je zde poměrně velká svoboda v investování, všechny ale musí být v Polsku. Konkrétní podmínky 
zaměstnavatel vyjednává se zaměstnanci (přes prostředníky anebo odbory). 

3.1.5.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

Podle zprávy Aegon Center, která byla postavena na spolupráci Transamerica Center for Retirement 
Studies (USA) a Instituto de Longevidade Mongeral Aegon (Brazílie) se 55 % Poláků domnívá, že se 
budoucí generace důchodců budou mít hůř než současní penzisté. Pokud se podíváme na očekáváné 
důchodové dávky, tak více než polovina (56 %) očekávaného příjmu by měla podle Poláku přijít od státu, 
další 21 % očekávají od zaměstnavatele a 24 % by měly pokrýt vlastní spoření a investice. Více než 
třetina Poláku (35 %) si myslí, že by se měly navýšit daně, aby se pokryly větší náklady na sociální 
zabezpečení. Zde můžeme vidět i souvislost s tím, že jen 21 % obyvatel v Polsku si pravidelně spoří na 
důchod, 26 % si poté spoří příležitostně, 12 % spořilo a už v tuto chvíli nespoří a celých 40 % si vůbec 
nikdy nespořilo. 

O aktuálním hospodaření otevřených penzijních fondů informuje Komise pro finanční dohled. Na svých 
stránkách zveřejňuje pravidelné měsíční, kvartální a roční reporty o finančním stavu těchto fondů. 

3.1.5.3 Přístup k informování občanů 

Státní orgán, který v Polsku odpovídá za důchodový systém, je Ministerstvo práce a sociální politiky 
(Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – MRPIPS). Kromě internetových stránek12 využívá 
toto ministerstvo ke komunikaci s občany i oficiální profily moderních platform jako je Facebook13, 
Instagram14, Twitter15 a kanál na YouTube16. Zprávy na těchto sociálních sítích se netýkají jen oblasti 
důchodů, ale obecných sociálně-politických otázek. Nalézt zde lze informace o novinkách a změnách 
v zákonech, stejně tak i informace o zajímavých akcích, které se ve spolupráci MRPIPS dějí, o 
aktuálních výdajích na různé oblasti, a mnoho dalšího. Tyto kanály slouží jako komplexní zdroje 
informací z oblasti sociální politiky Polska a jsou poskytovány velmi jednoduchou a srozumitelnou 
formou. Často se snaží pomocí jednoho obrázku/grafu/videa vysvětlit jednu konkrétní informaci, tak aby 
byla co nejvíce přístupná každému obyvateli Polska (viz Příloha 6). 

MRPIPS také vytvořilo a spravuje web17, který vznikl právě přímo pro otázky soustřeďující se na 
důchodovou problematiku. Tento web slouží primárně jako jednoduchý návod na pochopení, co je 
důchod, jaké jsou základní podmínky dosažení, jak podat žádost – je to rámcová stránka, ze které je 
možná načerpat základní informace. 

Dalším důležitým zdrojem informací je Instituce sociálního zabezpečení – Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych – ZUS. Obecně je vnímán jako nejlepší a nejkomplexnější kanál pro získávání informací 
o důchodech v Polsku. ZUS se věnuje mnoha různým aktivitám, aby podpořila informovanost o 
důchodech. Na jejich stránkách18 je možná také najít velmi důkladné informace popisující, jak žádat o 
důchod, dále informují o všech právních změnách a jak se tyto změny dotknout obyvatel.  

 
12 https://www.gov.pl/web/rodzina 
13 https://www.facebook.com/mrpipsRP/ 
14 https://www.instagram.com/mrpips_gov_pl/ 
15 https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL 
16 https://www.youtube.com/user/MPiPSRP/videos 
17 http://www.emerytura.gov.pl/ 
18 https://www.zus.pl/ 

https://www.gov.pl/web/rodzina
https://www.facebook.com/mrpipsRP/
https://www.instagram.com/mrpips_gov_pl/
https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL
https://www.youtube.com/user/MPiPSRP/videos
http://www.emerytura.gov.pl/
https://www.zus.pl/
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Na stránkách ZUS je také možné najít dvě důchodové kalkulačky19 na výpočet důchodové dávky. Do 
zjednodušené verze se zadávají základní osobní údaje (datum narození, pohlaví) a poté informace o 
příspěvcích, která jednotlivec odvedl (jejich výše, kolik celkově má už odvedeno, kolik odvedl za 
poslední rok), dále se uvádí důchodový věk a rok, kdy jednotlivec započal přispívat do systému, aktuální 
plat a také procento průměrného příjmu v budoucnosti (které si může každý navolit). Výsledek 
kalkulačky poté ukazuje předpokládaný zůstatek na důchodovém účtu v důchodovém věku a 
předpokládanou měsíční penzi. 

Do druhé kalkulačky by se měly zadávat specifičtější údaje (například včetně nulového příjmu za roky, 
kdy nebyl člověk pojištěn) a samozřejmě i výsledky by poté měly být přesnější. Bohužel pravděpodobně 
vinou nějaké technické chyby se v tuto chvíli po kliknutí na odkaz složitější kalkulačky otevře jednodušší 
verze. 

Další velkou skupinou aktivit, kterým se ZUS věnuje, jsou vzdělávací akce. Patří mezi ně například 
školení, které je zaměřená na informace o důchodech obecně, kdo na ně má nárok, jak se vypočítávají 
– ZUS se tady snaží zvýšit všeobecné povědomí o důchodovém systému. Do této kategorie patří i akce 
„Důchod – budoucnost ve vašich rukou“ (Emerytura – twoja przyszłość w twoich rękach), která běží už 
od roku 2013. V rámci tohoto programu se konají přednášky na středních školách s cílem rozšířit mezi 
mladými lidmi, kteří ještě nevstoupili na pracovní trh, informace o tom, jak funguje důchodový systém 
v Polsku. Během prvních 5 let se jej zúčastnilo 229 000 studentů. 

ZUS také zasílá každoročně zprávu o stavu účtu pojištěnce. Tento dopis (alternativu Oranžové obálky) 
obdrží každý, kdo někdy zaplatil příspěvky do sociálního pojištění – i kdyby to byl jen jeden zlotý. Je 
možné v ní najít informace o celkovém stavu důchodového konta. Na první stránce jsou zobrazeny 
příspěvky, které jednotlivec zaplatil za každý měsíc posledního roku. Na další straně dopisu se také 
uvádí suma, kterou má jednotlivec naspořenou v soukromých důchodových fondech (jako subkonto). 
Jsou zde také uvedeny hypotetické výše důchodové dávky. První říká, jak by vypadala důchodová 
dávka, pokud by pojištěnec přestal pracovat poslední den předchozího roku a odešel do důchodu. Druhá 
vypočítává důchod při zachování stejných příspěvků až do dovršení důchodového věku - zde poměrně 
jednoduché – částka vybraných příspěvků se dělí očekávanou další délkou života. Zpravidla to je asi 18 
let, nebo 216 - 220 měsíců. Obě tyto varianty jsou uvedeny i ve verzi s rozpočítaným subkontem. Na 
poslední straně jsou poté vysvětlivky všech pojmů, které se vyskytují v dopise či se vážou k důchodové 
problematice, tak aby byl obsah co nejvíce srozumitelný. Podoba ZUS dopisu je k nahlédnutí v Příloha 
7. 

ZUS má také síť důchodových poradců, která primárně slouží k vysvětlení situace jednotlivci – jak by 
mohl jeho důchod vypadat a to včetně poradenství, jak zlepšit důchodové vyhlídky – neslouží však 
k prodeji konkrétních služeb a připojištění. 

V roce 2019 v Polsku vláda schválila projekt na vytvoření jednotné online databáze, ve který se budou 
sbírat informace ze všech 3 pilířů včetně vyhlídek na budoucí možný důchod. Celá služba by měla být 
přístupná online (i přes mobilní aplikaci) a měla by fungovat do 3 let. 

3.1.5.4 Mikrosimulační model a jeho využití 

Mikrosimulační model důchodového systému vynikl v Polsku ve spolupráci ZUS a Deloitte v roce 2014. 
V roce 2016 došlo k drobným legislativním změnám, které nebyly v modelu promítnuty. Jelikož tento 
model není již aktuální, tak se používá jen pro interní účely vlády a ministerstev a informace z něj se 
nepoužívají pro individuální důchodovou komunikaci. 

 
19 https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-
zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura 
 

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura
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 Velká Británie 

3.1.6.1 Důchodový systém 

Celý systém prošel reformou v roce 2000, tak aby bylo možné navýšit důchodový věk, a zároveň jej 
vyrovnat mezi muži a ženami. Ten je ve Velké Británii stanoven na 65 let, a pokud by chtěl jít Brit do 
předčasného důchodu, musí v tom případě počítat s nulovou státní podporou právě až do dovršení 65 
let. O penzi z individuálního spoření je možné žádat podle plánu, který je v ní uzavřen. Velké Británie 
se obecně snaží klást důraz na to, že penze státní má být základ, přičemž se snaží klást obrovský důraz 
na to, že je třeba, aby každý jednotlivec zvážil, jestli je to pro něj dostatečný příjem (a pokud ne, tak aby 
přemýšlel, jak navýší svoji budoucí penzi). 

Tři pilíře důchodového systému 

I. Státní penze 

Státní penze se vyplácí z příspěvků, které se automaticky strhávají ze mzdy a odvádí se jako národní 
příspěvek na pojištění. Penzi z prvního pilíře vyplácí vláda a pro přiznání plné dávky je nutné přispívat 
do systému 35 let. Penzisté ve Velké Británii mohou očekávat jednu z nejnižších státní penzi, která 
odpovídá 29 % předchozího platu. 

II. Zaměstnanecká penze 

Druhý pilíř je definovaný jako zaměstnanecké příspěvky. Povinným se stal v roce 2012 a příspěvek do 
tohoto pilíře se rozděluje na zaměstnaneckou a zaměstnavatelskou část. Je zde také vládně určená 
jeho minimální výše. Vzniká tady tzv. „pot“, do kterého se příspěvky ukládají – při změně zaměstnání 
se může zaměstnanec rozhodnout, chce-li jej převést k novému zaměstnavateli anebo jej ponechat u 
původního a přispívat dále tam. 

III. Soukromé připojištění 

Soukromé důchodové připojištění se ve Velké Británii rozděluje na dva druhy – první je více regulovaný 
státem a druhý je liberálnější a dává jednotlivci větší možnosti ovlivňovat svoje investice. S investováním 
do třetího pilíře jsou poté spojené různé daňové úlevy, které mají Brity motivovat k co největší 
participaci. 

3.1.6.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

Ve Velké Británii je 59 % obyvatel přesvědčeno, že se budoucí generace důchodců se budou mít hůř 

než současné. Britové očekávají, že z jejich důchodové dávky by mělo přijít 40 % ze státu, 34 % čekají 

od zaměstnavatele a 26 % by měly pokrýt jejich vlastní úspory a investice. Skoro polovina Britů (45 %) 

je zvyklá si pravidelně spořit, dalších 21 % si spoří alespoň příležitostně. Zbývajících 34 % aktuálně 

nespoří, přičemž 13 % spořilo, ale už přestalo, 16 % má v plánu začít a pouze 5 % Britů si ani nespořilo 

v minulosti a ani neplánuje začít. 

3.1.6.3 Přístup k informování občanů 

Ve Velké Británii je vidět velká snaha informovat obyvatele o penzích a obecně jejich budoucích 
výhledech. Jelikož státní penze patří v poměru mezi její výši a předchozí mzdou k jedné z nejnižších, 
tak se klade důraz na komunikaci toho, aby si jedinci rozmysleli, jak vysokou penzi by chtěli pobírat a 
jak se by se k tomu mohli přiblížit. Státní penze se prezentuje jako dobrý základ, s důrazem na další 
spoření, aby si Britové zachovali požadovanou životní úroveň i po ukončení pracovního života. 

Britská vláda věnuje přímo na svých stránkách20 celou sekci státním penzím a zaměstnaneckým penzím 
s důrazem na detailní vysvětlení toho, co každá z těchto oblastí znamená. Vytvořila anebo podporuje 

 
20 https://www.gov.uk/browse/working/state-pension  

https://www.gov.uk/browse/working/state-pension
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také mnoho dalších webových stránek, která se věnují důchodové tématice v méně oficiální a uživateli 
přístupnější formě. První je „Get to know your pension“21, která má moto: Bude penze, kterou dostanete 
ta, kterou chcete? (“Will the retirement you get, be the retirement you want?) – obrázková dokumentace 
viz Příloha 8. Poskytují se zde základní informace a návod, jak se připravit na penzi s důrazem na to, 
že státní penze má nějakou danou výši a je na každém Britovi, aby se zamyslel, jestli je to pro něj 
dostatečné. Pension Wise22 poskytuje ucelenější informace o penzijním systému pro občany nad 50 let, 
tak aby rozuměli jejich vlastnímu penzijnímu plánu. Aby se přiblížili širokému spektru obyvatel, tak 
reagují na různé trendy události – například na mezinárodní den Star Wars (článek Star Wars: The light 
and the dark side of pensions – Star Wars: Světlá a temná strana penzí).  

Nejkomplexnější stránka, která se věnuje penzím, je The Pension Advisory Servise 23 . Zde jsou 
podrobně, ale přístupně vysvětleny všechny oblasti, které se věnují penzím. Je možné se na ni obrátit 
emailem, telefonicky i přes online chat. Poslední stránkou, kterou bychom chtěli představit je the Money 
Advice Service24. Tato stránka je také zřízená vládou, ale její zaměření je celkově zvýšit finanční 
gramotnost ve společnosti. Celá jedna sekce se zde věnuje penzím. 

Všechny výše zmíněné stránky mají i své kanály na sociálních mediích (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube), kde se snaží ještě přístupnější formou informovat o penzích a vše s nimi spojeném.  

Další aktivitou, kterou se snaží rozšířit důležitost připravování se na penze je Pension Awareness Day 
(Den penzijní informovanosti), který ve Velké Británii vyhlásili na 15. září. Symbolem této aktivity je 
modrá barva a modré auto/autobus, se kterým poté objíždějí Pension Geeks různá města. Je to ale 
akce, která spojuje vládu a průmysl s jasným cílem – přimět Brity, aby podnikli konkrétní kroky směrem 
ke svým úsporám na důchod (nebo aby o nich minimálně začali uvažovat).  

Také většina kvalitních britských novin (Sunday Times, Guardian, Sunday Telegraph) má sekci, která 
se věnuje financím a pravidelně informuje veřejnost o změnách a novinkách v penzijním systému a také 
odpovídá na otázky čtenářů ohledně penzijního systému. Dalším médiem, které se věnuje penzím je 
BBC, a to především v rámci svého rádiového pořadu Moneybox.  

Na oficiálních vládou zřízených stránkách 25  existuje více verzí důchodových kalkulaček. 
Nejjednodušší je kalkulačka na výpočet důchodového věku, do které se zadává pouze datum narození 
a pohlaví. Kalkulačky na výpočet důchodového věku jsou oficiální dvě. Jednodušší verze26 (dostupná 
ze stránky yourpension.gov.uk a moneyadviceservice.org.uk) je základní kalkulačka, kde se v prvním 
kroku vyplňuje datum narození, pohlaví a věk, ve kterém by jednotlivec chtěl odejít do důchodu, druhým 
krokem je zadaní čisté mzdy a důchod, kterého by jedinec chtěl dosáhnout. Dále se zadávají další 
důchodová spoření a zaměstnanecká spoření, které jedinec má. Výsledek kalkulačky je ukázán 
v předpokládaném věku penze a také ve vyšším věku (tak aby bylo vidět navýšení, pokud jedinec 
zůstane pracovat déle) – je zde i možnost na ose si měnit výši důchodu, kterou by jedinec chtěl, 
důchodový věk, plat a další ukazatele, tak aby se jedinec mohl podívat, jaký tyto změny mohou mít 
dopad na předpokládaný důchod. 

Složitější verze27 je dostupná jen lidem, kteří už dosáhli nároku na národní penzi. Vyplňuje se do ní 
velké množství údajů o jednotlivci a případně i o jeho partnerovi – základní demografické údaje (datum 
narození, ve které části Velké Británie žije atd.), informace o tom, jak bydlí (nájem, vlastnictví atd.), jestli 
pobírá jakékoliv dávky (například příspěvek na bydlení pro postižené) či důchody (například veteránský), 
informace o připojištěních, kolik má ušetřeno, a to například i na svém osobním účtu. Výsledek, který 
se jedinci poté zobrazí, by měl být velmi přesnou předpovědí důchodu, na který už má jedinec v tu 
danou chvíli nárok (pokud vše vyplní správně). Je zde i odkaz, jak o penzi požádat (s informací, že jen 
tak dostane jedinec úplně přesnou sumu). 

 
21 https://www.yourpension.gov.uk/  
22 https://www.pensionwise.gov.uk/en 
23 https://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/ 
24 https://www.moneyadviceservice.org.uk/en    
25 https://www.gov.uk/ 
26 https://www.yourpension.gov.uk/pension-calculator/ 
27 https://pensioncreditcalculator.dwp.gov.uk/pension-credit-calculator.php?new 

https://www.yourpension.gov.uk/
https://www.pensionwise.gov.uk/en
https://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en
https://www.gov.uk/
https://www.yourpension.gov.uk/pension-calculator/
https://pensioncreditcalculator.dwp.gov.uk/pension-credit-calculator.php?new
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3.1.6.4 Mikrosimulační model a jeho využití 

Ve Velké Británie se v důchodové problematice používá model jménem PENSIM2, jehož účelem je  dle 
Li, O’Donoghue odhad budoucího rozdělení příjmů za účelem analýzy distribučních účinků změn 
v důchodové politice (Li, O’Donoghue 2013). Tento model byl využíván například při tvorbě důchodové 
reformy a byl velmi důležitým nástrojem, který vláda používala při svém rozhodování. Nepodařilo se 
nám v oficiální sekci komunikace a novinek na stránkách vlády28 dohledat jedinou zprávu směrem 
k veřejnosti, která by informovala o využití mikrosimulačního modelu a jeho výstupů k 
individuálnímu informování veřejnosti.  

Ve Velké Británie také existuje instituce The Pension Policy Institute (PPI). Pracují zde se třemi druhy 
modelů: individuálním (který ale pracuje s hypotetickými jedinci anebo páry, nikoliv konkrétními), 
agregovaným a distribučním. Tyto modely ale neslouží k prezentaci informace o konkrétní výši důchodů, 
jsou spíše používány k dalším analýzám a diskuzím s institucemi. 

 Kanada 

3.1.7.1 Důchodový systém 

Kanadský veřejný penzijní systém je tvořený první a druhou státní úrovní systému a následně třetí 
úrovní, které je soukromá. Pro všechny obyvatele je avizováno, že státní penze zde není od toho, aby 
naplnila všechny jejich finanční potřeby – naopak má vytvořit určitou základnu, respektive doplněk 
k příjmům ze třetí úrovně systému. Níže jsou detailněji popsány všechny úrovně penzijního systému. 

Úrovně důchodového systému 

I. Zajištění ve stáří (Old Age Security OAS) 

Zajištění ve stáří tvoří první úroveň. Pokud jedinec dosáhne zákonem stanového věku 65 let, je mu 
vyplácena na základě této úrovně měsíční penze. Jedná se o kanadský největší veřejný penzijní 
program. Současně musí být splněna podmínka pobytu v Kanadě alespoň 10 let po dovršení 18 let 
jedince. Konkrétní výše příspěvku je pak závislá na počtu let strávených v Kanadě po 18. narozeninách. 
Obecně lze říci, že plná penze z této úrovně náleží jedinci, který žil v Kanadě 40 let.  

II. Kanadský penzijní plán (Canadian Pension Plan – CPP)  

Jedná se o druhou úroveň a současně stěžejní úroveň celého kanadského systému. CPP je systém na 
principu PAYG. Přispívají do ní zaměstnanci, zaměstnavatelé i podnikatelé. Každému, kdo do této 
úrovně přispíval, je vyplácena měsíční penze po dosažení 65 let věku (od 60 let už je ale možnost odejít 
do důchodu – v tom případě je jedinci nárok na důchod krácen = obdoba předčasného odchodu do 
důchodu). Naopak pokud se člověk rozhodne pobírat z této úrovně finanční prostředky až ve vyšším 
věku než 65 let, nárok se mu postupně navyšuje. Z této úrovně je také vyplácena invalidní a 
pozůstalostní penze. Platí pro celou Kanadu s výjimkou provincie Quebec, která má obdobu této úrovně 
zavedenou s vlastními podmínkami a pravidly. Penze jsou vypláceny lidem, kteří pracovali a přispívali 
do této úrovně. Při výpočtu se berou v potaz výdělky během celé kariéry. Příspěvky, které náleží do této 
úrovně, jsou spravovány prostřednictvím instituce „The Canada Revenue Agency (CRA) a jsou 
udržovány odděleně od ostatních daňových příjmů státu. Obecně může každý jedinec, který do CPP 
přispíval očekávat příspěvek ve výši přibližně 25 % jeho výdělku, na základě kterého odváděl příspěvek 
do CPP.  

 

 

III. Soukromé penze a úspory  

 
28 www.gov.uk  

http://www.gov.uk/
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Jedná se o třetí úroveň, která je postavena čistě na dobrovolné bázi. Pokud se pro něj jedinec rozhodne, 
přispívá do něho on i jeho zaměstnavatel – často nastaveno tak, že jedinec si přispívá určité procento 
ze své mzdy a zaměstnavatel přispívá stejnou částkou nebo alespoň částí z ní. Prostředky z každého 
individuálního účtu jsou pak investovány podle rizikového profilu jedince. V určeném věku pak může 
jedinec získat celou nastřádanou částku najednou (své příspěvky, příspěvky od zaměstnavatele a 
výsledek hospodaření účtu), nebo je dostávat v pravidelných částkách. 

3.1.7.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

V Kanadě byl proveden průzkum, jehož výsledkem bylo zjištění, že 61 % Kanaďanů se ohledně svých 
znalostí z oblasti penzí ohodnotilo tak, že má alespoň průměrné povědomí. Nadprůměrné znalosti této 
problematiky má na základě průzkumu přibližně 23 % zdejších obyvatel a naopak 36 % lidí vnímá své 
znalosti jako nedostatečné. Jednou z dílčích otázek průzkumu bylo také zjistit, zda lidé rozumí 
samotným výpočtům (nejen mechanismu) a u těchto otázek se úspěšnost pohybovala od 60 % do 86 %. 

Na základě průzkumu, který byl proveden kanadským statistickým úřadem, vyplynulo, že se obecně 
tamní rodiny pohybují na hranici nedostatečného spoření si na budoucí penzi. Zdejší statistický úřad do 
této skupiny zařazoval všechny rodiny, pro které neplatilo, že jejich vypočítaný důchod dosahoval výše 
60 % z příjmu rodiny před důchodem. Na základě zjištěných údajů vyplynulo, že přibližně 24 % rodin, 
jejichž členové se blíží důchodovému věku, jsou v ohrožení ohledně nedostatečných příjmů v důchodu 
a z toho důvodu si nebudou moci zachovat standard současného života. 

3.1.7.3 Přístup k informování občanů 

Kanadský penzijní plán využívá jako hlavní způsob komunikace směrem k obyvatelům tzv. „Statement 
of Contributions“ (SOC), který každoročně informuje o přispívání do druhé úrovně (CPP). Povinnost 
zasílání SOC je od roku 1996 v Kanadě i legislativně upraveno. Na základě tohoto dokumentu člověk 
ví, jaké jsou jeho příjmy, ze kterých se mu vypočítává důchod a vidí i své příspěvky. Tyto informace jsou 
dělené podle jednotlivých let, současně zde člověk může vyčíst i odhad toho, jaký bude jeho důchod. 

Jedná se o individualizovaný dokument. Pokud je člověku nad 30 let dokument mu ukazuje jeho 
předpokládanou penzi a současně i odhadovaný potenciální invalidní nebo pozůstalostní důchod. 
Příjemci SOC, kteří jsou starší 30 let, mají v tomto sdělení obsaženy informace o jejich příspěvku, 
výdělků započítávajících se do jejich výše důchodu, potenciální výše důchodu v případě invalidity nebo 
potenciální výše důchodu pro pozůstalé v případě smrti. 

Pro příjemce ve věku 18 – 29 
let jsou ve sdělení informace 
pouze informace o jejich 
příspěvku, výdělků započítávajících se do jejich výše důchodu. 

Myšlenka stojící za tímto 
dokumentem je taková, že na 
základě sdělených informací 
se může člověk rozhodovat 
ohledně svých plánů 
týkajících se výše penzí (kolik 
a kam peníze na penzi spořit). 

Na internetových stránkách 
kanadské vlády 29  je také 
možnost použít online 
důchodovou kalkulačku 30 . 
Na základě sdělených údajů 
je člověku vypočítaná celková 
státní penze (tedy z první a 
druhé úrovně). S případným 

 
29 https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/pension-plan.html 
30 https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/retirement-income-calculator.html  

Obrázek 4: Přehled informací týkající se výše důchodu na stránkách 
kanadské vlády 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/pension-plan.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/retirement-income-calculator.html
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dobrovolným soukromým spořením na penzi se zde nepočítá. Je ale důležité mít k dispozici všechny 
potřebné podklady a člověk musí zadávat jednotlivé informace ručně v jednotlivých krocích kalkulování. 
Na oficiálních webových stránkách se avizuje, že časová náročnost zadání informací a provedení 
kalkulace je přibližně 30 minut. Na druhou stranu je možnost nechat si udělat výpočet na průměrné 
mzdě, pokud člověk u sebe potřebné dokumenty nemá (alespoň pro rámcovou představu – vypovídající 
hodnota pro konkrétního člověka pak ale není příliš vysoká). Poté, co jedinec zodpoví sérii otázek, je 
mu ukázán jeho odhad budoucí výše důchodů a jsou zde započítány jeho veškeré příspěvky na budoucí 
penzi. Kromě názorného grafu je uvedena i přehledová tabulka, kde může člověk vidět jaké má nároky 
na svůj budoucí důchod, kolik odhadem bude pobírat a jaký je případný (kladný, nebo záporný) GAP. 
Podrobněji můžeme vidět na Obrázek 4: Přehled informací týkající se výše důchodu na stránkách 
kanadské vlády a Obrázek 5: Grafické zobrazení výše a složení důchodu na stránkách kanadské vlády. 

 Obrázek 5: Grafické zobrazení výše a složení důchodu na stránkách kanadské vlády 

  

3.1.7.4 Mikrosimulační model a jeho využití 

V Kanadě je v souvislosti s penzijním systémem používám dynamický mikrosimulační model 
DYNACAN, který byl vyvinutý kanadskou vládou primárně za účelem analýzy předkládaných návrhů na 
změnu kanadského penzijního plánu (CPP). DYNACAN vznikl jako výsledek pětiletého snažení a je 
nyní využívám k vysvětlení finančních dopadů pro jednotlivce a jejich rodiny ohledně návrhů politiky 
CPP. Model simuluje základní demografické a ekonomické situace, které se promítají do výše důchodu. 

Model se využívá primárně pro politiku CPP, eventuálně potom i pro ostatní politiky, kde se dají využívat 
příjmy. Nevyužívá se ale (a zatím se to ani neplánuje) pro zpřístupnění uživatelům mimo kanadskou 
vládu. 

 Austrálie 

3.1.8.1 Důchodový systém 

Austrálie má podle Melbourne Mercer Global Pension Index jeden z nejlepších penzijních systémů na 
světě. Austrálie zahájila v roce 1992 postupný přechod k soukromému systému důchodového 
zabezpečení a v současnosti je penzijní systém tvořen třemi pilíři. První pilíř je veřejný systém placený 
z vládních příjmů (Age Pension) a funguje spíše jako základ pro osoby, které si nemohly nebo nebyly 
schopny naspořit dostatečný finanční obnos během pracovní části života. Druhý pilíř představují povinné 
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zaměstnanecké plány (Superannuation guarantee). A jako třetí pilíř fungují dobrovolné soukromé 
penzijní plány (voluntary Superannuation contributions).  

Tři pilíře důchodového systému 

I. Age Pension 

Jedná se o státní důchodový systém a první pilíř australského důchodového systému. Tento pilíř je 
veřejný, financovaný z daní, funguje na nepříspěvkovém základě a je hlavní podporou výplaty příjmů 
pro lidi, kteří dosáhli důchodového věku. Věkové omezení je v současné době nastaveno na 66 let, ale 
v příštích letech se bude zvyšovat až na 67 let. Na tento druh penze mají nárok pouze lidé splňující 
kritéria věku, testu příjmů, majetku a žijí v Austrálii. Pokud důchodce přesáhne určitou hranici hodnoty 
majetku, důchod se mu bude krátit, nebo bude zcela zamítnut. Tento důchod funguje jako základ pro 
lidi, kteří si nebyli schopni naspořit dostatek peněz během svého života a nedosáhnou na něj všichni – 
lidé, kteří mají vyšší příjmy a větší majetek, než určuje hranice, nemají na tento důchod nárok. Kromě 
Age Pension mohou mít senioři nárok na pomoc v oblasti zdraví, pomoc s pronájmem, léčiv a dalších 
životních nákladů. V roce 2018 62 % všech penzistů mělo nárok na maximální možnou a nekrácenou 
penzi. 

II. Superannuation guarantee 

Druhý pilíř tvoří páteř australského důchodového systému a je tvořen individuálními důchodovými účty 
poskytovanými penzijními fondy. V roce 2002 skončilo přechodné období, během kterého všichni 
zaměstnanci v Austrálii odváděli 9 % hrubé mzdy do penzijního fondu, v roce 2013 a 2014 došlo ke 
zvýšení na 9,5 % a od roku 2021 do 2027 se má procento zvyšovat až na 12 %. Penzijní fond peníze 
shromažďuje a investuje a později bude vyplácet důchod. V současné době je tento hlavní pilíř 
financován povinnými příspěvky zaměstnavatelů ve výši 9,5 % hrubého příjmu zaměstnance a tento 
odvod je povinný od měsíčního příjmu ve výši 450 AUD. Příspěvky ve druhém pilíři se odvádí do 
penzijních fondů, které jsou nejčastěji ve správě konkrétního zaměstnavatele, ale spousta odvodů jde i 
do fondů průmyslových asociací, veřejného sektoru či finančních institucí. Platí, že pro všechny 
zaměstnavatele jsou tyto příspěvky zaměstnanců daňově zvýhodněny. Kolem 77 % populace ve 
věkovém rozmezí mezi 15 a 64 lety vlastní alespoň jeden superannuation účet. 

III. Superannuation contributions 

Třetí pilíř má podobu dobrovolných penzijních plánů. Příspěvky v tomto třetím pilíři mohou být odváděny 
jak do samotného třetího pilíře v podobě důchodových spořicích účtů (Retirement Savings Accounts), 
tak i do fondů druhého pilíře. Výše příspěvků je dobrovolná a navíc jsou podporovány daňovým 
zvýhodněním a do stanoveného příjmu také státním příspěvkem.  

3.1.8.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

Ze studie Global Retirement Reality Report 2018 vyplývá, že Australané všech věkových kategorií 
přijímají osobní odpovědnost za zajištění přiměřeného příjmu v důchodu. Vnímání důchodu se posunulo 
od výhody poskytované státem k akumulaci peněz na stáří, přičemž vnímání druhého pilíře jako 
„odložené mzdy“ nepochybně pomohlo změnit vnímání důchodu u Australanů k lepšímu, především 
v porovnání s Evropskými státy, kde jsou očekávání od státu stále velmi vysoká. 

I přes to, že Australané pochopili, že mají osobní zodpovědnost za svůj důchod, většina obyvatel není 
optimistická, pokud jde o jejich odchod do důchodu. Ze studie plyne, že pouze jeden z pěti pracujících 
lidí má pocit optimismu nebo štěstí ohledně své finanční situace v důchodu. 

Pokud by lidé, kteří nedávno odešli do důchodu, měli dát nějaké rady pracujícím, nejčastěji by poradili, 
že se mají dříve zapojit do plánování penze, začít šetřit dříve, případně více. Pouze 21 % by se zaměřilo 
na jiné priority. 

Studie dále ukázala, že 35 % pracující populace nemá žádné, případně velmi malé povědomí o tom, 
kolik má ušetřeno a pouze 43 % vědělo, jak byly jejich úspory investovány. S rostoucím věkem 
respondentů se povědomí zvětšovalo. 



 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Z projektu z roku 2017 Work, Care, Health and Retirement: “Ageing Agendas“ vyplývá, že 87 % 
respondentů ze zkoumaného vzorku uvedlo, že jim jejich zaměstnavatel přispívá na penzi. Zhruba 
třetina (32 % mužů a 35 % žen) uvedla, že si přispívají i sami a dobrovolně. V rámci projektu byla také 
položena otázka na to, jak by bylo možné ze strany vlády a politiků zlepšit přechod z práce do penze a 
také jak se lépe připravit na odchod do důchodu. Mnoho lidí se zaměřilo na nejasnost a nestabilitu 
v souvislosti s výhodami a náklady na superannuation a na neustálé změny pravidel pro příspěvky. 

3.1.8.3 Přístup k informování občanů 

Vládní agentura Services Australia nabízí občanům možnosti plánování odchodu do důchodu a 
informační semináře o plánování spoření a porozumění jak Superannuation, tak i Age Pension. 
Semináře jsou zdarma a konají se na různých místech v Austrálii, je také možnost sjednat si osobní 
setkání, nebo domluvu přes telefon s poradcem. Seminář 

e jsou určeny především lidem, kteří se chtějí dozvědět, jak se na penzi připravit a porozumět všem 
možnostem, které mají. Semináře se mohou zaměřovat na pochopení pravděpodobné finanční situace 
po odchodu do důchodu a zároveň poskytnutí informací o řadě strategií, jak se na odchod do penze 
připravit. 

Na oficiálních webech se vyskytuje hned několik různých důchodových kalkulaček. Na oficiálním 
webu Centrelink31 (vládní agentura, která byla na vnitrostátní úrovni zřízena, aby poskytovala služby 
lidem, kteří potřebují platby sociálního zabezpečení), se nachází kalkulačka „Payment and Service 
finder“32, která pomáhá najít a odhadnout výšku nejen penze, ale i příspěvků, na které může mít dotyčná 
osoba nárok. Zájemce do kalkulačky zadá své údaje, jako je věk, pohlaví, rodinný status a situace, 
případné postižení, výška příjmů a majetku a tak dále. Kalkulačka následně vyhodnotí, na které platby 
nebo služby by mohl zájemce mít nárok. Pokud kalkulačka vyhodnotí, že by zájemci mohl mít nárok na 
Age Pension, následuje podrobnější rozbor příjmů a majetku dané osoby i jejího partnera a poté 
kalkulačka učiní odhad na základě zadaných příjmů a majetku v předchozí části. Před zobrazením 
výsledků je zájemce informován, že poskytnutý odhad nebere v úvahu všechny okolnosti, které by 
mohly výši důchodu zájemce ovlivnit, a že odhad není zárukou platby v takové výši – výsledek by tedy 
měl sloužit jako pomůcka pro lepší orientaci. Výsledek výpočtu je zobrazen jednoduše jako částka 
z důchodového systému, případně výše příspěvku, který by zájemce mohl pravidelně dostávat, viz 
Obrázek 6: Prezentace výsledku australské důchodové kalkulačky. 

Pokud člověk nesplňuje věk, ve kterém může dosáhnout na Age Pension, kalkulačka Age Pension 
nenabídne, nabízí pouze příspěvky, na které by podle ní mohl mít člověk nárok. Po kliknutí na learn 
more odkáže na webovou stránku33 obsahující informace o Age Pension. 

Na stránce34 je dostupná kalkulačka, která při zadání příjmů spočítá velikost příspěvku zaměstnavatele 
do super fondů, je potřeba zvolit období, za které chceme výsledky a poté jen doplnit výši příjmů, příjmy 
se vyplňují jednotlivě za čtvrtletí. Zobrazeny jsou částky placení zaměstnavatele za jednotlivá čtvrtletá 
a jejich celkový součet. 

Webová stránka35 super and retirement calculator nabízí asi 7 kalkulaček ve spojitosti s penzí, například 
výpočet věku odchodu do důchodu a věku, kdy bude možno dostat peníze ze super fondu, po odhad 
vyplácené částky v penzi, odhad výše příspěvku zaměstnavatele či odhad stavu na účtu v super fondu 
včetně možnosti zadání dobrovolných příspěvků. 

 

 
31 https://www.centrelink.gov.au/ 
32 https://www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-
appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US%2C#stay 
33 https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/age-
pension?utm_campaign=eea-pf&utm_content=claiming&utm_medium=web-
application&utm_source=eea  
34 https://www.ato.gov.au/calculators-and-tools/estimate-my-super/  
35 https://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/calculators-and-apps 

https://www.centrelink.gov.au/
https://www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US%2C#stay
https://www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US%2C#stay
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/age-pension?utm_campaign=eea-pf&utm_content=claiming&utm_medium=web-application&utm_source=eea
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/age-pension?utm_campaign=eea-pf&utm_content=claiming&utm_medium=web-application&utm_source=eea
https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/age-pension?utm_campaign=eea-pf&utm_content=claiming&utm_medium=web-application&utm_source=eea
https://www.ato.gov.au/calculators-and-tools/estimate-my-super/
https://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/calculators-and-apps
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Obrázek 6: Prezentace výsledku australské důchodové kalkulačky 

 

Je zde k nalezení také tzv. retirement planner, který na základě informací o věku, příjmu, 
upřednostněném věku odchodu do důchodu, stavu, výše úspor a příspěvku v rámci zaměstnaneckých 
penzí, výše dobrovolných příspěvků a případné plánované doby bez zaměstnání zobrazí odhad penze 
pro jednotlivé roky v důchodu a rozložení dle původu příjmů. Zájemci je zobrazena částka značící výši 
roční penze a rozložení zdrojů penze pro jednotlivé roky, které je zobrazeno na grafu (viz Obrázek 7: 
Grafické zobrazení vývoje výše důchodu na stránce moneysmart.gov.au). 

Pod výslednými částkami vypočítanými kalkulačkou se nachází například poznámka, že výsledky jsou 
zobrazeny v dnešních dolarech, což 
znamená, že jsou upraveny o inflaci. 
Ve výpočtu se předpokládá 
meziroční nárůst o 2 % kvůli 
rostoucím životním nákladům (CPI 
inflace) a další 1,2 % z důvodu 
navyšování nákladů na životní 
náklady. Míru inflace používanou pro 
výpočet lze změnit v  pokročilém 
nastavení kalkulačky. Dále se 
v kalkulačce nachází například 
upozornění, že se jedná pouze o 
model, nikoliv predikci a výsledky 
jsou založeny na omezených 
informací, které daný člověk 
poskytnul. Jedná se pouze o 
modelaci, ne nutně o pravdivou 
předpověď budoucího stavu. 

K ujištění, že zaměstnavatel opravdu odvádí příspěvky do super fondu, může sloužit aplikace MyGov36, 
ve které při vytvoření účtu lze dohledat placenou částku zaměstnavatelem. 

Na webu MoneySmart37 je celá sekce věnována odchodu do důchodu a super fondům. Nachází se tu 
výše zmíněné kalkulačky, informace o odchodu do důchodu nebo i příručka Super decisions38, ve které 
se mimo jiné lze dozvědět, jak řešit situaci, když zaměstnavatel nepřispívá řádně do vašich super fondů. 

3.1.8.4 Mikrosimulační model a jeho využití 

Mikrosimulační model je používán pouze pro interní účely, není veřejný. 

 
36 https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e1s1  
37 https://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement  
38 https://www.moneysmart.gov.au/media/555121/super-decisions.pdf 

Obrázek 7: Grafické zobrazení vývoje výše důchodu na stránce 
moneysmart.gov.au 

https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e1s1
https://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
https://www.moneysmart.gov.au/media/555121/super-decisions.pdf
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Ministerstvo financí má v současnosti projekt, jehož cílem je výrazně zlepšit schopnosti detailního 
modelování důchodových příjmů v Austrálii. Model australských důchodových příjmů a aktiv (The Model 
of Australian Retirement Incomes and Assets – MARIA) je dlouhodobý dynamický mikrosimulační model 
australského důchodového systému. Až bude plně funkční, bude poskytovat odhad výdajů na starobní 
důchod, spravované super penzijní fondy a přiměřenost důchodového příjmu celé populace i ve 
střednědobém horizontu. Také umožní detailní distribuční analýzu jak současné tak i hypotetického 
nastavení penzijního systému.  

Nový model MARIA Ministerstva financí si klade za cíl poskytnout nové a přínosné poznatky o důležité 
a náročné oblasti. Uplatněním dynamické mikrosimulace a využitím jedinečného nástinu australských 
jednotlivců vytvořeného kombinací de-identifikovaných administrativních a průzkumných dat tento 
model nabízí řadu cenných poznatků, které mohou vrhnout nové světlo na výzvy politiky odchodu do 
důchodu. 

 Nizozemsko 

3.1.9.1 Důchodový systém 

Podle Melbourne Mercer Global Pension Index má Nizozemí společně s Dánskem nejlepší penzijní 
systém na světě.  

Celý systém se skládá ze třech pilířů – prvního veřejného pilíře v podobě státních penzí, druhého pilíře 
v podobě soukromých zaměstnaneckých plánů a třetího pilíře – dobrovolných doplňkových penzijních 
plánů. 

Tři pilíře důchodového systému 

I. Státní důchodový systém 

Každý, kdo žije nebo pracuje v Nizozemí, si tento důchod vytváří podle zákona o starobních penzích 
(AOW – Algemene Ouderdomswet). Každý, kdo v současné době pracuje v Nizozemí, do tohoto 
penzijního systému přispívá. Při zavedení tohoto důchodu byla stanovena věková hranice odchodu do 
důchodu na 65 let, v současné době se věk zvyšuje, lidé narození po 31. prosinci 1958 budou odcházet 
do důchodu nejméně v 67 letech, ale přesný věk odchodu do důchodu se vždy bude stanovovat 
s pětiletým předstihem a bude navázán na očekávanou délku života. Například kalkulačka39 pro věk 
odchodu do důchodu uvádí, že člověk narozený v roce 2000 by do důchodu odešel ve svých 69,5 letech 
s tím, že toto číslo rozhodně není konečné a pravděpodobně se bude měnit a konečné číslo člověk zjistí 
nejdříve 5 let před nástupem do důchodu. Státní penze je poskytována Bankou sociálního pojištění 
(Sociale Verzekeringsbank) a jedná se o systém financování PAYG. Výše důchodové dávky je 
odvozována od změny výše čisté zákonem stanovené minimální mzdy, která je v Nizozemsku 
zvyšována dvakrát za rok. Výše dávky nesouvisí s výší příjmu jedince, je určena paušálně. Manželé 
dostávají 50 % minimální mzdy, důchodci žijící samostatně dostávají 70 % minimální mzdy. Základní 
dávka narůstá o 2 % plné hodnoty za každý rok, který pracovník žil či pracoval v Nizozemsku. 

II. Dobrovolné doplňkové penzijní plány 

Ve druhém pilíři si většina zaměstnanců vytváří doplňkový důchod prostřednictvím svého 
zaměstnavatele. Tento důchodový systém spravuje obvykle penzijní fond nebo pojišťovna a přispívají 
do něj jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Penzijní fond investuje příspěvky od zaměstnavatelů a 
zaměstnanců například do nemovitostí nebo dluhopisů a naakumulované peníze používá v budoucnu 
na výplatu důchodů. Druhý pilíř je označován jako jeden z nejlépe rozvinutých profesních důchodových 
plánů v Evropě. 

Podle nizozemského práva jsou firmy a penzijní fond striktně odděleny, penzijní fondy jsou právně a 
finančně nezávislé na společnostech. Důchody jsou financovány z příspěvků členů zaplacených 
v minulosti a z návratnosti investic těchto příspěvků. Většina peněz v důchodových fondech v Nizozemí 

 
39 https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-age/your-aow-pension-age  

http://www.svb.nl/int/en/aow/index.jsp
https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-age/your-aow-pension-age


 

 

 

 

36 

 

 

 

 

je spravována penzijními fondy, existují tři typy penzijních fondů: průmyslové (fungují pro celé odvětví, 
jako je státní správa, stavebnictví, hotelnictví, atd.), korporátní (firemní, pro jednu firmu nebo korporaci) 
a penzijní fondy pro nezávislé odborníky (jako jsou lékaři a zubaři). 

Penzijní fondy fungují jako neziskové organizace a netvoří součást společnosti. Penzijní fondy tedy 
nebudou přímo ovlivněny, pokud se daná firma dostane do finančních potíží. Dle studie „The Dutch 
Pension System an overview of the key aspects“, více než 90 % zaměstnanců patří do nějakého 
penzijního fondu v rámci 2. pilíře. Na konci roku 2008 bylo v Nizozemí asi 600 penzijních fondů. Tři 
čtvrtiny zaměstnanců jsou v průmyslovém penzijním fondu, největší fond v zemi má více než 1 milion 
aktivních členů a investovaný kapitál více než 150 mld. eur. Na konci roku 2008 spravovaly penzijní 
fondy v součtu kapitál ve výši přibližně 600 mld. eur. Příspěvková míra je 17,9 % z hrubé mzdy 
zaměstnance (vybíráno v rámci daně z příjmu). 

III. Individuální doplňkový důchod 

Třetí pilíř tvoří individuální doplňkový důchod, který si lidé tvoří jako doplněk k prvním dvěma pilířům. 
Tohoto doplňkového penzijního spoření mohou lidé dosáhnout například prostřednictvím životního 
pojištění nebo bankovního spoření. Lidé mohou využít takto naspořené peníze například 
k předčasnému odchodu do důchodu nebo na přilepšenou k  jejich penzím z prvního a druhého pilíře. 
OSVČ často vytvářejí svůj důchod právě touto cestou. Tento způsob spoření bývá daňově zvýhodněn. 

3.1.9.2 Informovanost obyvatelstva v oblasti důchodů 

V roce 2018 proběhla studie The New Social Contract: a blueprint for retirement in the 21st century (The 
Aegon Retirement Readiness Survey 2018), která zkoumala odpovědi respondentů z 15 zemí včetně 
Nizozemska. Studie se zabývala například předpovědí životní úrovně v současnosti pracujících lidí ve 
srovnání se současnými důchodci – 55 % lidí si myslí, že na tom v důchodu budou hůř než současní 
důchodci, 27 % si myslí, že na tom budou stejně, 9 % že lépe a 9 % neví. V otázce svého budoucího 
příjmu 40 % lidí spoléhá na státní příjem, 37 % na svého zaměstnavatele a 22 % na své vlastní úspory 
a investice. Povzbudivé dle studie je, že téměř polovina (47 %) pracovníků po celém světě říká, že by 
pravděpodobně využili možnost, kdy by jejich zaměstnavatel automaticky zvyšoval sazbu příspěvku do 
jejich důchodového plánu o určité procento každý rok. V Nizozemsku by tato hranice podle přání 
dotázaných lidí byla 7,4 %. 

Průměrně Nizozemci očekávají, že jejich finanční nároky v důchodu budou ve výši 72 % současného 
výdělku). V Nizozemsku pouze 9 % lidí má plán na důchod, který uskutečňuje, 38 % sice má plán, ale 
není uskutečněný, téměř polovina, 49 % lidí nemá žádný plán a 5 % lidí odpovědělo, že neví. Na stupnici 
od 1 do 5, kde 1 znamená „necítím se vůbec odpovědně“ a 5 „cítím se velmi odpovědně“, se v průměru 
Nizozemska uvádí číslo 3,8 (průměr zkoumaných zemí 4,04).  

Studie Pension Communication in the Netherlands and Other Countries zkoumala dopad zavedení 
online registru penzí. Zde mohou lidé snadno najít informace o svém důchodu v prvním a ve druhém 
pilíři, především tedy částku, kterou mohou očekávat v budoucnu, pokud zůstanou pracovat ve svém 
současném zaměstnání až do věku odchodu do důchodu. Důchodová komunikace se stala tématem, 
když se ukázalo, že v Nizozemsku jsou znalosti o důchodech nízké. Po zavedení online registru penzí 
v roce 2011 a v roce 2008 povinnosti posílat obálky UPO (které mají za cíl zvýšit informovanost o 
penzích mezi obyvateli nebo o částce, kterou mohou očekávat po odchodu do důchodu, viz níže), byl 
spočítán pension-awareness index, který byl měřen mezi lety 2009 a 2011 a neukázal zlepšení 
povědomí o penzích. Studie na základě empirického zkoumání ukázala, že každoroční poskytování 
přehledu důchodu má malý pozitivní efekt na znalosti nebo povědomí o penzích. Nicméně 
informovanost o důchodech v Nizozemsku je nízká, a to se během tří let nezměnilo, a to navzdory 
zavedení jednotného přehledu důchodů. Druhé zjištění studie je, že znalost důchodů má pozitiv účinek 
na aktivní rozhodování o důchodech. 

3.1.9.3 Přístup k informování občanů 

Jednou z forem informování občanů o budoucí výši důchodů je tzv. UPO – Uniform Pension Overview. 
Jedná se o obálku formátu A4, která přichází poštou každému, kdo pracuje a spoří si peníze do fondu 
(II. pilíř). Často je přirovnávána k Oranžové obálce, která se posílá ve Švédsku. Tento dopis obsahuje 
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informace o tom, kolik si zaměstnanec ve fondu zatím naspořil; kolik peněz by si měl naspořit, pokud 
bude pokračovat a pracovat stejným způsobem; ze které části příjmu se odvíjí důchod (jestli je všechno 
v pořádku s příspěvkem zaměstnavatele); A faktor (= částka, o kterou se důchod zvýšil za jeden 
kalendářní rok, je to důležitá částka pro lidi, kteří ještě neodešli do důchodu, tato částka by měla být 
použita při výpočtu daně). Cílem tohoto dokumentu je sjednocení informací, které jednotlivců dostávají 
nezávislé na fondu, který využívají. Všechny informace z tohoto dopisu by měly být dostupné i na online 
stránce mijnpensioenoverzicht.nl, viz níže. Struktura dopisu je jasně daná a měla by odpovídat struktuře 
v online přehledu. Příklad UPO dokumentu zobrazuje Příloha 9.  

UPO a důchodový registr by měl 
poskytovat informace o budoucím 
příjmu ve třech scénářích: realistický, 
optimistický a pesimistický, z čehož 
by mělo explicitně vyplynout, že 
budoucí příjem v penzi je nejistý. 
Toto bylo vyvoláno tím, že 
v současnosti jsou důchody ve druhé 
vrstvě více rizikové, než bývaly. 
Nizozemský důchodový systém 
vyvinul jednotnou metodu pro 
výpočet částek tří možných scénářů 
pro různé důchodové plány. Výpočty 
jsou založeny na ne méně než 2000 
různých ekonomických scénářích 
(konkrétně vývoje výnosů a 
úrokových křivek). Medián se 
považuje za očekávaný neboli 
realistický scénář, pesimistický je 
založen na dolních 5 % výsledků a optimistický na horních 5 %. Tyto výsledky budou komunikovány 
skrz obrázek, viz Obrázek 8: Prezentace výše důchodu pro různé ekonomické scénáře v Nizozemsku. 

Na stránce Social Insurance Bank40 (SVB) se lze dozvědět, jak vysoká je tabulková státní penze pro 
samostatně žijící lidi a pro lidi žijící s partnerem. Hodnoty se mění každých 6 měsíců (minimální mzda 
se zvyšuje každých 6 měsíců). Na webu je také k dispozici kalkulačka41, která při zadání roku narození 
spočítá předpokládaný věk odchodu do důchodu. 
SVB může přibližně sdělit, jaký důchod máte očekávat, případně se lze přihlásit k My SVB a požádat o 
výpočet důchodu přizpůsobenému vaší konkrétní situaci. K tomuto přihlášení je třeba DigiD (DigiD je 
platforma pro správu identity, kterou mohou vládní instituce v Nizozemí používat k ověření identity 
občanů na internetu). 

Na webu „Přehled mojí penze“42 se také lze přihlásit ke svému účtu pomocí DigiD. Po přihlášení na 
mijnpensioenoverzicht.nl v rámci sekce Jaká je vaše životní situace nejprve uvidíte, od kterých 
poskytovatelů důchodu jsou vaše údaje shromažďovány. Pro výpočet vašeho státního důchodu je třeba 
zadat, zdá máte partnera nebo ne. Lze také vyplnit kolonku se současným příjmem, poté lze zjistit rozdíl 
mezi příjmem v současnosti a v budoucnosti.  

Po kliknutí na “Zobrazit můj přehled důchodu” lze pomocí časové osy zjistit, co jste dosud nashromáždili 
v AOW (státní) penzi a v zaměstnaneckém penzijním fondu. Také lze detailněji vidět strukturu 
budoucího důchodu a je možné přepnout z čistého za měsíc na hrubé za rok (netto/brutto). Grafické 
zobrazení můžeme vidět na obrázku níže. 

Zobrazeny jsou výsledky pro více možných věků, pro zvolený věk je zobrazen celkový důchod za rok, 
za měsíc a také rozdíl v příjmech oproti současné situaci jedince, jak zobrazuje Obrázek 9: Zobrazení 
výše důchodu pro různé časy odchodu do důchodu na stránce mijnpensioenoverzicht.nl. 
 

 
40 https://www.svb.nl/int/en/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp  
41 https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-age/your-aow-pension-age 
42 https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/  

Obrázek 8: Prezentace výše důchodu pro různé ekonomické 
scénáře v Nizozemsku 

https://www.svb.nl/int/en/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp
https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-age/your-aow-pension-age
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Při kliknutí na kartu “Změna mojí situace” najdeme informace o životních změnách, které by mohly 
ovlivnit výši penze. Jedná se o možné scénáře: smrt, dřívější či pozdější odchod od důchodu, ztráta 
zaměstnán, nástup do nového zaměstnání, nezpůsobilost pro práci, spolužití, svatba, děti, rozvod, a 
další. Při navštívení první záložky je vidět, kolik by dostali pozůstalí v případě smrti, u ostatních je 
vypočítána výše důchod při daném scénáři (např. pokud jedinec přestane pracovat ještě před 
důchodovým věkem, nebo naopak zůstane pracovat déle. 

Obrázek 9: Zobrazení výše důchodu pro různé časy odchodu do důchodu na stránce 
mijnpensioenoverzicht.nl 

 

Dále lze najít informace, jak se lze zajistit na stáří (například informace o bankovním spoření, pojištění, 
splacení hypotéky,...). Záložka Moji poskytovatelé důchodu obsahuje všechny důležité kontakty, v 
případě dotazů lze kontaktovat přímo přes odkaz. Všechny údaje poskytované na této webové stránce 
lze lehce uložit či vytisknout. 

Od roku 2016 funguje také informování Pensioen 1-2-3, které poskytuje obecné informace o penzijním 
fondu. Pensioen 1-2-3 je součástí zákona o penzijní komunikaci a od jeho schválení musí pojišťovny a 
penzijní společnosti Pensioen 1-2-3 používat. Rozdíl mezi UPO a Pensioen 1-2-3 je ten, že UPO 
poskytuje přesné částky, kolik si člověk ve svém fondu spoří a Pensioen 1-2-3 obecné informace o 
důchodovém systému a penzijním fondu. Pensioen 1-2-3 se dělí na 3 vrstvy, které nejlépe zafungují 
právě v digitální podobě, v první vrstvě se člověk dozví pouze nejzákladnější informace o důchodovém 
systému a přes jednotlivé ikonky a nadpisy se může dostat až ke druhé a třetí vrstvě, když se rozhodne, 
že chce vědět více. První vrstva obsahuje pouze nejdůležitější informace, které lze přečíst za 5 minut, 
druhá vrstva podrobněji rozebírá informace z první vrstvy a měla by být prostudována do 30 minut a 
třetí vrstva obsahuje dokumenty, jako jsou různé předpisy nebo stanovy. 

Na webu Pensioenkijker43 může člověk zjistit důležité informace o penzích, které se snaží zpracovat 
pochopitelněji, aby lidé o své penzi přemýšleli a pochopili ji. Rozděleno na 3 záložky – spořím si na 
důchod, jsem blízko odchodu do důchodu a již jsem v důchodu. V každé záložce jsou sepsány 
informace, které by měly být v současnosti relevantní pro tu určitou skupinu. Tento web byl vytvořen ve 
spolupráci se spoustou institucí včetně Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti, Penzijní federací, 
Bankou sociálního pojištění, Asociací pojistitelů a další. 

 
43 https://pensioenkijker.nl/  

= můj vypočítaný důchod 

= přehled ve věku 65 let 

= celkový důchod, kterého má být dosaženo 

= dostanete hrubého za rok 

= to je převedeno na … čistého za měsíc 

= to je o … méně, než v současnosti dostáváte za měsíc 

https://pensioenkijker.nl/
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3.1.9.4 Mikrosimulační model a jeho využití 

SADNAP (Social Affairs Department of the Netherlands Ageing and Pensions model) se vyvíjí pro 
výpočet finančních a ekonomických dopadů stárnutí obyvatelstva a pro zvládnutí stárnutí populace. 
Tento model používá datový soubor nizozemských plateb do státního penzijního systému a nároku na 
státní i soukromou penzi. SADNAP se používá od roku 2007 pro stanovení prognózy státních výdajů na 
důchody a pro analýzu dopadů na rozpočet. 

 Možnosti a forma prezentace komunikace směrem k veřejnosti 
(odborné zdroje) 

První část této kapitoly se věnuje obecné komunikaci s veřejností, především pak takovým věcem, které 
jsou aplikovatelné i pro komunikaci výše penzí. Druhá podkapitola shrnuje teorii věnující se 
komunikačním kampaním týkajících se penzijních systémů. Třetí podkapitola uvádí výsledky některých 
studií zabývající se komunikací v oblasti důchodů a prezentací budoucí výše důchodů. Závěrečná 
kapitola pak uvádí příklady úspěšných i neúspěšných komunikačních kampaní spjatých s penzijním 
systém či výší důchodů, které proběhly v různých zemích světa. 

 Komunikace s veřejností obecně 

3.2.1.1 Komunikační kampaň 

Marketingová kampaň jako taková může mít mnoho různých cílů. Zamazalová (2010) říká, že správné 
vymezení komunikačním cílů je základem pro sestavení celého komunikačního plánu a všech jeho fází. 
Karlíček definuje jako cíl naprosté většiny komunikačních kampaní vyvolání nějakého žádoucího 
chování – zvýšení prodeje, volba určité politické strany, v kontextu důchodové problematiky to může být 
například založení doplňkové důchodového připojištění. Druhým neméně významným cílem je zvýšení 
povědomí o značce, což znamená nejen rozpoznání značky jako takové, ale i její propojení 
s konkrétními produkty či činnostmi, kterými se zabývá. V neposlední řadě zde můžeme zařadit i 
vytvoření trhu či rozšíření trhu. Budování trhu je právě cílem i většiny osvětových kampaní, kde pak není 
středobodem konkrétní produkt, ale motivace k určitému požadovanému chování (příkladem může být 
očkování, či směrem k penzím například apelace k včasnému spoření) (Karlíček a Král 2011).  

Tyto cíle se musí samozřejmě odvíjet od strategických cílů dané instituce. Ten by se měl definovat jako 
stav, kterého chce ta daná instituce dosáhnout v určitém časovém horizontu. Je také velmi důležité, že 
tento cíl by měl být stanoven tak, aby bylo možné jej kvalitativně či kvantitativně měřit (Zamazalová 
2010). Tedy i jako stav, kam by se měla tato instituce dostat nebo přinejmenším přiblížit na konci dané 
kampaně. K určení konkrétních cílů je vhodné se postavit tak, aby byly tzv. SMART (Specific – 
konkrétní, Measurable – měřitelné, Agreed – odsouhlasené, Realistic – realistické a Timed – časově 
definované), (Karlíček a Král 2011). 

Karlíček a Král (2011) ale zdůrazňuje, že žádná marketingová komunikace nemůže být úspěšná, pokud 
za ní nestojí kvalitní produkt – naopak, v tomto případě může být i kontraproduktivní. Kvalitním 
produktem se může myslet konkrétní zboží, u kterého chceme zvýšit prodej, program dané politické 
strany a kvalitní systém důchodového připojištění. 

Karlíček (2018) tvrdí, že trh by z pohledu marketingové komunikační kampaně nikdy neměl být 
považován za celek. Trh lze segmentovat podle čtyř základních kritérií. Prvním je dělení podle věku, 
pohlaví, příjmu, vzdělání atd. – tedy podle obecných demografických charakteristik. Další možností je 
geografické dělení. Třetí možností je psychologická segmentace, kde dochází k rozdělení především 
podle životního stylu, hodnot a podobných kritérií. Posledním je behaviorální segmentace, která se 
vyznačuje dělením podle toho, jak se daní lidé směrem produktu chovají (například očekávaný užitek, 
míra využívání, připravenost k nákupu apod.). 

Dalším důležitým faktorem, který vstupuje do toho, jaké dopady daná marketingová komunikační 
kampaň bude mít, je její časový plán. Při načasování kampaně je nutné stanovit si, jaká má být intenzita 
kampaně v čase. Existují dva hlavní přístupy – kontinuální (po celou dobu stejná míra komunikace) a 
proměnlivá intenzita (v některých měsících je intenzivní komunikace a v jiných nulová) a jejich 
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kombinace (menší kontinuální s větší intenzitou ve vybraných obdobích). Dalším důležitým faktorem 
načasování je obecná sezónnost – jak z pohledu produktu a jeho vhodnosti, tak i z pohledu budgetu (v 
určitých měsících bývá například reklama v médiích velmi drahá), (Karlíček a Král 2011). 

Marketingové sdělení se rozděluje na tři části. Prvním je sdělení jako takové, druhým je prostředek, 
kterým se sdělení předává cílové skupině a poslední je situační kontext, ve kterém se sdělení děje. Je 
důležité, aby dané sdělení mělo pro cílovou skupinu nějaký význam, co přesně chceme dané skupině 
sdělit. Prostředek – tedy médium, který zvolíme, je klíčový z pohledu dostupnost sdělení (například 
pokud cílová skupina nevyužívá hromadnou dopravu, reklama v metru se k ní nedostane). Situační 
kontext může sdělení oslabovat (například pokud je cílová skupina ve spěchu, když se k ní dostane) 
anebo naopak posilovat (například v čekárně, kdy se může cílová skupina nudit), (Karlíček a Král 2011). 

Fáze komunikační kampaně 

Samotná efektivní komunikace se poté dělí do pěti základních fází, jsou jimi zaujetí, pochopení, 
přesvědčení, změna postojů a chování a šíření ústním podáním (tzv. wom – word of mouth), (Karlíček 
2016). Zamazalová (2010) shrnuje, že marketingová kampaň informuje cílovou skupinu o produktech, 
musí je přesvědčit o jejich výjimečnosti a utvořit jejich postoj směrem k instituci. Pět fázi podle Karlíčka 
a Krále (2011) je: 

Obrázek 10: Fáze komunikační kampaně 

 

I. Zaujetí 

V dnešní době jsou lidé stále zavaleni obrovským množstvím reklamních i jiných sdělní (tzv. 
marketingový smog) a je tedy velmi složité zaujmout cílovou skupinu. Je proto třeba přicházet 
s kreativními řešeními, jak předat dané sdělení. Stimuly mohou být zábavné či užitečné, aby se zvýšila 
jejich atraktivita. Dále je snaha o různé nové a neotřelé způsoby (například velmi úspěšné bylo 
počátkem 90. let v ČR rozdávání vzorků zdarma). Existuje také tzv. gerilový marketing, který se 
vyznačuje velmi nekonvenčními formami s nízkými náklady (například kampaň pro www.skoly.cz, kde 
si dělníci v Praze oblékli trička s nápisem „Měl jsem se učit líp”). Během kampaně je důležité, aby zůstala 
po celou dobu zajímavá a nezevšedněla a je nutné nápady různě obměňovat. Ve fázi zaujetí je třeba 
dávat si pozor na dva negativní jevy, které mohou ovlivnit celou kampaň. Prvním je přílišná vtíravost, 
opakování, které mohou v nejhorších případech vzbudit až averzi vůči danému produktu. Druhý je tzv. 
upíří efekt – tedy, že samotná forma je tak zajímavá, že strhne veškerou pozornost (příkladem může 
být propagace pomocí velmi přitažlivé modelky, které povede k zapamatování si reklamy, nikoliv 
produktu). 

 

http://www.skoly.cz/
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II. Pochopení 

Neméně důležitou fází je pochopení. Nepochopení sdělení je velmi častým jevem. Karlíček a Král 
(2011) citují studie, ze kterých vyplývá, že až 45 % reklam nedokázalo předat cílové skupině sdělení a 
po 10 minutách od jejich sledování nebylo až 35 % respondentů schopno identifikovat, o jako značku 
v reklamě se jednalo. Aby bylo sdělení pochopeno, je nutné, aby v daném kontextu byla cílová skupina 
schopná a ochotná toho sdělení přijmout. Z tohoto pohledu můžeme identifikovat dvě základní překážky 
(potažmo chyby). První je jazyk, který může být příliš složitý, špatně zvolený, stejně jako i technicky 
špatně čitelný (malé písmo, nevhodné barvy atd.). Druhou je příliš kreativní řešení, ze kterého není 
patrné sdělení, což brání jeho pochopení. Ideální je tedy zvolit co možná nejjednodušší sdělení a snažit 
se jej předat co možná nejpříjemnější formou. Jako velmi vhodná možnost se zde jeví, pokud si instituce 
vytvoří vlastní jedinečný styl komunikace, který poté využívá dlouhodobě a konzistentně, jelikož může 
dosáhnout toho, že stačí jen letmý pohled na sdělení a je ihned zřejmé, kdo jej vydává.  

III. Přesvědčení 

Nejvýznamnějším momentem marketingové komunikace je přesvědčení. Karlíček a Král (2011) se 
v této části odvolává na model pravděpodobného zpracování sdělení (Elaboration Likelihood Model). 
Ten říká, že pakliže je cílová skupina vysoce angažovaná v dané oblasti, tak bude přemýšlet nad 
obsahem a pokud vyvolá souhlasné myšlenky, tak skupinu velmi pravděpodobně dlouhodobě 
přesvědčí, přičemž nastane opravdu změna v chování této skupiny. Naopak skupina, pro kterou dané 
produkt není tolik zajímavý, se často zaměří spíše na nad formální stránkou sdělení (tedy kdo a jak to 
říká), a pakliže nastane přesvědčení, tak je většinou krátkodobé. Dá se tedy vyvodit, že při předpokladu 
velkého zájmu cílové skupinu, je nutné klást důraz na obsah sdělení a silné argumenty, u obráceného 
předpokladu se soustředit na formu předání.  

Je také nutné brát v potaz, že lidé se rozhodují buď na základě racionálních, nebo emočních argumentů. 
Oboje jsou velmi účinné – racionální, jelikož jsou postaveny na tvrdých faktech, emocionální, jelikož 
využívají různých emocí – například strachu. Podle výzkumů je v tomto případě nejúčinnější kampaň, 
které vyvolává strach a přináší konkrétní instrukce, jak situaci řešit.  

Pozitivní vliv přináší také zapojení odborníků, stejně tak jako celebrit. Zde se hovoří o tzv. testimonálech, 
což jsou doporučení, která jsou dána od veřejně známé osoby, stejně jako od běžného občana a 
doporučují nějaký produkt či jednání. Klade se v nich důraz na to, jakým způsobem tomu danému 
jednotlivci pomohla. Zde můžeme pozorovat silný efekt, jelikož lidé mají od dětství sklon pozorovat a 
napodobovat jednání ostatních.  

IV. Změna chování a WOM efekt 

Vyústěním úspěšné marketingové komunikační kampaně by měla být změna chování směrem 
k definovanému komunikačnímu cíli. WOM efekt – neboli šíření ústním podáním – je vedlejším 
působením kampaně. Statisticky je dokázáno, že většina lidí (70 %) informuje o své zkušenosti 2 – 3 
jedince ve svém okolí. Z toho jen 13 % bývá šíření negativní zkušenosti, která se má tendence rozšiřovat 
rychleji, jelikož negativní zkušenost mají lidé tendence předat většímu počtu lidí. 

3.2.1.2 Způsoby komunikace / Komunikační mix 

Komunikační mix je souhrn všech nástrojů, kterými daná instituce komunikuje. Výsledný mix je vždy 
závislý na cíli dané kampaně, vybrané cílové skupině a budgetu. Zamazalová (2010) komunikaci jako 
takovou rozděluje na primární – tedy tu šířenou speciálně určenými prostředky se stanoveným cílem – 
a sekundární – zde spadá veškeré konání instituce, jelikož i to promlouvá k veřejnosti.   

PR a média 

PR se definuje jako soubor technik a aktivit, jejichž primárním cílem je ovlivňovat mínění. Snaží se 
určovat a modelovat, jak je daná veřejná instituce vnímána veřejností anebo vybranou cílovou skupinou. 
Pokud je PR aktivní a umí dobře pracovat s novináři, umožňuje to vlastní režii a žádoucí vyznění událostí 
(Ftorek 2006). Komunikace od PR by měla být směřována jak interně – směrem k manažerům dané 
organizace, tak aby se snažili přizpůsobit jednání organizace směrem k jejímu okolí – tak i externě – 
tedy ovlivňovat veřejné mínění směrem k organizaci (Karlíček a Král 2011). 
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Hlavním nástrojem, který PR v dnešní době využívá ke komunikaci s veřejností, jsou masová média. Je 
klíčové, aby informace, podávané PR byly důvěryhodné a zároveň odborné a zajímavé, tak aby o ně 
měli novináři zájem (Ftorek 2006 a Karlíček 2016).  

PR pracovníci využívají celou řadu nástrojů, které se sdružují do takzvaného „press kit“. Jako první 
příklad uvedeme tiskovou zprávu. Měla by být fakticky a názorově blízká instituci, která ji vydává. 
Většinou mívá zpravodajskou formu, která umožňuje například i to, že novináři poté mohou přejímat 
celé její pasáže bez větších zásahů, díky čemuž se instituci může dařit šířit „její pohled na svět“ velmi 
jednoduchou a masovou formou (Ftorek 2006). Dalším možností je uspořádání tiskové konference. Je 
to tradiční nástroj, díky kterému je možné předat zprávu většímu množství novinářů najednou, čímž se 
zvětšuje šance na pokrytí širšího spektra médií (Ftorek 2006). Více netradiční formou, které slouží také 
k navazování vztahů a více interaktivní formě předání informací je press trip. Jedná se o reportážní 
cestu novinářů, kteří se specializují na dané téma. Náklady většinou hradí instituce, což s sebou může 
přinášet etická dilemata (Ftorek 2006). Mezi další formy komunikace s médii, potažmo veřejností, patří 
různé recepce, semináře a přednášky, pracovní snídaně apod. (Ftorek 2006). 

Existují i praktiky PR, které se dají označit za klamavé. Jedná se například o  astroturfing. Tato aktivita 
spočívá ve snaze vyvolat falešný dojem a přesvědčit názorové vůdce (například šéfredaktory) o tom, že 
nějaké téma je pro veřejnost zajímavé. V praxi se během krátkého časového období neúměrně zvýší 
počet emailů, telefonátů atd. na nějaké určité téma, které se tváří, že jsou od velkého počtu lidé, přičemž 
je vytváří PR pracovníci (Ftorek 2006). Druhou podobnou praktikou je Spin Doctoring. Toto označení se 
váže na silně klamavé a manipulativní metody, kdy se podporuje nějaká ideu bez ohledu na kontext, 
dochází také k zadržování zveřejnění špatných zpráv až do doby, kdy budou mít novináři jinou 
zajímavou agendu anebo k jejich významnému zlehčování (Ftorek 2006). 

Je důležité si uvědomit, že finální podobu zprávě dává poté vždy novinář. Novináři sami tvrdí, že asi 
polovina zpráv z PR neobsahuje žádnou zpravodajsky přínosnou informaci, ale naopak 40 % z nich 
obsahuje zavádějící a 21 % dokonce lživé informace (Karlíček 2016). 

Online Marketing  

Online marketing a online komunikace se v dnešní době stává stále důležitější složkou komunikačního 
mixu. Vstupuje do všech oblastí a všechny ovlivňuje. Podle Karlíčka (2016) se její pozitiva dají shrnout 
takto: 

• Přesné zacílení 

• Personalizace 

• Interaktivita 

• Multimediální obsah 

• Jednoduchá měřitelnost účinnosti 

• Relativně nízké náklady 

Na dva základní prostředky online komunikace se nyní podíváme blíže. Prvním jsou webové stránky. 
I zde se klade velký důraz na určení cíle, který mají dané stránky naplnit – ať se jedná o komunikaci se 
stakeholdery, prodej či akvizici nový klientů nebo budování brandu. Současně je nutné si stanovit 
cílovou skupinu, na kterou se má web soustředit, protože obsahová zajímavost pro tuto danou skupinu 
a schopnost přesvědčit je směrem k požadovanému jednání, jsou nezbytné k naplnění komunikačních 
cílů.  

Aby byly webové stránky efektivní, je třeba naplnit několik kritérií: atraktivní a přesvědčivý obsah, 
snadná vyhledatelnost na webu (použití klíčových slov, relevantních odkazů), jednoduché užití 
(ovládání, přehlednost a orientace), odpovídající design (velký význam pro obecné vnímání značky). 

Druhým zásadním komunikačním prostředek online marketingu jsou online sociální média (například 
Facebook, LinkedIn, YouTube atd.). Tyto online aplikace dávají uživatelům možnost budovat neformální 
sítě a sdílet mezi sebou nejrůznější obsah (jak osobního, tak obecného charakteru). Instituce zde mají 
možnost informovat o nejrůznějších událostech, vytvářet marketingové soutěže, posilovat jméno svojí 
značky – je to velmi silný a účinný nástroj PR. Zase zde platí pravidlo, že je klíčový obsah, který musí 
být zajímavý pro cílovou skupinu a zároveň odpovídá komunikačním cílům. Přidává se zde ještě další 
rozměr, kterým je, že tento obsah by měl být snadno a ochotně sdílený mezi uživateli. Pokud se nedaří 
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dosáhnout samovolného šíření, tak je zde i hojně využívaná možnost placených reklam. Aby byl obsah 
dlouhodobě zajímavý, je nutné jej pravidelně updatovat a přidávat nové příspěvky/videa/fotky atd. 
V neposlední řadě slouží sociální média jako prvek péče o zákazníky, což znamená, že je nutné 
odpovídat na dotazy pravidelně, nemazat negativní a kritické příspěvky a udržovat otevřenou 
komunikaci se sledujícími. 

Direct Marketing 

Je jedním ze stěžejních pilířů komunikačních kampaní a to z důvodu, že umožňuje přesné zacílení, 
velkou adaptaci sdělení na konkrétního jedince a vyvolává v něm také okamžité reakce. Stojí na třech 
základních skupinách nástrojů: 

o Internet – direct emailing 

o Telefonické kontaktování 

o Pošta a kurýrní služby 

Kampaně zde bývají často zaměřeny na užší skupiny lidí či dokonce na jednotlivce (výjimku tvoří direct 
emailing). Což přináší možnost výrazně přizpůsobit marketingové sdělení, naopak ale vyžaduje detailní 
znalost cílové skupiny. Direct marketing se snaží vyvolat okamžitou reakci („call to action“), tedy sdělení 
musí být dostatečně urgentní a požadovaná reakce musí být velmi jednoduchá, protože pokud nedojde 
k reakci ihned, je velmi málo pravděpodobné, že k ní dojde vůbec (Karlíček 2016). 

Mezi další důležité články komunikačního mixu, které jsou ale primárně zaměřené na prodej, patří 
reklama a osobní prodej. Reklama je neosobní forma marketingové komunikace, která slouží 
k oslovení velkého počtu osob a mezi její primární cíle patří zvýšení zisku, obratu (většinou podporou 
prodeje), (Zamazalová 2010). Osobní prodej je založen na přímém kontaktu se zákazníkem a okamžitou 
zpětnou vazbou.  

 Komunikace týkající se penzijních systémů 

Komunikace ohledně penzí a penzijních systémů má svá určitá specifika, proto se nyní zaměříme 
speciálně na ní. Každá komunikační aktivita by měla začínat vždy u toho, co potřebuje příjemce – jaké 
jsou jeho potřeby a očekávání. U penzijních komunikačních kampaní je často problém v tom, že lidé se 
o téma sami od sebe nezajímají. Proto je vždycky lepší komunikovat lidem informaci tak, aby z ní byl 
zřetelný konkrétní dopad pro ně samotné místo snahy vysvětlit jim celý komplexní penzijní systém. 

Prvním krokem ještě před samotným začátkem kampaně by měl být průzkum dosavadních kampaní, 
case studies nebo publikací se stejným, případně podobným cílem. 

Kampaně jako takové mohou být vedeny samostatně, nebo jako součást širšího programu (např. s cílem 
zvýšit finanční gramotnost v zemi apod.).  Na základě provedených studií jsou vydefinovány specifické 
oblasti, na které by se nemělo během přípravy a průběhu takovéto komunikační kampaně zapomínat. 
V opačném případě to může mít značně negativní dopad na celkovou úspěšnost. Jednotlivé ovlivňující 
faktory a fáze komunikace penzí si nyní přiblížíme detailněji.  

3.2.2.1 Náležitosti, které by úspěšná kampaň měla mít 

Hlavní cíl 

Vůbec nejdůležitějším aspektem jakékoli penzijní kampaně je stanovení cíle (případně cílů). Správně a 
jasně nastavené cíle jsou základem pro to, aby mohla být kampaň dobře naplánovaná a následně tedy 
i dobře proběhla. Na základě studie provedené OECD (2013), která se zabývá různými komunikačními 
kampaněmi ohledně penzí napříč různými světovými státy, jsou nejčastější cíle kampaní následující: 

• Vybudovat ve společnosti shodu ohledně potřeby reformy 

• Zvýšit povědomí a znalosti veřejnosti ohledně změn v penzijním systému 

• Vysvětlit jednotlivci, jak může jeho rozhodnutí ohledně penzí ovlivnit jeho budoucí výši důchodu 

(a s tím tedy i související zachování jeho životní úrovně apod.) 

• Posílit ve společnosti důvěru v instituce, které vedou penzijní reformu 
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• Podpořit jak zaměstnavatele, tak zaměstnance v konání aktivních a informovaných 

rozhodnutích 

• Podpořit určité chování mezi obyvateli – např. přidání se do nového, dobrovolného systému; 

zvětšit jejich dobrovolné příspěvky; odklad odchodu do důchodu 

Co chceme komunikovat 

Dalším prvkem, který ovlivňuje celkové nastavení komunikační kampaně je, zda chceme komunikovat 
celý penzijní systém jako celek, nebo pouze jeho určitou část, případně nějaké úplně specifické sdělení 
v souvislosti s penzemi. Od toho, co přesně chceme komunikovat, se následně odvíjí například i doba 
celé kampaně – pokud chceme komunikovat celý systém, musí se logicky věnovat na celou kampaň 
daleko více času (vzhledem k množství a komplexitě sdělovaných informací). Na druhou stranu pokud 
chceme komunikovat specifické sdělení, samotný průběh kampaně bývá méně časově náročný. 

Cílová skupina (skupiny) 

Velice důležité je si správně (a dostatečně specificky) stanovit cílovou skupinu celé kampaně. Toto je 
krok, který následně ovlivní značnou část plánování celé kampaně – na základě toho totiž dále volíme 
jak komunikovat (jaké zvolíme konkrétní nástroje). Častou chybou zde bývá, že cílová skupina nebo 
cílové skupiny jsou špatně určeny. V návaznosti na to se potom volí špatné prvky komunikace a 
dosah/přínos kampaně není dostatečný. 

Obecně lze říci, že je daleko přínosnější si okruh lidí, které chceme oslovit rozdělit do menších a 
homogennějších skupin, protože pokud máme v jedné skupině mezi jednotlivými lidmi velké rozdíly, 
nelze správně komunikační kampaň zacílit. 

Jako příklad si můžeme uvést skupinu mladých lidí do 26 let, pro které budou relevantní jiné informace, 
než pro osoby, kterým je nad 50 let a důchod se jich bude týkat daleko dříve – tím pádem je relevantní 
jim sdělovat i jiný druh informací. 

V návaznosti na to se poté také volí informační kanály, které využijeme pro informování definovaných 
skupin. Podle toho, jaké kanály zvolíme, se liší, jaký segment dobře zasáhneme (např. primárně televize 
pro starší generaci, primárně sociální sítě pro mladší generaci apod.). 

Vyjasnit, kdo bude kampaň organizovat  

Na začátek je také důležité ujasnit si, kdo bude kampaň organizovat – zda to bude výhradně stát, 
soukromý sektor, případně kooperace mezi oběma. Kooperace je stěžejní zejména v případě, kdy bude 
soukromý sektor součástí nového nastavení systému (např. pak nabízí produkty/služby, které podporují 
nový penzijní systém). 

V rámci této fáze by si měl organizátor kampaně vymezit klíčové stakeholdery celé kampaně, vymezit 
s nimi vztahy a koordinovat jejich zájmy se zájmy celé kampaně. 

Časový rámec 

Kampaně ohledně komunikace penzí mohou být přesně časově vymezené (např. po dobu 6 měsíců) – 
toto bývá běžné především, pokud se komunikuje určité konkrétní sdělení/reforma apod. Při obecnějších 
cílech (jako je např. snaha zlepšit celkové povědomí o penzijním systému) je kampaň dlouhodobá, 
s určitými dílčími cíli, které mají přesněji zařazený časový rámec. 

Budget 

Neopomenutelnou součástí důležitých aspektů při plánování komunikačních kampaní je finanční 
zajištění. Podle výše finančních prostředků se do značné míry odvíjí, kolik cílových skupin budeme moci 
oslovit, jakým způsobem nebo jak moc bude kampaň intenzivní. Samozřejmě čím větší populaci 
budeme chtít oslovit (a tím pádem budeme mít více cílových skupin), bude kampaň na finanční 
prostředky náročnější. 
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3.2.2.2 Druhy komunikačních kampaní 

V této kapitole si řekneme bližší informace o dvou základních druzích komunikačních kampaní, které 
OECD ve svém reportu (2013) rozlišuje. 

Komunikace penzijních reforem (které jsou pro obyvatele obvykle povinné) 

Vláda zde může zaujmout dva postoje – cílem může být přesvědčit co nejvíce lidí, aby se dobrovolně 
přidali do nového systému (ještě předtím, než se stane zcela povinné). V tomto případě je tedy zájem 
státu přesvědčit své obyvatele o tom, že změna pro ně má přínos a stát chce, aby obyvatelé ve změně 
viděli přínos pro sebe, ztotožnili se s ní a dobrovolně přešli na systém nový. Tím pádem je primárním 
zájmem státu, aby lidé o nové reformě měli povědomí, přijali jí a vybudovali si důvěru v nově fungující 
systém. 

Co se časového rámce týče, tento druh kampaní bývá poměrně pevně spjatý s časovým rámcem 
reformy – konkrétně se pak směřuje na období, kdy se o novém systému buduje povědomí (často ještě 
před schválením a implementací) a následně během prvních několika let nového systému. Jinak řečeno, 
kampaně jsou soustředěny na období, kdy se ještě jedinec může rozhodnout pro vstup do systému 
dobrovolně – tedy na období jeho rozhodování. 

Kampaň je obvykle rozdělena do etap podle toho, v jaké konkrétní fázi se nachází penzijní reforma. 
Nejdříve se cíl kampaně upíná na budování povědomí a důvěry (a to ve fázi schvalování a před-
implementace reformy). Následně (ve fázi, kdy se blíží samotná účinnost reformy), se již kampaň 
soustředí více na komunikaci dopadů na jednotlivce apod. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o penzijní reformy, obvykle i komunikace je v rukou státních institucí, 
případně stát tuto komunikaci deleguje na specializované agentury. Nicméně vzhledem k časté 
kontroverzi reforem a jejich komplexitě je obvyklejší způsob, že kampaň zůstává v režii státních institucí. 

Komunikace ohledně dlouhodobějších cílů / změn postojů obyvatel 

Častým příkladem zde může být snaha přesvědčit obyvatele k větší zainteresovanosti na dobrovolném 
penzijním systému nebo například snaha zlepšit vědomosti a porozumění jednak penzijnímu systému 
jako celku, ale také zlepšit znalosti ohledně všech penzijních produktů a možnostech, jak si na svůj 
vlastní důchod střádat finanční prostředky. Obecně tedy lze říci, že je zde snaha zlepšovat finanční 
gramotnost obyvatel. 

Vzhledem k cíli takovéto kampaně nemůžeme úplně jasně určit časový rámec kampaně – často se 
jedná o skutečně dlouhodobý proces. Samozřejmě to tak nemusí být vždy, existují i příklady poměrně 
krátkých kampaní, jedná se však spíše o menší počet případů. 

Tento druh komunikace bývá daleko více spjatý a řízený soukromým sektorem – např. penzijními 
společnostmi.  

3.2.2.3 Monitorování a vyhodnocování kampaně 

Podle OECD (2013) by měli mít organizátoři vždy na paměti, že v komunikačních kampaních je 
vyhodnocování nesmírně důležité. Jedním z problémů v této oblasti je ten, že se často opomíjí a 
organizátoři kampaní sem nechtějí investovat své finanční prostředky. Nicméně i v kampaních, kde je 
malý budget, není vhodné šetřit na evaluaci. Druhý a poměrně běžný problém je skutečnost, že pokud 
už se rozhodne o provádění vyhodnocování, dochází k němu až na úplném konci. Velice důležité ale je 
už průběžné vyhodnocování, na základě kterého se má operativně upravovat nastavený plán a je zde 
díky tomu prostor k ovlivnění konečného výsledku. 

Před samotnou kampaní 

Ještě než začne kampaň jako taková, je důležité provést monitoring. Na základě toho si můžeme udělat 
obrázek o současné situaci u příjemců kampaně – jaké jsou u nich bariéry pro pochopení sdělení, zda 
se mezi sebou výrazně liší a bude potřeba je rozsegmentovat do menších skupin, nebo zda jsou naši 
cíloví příjemci dostatečně homogenní a další segmentace nebude potřeba. 
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Tento krok je skutečně klíčový, protože mnoho komunikačních kampaní se ukázalo jako neúspěšných 
právě z toho důvodu, že byly na velmi obecné bázi – nedokázaly oslovit cílové příjemce, přesvědčit a 
vysvětlit důležitost apod. Vše právě z toho důvodu, že nebyly správně rozpoznány cílové skupiny a 
nebylo na ně správně cíleno. Jedinci pak nevidí v nových věcech význam a přínos pro sebe (jinak řečeno 
nechápou, proč by se měli začít chovat jinak a změnit své postoje/aktivity ohledně penzí).  

Během kampaně 

Na základě vyhodnocování již probíhající kampaně pak následně probíhá posouzení, zda se jedná o 
úspěšnou komunikační kampaň, či nikoli. Abychom mohli učinit takové závěry, je nutné umět rozpoznat 
změny, které kampaní nastaly. Jinak řečeno mít dobře zmapovaný stav před začátkem kampaně a 
porovnávat ho následně s průběžným monitorováním probíhající komunikační kampaně. Jako druhý 
aspekt je důležité umět rozlišit, jaké změny oproti původní situaci se staly i bez komunikační kampaně 
a které jsou vyloženě výsledek cíleného snažení. 

Pro proces hodnocení se využívají kvantitativní a kvalitativní metody. Příklady ohledně toho, jaké věci 
se dají sledovat při jednotlivých metodách, jsou uvedeny níže – konkrétní ukazatele se pak volí podle 
cíle kampaně. 

Příklady kvantitativního měření: 

• Response rates webových stránek a call center 

• Počet nových dobrovolně se účastnících jedinců 

• Výše dobrovolného měsíčního příspěvku do systému jedince 

• Počet jedinců, kteří se dobrovolně přidali do nového dobrovolného systému 

• Počet jedinců, kteří odložili svůj odchod do důchodu 

Příklady kvalitativního měření: 

• Focus groups 

• Osobní rozhovory 

• Follow-up rozhovory 

3.2.2.4 Souhrn základních doporučení 

Report OECD (2013) ohledně penzijních komunikačních kampaní zdůrazňuje tyto základní doporučení, 
které by pro úspěšnou komunikační kampaň měly být dodržovány. 

• Každé změny nebo velká sdělení si vyžadují speciální komunikační kampaň  

• Stanovení jasný a měřitelných cílů je základem úspěšné kampaně  

• Je potřeba věnovat dostatečnou pozornost i procesu hodnocení (a to i průběžně)  

• Speciální přístup i ke skupinám, ke kterým je horší přístup  

• Rozpracovat kampaň do fází, aby se předešlo duplikování informací, předcházení akcí před 

samotným vysvětlením apod.  

• Dobře ošetřit kooperaci mezi státními organizacemi a soukromým sektorem  

• Mít dobře promyšlenou strategii, které komunikační kanály vybereme  

• Dbát na engagement – dobré výsledky road shows, seminářů, workshopů atd.  

• Budget jako prostředek k efektivnímu vedení kampaně  

• Neopomínat ani na to, že během kampaně by se mělo dbát i na obecnou finanční gramotnost 

a její zlepšování u obyvatel   
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 Důležitost srozumitelné komunikace 

Srozumitelnost způsob komunikace výše důchodů 

Nejdůležitější je stanovit si, jaký je účel komunikace a na základě něj vystavit celou kampaň tak, aby 
byla dosáhla tohoto cíle. Prast (2015) definuje rozdíl mezi znalostí (knowledge) a povědomím 
(awareness). Je podle něj klíčové uvědomit si, že samotná znalost nestačí, jelikož je pasivní a 
nemotivuje jedince k žádné akci. Jako smysluplný cíl důchodové komunikace vidí Prast (2015) v lepší 
přípravě na penzi a především v eliminaci rizika očekávání neadekvátně vysoké penze. Toto je 
v souladu s postojem Nizozemského Úřadu pro finanční trhy (The Dutch Authority for the Financial 
Markets), který zdůrazňuje, že pouhá informace o výši důchodu není dostatečná.  Proto je potřeba vždy 
poskytnou celkový obraz situace – a tedy, jestli daná výše penze bude pro jednotlivce adekvátní a jaké 
by měly být případné kroky k tomu, aby byla. Jednoduchá informace o výši penze totiž nebývá 
srozumitelná a je potřeba soustředit se na zlepšení komunikace, pokud tedy chceme dosáhnout toho, 
že se lidé budou na penze lépe připravovat a zmenší se riziko nepřiměřenosti výše budoucího důchodu. 
Je třeba si uvědomit, že lidé většinou mají představu o tom, jaký by chtěli mít životní standard, až budou 
v důchodu, ale jen málokdo ví, jaký příjem je k jeho dosáhnutí potřeba. 

Další studie, která se zamýšlí nad srozumitelností informací o důchodech obecně, je studie „Is 
Information Overrated ?“ (Prast H., Teppa F., Smits A.). Autoři zde přináší empirický důkaz toho, že 
komunikační strategie, která je postavená na informacích nepomáhá lidem s jejich penzijními 
rozhodnutími – a to ani, pokud je informace podána velmi jednoduchou formou, šířena příslušnými médii 
a „ušitá“ jednotlivci na míru. Všude na světě je snaha o penzijních systémech, rizicích a právech 
informovat a to skrz důchodovou komunikaci, informace, finanční vzdělání a transparentnost systému. 
A to právě z toho důvodu, že je zde předpoklad, že dobře informovaní lidé budou dělat optimální 
rozhodnutí, jsou tato ideální rozhodnutí hodně složitá pro jednotlivce a to i pokud má nějaké finanční 
vzdělání. Autoři dále shrnují, že většina studií, která se snažila najít nějakou provázanost mezi informací 
a následným jednání neuspěla. 

Finanční vzdělanost a její vztah k plánování důchodů 

Provázanost finančního gramotnosti a porozumění informací, které se týkají důchodů, dokládá mnoho 
výzkumů. Většinou ukazují pozitivní korelaci mezi těmito dvěma jevy. Níže uvedeme několik příkladů. 

První studie je od autorů Alessie, Rooij a Lusardi (2011). Zaměřuje se na vztah finančního vzdělání a 
přípravy na důchod v Nizozemsku. Během výzkumu zjistili, že existuje velký rozdíl mezi očekávanou 
výší důchodů a reálným důchodovým příjmem. Většina účastníků tohoto výzkumu měla tendenci 
přeceňovat důchod, který dostane. Dále se ukázala souvislost právě s finanční gramotností – čím vyšší 
byla, tím menší byl rozdíl mezi očekávaným a reálných důchodem. Přičemž právě lidé s minimální 
finanční gramotností očekávali nereálně vysoké důchody. Tato velmi nízká finanční gramotnost se také 
ukázala jít ruku v ruce s nízkou gramotností obecně.  

Podobné závěry o provázanosti finanční gramotnosti a přípravě na důchody přináší i studie „(Lack of) 
Pension Knowledge“ (2013), která se soustřeďuje na Irskou populaci nad 50 let, která je zahrnuta 
v nějakém důchodovém připojištění a jejich znalostí důchodového systému. Je zde předpoklad, že 
jelikož tito jedinci byli zapojeni v doplňkovém důchodovém připojištění, tak by měli mít lepší povědomí 
o důchodovém systému, stejně tak i otázky byly směřovány k výplatě na výplatu z doplňkového spoření. 
Výzkum ukázal, že dvě třetiny nevědí, jaká bude jejich penze a jak bude vyplacena – méně vzdělané 
skupiny obyvatel na tom poté byly z pohledu informovanosti hůře. Autoři nabízí dvě politická řešení. 
Prvním je více konkrétně zaměřené kampaně – tedy předávat relevantní informace relevantním 
způsobem do určitých skupin. Některé skupiny jsou totiž ohroženější než jiné (například ženy, ženy ze 
zemědělských oblastí) a proto by bylo dobré osvětové kampaně zaměřit více konkrétně na ně. Dále zde 
shrnují studie z USA ukazující, že jako nejúčinnější bývají kampaně na zvýšení finanční gramotnost 
v zaměstnání, které mívají přímo dopad na změnu v chování. 

Druhým způsobem je rozšíření povinných prvků v důchodových systémech. Důchodový systém totiž 
stojí na předpokladu, že jednotlivec by měl převzít větší zodpovědnost za svůj budoucí důchod. Vychází 
se zde z klasického ekonomického modelu, který tvrdí, že pokud máme racionálního dobře 
informovaného jedince, který zná důchodový systém, tak bude dělat optimální rozhodnutí ohledně svého 
budoucího důchod. V praxi je ale tato oblast příliš rozsáhlá a komplexní a obsahuje mnoho možností, 
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díky čemuž tento předpoklad nefunguje. Rozšíření povinných prvků a omezení volby může jedinci 
pomoci v této komplexní oblasti. 

Další studie z prostředí USA je od R. L. Clark (2006). Nejprve zde shrnuje několik studií, ze kterých 
vyvozuje dva závěry. Prvním je, že po absolvování nějakého finančního vzdělání jednotlivci často 
přehodnocují jejich plány na důchod a spoření. Druhým závěrem poté je, že obecně vzdělání ze strany 
zaměstnavatele může zvyšovat zapojení jednotlivců do spoření na důchod, přičemž jako nejefektivnější 
metoda se ukazují semináře na pracovišti.  

Další příklady studií 

Prezentací informace o budoucí výši důchodu se ve své studii zabývá také Brüggen, Rohde a Broeke 
(2013). Podle nich je hlavním cílem důchodové komunikace přinést velmi vzdálenou budoucnost blíže, 
tak aby byl jedinec schopen si představit sebe jako důchodce. Touto komunikací by pak mělo dojít 
k tomu, aby se jedinec zamyslel nad tím, jestli prezentovaná výše důchodu naplní jeho představy o 
budoucí životní úrovni a pokud ne, tak by jej měla motivovat k změně chování. Autoři se zde zaměřili na 
projekci budoucích já, kterou prezentovali buď jako budoucnost, ve kterou jednotlivec může doufat 
(„hoped for“) anebo se jí může obávat („feared for“). Tyto vizuální projekce vytvořili ve 3 scénářích – 
obecný, sociální a materiální (Příloha 10). Autoři vidí potenciál ve využití těchto projekcí právě v masové 
komunikaci anebo jako přílohu pravidelných dopisů, které se posílají jako informace o stavech 
důchodových kont jedince. Zatím byly provedeny dva pre-testy a jedna pilotní studie, které tuto možnost 
potvrzují. 

 Příklady komunikačních kampaní z oblasti penzí 

Nyní si ukážeme vybrané konkrétní příklady penzijních komunikačních kampaní a jejich krátké 
zhodnocení, které je uvedeno v rámci provedené studie od OECD (2012) s názvem Lessons from 
National Pensions Communication Campaigns.  

Dánsko 

Komunikační kampaň se zaměřovala na propagaci webu „PensionsInfo“. Tento web byl představen již 
v roce 1999, ale v roce 2007 (kdy se komunikační kampaň konala) docházelo k jeho velké obměně, 
včetně nového webového designu44. PensionsInfo sbírá prostřednictvím webu informace v souvislosti 
s penzemi o jednotlivcích v reálném čase. Přehled získaných informací je pak zprostředkováván 
poskytovateli penzí každého jednotlivce a ukazuje předpokládanou penzi, na kterou bude mít člověk 
v budoucnu nárok (za reálných podmínek, se započítanou inflací). Cílem webu není snaha nasměrovat 
jedince k určitému jednání, ale 
poskytnout jim ucelenou a 
vypovídající informaci o jejich 
nároku. Bez přihlášení je 
možná jen modelace na 
průměrných hodnotách, částky 
nejsou „personalizované“. 
Možnost si přes web ihned 
sjednat schůzku u penzijního 
zprostředkovatele. 

Rozpočet na rozjetí webu byl 5 
mil. EUR, dalších přibližně 10 
mil. EUR je potřeba na rozvoj 
webu a následné roční náklady 
s tím spjaté jsou vyčísleny na 
1,5 mil. EUR. 

 
44 https://www.pensionsinfo.dk/Borgerservice/velkommen.html 

Obrázek 11: Přehled informací o důchodu na webu „PensionsInfo“ 

https://www.pensionsinfo.dk/Borgerservice/velkommen.html
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Obrázek 12: Ukázka skladby důchodu na webu „PensionsInfo“ 

 

 

Hlavní cíl kampaně byl zvýšit obecné povědomí a informovanost cílových skupin. Toho mělo být 
dosaženo prostřednictvím zvýšení návštěvnosti nového webu o 25 % a současně přilákáním na web 
více zástupců rozmanitých skupin (včetně žen a pracovníků se základním vzděláním). 

Cíl byl v tomto případě naplněn – nárůst návštěvnosti webu byl dokonce ještě vyšší, než požadovaný – 
celkem o 30 %. Současně jsou každoročně prováděny dílčí průzkumy spokojenosti mezi uživateli a na 
jejich základě se upravují možnosti webu. S druhým dílčím cílem už byla o něco horší situace – 
nejčastějšími uživateli webu jsou stále vzdělaní muži.  
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Irsko 

V roce 2003 došlo v Irsku k zavedení „Pension Retirement Savings Accounts“. Jedná se o osobní 
penzijní plán, který je poskytován autorizovanými poskytovateli. Účast v něm fungovala na dobrovolné 
bázi, ale v roce 2014 se změnil na povinný. V návaznosti na to byla v letech 2003 – 2008 spuštěna 
kampaň, která měla zvýšit o programu povědomí a současně měla zvýšit u veřejnosti určitou finanční 
gramotnost, na základě které budou mít základ pro plánování svého důchodu a zajištění v něm. 

Cílové skupiny zde byly určeny jako mladí lidé mezi 25 – 39 lety, ženy, absolventi škol (ještě před 
získáním jejich prvního zaměstnání), pracovníci ze sektorů, kteří měli v Irsku historicky nižší penze 
(např. zemědělství, zdravotnictví), mezinárodní účastníci irského trhu práce. 

Vzhledem k tomu, jak byly rozmanité cílové skupiny, odpovídaly tomu i využité komunikační kanály. Pro 
komunikaci se používala televize, rádio, kino, tisk, plakáty nebo internetové bannery. Ve školách se 
rozjely informační a vzdělávací programy nebo vzniklo několik speciálních článků pro noviny nebo právě 
pro školní programy. V Irsku je obecně značně velká skupina lidí, kteří poslouchají rádio, proto 
s ohledem na tuto skutečnost se věnovala značná pozornost právě komunikaci prostřednictvím rádia. 
Dále ale samozřejmě také přes televizi, protože se jedná o nejjednodušší možnost, jak oslovit co nejvíce 
lidí. V důležité části kampaně byly nasazeny speciální reklamní spoty (např. během tzv. „National 
Pension Action Week“ nebo během období odevzdávání daňových přiznání). Na druhou stranu pro 
oslovení mladých lidí se používalo primárně kino, protože televizi už v dnešní době mladí lidé 
nepoužívají v takové míře. 

Celkový rozpočet dosáhl za uvedených 6 let celkem 4,5 mil. EUR. 

I přes to, že primárně šlo o kampaň organizovanou státem, docházelo ke kooperaci i s ostatními 
institucemi jako jsou odbory, národní knihovny, ženské spolky apod. 

Kampaň jako taková byla zhodnocená jako úspěšná – povědomí o penzích se v Irsku zvýšilo z přibližně 
60 % v roce 2003 na 87 % v roce 2007. Současně se zvýšilo také procento lidí s dobrovolným penzijním 
pojištěním z 58 % u lidí mezi 35 a 65 lety na 61 %. Irská vláda takové zvýšení ale nepovažuje za 
dostatečné, protože byly stanovené vyšší výsledky. 

USA 

Ve Spojených státech amerických začala v roce 1995 kampaň nazvaná „The Savings Matters 
Retirement Savings Education Campaign“. Cílem je, jak již název napovídá, zvýšit obecné povědomí o 
úsporách na důchod, informovat cílové skupiny a změnit chování lidí (jinak řečeno přimět je, aby si 
začali sami na důchod spořit).  

Cílovými skupinami pro tuto kampaň je pracující populace – speciální mladí pracovníci, pracovníci před 
důchodem, ženy nebo minoritní skupiny na trhu práce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stále probíhající kampaň, nelze přesně určit, jaká je výše nákladů 
v součtu, nicméně každý rok na tuto komunikace vynakládáno 375 tis. dolarů.  

Komunikace probíhá především přes specializovaný portál, kde lidé naleznou tematické publikace, 
interaktivní nástroje, kalkulačky, videa. Celý tento obsah se může šířit dál a v rámci kampaně je dokonce 
spolupracováno s více než 70 partnery a různými institucemi, aby byl dosah informací co nejvyšší. 
Pořádají se různé semináře, workshopy. Napříč USA jsou navíc něco jako „kontaktní místa“, kde se 
nachází odborníci připravení pomoci s dotazy a vysvětleními pro pracovníky i zaměstnavatele. 

Úspěšnost kampaně se sleduje jednak přes návštěvnost webu, ale také prostřednictvím počtu 
obdržených dotazů (ať už přes telefon, písemně nebo elektronicky), počtem distribuovaných publikací 
nebo prostřednictvím osobního dotazování a focus group. 

V kampani jsou jako značně efektivní hodnoceny především online nástroje, tištěné materiály a osobní 
setkání s lidmi (tedy semináře a meetingy). V poslední době je také signifikantní nárůst významu 
sociálních sítí. Vzhledem k multikulturnímu národu, jakým bezesporu USA jsou, byla výzva i při 
omezených zdrojích zasáhnout tak rozmanité skupiny obyvatel, navázat ta správná strategická 
partnerství s ostatními institucemi a přijít s kulturně i lingvisticky relevantními verzemi materiálů. 
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Estonsko 

V Estonsku v roce 2002 zavedli nový systém povinný pro všechny narozené po roce 1982 (všichni noví 
účastníci trhu práce se tedy museli povinně do systému zapojit). Lidé narození mezi lety 1942 a 1982 
se mohli rozhodnout a mezi lety 2002 – 2010 vstoupit také. Po roce 2010 už nikdo dobrovolně vstoupit 
nemůže. 

Z informací uvedených výše je jasné, že komunikační kampaň byla značně odlišná pro obě dvě skupiny. 
Pro skupiny totiž bylo naprosto odlišné sdělení – jedna skupina neměla na výběr a vstup byl povinný, 
kdežto druhá skupina se mohla po omezený čas rozhodnout, zda vstoupit, či nikoliv.  

Celkový rozpočet kampaně byl 150 000 EEK. 

Celá kampaň byla časově vymezená – trvala 6 měsíců, během kterých běžela PR kampaň v televizi 
(např. ve vybraných pořadech probíhala interview s odborníky), v rádiu, v tištěných médiích a na 
webových stránkách. Současně s tím se pořádaly roadshows nebo byli na dotazy občanů připraveni 
odpovídat pracovníci specializovaných call center. Kampaň měla také svůj „symbol“ – využíval se dub 
(např. kořeny znázorňují 3 důchodové pilíře). 

Úspěšnost kampaně se hodnotila jednak počtem interakcí s call centrem, účastí na roadshows nebo 
prostřednictvím face-to-face rozhovorů. Po skočení kampaně 43 % lidí uvedlo, že o novém systému 
vědí, 14 % uvedlo, že toho ví skutečně dost a 21 % uvedlo, že neví moc informací. Během prvního roku 
se dobrovolně přidalo do systému kolem 200 000 lidí a následující rok to bylo dalších 150 000 lidí. 
V součtu se tak jednalo o přibližně 45 % z celkové populace, které se mohla dobrovolně připojit. 

Úspěch kampaně vidí organizátoři především jako důsledek kooperace s penzijními fondy (také bylo 
propojení s logem). Zde vidíme krásný příklad toho, jaká byla souhra mezi oběma účastníky – penzijní 
fondy čekaly se svou vlastní kampaní až do doby, kdy byla ukončená oficiální kampaň od státu 
(především kvůli tomu, aby lidé nebyli zmatení). 

Maďarsko 

Maďarsko se snažilo provést úspěšnou kampaň, která by vysvětlila jedincům, proč by se měli zapojit do 
nového systému. Původní komunikační kampaň ale tak úplně nefungovala, proto se po několika letech 
udělala kampaň nová. Původní kampaň probíhala v 90. letech a byla směřována na všechny 
pracovníky. Tato skupina nebyla dále nijak rozdělena a přistupovalo se k ní jako k homogenní. 
Výsledkem bylo, že lidé neporozuměli tomu, co by jim nový systém přinesl a proč se tedy do něho vůbec 
zapojovat. Dalším rozhodujícím bodem bylo, že nebyly dostatečně zveřejňovány a komunikovány 
výsledky penzijních fondů, lidé tedy neměli důvěru a nechtěli přecházet ze svých stávajících fondů do 
nových. 

Druhá kampaň se rozjela v roce 2008 a jejím úkolem bylo změnit negativní vnímání veřejnosti a 
současně zlepšit její celkové povědomí kolem penzí. Maďarsko se současně snažilo ve svůj prospěch 
využít zjištění, ke kterým dospěli během první, neúspěšné, kampaně. Příjemci byli rozděleni do menších 
skupin a ke každé se přistupovalo individuálně, aby měla kampaň skutečný dosah. Stěžejním 
komunikačním prostředkem se staly speciálně vytvořené brožury, které se po dobu jednoho týdne 
přikládali k dennímu tisku – tím pádem došlo k oslovení velké části domácností a naskytla se tedy 
možnost informovat je o současných krocích vlády a chystaných změnách. Současně také během 
kampaně vznikla internetová platforma, jako místo pro diskuze nad tématem. Cílem bylo mít možnost, 
jak efektivně komunikovat směrem k veřejnosti a současně se vyhnout nechtěným nedorozuměním. 
Celková nákladovost této kampaně, která se rozběhla v roce 2008, byla 28,5 mil. HF. 

Touto kampaní se podařilo zvýšit návštěvnost specializovaného webu a podle provedených zkoumání 
se podařilo i prostřednictvím tištěným brožur zlepšit informovanost o penzích lidí v Maďarsku. 

Mexiko 

V Mexiku probíhá dlouhodobá kampaň již od roku 1997, která má za cíl zlepšovat povědomí o 
reformách, vysvětlovat jak funguje financování penzí (ať už státních, tak soukromých), podporovat 
pracující lidi v relevantním rozhodování. Zajímavé je, že se jedná o kampaň, kde dochází ke kooperaci 
státního, tak soukromého sektoru (penzijní společnosti). 
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Kampaň pracuje i s vlastními slogany jako: „Get involved today and not tommorow when it´s too late.“ 
nebo „The choice you make today will dictate the size of your pension tommorow.“ Vzhledem k tomu, 
že se jedná o kontinuální kampaň, nelze vyčíslit celkové náklady, nicméně každý rok vydáváno přibližně 
2,8 mil. USD. 

Cílem je samozřejmě zlepšit povědomí o penzích obecně mezi obyvateli, ale speciálně se kampaň 
zaměřuje ještě na pracující populaci a pak na mladé pracovníky. 

Pro komunikaci se využívá především internet and následně i ostatní mediální kanály jako je televize, 
rádio, noviny, billboardy apod. Nezanedbává se ani přímý kontakt s obyvateli – zástupci místního 
regulátora pořádají besedy ve školách, univerzitách, u zaměstnavatelů, veletrzích práce, ale i 
obchodních centrech atd. Každý rok je tak osobní kontakt s přibližně 6 mil. Mexičanů. 

Úspěšnost kampaně je měřená přes návštěvnost webu, telefonátů na specializovaná call centra, 
návštěvnost diskuzí nebo přes focus-groups. 

Problém je, že stále většina Mexičanů nemá dostatečné povědomí o penzích. Přibližně 90 % lidí jí 
neřeší, protože povinný příspěvek jim je strhávám přímo z jejich mzdy ještě před výplatou – přibližně 85 
% lidí se tedy primárně zajímá o to, že vůbec na penzi mají nárok, jak je veliká apod. I přes to, že 
kampaň v Mexiku už nějaký čas běží, její financování je značně omezené a nedostatečné na tak velkou 
populaci. Z toho důvodu se nelze tolik dostávat do regionů a vysvětlit tak komplexní téma jakým penze 
jsou.  

Itálie 

Itálie vytvořila komunikační kampaň na podporu zavádění nového systému a zvýšení obecného 
povědomí o od roku 2008, kampaň byla organizována během ledna – června 2007 a směřována na 
všechny zaměstnance soukromého sektoru. 

Zajímavé na této kampani je také to, že vedení kampaně bylo svěřeno specializované PR agentuře. 
Komunikovala se prostřednictvím specializovaného webu, televize, rádia, tištěných materiálů, call 
center, veřejných akcí apod. Pro různé cílové skupiny se využívaly různé z výše zmíněných nástrojů. 

Itálie si před samotnou kampaní neprovedla žádný průzkum a interně se monitorovala přes návštěvnost 
webu, hovorů do call center, počet sledujících spoty v televizi nebo poslouchající pořady v rádiu. 

Během kampaně se podařilo vzbudit povědomí o nové situaci u přibližně 70 % populace a celkové 
náklady se dostaly na úroveň 17 mil. EUR. S odstupem času se kampaň hodnotí jako poměrně úspěšná, 
nicméně plynou z ní skutečnosti, které si organizátoři odnáší jako podněty, jak příště přistupovat lépe. 
Konkrétně se jedná např. o lepší a přesnější definování cílů (klidně rozdělit i do několika dílčích), více 
propracovat systém hodnocení a použitých metod, lepší koordinace mezi jednotlivými subjekty účastnící 
se komunikační kampaně. 

Nový Zéland 

Mezi lety 2007 a 2009 proběhla na Novém Zélandu kampaň s cílem informovat o zdejším penzijním 
systému, který se jmenuje „KiwiSaver“ a zaměřit se na zlepšení finanční gramotnost jeho nových členů. 
V roce 2009 v rámci navazující fáze se pak přidali i stávající členové. Cílovou skupinou byly primárně 
všichni pracovníci, avšak se speciálním zaměřením na ty s nižší mírou finanční gramotnosti. Rozpočet 
první fáze byl celkem 2 mil. NZD. 

Kampaň se soustředila hlavně na poskytnutí informací o KiwiSaver (jedná se o možnost soukromého 
spoření na penzi) a občané se pak mohli rozhodnout, zda je to pro ně vhodný způsob a zda jim může 
pomoci ve splnění jejich penzijních cílů, případně jestli si mohou dovolit účast v něm. 

Specializovaná webová stránka45 disponuje kalkulačkou, kde jedinec vyplní informace o sobě jako 
datum narození, kdy očekává, že půjde do důchodu (to samé i o partnerovi, pokud ho chce do výpočtu 
také zahrnout), do kdy očekává svojí naději dožití, kolik bude podle svých potřeb v důchodu potřebovat 
jako svou měsíční rentu, jaké má další příjmy a úspory, včetně toho, kolik by chtěl věnovat do možnosti 
spořit si na důchod přes KiwiSaver. Na základě těchto údajů je mu pak ukázán graf, kde vidí, kolik 

 
45 https://sorted.org.nz/tools/retirement-planner  

https://sorted.org.nz/tools/retirement-planner
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dostane státního důchodu, jaký příjem bude z KiwiSaver, kolik bude požadavek na finance v důchodu 
a jaký je tedy případně záporný GAP (viz Obrázek 13: Srovnání výše důchodu a potřebné částky k 
živobytí na specializovaném webu). 

Dále kromě webové stránky fungovaly různé semináře (kterých bylo víc – vždy podle konkrétních témat) 
a postupně účastníky prováděly jednotlivými aspekty finančního plánování. Ostatní „tradiční“ média jako 
televize byly využívány v daleko menší míře. 

Co se úspěšnosti komunikační kampaně týče, Nový Zéland ještě před zahájením kampaně provedl 
počáteční průzkum, aby organizátoři věděli, jaká je výchozí situace. Obdobný průzkum pak byl proveden 
na konci období kampaně. Například v roce 2007 byla před kampaní úroveň zájmu o tuto problematiku 
28 % z celé pracující populace. V roce 2008 se toto číslo zvýšilo na 40 %. I ostatní dílčí ukazatele 
hodnotí organizátoři jako úspěšné. V průzkumu vedeným po skončení kampaně dokonce 81 % obyvatel 
odpovědělo, že internetová stránka a značka KiwiSaver jim pomohla s otázkou jejich finančních 
prostředků.  

Obrázek 13: Srovnání výše důchodu a potřebné částky k živobytí na specializovaném webu 

 

 

Singapore  

V roce 2009 byla spuštěna kampaň, která se zaměřovala na vysvětlování možných dopadů změny 
systému pro jeho členy. Celá kampaň se rozdělila do třech období. První byla nejintenzivnější a trvala 
od září do prosince 2009. Druhá fáze už se soustředila na mírný dosah a trvala od ledna 2010 do června 
2012. Poslední třetí fáze se snažila o intenzivní dosah a trvala od července do prosince 2012. Všechny 
tyto fáze současně doplňovaly probíhající program na zlepšení finanční gramotnosti. 

Až do 2013 bylo připojení do systému dobrovolné, poté se stalo povinné pro obyvatele starší 55 let a 
přesahující určitý objem výdělku. Tito lidé – tedy lidé mezi 55 a 60 lety a splňující povinný minimální 
výdělek, byli hlavní segment, na který se směřovalo. Pro ostatní zůstalo dobrovolné, ale stále byla snaha 
je přesvědčit o přechodu na nový systém. 

Celkový rozpočet na všechny fáze byl SGD 3,79 milionů (přičemž většina byla utracena na fázi 1 a fázi 
2). 

První fáze se vzhledem k tomu, se jejím cílem bylo oslovit co nejširší publikum, probíhala především 
přes média, včetně novin, kde byly vydávány speciální články nebo vydávání brožurek. Druhá fáze se 
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už uskutečňovala více přes tištěné verze publikací, komunikací prostřednictvím mailů, call center nebo 
webových stránek. Třetí fáze se v době psaní studie ještě neuskutečnila, ale byly naplánovány aktivity 
jako road shows, semináře, setkávání se s lidmi apod. 

Před samotnou kampaní byl proveden průzkum, na jehož základě se ukázalo, že lidé požadují, aby 
penzijní systém byl férový, flexibilní a dostupný a zároveň ho provozuje důvěryhodný administrátor. 
Jinak řečeno tedy chtějí snadno pochopitelné informace a vysvětlení. 
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4 Vlastní návrhy 

V rámci této kapitoly se věnujeme především námi vytvořeným návrhům k určení očekávané výše 
důchodu pro jednotlivce, kterých je celkem 6 a tvoří největší část kapitoly. Tyto návrhy reflektují 
požadavky na využití mikrosimulačního modelu a současně good practice ostatních zemích, kterým 
jsme se blíže věnovali v rámci kapitoly 3 – rešerši. K tomu je potřeba zmínit, že obecně není u ostatních 
zemí běžné využívat mikrosimulační model jako nástroj budoucí výše důchodu pro obyvatele dané 
země. Běžnou praxí většiny zemí je výpočet výše důchodu na základě klasické kalkulačky pro jeden 
pevný scénář budoucího vývoje a za užití již známých skutečností o jednotlivci. Tento přístup  je proto 
uveden jako možná podvarianta varianty 6. 

V rámci každého našeho návrhu, který stojí na využití mikrosimulačního modelu, jsme se blíže zabývali 
principem návrhu jako celku, dále jsme definovali potřebné vstupy pro úspěšnou simulaci, stejně tak 
jako nastavení a použití modelu NEMO a tomu, jak výsledky z modelu zpracovat. Kromě této techničtější 
stránky věci jsme se věnovali také možnostem vhodné formy prezentace nebo (pokud to bylo možné) 
uvedení good practice z jiné země, kde třeba již podobný návrh funguje. V závěru každé podkapitoly 
jsme pro každý návrh zhodnotili jeho výhody a nevýhody stejně tak jako ilustrovali vzorový příklad použití 
daného návrhu. 

Další část kapitoly 4 je věnována doplňkovým návrhům. Jedná se o návrh sdělovat navíc i další 
informace kromě čísla týkajícího se výše důchodů. Tyto další informace můžou jedincům pomoci v 
pochopení jejich situace. Blíže rozpracováváme sdělování informací ohledně důchodového věku, výši 
důchodu za určitých specifických scénářů nebo informace o zaplaceném důchodovém pojištění. V rámci 
každého tohoto doplňkového návrhu je vždy popsán jeho princip, potřebné vstupy nebo jaký je výstup 
návrhu. Současně s tím jsou doplněné informace i o good practice v rámci ostatních zemích, zhodnocení 
výhod a nevýhod a také vzorový příklad použití doplňkového návrhu. Tato část kapitoly rovněž diskutuje 
využití různých ekonomických scénářů při výpočtu očekávané výše důchodu pomocí mikrosimulačního 
modelu. 

V návaznosti na předchozí, je další dílčí část kapitoly 4 věnována způsobu prezentace informací (jak už 
z pohledu cílových skupin, formy prezentace tak z pohledu různých distribučních kanálů), se zaměřením 
na hledisko rozdělení populace do věkových skupin a důležitosti uvědomění si rozdílů mezi nimi.  

Závěrečná část kapitoly 4 obsahuje souhrnné a komplexní zhodnocení všech návrhů z předcházejících 
částí kapitoly. Nejedná se však o naše doporučení konkrétního vhodného použití. Tomuto doporučení 
se následně věnuje kapitola 5.  

 Variantní návrh přístupů k určení výše důchodů za použití 
mikrosimulačního modelu 

Mikrosimulační model umožňuje simulovat životní dráhy každého jednotlivce, tedy i vývoj celé populace 
a s tím související příjmy a výdaje důchodového systému. Zásluhou toho je možné získat rozdělení výše 
důchodů, které obsahuje více informací než výpočet hodnoty výše důchodu daného jednotlivce pouze 
dle vzorce pro pevně dané parametry (tedy výpočet založený na principech kalkulačky pro jeden pevný 
scénář).  

Přestože výstupy z mikrosimulačního modelu jsou ve světě používány spíše pro interní vládní potřeby 
za účelem modelování změn a možných dopadů těchto změn, nabízí se možnost použít výstupy i 
k informování jednotlivců o jejich očekávané výši důchodu. 

Níže je rozepsáno 6 možných variant využití mikrosimulačního modelu a jeho výstupů k informování 
populace. Jedná se o následující: 

• Varianta 1: Skupina jedinců s podobnými parametry 

• Varianta 2: Neanonymizovaná simulace pro konkrétního jedince 

• Varianta 3: Online nástroj provádějící simulaci na vyžádání 

• Varianta 4: Online nástroj přiřazující jedinci předpřipravené výsledky z modelu 
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• Varianta 5: Zohlednění výše prostředků důchodového systému 

• Varianta 6: Výpočet na základě pevného scénáře 

Pro každou variantu je diskutován hlavní princip, technické provedení (potřebné vstupy, nastavení a 
použití modelu NEMO a zpracování výsledků), vhodná forma prezentace, případné použití obdobného 
přístupu v jiných zemích a výhody a nevýhody navrhované varianty. 

Pro lepší pochopení je v každé kapitole zahrnut rovněž vzorový příklad použití varianty. 

 Varianta 1: Skupina jedinců s podobnými parametry 

Varianta 1 spočívá v tom, že daný jedinec je přiřazen do předem definované skupiny. Skupina obsahuje 
dostatečný počet simulací životních drah a jedinci jsou prezentovány výsledky přiřazené skupiny. 
Výhodou tohoto přístupu je, že rozčleněním populace do skupin dojde k časové úspoře při samotné 
simulaci. Jako nevýhoda může být vnímána skutečnost, že se nejedná o plně individuální přístup 
k danému jedinci, ale díváme se na něho prostřednictvím přiřazené skupiny. Vzhledem k tomu, že při 
této variantě lze vycházet pouze z údajů, které má MPSV k dispozici, jeví se papírová forma informování 
jako optimální možnost sdělování informací. 

4.1.1.1 Princip 

Hodnoty o budoucí výši důchodů pro každého jednotlivce jsou při použití Varianty 1 získány pomocí 
hodnot ze simulace důchodů určité předdefinované skupiny. Tyto skupiny jsou zvoleny tak, aby každého 
jednotlivce bylo možné na základě zvolených parametrů přiřadit do jedné z nich. Mikrosimulační model 
je spuštěn tolikrát, aby byl získán dostatečný vzorek dat. Pozorovány jsou výše důchodů v rámci 
jednotlivých skupin. Dále je možné u výše důchodů v rámci skupiny pracovat s rozdělením, minimem, 
maximem, mediánem, průměrem, intervaly apod. 

Obrázek 14: Grafické představení principu Varianty 1 

 

4.1.1.2 Možnosti předdefinovaných skupin 

Každý jednotlivec je v rámci populace přiřazen do určité skupiny dle předem definovaných parametrů, 
např. věku, pohlaví, příjmů, vzdělání apod. Granularita skupin může být různá. Možnosti volby 
parametrů určujících skupiny dělíme dle jejich dostupnosti na tři přístupy:  

1) Přístup 1: Dělení do skupin dle parametrů, které má MPSV v současnosti k dispozici: 
Nejjednodušším přístupem k rozdělení skupin je takové rozdělení, jež je MPSV schopné provést 
na základě údajů, které má pro konkrétní jednotlivce v současné době k dispozici, a které jsou 
využívány v rámci mikrosimulačního modelu (tedy pohlaví, věk, odpracovaná doba a 
vyměřovací základ). Výhodou tohoto nastavení je, že se neočekávají žádné další úpravy 
modelu a nutnost doplňovat další data. Otázkou v tomto případě zůstává, zda je vypovídací 
hodnota při takto obecném dělení do skupin dostačující. 

2) Přístup 2: Doplnění parametrů z jiných dostupných zdrojů: Základní parametry zmíněné výše 
jsou v rámci tohoto přístupu doplněny o další podrobnější informace. Tyto doplňující informace 
je následně možno zaimplementovat do mikrosimulačního modelu a při simulacích používat – 
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např. místo výkonu zaměstnání (kraj, okres), které v současné době projekci neovlivňuje, ale 
bylo by jej možné zavést. Dále také vzdělání, které projekci již ovlivňuje a každému je přiřazeno 
statistickým modelem. Výhodou je zpřesnění odhadů zásluhou méně obecného zařazení do 
skupin. Nevýhodou je nutnost úpravy modelu pro parametry, které zatím do projekce nevstupují 
(např. bydliště) a náročnost procesu doplnění informací, které momentálně nemá MPSV plně 
k dispozici (např. zpřesnění údajů o vzdělání). Nekompletnost informací může být případně 
řešena odhadem/doplněním chybějícího parametru a vhodnou formulací při prezentování výše 
důchodu (např. Dle našich informací jste muž se středoškolským vzděláním. Pokud se mýlíme, 
prosím dejte nám vědět). Díky tomuto řešení je možné doplnění chybějící parametrů do 
databáze, avšak je nutné očekávat určitou míru aktivity ze strany příjemců informací. 

3) Přístup 3: Doplnění parametrů na základě odpovědí jednotlivých občanů: V tomto přístupu 
dochází k dalšímu rozšíření informací a jejich implementací do modelu. Tyto informace (např. 
počet dětí, očekávaný růst příjmů, očekávaná mateřská/rodičovská, atd.) je nutné získat na 
základě dotazníků vyplněných občany. Tento přístup umožňuje velice konkrétní dělení do 
skupin, a tedy velké zpřesnění odhadu, avšak proveditelnost získávání informací je spíše 
nereálná. Vhodné využití těchto parametrů je forma interaktivního nástroje, kde by tyto 
informace bylo možné vyplnit např. online. Takovýto interaktivní nástroj by mohl sloužit jako 
doplnění informování papírovou formou. 

Za úvahu stojí rovněž provedení důkladnější analýzy toho, které parametry mají na výši důchodu 
signifikantní vliv, a tedy jaké dělení do skupin je nejvhodnější. Dle našeho názoru se jedná o parametry: 

• Současná mzda osoby 

• Současná pozice na trhu práce (zaměstnaný/nezaměstnaný/neaktivní) 

• Historická doba pojištění  

• Historické mzdy osoby (respektive vyměřovací základy) 

• Vzdělání 

• Věk a pohlaví 

• Region bydliště (v současném modelu se nepoužívá) 

• Invalidita 

Skupiny by měly být volené tak, aby dobře reprezentovaly skupiny obyvatelstva, které lze pozorovat ve 
společnosti. Domníváme se, že z hlediska věku stačí vytvořit skupiny v pravidelných intervalech. 
Naopak v případě mzdy může být šířka intervalu pro každou skupinu různá (např. tak, aby každá 
skupina používala stejné rozmezí kvantilu mzdy).  

Problematické mohou být výsledky takových jednotlivců, kteří se vyskytují v krajních hodnotách 
definované skupiny a mohou tak výsledky zkreslovat (např. 30letý ve skupině 30 - 35 let).  Tato situace 
může být řešena např. konceptem překrývajících se skupin. Skupiny se nastaví tak, aby bylo pro 
každého jednotlivce možné zvolit skupinu, ve které nejsou jeho parametry krajní (např. skupiny dle let: 
25 - 30, 27 - 32, 30 - 35, a tedy 30leté osobě by byly prezentovány výsledky ze skupiny 27 - 32 let).  

Zároveň vzhledem k technickým omezením systému Prophet není možné zvolit příliš mnoho skupin. 
Teoretické maximum je 9 999, ovšem každá další skupina zvyšuje nároky na výkon počítače. 
V modelech používaných pojišťovnami jsou proto pro výpočet jejich peněžních toků většinou používány 
hodnoty nepřesahující 500. Vyšší počet skupin bude možné zvolit, pokud dojde k výraznému omezení 
objemu vypisovaných výsledků pro každou skupinu (tzv. reportovacích proměnných). Doporučujeme, 
aby analytici MPSV provedli testy, které v tomto ohledu prozkoumají konkrétní možnosti jejich modelu. 

Doporučený postup pro volbu skupin  

Za stěžejní při volbě skupin považujeme nalézt rovnováhu mezi počtem skupin (který ovlivňuje 
plastičnost získaných výsledků), počtem modelpointů v jedné skupině (na němž závisí spolehlivost 
výsledků pro danou skupinu) a výpočetním časem. Ten představuje hlavní omezení při praktickém 
použití varianty. 

Doporučujeme nejprve zvolit celkový strop pro počet seběhnutých modelpointů (např. 20 000 000, pro 
které v současné době trvá výpočet necelý den). Skupiny budeme upřesňovat a navyšovat jejich počet, 
dokud celkový počet modelpointů nepřesáhne tento strop a dokud se dané upřesnění (např. přidání 
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dalšího rozlišovacího parametru) bude jevit jako smysluplné (je z hlediska dostupných informací 
prakticky použitelné a má vliv na výše důchodů ve skupině). 

Prvním krokem při volbě skupin může být rozdělení dle základních kategoriálních proměnných, a to: 

• Pohlaví (2 možnosti) 

• Vzdělání (4 možnosti) 

Toto základní dělení tvoří 8 skupin. Ty lze dále dělit podle zvolených parametrů např. následujícím 
způsobem: 

1. Zvolit použité parametry (např. příjem, věk, doba pojištění). 

2. Každému parametru přidat řádově počet intervalů (např. 10 pro každý parametr, což dává 
8*10*10*10 = 8 000 skupin a tedy 8 000 000 modelpointů za předpokladu 1 000 modelpointů 
ve skupině). 

3. Každou skupinu seběhneme několikrát vždy pro 1 000 modelpointů a podíváme se, nakolik se 
výsledky, které chceme reportovat, liší napříč jednotlivými výpočty. Pokud je variabilita v některé 
skupině vyšší než požadovaná přesnost sdělených informací (např. průměr ze seběhnutých 
1 000 modelpointů vyšel pokaždé výrazně jinak), zvýšíme počet modelových bodů ve skupině. 
Tím zajistíme spolehlivost reportovaných výsledků. (Tato prvotní analýza může být velmi 
zdlouhavá, protože vyžaduje opakované běhy modelu. Zrychlit ji lze například tím, že se v první 
vlně provede jen pro několik vybraných skupin a jejich výsledky se zobecní – například pokud 
je potřeba zvýšit počet modelových bodů ve všech vybraných skupinách, zvýšíme ho rovnou i 
pro skupiny ostatní a celkový test seběhneme rovnou na upravených hodnotách. Zároveň se 
jedná o cvičení do značné míry jednorázové – lze očekávat, že potřebné počty modelových 
bodů na skupinu zůstanou stabilní i do dalších let, dokud v modelu nedojde k výrazným 
úpravám).  

4. Pro jednotlivé skupiny lze analyzovat zastoupení jedinců spadajících do této skupiny ve 
společnosti, pokud do dané skupiny spadá výrazně větší počet jedinců, doporučujeme skupinu 
dále rozdělit (např. místo jednoho intervalu pro příjem použít dva), naopak pro skupiny s velice 
nízkým počtem jedinců ve společnosti je možné intervaly mírně rozvolnit (např. sloučit věkové 
skupiny) 

Pokud v některé ze skupin nelze najít dostatečný počet modelpointů pro zajištění stabilních výsledků, 
doporučujeme spustit simulaci vícekrát (viz níže). 

Ke zvážení nabízíme také přístup, kdy nejsou pro výšky platu určené intervaly, dle kterých se tvoří 
skupiny, nicméně výše důchodu je vypočítána v dané skupině pro vzorovou výšku současného platu 
(např. 20 000). Sledovány jsou vyměřovací základy a doby pojištění v době odchodu do důchodu a 
vyměřovací základy jsou následně přeškálovány dle skutečné výše platu konkrétního jednotlivce. 
Diskuze k použití tohoto přístupu je provedena v kapitole týkající se Varianty 4, především v části 
4.1.4.2. Výhoda tohoto přístupu při použití Varianty 1 tkví ve snížení počtu potřebných skupin (a tedy 
výpočetního času a práce spojené s tvořením skupin), na druhou stranu při plošném použití tento přístup 
vyžaduje značnou úpravu výstupů z modelu, která použití této varianty komplikuje.  

4.1.1.3 Potřebné vstupy 

Rozsah vstupů závisí na definici jednotlivých skupin. Přístup 1 nepotřebuje žádné další vstupy oproti 
současné situaci. Pro utvoření skupin dle Přístupu 2 je třeba doplnit vstupní informace o zvoleném 
parametru, např. místo výkonu zaměstnání či vzdělání. Pro doplnění místa výkonu zaměstnání se nabízí 
využití evidenčního listu nebo místa trvalého bydliště. Oba tyto přístupy ale informace zkreslují. 
Vzhledem ke skutečnosti, že na Evidenčním listu je uvedeno sídlo zaměstnavatele (nikoli místo výkonu 
zaměstnání) a trvalé bydliště může jedinec mít i mimo oblast, kde pracuje. Pro doplnění vzdělání lze 
vyjít z databáze ISPV, která je nově propojená s ostatními podklady MPSV. Jejím omezením je to, že 
nezahrnuje všechny osoby v české populaci. Přístup 3, který vyžaduje největší počet vstupů, vyžaduje 
rovněž největší přípravu. Od každého jedince je nutné sesbírat informace jako např. počet let na 
rodičovské dovolené, očekávaný růst mzdy s ohledem na obor zaměstnání, doba, kdy daný jedinec 
neplatil důchodové pojištění z důvodu pečování o jinou osobu atd. 
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Další vstupy nezbytné pro simulace a netýkající se konkrétního jedince se neliší od současného 
nastavení. 

4.1.1.4 Nastavení a použití modelu NEMO 

Nastavení Prophetu 

Model spustíme na takovém počtu simulací, aby celkový počet projektovaných životních drah v rámci 
skupiny byl alespoň 1 000. Jelikož počet simulací je společný pro celý běh modelu nastavený pomocí 
run settings, doporučujeme rozdělit skupiny podle zvoleného počtu simulací a vytvořit několik variant 
run settings, které se budou lišit nastavením počtu simulací, ale jinak budou identické.  

Počet období, pro něž chceme provádět výpočty, stačí nastavit na nejnižší hodnotu, při které se všechny 
osoby ze skupiny dostanou do důchodového věku. To provedeme v nastavení run settings vyškrtnutím 
volby „Use Default Projection Term“ a vyplněním příslušné hodnoty „Maximum Projection Term“.  

Pomocí „variable group“ nastavíme, které proměnné má model vypisovat standardním způsobem (tzn. 
pro každý měsíc v součtu za všechny osoby se stejným SPCODE). Pokud kromě samotného určení 
výše důchodů pro jednotlivé skupiny osob nebude docházet k dalšímu zkoumání výsledků (např. kvůli 
validaci modelu), může tento seznam zůstat prázdný, protože výši důchodů budeme reportovat jinak 
(viz část o zpracování výsledků). Ostatní nastavení Prophetu necháme tak, jako při běžných spuštěních 
modelu. 

Nastavení vstupů 

Z modelu vyřadíme všechny osoby, kterým informaci nechceme posílat (tzn. osoby mladší 18 let, 
starobní důchodci, osoby, které do modelu teprve vstoupí v budoucnu, osoby, které je efektivnější 
informovat jiným způsobem apod.). V důsledku toho se výrazně sníží výpočetní náročnost. 

Osoby rozdělíme do skupiny a všem osobám v rámci dané skupiny přidělíme stejný SPCODE příslušící 
dané skupině (tzn. všem osobám ve skupině 1 je přiřazen SPCODE rovný 1). 

Všechny hodnoty v používaných úmrtnostních tabulkách nastavíme na 0 (chceme spočítat důchod za 
předpokladu, že se ho osoba dožije). Stejně tak nastavíme na nulu pravděpodobnost emigrace. 

Všem osobám nastavíme, že do důchodu odejdou v měsíci, kdy dosáhnou důchodového věku (tím 
odstraníme možnost předčasného důchodu nebo přesluhování). 

Nastavení výstupů 

Do modelu je potřeba zavést vypisování výše důchodů pro každého člověka do CSV souboru (Prophet 
za normálních okolností neumožňuje vypisovat výsledky pro všechny jednotlivce). Výpočet všech 
dalších charakteristik – např. průměr, medián nebo kvartily se potom provede mimo Prophet. 

4.1.1.5 Zpracování výsledků z modelu 

Výsledkem simulace jsou výše důchodů v rámci předdefinované skupiny. Mezi výsledky se mohou 
objevit nulové hodnoty. Ty jsou způsobené tím, že daný jedinec nesplnil podmínku doby pojištění. Pokud 
je nulových hodnot větší množství (např. více, než 5 %), může být vhodné se na danou skupinu dívat 
s jiným přístupem (v takovém případě je nutné zjistit, proč tak velké množství lidí nesplňuje podmínku 
doby pojištění, zda není skupina špatně definovaná nebo model špatně nastaven atd.). Pokud je naopak 
množství nulových hodnot zanedbatelné, doporučujeme je z výsledků vyřadit, protože nás zajímají 
nenulové výše důchodů, na které mají lidé nárok. 

Z těchto dat se dále dají vytvořit např. následující statistiky (bližší diskuze v kapitole 4.3.2.1): 

• Minimum, maximum; 

• Kvartily, případně jiné kvantily; 

• Průměr;  
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• Medián; 

• Směrodatná odchylka / rozptyl. 

Dostatečné množství dat pro danou skupinu (a konkrétního jedince) umožňuje vytvoření grafů (bližší 
diskuze v kapitole 4.3.2.1), např.: 

• Histogram hodnot ve skupině; 

• Rozdělení (hustota pravděpodobnosti) výše důchodu ve skupině. 

4.1.1.6 Vhodná forma prezentace 

Varianta 1 umožňuje papírové informování. Níže je popsána vhodná forma prezentace právě pro 
papírovou formu informování. 

Varianta poskytuje velké množství informací, které je možné koncovému příjemci poskytnout. Pro 
dostatečnou srozumitelnost je nicméně vhodné jedince informacemi nezahltit a množství sdělovaných 
informací omezit. 

Doporučujeme zvolit například jednu až tři statistky, které budou tvořit hlavní sdělení, a ty prezentovat. 
Nabízí se medián (jedna prezentovaná statistika), nějaké rozmezí učené kvantily (dvě prezentované 
statistiky) či prezentace ve formě scénářů (použití tří statistik, např. 10% kvantil pro pesimistický scénář, 
medián pro neutrální a 90% kvantil pro optimistický scénář). 

Ze vzorku lze také snadno vyrobit histogram důchodů, který může sloužit jako podpůrný prvek např. při 
prezentování mediánu či kvantilů výše důchodu ve skupině (nedoporučujeme však v případě prezentace 
ve formě tří scénářů). Hustotu pravděpodobnosti považujeme za příliš komplikovanou a 
nedoporučujeme do personalizovaného dopisu zahrnovat. 

Dále je rámci představení skupin důležité dostatečně vysvětlit jejich konkrétní rozdělení, stejně tak jako 
způsob přiřazení jednotlivce do dané skupiny. Rovněž použití statistik vyžaduje detailní slovní vysvětlení 
(nedá se očekávat, že běžný příjemce informace ví, co je rozptyl, medián atd.) – či rovnou statistiku 
prezentovat tak, aby byla snadněji uchopitelná (vyhnout se technickému názvosloví, procentům a 
podobě). 

Výstupy varianty lze samozřejmě prezentovat i na webových stránkách, kde je možné nějaké základní 
sdělení podobného typu jako výše doplnit pro zájemce o další informace (např. všechny významné 
kvantily, či zobrazení ve formě spotřebního koše). 

4.1.1.7 Good practice 

V rámci rešerše bylo objeveno využití mikrosimulačního modelu k informování o výši důchodu 
prostřednictvím předdefinovaných skupin u Oranžové obálky na Slovensku. Jejich přístup plně 
neodpovídá zde navrhovanému přístupu a samotné technické nastavení je momentálně veřejnosti 
nedostupné know-how, nicméně je nám známo, že při výpočtu dochází k zařazení do skupiny s 
podobnými parametry. 

4.1.1.8 Výhody a nevýhody 

V této podkapitole jsou uvedené obecné výhody a nevýhody Varianty 1. Výhody a nevýhody různých 
přístupů k použití variant jsou diskutovány v rámci textu společně s jejím popisem. 
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Tabulka 7 : Výhody a nevýhody Varianty 1 

VÝHODY NEVÝHODY 

• Možnost využití nástroje, který má MPSV 
k dispozici 

• Zásluhou mikrosimulačního modelu je 
možnost pracovat s různými scénáři vývoje 
životní dráhy jedince 

• Jedná se o variantu návrhu, která 
nevyžaduje žádnou zásadní změnu 
modelu 

• Širší spektrum informací, které lze zvolit 
k prezentaci (průměr, medián, kvantily)  

• Možnost kontrolovat časovou náročnost 
(pro většinu skupin bude postačovat jedna 
simulace) 

• Nároky na úložiště nepřesahují možnosti 
MPSV 
 

• Nutnost definovat skupiny a zařadit do nich 
jednotlivce 

• Větší množství informací, delší text – riziko 
nepochopení, zmatení, odrazení od čtení  

• Jedná se o simulaci za současného 
nastavení legislativy   

• Obtížnější kontrola výsledků modelu 
z důvodu specifického nastavení úmrtnosti 
a dalších vstupů 
 

 

4.1.1.9 Vzorový příklad použití varianty 

Níže je ilustrováno použití návrhu pro konkrétní skupinu od použitých vstupů až po prezentaci výsledků. 
Skupina v příkladu je definovaná na základě následujících parametrů (příklad parametrů uvedených 
v rámci všech tří variant): 

• Pohlaví (informace MPSV dostupná) 

• Věk (informace MPSV dostupná) 

• Doba placení pojištění (informace MPSV dostupná) 

• Vyměřovací základ (informace MPSV dostupná) 

• Místo výkonu zaměstnání (informace získaná dle trvalého bydliště) 

• Náhradní doba pojištění (informace získaná od jednotlivých občanů na základě dotazů 

týkajících se rodičovské dovolené, doby pečování a jinou osobu a na základě informací o 

invalidním důchodu z databáze MPSV) 

Místo výkonu zaměstnání je možné použít ke zpřesnění pravděpodobnosti ztráty zaměstnání (např. dle 
informací o nezaměstnaných na jednotlivých úřadech). Náhradní doba pojištění pak specifikuje minulost 
– zužuje tedy výběr modelpointů pro danou skupinu. 

Definovaná skupina budou muži od 50 do 56 let, (za použití překrývajících se skupin – výsledky této 
skupiny pak budou prezentovány mužům ve věku 52, 53 a 54 let), s dobou placení důchodového 
pojištění 25 let a více, s vyměřovacím základem spadajícím do intervalu 30 až 40 tisíc, pracující ve 
Středočeském kraji a s nulovou náhradní dobou pojištění.  

Ověříme, že zvolená skupina obsahuje dostatečný počet (alespoň 1 000) jedinců. Pokud by tomu tak 
nebylo, museli bychom definovat skupinu šířeji nebo spustit více simulací. V rámci příkladu nicméně 
předpokládáme splnění této podmínky. Model bude spuštěn pro odpovídající modelpointy pouze 
jednou. Počet období, pro které chceme provádět výpočet, je 15 let, protože všechny osoby ve skupině 
za 15 let dosáhnou důchodového věku. V nastavení Prophetu zvolíme prázdnou variable group (model 
tedy nebude vypisovat jiné výsledky, než výši důchodu a příslušnost ke skupině). Ostatní nastavení 
Prophetu, vstupů a výstupu je nastaveno stejně, jako je uvedeno v části 4.1.1.4 

Výstupem je v tomto ilustračním případě CSV soubor obsahující výše důchodu pro každého jednotlivce. 
Tyto výstupy mohou být dále zpracovány v libovolném softwaru (např. R). Předpokládáme, že mezi 
výsledky se objevují dvě nulové hodnoty, ty před další analýzou odstraníme (jednat se může např. o 
osoby, které byly v projekci delší dobu nezaměstnané a z toho důvodu ještě nedosáhly na potřebnou 
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dobu pojištění). Ze získaných hodnot lze jednoduše získat medián výše důchodů pro zkoumanou 
skupinu.  

Každému muži spadajícímu do vydefinované skupiny je zaslán dopis prezentující výši důchodu 
v korunách společně s krátkým slovním vysvětlením. Takovýto dopis může mít následující podobu: 

Vážený pane Masopuste, 

na základě informací, které o Vás máme k dispozici, jsme vypočetli očekávanou výši státního starobního 
důchodu, na kterou budete mít nárok. Jedná se o částku 15 200 Kč, kterou obdržíte každý měsíc. 
Jedná se o odhad budoucnosti, který nemůže být zcela spolehlivý. 

Ve výpočtu jsme předpokládali, že patříte do skupiny mužů ve věku od 50 do 55 let pracujících ve 
Středočeském kraji. Dále jsme předpokládali, že jste za svůj život odpracoval více než 25 let a Váš 
průměrný vyměřovací základ (pojem vysvětlen dále v dopise, např. jako poznámka pod čarou) je 
v rozmezí 30 – 40 tisíc. 

Pokud je nějaká z těchto informací nepravdivá nebo máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na 
adrese xyz@xy.cz. 

 Varianta 2: Neanonymizovaná simulace pro konkrétního jedince 

Ve variantě 2 probíhá neanonymizovaná simulace pro konkrétního jedince, kdy je na základě historie 
jedince přiřazen konkrétní modelpoint s parametry odpovídajícími této historii, pro který se provedou 
simulace za účelem zjistit předpokládanou výši důchodu. Tyto simulace reflektují různé životní dráhy 
jedince. Výhodou této varianty je skutečně individualizovaný přístup a výpočet, stejně tak skutečnost, 
že informování o výši důchodu může probíhat prostřednictvím papírové formy. Na druhou stranu se u 
této varianty musí počítat s vyšší náročností přípravy (získání historických dat o jedinci) i s vyšší 
výpočetní náročností. 

4.1.2.1 Princip 

Na základě všech dostupných parametrů je každému jednotlivci přiřazen v modelu právě jeden 
modelpoint, jehož nastavení odpovídá historii jednotlivce. Následně je spuštěno dostatečné množství 
simulací (minimálně 1 000). Pro každého jednotlivce je tímto způsobem získáno množství možných výší 
důchodu. Z těchto dat lze dále odvodit statistiky, které jsou následně jednotlivým obyvatelům 
prezentovány. 

Obrázek 15: Grafické představení principu Varianty 2 

 

4.1.2.2 Potřebné vstupy 

Tento návrh vyžaduje kompletní informace o každém jednotlivci v takovém rozsahu, aby bylo každému 
možné přiřadit právě jeden modelpoint, jehož nastavení odpovídá historii jedince, tedy pohlaví, věk, 
vyměřovací základ, ekonomický stav, doba pojištění, náhradní doba pojištění, nejvyšší dosažené 
vzdělání, délka nezaměstnanosti, rodinný stav, počet dětí, příjmy při samostatné výdělečné činnosti, 
příjmová historie. Ačkoli o velkém množství jedinců má MPSV tyto vstupy k dispozici (v dostatečné 
kvalitě), existuje nezanedbatelné procento osob, pro něž je většina těchto stavů přiřazena pomocí 
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statistických modelů na základě rozdělení ve společnosti, a nelze tedy zaručit, že údaje v nastavení 
modelpointu zcela odpovídají reálné životní situaci jedince. K doplnění všech potřebných informací je 
nezbytná pravidelná kooperace všech jednotlivců ve společnosti, což je prakticky neproveditelné. Pro 
jistou skupinu příjemců informace o budoucích důchodech by proto bylo potřeba přikročit k nějaké formě 
odhadu a tato metoda by tedy nepřinesla přesnější údaje oproti jiným, méně náročným variantám.  

Dalším nezbytným vstupem je samotné propojení anonymizovaných modelpointů s údaji o reálných 
osobách. Momentálně MPSV dostává data o občanech v anonymizované formě od ČSSZ – 
deanonymizace by tedy musela proběhnout ve spolupráci s touto institucí. Zde vidíme dva možné 
přístupy: 

• ČSSZ dodá MPSV veškeré informace deanonymizované – v takovém případě může MPSV 
nekompletní informace doplnit jednoduše o informace poskytnuté konkrétním jedincem. 

• ČSSZ dodá data anonymizovaná, klíč k deanonymizaci dostanou pouze pracovníci MPSV, kteří 
tato data nezbytně potřebují (tedy ty osoby, které by výsledky zasílaly občanům). V takovém 
případě nicméně může být náročnější přiřadit doplňující informace poskytnuté konkrétním 
jedincem do anonymizovaných dat (nezbytná spolupráce s osobami vlastnícími klíč k 
deanonymizaci). 

Pokud je k dispozici tabulka s kompletními informacemi pro každého jedince (anonymizovaná či 
neanonymizovaná), lze ji poměrně jednoduše transformovat do formátu modelových bodů. 

Další vstupy nezbytné pro simulace a netýkající se konkrétního jedince se neliší od současného 
nastavení.  

4.1.2.3 Nastavení a použití modelu NEMO 

Nastavení Prophetu 

Model spustíme alespoň 1 000krát, abychom pro každého jednotlivce získali dostatečný počet 
projektovaných životních drah. Takové množství běhů nicméně představuje značnou časovou 
náročnost (a to i v případě vynechání všech nepotřebných modelpointů), která brání reálnému použití 
této varianty.  

Možnosti snížení výpočetní doby (v případě potřeby lze aplikovat i na jiné návrhy):  

• Snížení počtu simulací pro jednoho člověka. Toto řešení však nestačí samo o sobě, neboť 
budou-li do výpočtu zahrnuti všichni příjemci informace o budoucích důchodech, bude dle 
našeho názoru v reálném čase možné výpočet provést nanejvýš na několika desítkách simulací 
a to není dostatečný počet pro tvorbu validních závěrů. Doporučujeme nicméně analytikům 
MPSV provést analýzu konvergence modelu a zjistit tak, jaký nejmenší počet simulací je 
dostačující.  

• Aplikace varianty pouze pro malou cílovou skupinu. 

• Hardwarové řešení, např. využití cloudové platformy. To však není ve spojení s Prophetem příliš 
běžné a mohlo by se jednat o poměrně finančně náročné řešení.  

• Vytvoření varianty modelu, ve které by se k hlavním osobám nepřiřazovali partneři ani děti. 
Správa dvou paralelních modelů klade větší nároky na jejich správu (aby nedocházelo 
k narušení jejich konzistence), výpočet se nicméně zrychlí vynecháním projekcí vedlejších 
osob, které na samotnou výši starobního důchodu nemají vliv.  

• Agregace stejných a podobných osob. 

o Pro jednotlivce s identickými vstupy stačí jeden společný modelpoint (taková situace je 
spíše méně obvyklá, lze očekávat např. u mladších lidí bez pracovní minulosti). 

o Pro jednotlivce s podobnými stavy lze zvolit vzorový modelpoint a hodnoty ostatních 
osob dopočítat přeškálováním (např. osoby se stejnými vstupy kromě vyměřovacího 
základu – vzorový modelpoint s vyměřovacím základem 20 000 Kč – pro něj jsou 
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provedeny simulace, pro osobu se stejnými vstupy, ale vyměřovacím základem 
25 000 Kč; nasimulované hodnoty jsou následně přenásobeny koeficientem 1,25). 

o Někteří jedinci mohou mít rozdílnou historii, ale přesto se mohou shodovat ve všech 
veličinách, které rozhodují o jejich budoucích životních drahách. Potom stačí simulovat 
životní dráhu jen pro jednoho z nich a její relevantní výsledky, tedy doby pojištění a 
vyměřovací základy získané v průběhu projekce, přiřadit i osobě druhé. Prophet by se 
spouštěl jen pro vybrané osoby a výpočet důchodů by probíhal v rámci zpracování 
výsledků například v R. Taková podobnost může dle našeho názoru nastávat 
dostatečně často na to, aby podobný proces mělo smysl zavést, protože projekce osoby 
do budoucna závisí především na pohlaví, vzdělání, věku, současném příjmu a 
současné pozici na trhu práce. Doporučujeme nicméně provést pečlivou analýzu toho, 
jaké hodnoty pozorované v historii jedince mají na jeho budoucnost vliv a jaké nikoli.  

Počet období, pro něž chceme provádět výpočty, stačí nastavit na takovou hodnotu, pro kterou 
dosáhnou i nejmladší osoby v modelu důchodového věku. Provedeme tak v nastavení run settings 
vyškrtnutím volby „Use Default Projection Term“ a vyplněním příslušné hodnoty „Maximum Projection 
Term“.  

Pomocí „variable group“ nastavíme, které proměnné má model vypisovat standardním způsobem (tzn. 
pro každý měsíc v součtu za všechny osoby se stejným SPCODE). Pokud kromě samotného určení 
výše důchodu pro každého jedince nebude docházet k dalšímu zkoumání výsledků (např. kvůli validaci 
modelu), může tento seznam zůstat prázdný, protože výši důchodu budeme reportovat jinak (viz část o 
zpracování výsledků).  

Ostatní nastavení Prophetu necháme tak, jako při běžných spuštěních modelu. 

Nastavení vstupů 

Z modelu vyřadíme všechny osoby, kterým informaci nechceme posílat (tzn. osoby mladší 18 let, 
starobní důchodci, osoby, které do modelu teprve vstoupí v budoucnu, osoby, pro které je efektivnější 
informovat jiným způsobem).  

Všechny hodnoty v používaných úmrtnostních tabulkách nastavíme na 0 (chceme spočítat důchod za 
předpokladu, že se ho osoba dožije). Stejně tak nastavíme na nulu pravděpodobnost emigrace. 

Všem osobám nastavíme, že do důchodu odejdou v měsíci, kdy dosáhnou důchodového věku (tzn., 
odstraníme možnost předčasného důchodu nebo přesluhování). 

Zpracování výsledků 

Do modelu je potřeba zavést vypisování výše důchodů pro každého člověka do CSV souboru (Prophet 
za normálních okolností neumožňuje vypisovat výsledky pro všechny jednotlivce). Je však třeba si 
uvědomit, že se jedná o obrovské množství dat, jelikož výsledky pro každého jedince obsahují 1 000 
možných hodnot výše důchodu. I toto tvoří technický problém, který by bylo v případě aplikace návrhu 
třeba vyřešit (např. použitím tohoto přístupu pouze pro určitou skupinu). Výpočet všech dalších 
charakteristik – např. průměr, medián, kvartily se potom provede mimo Prophet. 

4.1.2.4 Zpracování výsledků z modelu 

Výsledkem simulace pro daného jednotlivce jsou výše důchodu pro 1 000 různých scénářů vývoje jeho 
životní dráhy. Mezi výsledky se mohou objevit nulové hodnoty způsobené tím, že jednotlivec v rámci 
daného scénáře nesplnil podmínku doby pojištění. Pokud je nulových hodnot větší množství (např. více, 
než 5 %), může být vhodné dívat se na daného jednotlivce s jiným přístupem (zjistit, proč v tak velkém 
množství scénářů nesplňuje podmínku pro získání důchodu a případně na tuto situaci upozornit atd.). 
Pokud je naopak množství nulových hodnot zanedbatelné, doporučujeme je z výsledků vyřadit, protože 
nás zajímají nenulové výše důchodů. 

Z těchto dat se dále dají vytvořit např. následující statistiky (bližší diskuze v kapitole 4.3.2.1): 

• Minimum, maximum; 
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• Kvartily, případně jiné kvantily; 

• Průměr;  

• Medián; 

• Směrodatná odchylka / rozptyl. 

Dostatečné množství dat pro danou skupinu (a konkrétního jedince) umožňuje vytvoření grafů (bližší 
diskuze v kapitole 4.3.2.1), např.: 

• Histogram možných důchodů daného jedince; 

• Rozdělení (hustota pravděpodobnosti) výše důchodu daného jedince. 

4.1.2.5 Good practice 

V rámci rešerše nebylo objeveno využití výsledků ze simulace životních drah konkrétních jednotlivců k 
informování. 

4.1.2.6 Vhodná forma prezentace 

Varianta 2 umožňuje papírové informování. Níže je popsána vhodná forma prezentace právě pro 
papírovou formu informování. 

Varianta poskytuje velké množství informací, které je možné koncovému příjemci poskytnout. Pro 
dostatečnou srozumitelnost je nicméně vhodné jedince informacemi nezahltit a množství sdělovaných 
informací omezit. 

Doporučujeme zvolit například jednu až tři statistky, které budou tvořit hlavní sdělení, a ty prezentovat. 
Nabízí se medián (jedna prezentovaná statistika), nějaké rozmezí učené kvantily (dvě prezentované 
statistiky) či prezentace ve formě scénářů (použití tří statistik, např. 10% kvantil pro pesimistický scénář, 
medián pro neutrální a 90% kvantil pro optimistický scénář). Medián nicméně v tomto kontextu 
nepovažujeme za tak vhodný, jako v případě Varianty 1, a to z důvodu, že medián výše důchodů jedinců 
s podobnými parametry se jeví jako pochopitelnější sdělení než medián odhadnutých výší důchodů 
daného jedince. Obecně je totiž v komunikaci s veřejností medián používán spíše v kontextu skupin 
(např. medián platu v ČR apod.) 

Ze vzorku lze také snadno vyrobit histogram důchodů, který může sloužit jako podpůrný prvek např. při 
prezentování mediánu či kvantilů výše důchodu ve skupině (nedoporučujeme však v případě prezentace 
ve formě tří scénářů). Hustotu pravděpodobnosti považujeme za příliš komplikovanou a 
nedoporučujeme do personalizovaného dopisu zahrnovat. 

Dále doporučujeme jedince sdělit, jaké informace, na kterých byl výpočet založen, o něm má MPSV 
k dispozici  

Výstupy varianty lze samozřejmě prezentovat i na webových stránkách, kde je možné nějaké základní 
sdělení podobného typu jako výše doplnit pro zájemce o další informace (např. všechny významné 
kvantily, či zobrazení ve formě spotřebního koše). 

Detailnější informace k možnostem formy prezentace lze nalézt v kapitole 4.3.1. 

4.1.2.7 Výhody a nevýhody 

Velké množství technických překážek může bránit použití tohoto návrhu pro celou populaci, je však 
možné použít tento přístup pro menší skupiny lidí, o kterých jsou informace kompletní. Výrazně menší 
množství modelpointů sníží jak časovou, tak paměťovou náročnost. 
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Tabulka 8 : Výhody a nevýhody Varianty 2 

VÝHODY NEVÝHODY 

• Možnost využití nástroje, který má MPSV 
k dispozici 

• Zásluhou mikrosimulačního modelu je 
možnost pracovat s různými scénáři vývoje 
životní dráhy jedince 

• Širší spektrum informací, které lze zvolit 
k prezentaci (průměr, medián, kvantily)  

• Vysoká míra personifikace umožňuje 

dosahování přesnějších výsledků 

• Umožňuje použít přesnou historii 

jednotlivce  

• Přiřazení modelpointu konkrétnímu jedinci 

je technicky komplikované 

• Momentálně nejsou k dispozici data o 

jednotlivcích v dostatečné míře, jejich 

získání je náročné 

• Jedná se o simulaci za současného 
nastavení legislativy   

• Obtížnější kontrola výsledků modelu 
z důvodu specifického nastavení úmrtnosti 
a dalších vstupů 

• Časově velmi náročná metoda – vysoký 

počet simulací i v případě nízkého počtu 

modelpointů způsobí velmi vysoký 

výpočetní čas 

• Ukládání všech výsledků pro každý 

modelpoint je paměťově náročné 

• Náročné zpracování výstupů – jedná se o 

miliony individualizovaných dopisů 

 

4.1.2.8 Vzorový příklad použití návrhu 

Níže je ilustrováno použití návrhu pro konkrétního jedince od použitých vstupů až po prezentaci 
výsledků. Vzorový příklad počítá s použitím pouze pro takové jednotlivce, kteří sami aktivně MPSV 
dodají všechny potřebné informace a o přesnější simulaci výše důchodu si zažádají (čímž se sníží 
výpočetní i paměťová náročnost) – pro tyto osoby máme tedy veškeré potřebné informace o pracovní 
historii. Pro každého jednotlivce jsou k dispozici následující informace z databáze MPSV: 

• pohlaví,  

• věk,  

• vyměřovací základ,  

• doba pojištění. 

Na základě dotazníku vyplněného každým dospělým jednotlivce jsou tyto informace navíc doplněny o: 

• ekonomický stav, 

• náhradní doba pojištění,  

• nejvyšší dosažené vzdělání,  

• délka nezaměstnanosti,  

• rodinný stav,  

• počet dětí,  

• příjem OSVČ,  

• platová historie. 

Nachystány budou takové modelpointy, kde každý reprezentuje jednu z osob a její pracovní historii. 

Model bude tedy spuštěn pro všechny tyto modelpointy 1 000krát. Počet období, pro které chceme 
provádět výpočet, je 30 let, protože nejmladší osoba, která MPSV dodala informace, má v současnosti 
30 let do důchodového věku. V nastavení Prophetu zvolíme prázdnou variable group (model tedy 
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nebude vypisovat jiné výsledky, než výši důchodu). Ostatní nastavení Prophetu, vstupů a výstupu je 
nastaveno stejně, jako je uvedeno v části 4.1.2.4. 

Výstupem je v tomto ilustračním případě CSV soubor obsahující tisíc možných výší důchodu pro 
každého jednotlivce. Tyto výstupy mohou být dále zpracovány v libovolném softwaru (např. R). Nyní 
vezmeme jen ty osoby, u kterých je dosaženo nulových hodnot v méně než 50 případech 
(z 1 000 simulací) – ostatní případy budou řešeny individuálně. Pro ty pak ze získaných hodnot získáme 
5% a 95% kvantil a vytvoříme interval hodnot pro očekávanou výši důchodu. 

Každému jednotlivci, který MPSV poskytl potřebná data a dal souhlas se zpracováním, je zaslán dopis 
prezentující výši důchodu v korunách společně s krátkým slovním vysvětlením. Takovýto dopis může 
mít následující podobu: 

Vážený pane Novotný, 

na základě informací, které o Vás máme k dispozici, informací, které jste nám zaslal (viz přiložená kopie 
dotazníku), a na základě možného vývoje Vašeho pracovního života, jsme vypočetli pravděpodobné 
rozmezí výše Vašeho budoucího státního starobního důchodu, na který budete mít nárok. S 90% 
pravděpodobností se dá očekávat, že měsíční důchod bude mezi 13 260 a 17 835 Kč. Je však třeba 
vzít v potaz, že se jedná o odhad budoucnosti, který nemůže být zcela spolehlivý. 

 Varianta 3: Online nástroj provádějící simulaci na vyžádání 

Ve Variantě 3 je výpočet založen na historii konkrétního jedince, čímž vzniká nesporná výhoda 
individualizace. Na druhou stranu se musí počítat s tím, že je nutné nalézt způsob, jak informace o 
jedincích získat – jako nejlepší cesta se v tomto případě jeví použití webového rozhraní ve formě online 
nástroje (případně v kombinace s papírovou formou informování kde tato varianta slouží jako online 
nástroj doplňující jednoduché informace sdělované papírovou formou a umožňuje jejich upřesnění na 
základě bližší specifikace daného jednotlivce). 

4.1.3.1 Princip 

Hodnoty budoucí výše důchodu pro daného jednotlivce jsou v rámci tohoto návrhu získány ze simulace 
důchodů jedince na základě jeho již prožité historie. Jednotlivec na webové stránce vyplní všechny 
potřebné informace. Na základě těchto informací je připraven jeden modelpoint, pro který je 
mikrosimulační model je spuštěn tolikrát, aby byl získán dostatečný vzorek dat (alespoň 1 000 simulací). 
Pozorovány jsou výše důchodu jako výsledků jednotlivých simulací a dále je možné u výší důchodu 
pracovat s rozdělením, minimem, maximem, mediánem, průměrem, intervaly apod. 

Obrázek 16: Grafické představení principu Varianty 3 

 

4.1.3.2 Potřebné vstupy 

Jednotlivec vyplní veškerá potřebná data (pohlaví, věk, vyměřovací základ, ekonomický stav, doba 
pojištění, náhradní doba pojištění, nejvyšší dosažené vzdělání, délka nezaměstnanosti, rodinný stav, 
počet dětí, příjem OSVČ, platová historie). Pro snazší vyplňování je možné navázat na databázi MPSV 
a po zadání nějakého identifikátoru (např. rodného čísla) doplnit takové informace, které má MPSV pro 
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daného jednotlivce k dispozici (např. pohlaví, věk, odpracovaná doba a vyměřovací základ). Zbývající 
informace je třeba doplnit ručně konkrétním jedincem.  

Další vstupy nezbytné pro simulaci netýkající se konkrétního jedince se neliší od současného nastavení. 

Celý proces Varianty 3 by musel probíhat pomocí skriptu, který by v první fází vyplněné informace 
transformoval do formátu modelových bodů používaných v Prophetu a uložil je do adresáře, do kterého 
má Prophet přístup. Jméno tohoto souboru musí odpovídat jménu produktu v Prophetu. Model by byl 
poté spuštěn s pomocí Prophet API. 

Velké riziko tohoto přístupu spatřujeme v licenčních podmínkách systému Prophet. Není jisté, zda je 
podobné spouštění vůbec možné, a pokud ano, zda je možné provádět výpočet pro několik uživatelů 
naráz. Tuto problematiku doporučujeme analytikům MPSV dobře prostudovat.  

Další omezení pak představuje výpočetní kapacita dostupná MPSV a s ní spojený čas, po který musí 
uživatelé čekat na výsledky. I kdyby neexistovalo omezení z hlediska licenčních podmínek, lze 
očekávat, že nástroj dokáže účinně paralelizovat jen několik výpočtů a ostatní uživatelé by v takovém 
případě museli čekat ve frontě, až do dokončení projekce pro předešlé uživatele. Pro velký počet 
návštěvníků by mohla časová náročnost vzrůst natolik, že by se již nedalo mluvit o online nástroji.  

Oba tyto problémy lze řešit přechodem k variantě „méně online nástroje“, který výsledky modelace pošle 
na email např. následující den. V tomto případě by bylo možné celý den evidovat zájemce, skript by byl 
spuštěn pro všechny zájemce z předchozího dne a výsledky by byly automaticky rozesílány každému 
zájemci na email.  

V neposlední řadě je také potřeba zmínit zásadní vstup varianty – propojení modelpointů v modelu 
s daty získanými na webové stránce. Transformace informací do formátu modelových bodů 
používaných v Prophetu je poměrně technicky náročné a celkově obtížné. 

4.1.3.3 Nastavení a použití modelu NEMO 

Nastavení Prophetu 

Model spustíme na takovém počtu simulací, aby byl celkový projektovaný počet zbývajících životních 
drah jedince alespoň 1 000. Ostatní nastavení necháme tak, jako za běžného spuštění modelu. 

Počet období, pro něž chceme získávat výsledky, se nastaví individuálně podle věku daného jedince. 
Jde o takové nastavení období, aby jedinec dosáhl svého důchodového věku. Toho docílíme tak, že 
v nastavení run settings vyškrtneme volbu „Use Default Projection Term“ a vyplníme příslušnou hodnotu 
do možnosti „Maximum Projection Term“. 

Nastavení vstupů 

Hodnoty v úmrtnostních tabulkách nastavíme na nulu (protože chceme spočítat důchod za předpokladu, 
že se ho daný jedinec, pro kterého je spuštěna simulace, dožije). Stejně tak nastavíme na nulu 
pravděpodobnost emigrace (z důvodu, že chceme vědět, kolik bude mít daný jedinec důchod v rámci 
České republiky). 

U každého jedince se také nastaví, že do důchodu odejde v době dosažení svého důchodového věku 
(tím odstraníme možnost předčasného důchodu nebo přesluhování). 

Zpracování výsledků 

Do modelu je potřeba zavést vypisování výše důchodů pro jedince do CSV souboru (Prophet za 
normálních okolností neumožňuje vypisovat výsledky pro jednotlivé osoby). Výpočet všech dalších 
charakteristik poté proběhne mimo Prophet. Výše zmíněný skript po doběhnutí modelu zajistí 
zpracování výsledku v jiném softwaru a jejich vypsání do webového prohlížeče (případně souboru 
rozesílaného emailem). 
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4.1.3.4 Zpracování výstupu z modelu 

Výsledkem simulace jsou výše důchodu pro daného jedince. Je třeba mít nastavené zpracování 
výsledků tak, aby bylo univerzální pro všechny možné typy výstupů. Mezi výsledky se mohou objevit 
nulové hodnoty způsobené tím, že daný jedinec nesplnil podmínku doby pojištění. Výsledky musí být 
zpracovány plně automaticky, není proto vhodné zkoumat případy s příliš velkými množstvím nulových 
hodnot zvlášť (např. od nějakého počtu 0 se zájemci objeví upozornění či chybová hláška).  

Nulové hodnoty mohou sloužit např. k odhadu pravděpodobnosti, že daný jedinec nebude mít nárok na 
státní důchod (jako poměr nulových hodnot a celkového počtu simulací.) Se zbývajícími hodnotami je 
pak možné zacházet obdobně jako ve Variantě 2:  

Je možno vytvořit např. následující statistiky: 

• Minimum, maximum; 

• Kvartily, případně jiné kvantily; 

• Průměr; 

• Medián; 

• Směrodatná odchylka / rozptyl. 

Dostatečné množství dat pro konkrétního jedince umožňuje vytvoření grafů, např.: 

• Histogram možných důchodů daného jedince; 

• Rozdělení (hustota pravděpodobnosti) výše důchodu daného jedince. 

4.1.3.5 Good practice 

Využití mikrosimulačního modelu jako online nástroje není běžnou praxí, nicméně s doplněním 
jednoduché informace sdělované papírovou formou a jejím rozšířením pomocí webové aplikace se 
můžeme setkat i např. u původní Oranžové obálky ve Švédsku.  

4.1.3.6 Vhodná forma prezentace 

Varianta 3 neumožňuje papírové informování. Níže je popsána vhodná forma prezentace pro 
informování přes internetové stránky. 

Varianta 3 počítá s formou online nástroje, který je oproti typickým důchodovým kalkulačkám schopný 
poskytnout více informací o možné výši důchodu. Díky dostatečnému množství dat lze získat nejen 
hodnoty, ale také odhad celého rozdělení. To umožňuje získat různé vhodné statistiky a grafy. Forma 
webové stránky pak umožňuje všechny tyto výsledky prezentovat, jelikož jejich obsah může být výrazně 
rozsáhlejší než v případě prezentace papírovou formou. 

Interaktivita webových stránek tak umožňuje přepínat mezi různými typy zobrazení hodnot (např. 
relativní vs. absolutní, současná vs. budoucí hodnota) či doplnění další možnosti zobrazení (např. 
zobrazit jako spotřební koš). 

V podstatě neomezený rozsah informací na webové stránce umožňuje rovněž široký popis a vysvětlení 
výsledků i postupu, jak se k těmto výsledkům přišlo. Nicméně za vhodné považujeme hlavní závěry 
prezentovat graficky, stručně a jasně. Všechny základní informace by měly být poskytovány na jednom 
místěna, případný detailnější popis a dovysvětlení lze doplnit jinam – např. v dalších záložkách nebo 
informačních ikonách.  

Detailnější informace k možnostem formy prezentace lze nalézt v kapitole 4.3.1. 

4.1.3.7 Výhody a nevýhody 

Obecný problém online aplikací je ochrana před přetížením nebo hackerskými útoky. Z toho důvodu je 
potřeba disponovat takovou aplikací, která splňuje tyto vyšší nároky. Rovněž předpokládáme nutnost 
dvou modelů/strojů a licencí, jelikož jeden bude plně vytížen online nástrojem, je třeba mít k dispozici 
druhý, pro použití MPSV. 
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Tabulka 9 : Výhody a nevýhody Varianty 3 

VÝHODY NEVÝHODY 

• Možnost využití nástroje, který má MPSV 

k dispozici 

• Zásluhou mikrosimulačního modelu je 

možnost pracovat s různými scénáři vývoje 

životní dráhy jedince 

• Jedná se o variantu návrhu, která 

nevyžaduje žádnou zásadní změnu 

modelu 

• Širší spektrum informací, které lze 

prezentovat  

• Vysoká míra personifikace umožňuje 

dosahování přesnějších výsledků 

• Umožňuje použít přesnou historii 

jednotlivce  

• Informace, které nejsou MPSV dostupné 

doplní sám zájemce – odpadá problém 

získávání vstupů 

• Jedná se o simulaci za současného 

nastavení legislativy   

• Obtížnější kontrola výsledků modelu 

z důvodu specifického nastavení úmrtnosti 

a dalších vstupů 

• Časová a finanční náročnost přípravy 

kvalitní webové stránky 

• Nelze použít plošně – neumožňuje 

papírové informování 

• Technicky náročné – nutnost propojení 

mikrosimulačního nástroje a webového 

rozhraní – Prophet není ideální software 

pro tento účel 

• Při použití on-line může dojít k souběhu 

několika osob v jeden časový okamžik – 

zvyšuje časovou náročnost 

• Při použití Prophetu více osobami naráz 

může dojít k problému s licencemi 

4.1.3.8 Vzorový příklad použití návrhu 

Nyní si ilustrujeme použití Varianty 3 pro konkrétního jedince. Na příslušném webu zadá zájemce (např. 
paní Veselá ve věku 40 let, která bydlí na Vysočině a dělá dělnickou profesi) své jméno a rodné číslo. 
Na základě tohoto se z databáze MPSV (případně ČSSZ, pokud má MPSV pouze anonymizovaná data) 
doplní její odpracovaná doba pojištění a vyměřovací základ. Paní Veselá dále doplní následující 
informace: 

• Náhradní doba pojištění (mateřská či péče o jinou osobu) 

• Vzdělání 

• Rodinný stav, počet dětí 

• Obor zaměstnání, případně místo výkonu zaměstnání (pokud by byly tyto parametry dále 

ovlivňovaly očekávanou výši důchodu např. skrz růst platu či pravděpodobnost ztráty 

zaměstnání) 

Tyto informace jsou pomocí skriptu správně uloženy a je spuštěn mikrosimulační model pro jeden 
modelpoint se stavy odpovídajícími životní situaci paní Veselé. Model spustíme tak, aby byl dostatečně 
velký celkový počet zbývajících životních drah jedince (alespoň 1 000). Počet období, pro která chceme 
získat výsledky je v našem případě 25 let. 

Hodnoty v úmrtnostních tabulkách jsou nastaveny na nulu (chceme, aby se daný jedinec dožil důchodu). 
Stejně tak jsou nastaveny na hodnotu nula pravděpodobnost emigrace. Ostatní nastavení Prophetu 
zůstane nezměněné a spustíme simulaci. 

Výstupem je následně CSV soubor obsahující výše důchodů jedince při jeho různých životních drahách. 
Výstupy mohou být dále zpracovány v libovolném softwaru (např. R), pomocí které jsou získány 
potřebné hodnoty a vhodné grafy. 

Výsledky, které se paní Veselé zobrazí na internetové stránce, mohou být např. následující: 

• Shrnutí základních údajů, včetně platové historie; 

• Tabulku obsahující informace s jakou pravděpodobností její důchod nepřesáhne určitou výši;  
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• Po rozkliknutí jednotlivých řádků tabulky doplňují informace, co si zhruba za tuto částku bude 

moci koupit (např. paní Veselá bude mít s pravděpodobností 50 % důchod nižší než 11 000 Kč, 

za což bude moci zaplatit nájem a energie za malou garsonku, základní nákupy – např. za 500 

Kč na týden – a léky – např. za 1000 Kč na měsíc); 

• Průměrný náhradový poměr a vhodné vysvětlení (např. při vašem odchodu do důchodu se dá 

očekávat, že vaše příjmy klesnou na 40 % vašich příjmů před důchodem); 

• Histogram simulovaných výši důchodů s dostatečným popisem. 

 Varianta 4: Online nástroj přiřazující jedinci předpřipravené výsledky z 

modelu 

Varianta 4 nabízí možnost skloubení mikrosimulačního modelu a prezentace ve formě klasické online 
důchodové kalkulačky, která je mezi ostatními zeměmi značně populární. Jednotlivec na webové 
stránce vyplní odpovědi na základní otázky, kalkulačka ho na jejich základě přiřadí do určité skupiny a 
zobrazí mu hodnotu očekávané výše důchodu. Ta je však vypočítaná předem pomocí mikrosimulačního 
modelu.  

4.1.4.1 Princip 

Výše důchodu pro jednotlivce se při použití Varianty 4 získá pomocí spojení klasických kalkulaček a 
mikrosimulačního modelu. Dopředu bude vydefinovaný určitý počet skupin, pro které budou provedeny 
simulace ohledně výše důchodu. Při tvorbě skupin je potřeba zohlednit dvě základní podmínky – počet 
skupin musí být dostatečně velký, aby bylo možné přiřadit každého obyvatele do některé definované 
skupiny, a současně musí jednotlivé skupiny obsahovat dostatečné množství jedinců, aby výsledky měly 
vypovídací hodnotu. Mikrosimulační model je pak spuštěn tolikrát, aby byl získán dostatečný vzorek dat. 
Tato fáze probíhá stejně jako ve Variantě 1. Simulace jsou seběhnuty již dopředu a jedinec je následně 
na základě identifikačních údajů přiřazen do jedné z předdefinovaných skupin a je mu ukázán přímo 
výsledek simulace z jeho přidělené skupiny (průměr nebo medián, případně doplněny o další 
informace). Možnosti definovaných skupin jsou již uvedeny v kapitole 4.1.1.2 v rámci Varianty 1. 

 Obrázek 17: Grafické představení principu Varianty 4 

 

Alternativně je možné skupiny vytvářet v reálném čase – v pozadí za kalkulačkou bude databáze 
obsahující jednotlivé modelpointy (jejich počáteční parametry) a příslušné výše důchodů, získané 
simulací (případně větším počtem simulací pro získání většího vzorku hodnot). Při vyplňování informací 
jedince se v databázi vyhledají modelpointy na základě vyplněných údajů – skupiny jsou tvořeny „na 
míru“: 

• U kategoriálních proměnných se jedná o jednoduchou situaci (např. při zadání středoškolského 
vzdělání budou ve skupině dále jen modelpointy se středoškolským vzděláním). 

• U spojitých proměnných je třeba nastavit rozmezí určující, které modelpointy budou do skupiny 
zařazeny. Tato rozmezí doporučujeme volit tak, aby ve skupině vždy byl předem stanovený 
počet modelpointů, který poskytuje dostatečně spolehlivou informaci (např. 1 000). Rozmezí 
tedy bude pro každou osobu rozdílné.  
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Dá se očekávat, že časová náročnost vytvoření takové skupiny, výpočet a zobrazení výsledku není 
příliš velká a nezabraňuje tedy praktickému použití varianty. Její nespornou výhodou je to, že jedinec 
nemusí vyplnit veškeré požadované informace – pokud se v průběhu vyplňování rozhodne doplnění 
některých údajů vynechat, nebude tento údaj při hledání modelpointů použit (za cenu méně přesného 
výsledku). Zjednodušeně, pokud jedinec zadá pouze informaci o pohlaví a věku, může mu být 
zobrazena např. průměrná výše důchodů všech mužů ve stejném věku.  

Dalším lákadlem této varianty je možnost odprostit se od definování skupin, do nichž budou jedinci 
zařazováni, což je poměrně náročný proces (viz diskuze u Varianty 1). Tohoto zjednodušení skutečně 
dosáhneme za předpokladu, že jen jedna z proměnných, které bereme v úvahu, je spojitá (například 
vytváříme skupinu na základě pohlaví, vzdělání, věku pojímaného jako kategorie a průměrného platu v 
posledním roce). Potom do skupiny zařadíme osoby, které mají stejné kategoriální hodnoty jako 
modelovaná osoba a co nejbližší výše platu. Situace se však zkomplikuje, jakmile přidáme další spojitou 
proměnnou, například dosavadní odslouženou dobu. Potom musíme stanovit jejich prioritu pro určování 
blízkosti (např. zařadíme do skupiny raději osobu, která má shodný plat jako jedinec, ale o měsíc delší 
pojištěnou dobu, nebo osobu, která má shodnou pojištěnou dobu, ale o 200 Kč odlišný plat?). Určení 
těchto priorit vede na podobnou úlohu jako tvorba skupin u Varianty 1, ovšem s tou dodatečnou 
komplikací, že skupiny nemůžeme zafixovat, ale musíme vytvořit algoritmus, který vytvoří stabilní 
skupinu bez ohledu na parametry výchozího jedince.  

Z tohoto důvodu doporučujeme stanovit skupiny stejným způsobem jako ve Variantě 1 a tvorbu skupin 
v reálném čase použít jen tehdy, když uživatel nevyplní všechny údaje. Potom do výpočtu výsledku pro 
modelovaného jednotlivce zahrneme všechny modelpointy ze všech skupin, které odpovídají zadaným 
vstupům.   

Další nevýhodou je pak náročnější implementace této varianty a nutnost přípravy dané databáze. 

4.1.4.2 Potřebné vstupy 

Potřebné vstupy jsou shodné se vstupy potřebnými při použití Varianty 1. Rozsah vstupů závisí na tom, 
na jak detailních parametrech budou založeny předdefinované skupiny. Detailnějšímu popisu použití 
skupin (a jejich definování) se věnuje kapitola 4.1.1.2.  

V rámci této varianty doporučujeme pro parametr příjmu / vyměřovacího základu netvořit skupiny 
s rozmezím, ale se vzorovou výší příjmu. Po tom, co jedinec na internetové stránce zadá svůj příjem, je 
možné výsledky z modelu pouze přeškálovat v závislosti na uvedené informaci (např. pan Novák je na 
základě vstupů přiřazen do skupiny mužů 43 do 48 let, s placením důchodového pojištění 25 let s platem 
20 000 Kč. Jeho plat je 25 000 Kč, tedy od 25 % víc než v modelové skupině. Výsledky skupiny je proto 
nutné přenásobit faktorem 1,25. Přesněji, potřebujeme znát dobu pojištění osob ve skupině a jejich 
průměrné vyměřovací základy, tyto základy vynásobíme 1,25, na výsledek aplikujeme redukční hranice, 
zohledněním pojištěné doby získáme nový důchod pro osobu ve skupině a z nich spočítáme výsledek, 
který se zobrazí panu Novákovi.). 

Alternativní přístup neočekává potřebu údajů lišících se od vstupů používaných k simulaci 
v současnosti. 

4.1.4.3 Nastavení a použití modelu NEMO 

Nastavení Prophetu 

Model spustíme na takovém počtu simulací, aby celkový počet projektovaných životních drah v rámci 
skupiny byl alespoň 1 000. Jelikož počet simulací je společný pro celý běh modelu nastavený pomocí 
run settings, doporučujeme rozdělit skupiny podle zvoleného počtu simulací a vytvořit několik variant 
run settings, které se budou lišit nastavením počtu simulací, ale jinak budou identické.  

V případě alternativního přístupu lze spustit simulaci pro všechny modelpointy jednou či vícekrát pro 
různé seeds (pro získání většího vzorku dat). 

Počet období, pro něž chceme provádět výpočty, stačí nastavit na nejnižší hodnotu, při které se všechny 
osoby ze skupiny dostanou do důchodu. Provedeme tak v nastavení run settings vyškrtnutím volby „Use 
Default Projection Term“ a vyplněním příslušné hodnoty „Maximum Projection Term“. 
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Pomocí „variable group“ nastavíme, jaké proměnné má model vypisovat standardním způsobem (tzn. 
pro každý měsíc v součtu pro všechny osoby se stejným SPCODE). Pokud kromě samotného určení 
výše důchodů pro jednotlivé skupiny osob nebude docházet k dalšímu zkoumání výsledků (např. kvůli 
validaci modelu), může tento seznam zůstat prázdný, protože výši důchodů budeme reportovat jinak 
(viz část o zpracování výsledků). Při alternativním přístupu k variantě není třeba zahrnovat informaci a 
příslušnosti ke skupině, chceme však zahrnout hodnoty proměnných, dle kterých se potom budou 
skupiny tvořit v online nástroji (případně je tyto hodnoty možné napárovat po doběhnutí modelu ze 
vstupů). Ostatní nastavení Prophetu necháme tak, jako při běžných spuštěních modelu. 

Nastavení vstupů 

Z modelu vyřadíme všechny osoby, kterým informace nechceme poskytovat (tzn. osoby mladší 18 let, 
starobní důchodci, osoby, které do modelu teprve vstoupí v budoucnu). V důsledku toho se výrazně 
sníží výpočetní náročnost. 

Osoby rozdělíme do skupin a pro každou skupinu vybereme reprezentanty, které budeme sbíhat. 
Volíme je tak, abychom jimi pokryli variabilitu, kterou připouštíme v rámci skupiny – například celé 
rozmezí dosavadní doby pojištění do dané skupiny spadající. Každá skupina dostane svůj vlastní 
SPCODE. Neplatí při alternativním přístupu. 

Všechny hodnoty v používaných úmrtnostních tabulkách nastavíme na 0 (chceme spočítat důchod za 
předpokladu, že se ho osoba dožije). Stejně tak nastavíme na nulu pravděpodobnost emigrace. 

Všem osobám nastavíme, že do důchodu odejdou v měsíci, kdy dosáhnou důchodového věku (tím 
odstraníme možnost předčasného důchodu nebo přesluhování). 

Nastavení výstupů 

Do modelu je potřeba zavést vypisování výše důchodů pro každého člověka do CSV souboru (Prophet 
za normálních okolností neumožňuje vypisovat výsledky pro všechny jednotlivce). Výpočet všech 
dalších charakteristik a případné přeškálování se provede mimo Prophet. 

4.1.4.4 Zpracování výstupu z modelu 

Pro každou předdefinovanou skupinu máme k dispozici 1 000 simulací, které se dají zpracovat obdobně 
jako ve Variantě 1. Vznikne tedy důchodová kalkulačka, která ze zadaných vstupů vypočítá výsledek 
následujícím způsobem: na základě odpovědí je jedinec přiřazen do určité skupiny. Je porovnána výše 
příjmu se vzorovou výší příjmu ze skupiny – v případě nesouladu je spočten škálovací koeficient a tímto 
koeficientem se vynásobí průměrný měsíční vyměřovací základ vzorového jedince, který byl pro každou 
skupinu a každou simulaci předem vypočten s pomocí modelu v Prophetu a uložen jako pomocný 
výstup. Získáme tak průměrný měsíční vyměřovací základ zkoumaného jedince. Na ten se (v každé 
simulaci) aplikují redukční hranice, zohlední se odpracovaná doba a tím se zjistí jedincův důchod, který 
se mu následně zobrazí. 

V případě použití alternativního přístupu jsou veškeré výstupy z modelu nahrány do databáze, kde pak 
budou zpracovávány v reálném čase (viz diskuze výše). 

4.1.4.5 Good practice 

Klasická důchodová kalkulačka je běžnou praxí, nicméně na základě vstupů je výsledek většinou určen 
klasickým výpočtem ze vzorce za předpokladů jednoho scénáře. Přístup, kdy je tento výsledek získán 
ze simulačního modelu, nebyl v rámci rešerše nalezen. 

4.1.4.6 Vhodná forma a prezentace 

Varianta 4 neumožňuje papírové informování. Níže je popsána vhodná forma prezentace pro 
informování přes internetové stránky. 

Vhodná forma prezentace výstupu z této varianty je prostřednictvím internetového rozhraní. Jedinec na 
příslušných webových stránkách zadá předem vydefinované vstupy, které jsou potřeba pro to, aby mohl 
být přiřazen do jedné z předpřipravených skupin. Následně je mu ukázána očekávaná výše důchodu. U 
samotného prezentování této výše doporučujeme postupovat podobně jako u Varianty 1. 
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Doporučujeme tedy zvolit například jednu až tři statistky, které budou tvořit hlavní sdělení, a ty 
prezentovat. Nabízí se medián (jedna prezentovaná statistika), nějaké rozmezí učené kvantily (dvě 
prezentované statistiky) či prezentace ve formě scénářů (použití tří statistik, např. 10% kvantil pro 
pesimistický scénář, medián pro neutrální a 90% kvantil pro optimistický scénář). 

Dále lze využít možností, které poskytuje využití internetového rozhraní, a krom tohoto základního 
sdělení koncovému příjemci sdělovat rovněž rozsáhlejší rozsah informací, jako grafy a větší množství 
statistik či možnost přepínat mezi různými typy zobrazení hodnot (např. relativní vs. absolutní, současná 
vs. budoucí hodnota) či doplnění další možnosti zobrazení (např. zobrazit jako spotřební koš). 

Nesmí se nicméně opomíjet vysvětlení samotných výsledků a statistik takovým způsobem, aby je 
příjemce pochopil a byl schopný sdělovanou informaci převzít. 

Detailnější informace k možnostem formy prezentace lze nalézt v kapitole 4.3.1. 

4.1.4.7 Výhody a nevýhody 

Kapitola shrnuje výhody a nevýhody návrh shodné pro základní i alternativní přístup. Výhody a 
nevýhody, které přináší alternativní přístup navíc oproti přístupu základnímu, jsou uvedeny společně s 
představení tohoto alternativního přístupu. 

Tabulka 10 : Výhody a nevýhody Varianty 4 

VÝHODY NEVÝHODY 

• Možnost využití nástroje, který má MPSV 

k dispozici 

• Zásluhou mikrosimulačního modelu je 

možnost pracovat s různými scénáři vývoje 

životní dráhy jedince 

• Jedná se o variantu návrhu, která 

nevyžaduje žádnou zásadní změnu 

modelu 

• Širší spektrum informací, které lze zvolit 

k prezentaci (průměr, medián, kvantily)  

• Možnost kontrolovat časovou náročnost 

(pro většinu skupin bude postačovat jedna 

simulace) 

• Nároky na úložiště nepřesahují možnosti 

MPSV 

• Není potřeba o konkrétním jedinci zjišťovat 

informace, bude je zadávat sám 

• Používání webového rozhraní, které nabízí 

více možností a je interaktivnější, než 

papírová forma 

• Nutnost definovat skupiny a zařadit do nich 

jednotlivce (neplatí pro alternativní přístup) 

• Jedná se o simulaci za současného 

nastavení legislativy  

• Obtížnější kontrola výsledků modelu 

z důvodu specifického nastavení úmrtnosti 

a dalších vstupů 

• Neumožňuje papírové informování 

• Je potřeba aktivní zapojení jedince –

přihlášení na web a zadání kompletní ch 

údaje o sobě (kompletnost údajů není 

vyžadována u alternativního přístupu) 

• Nutnost tvorby webových stránek 

 

4.1.4.8 Vzorový příklad použití návrhu 

Na níže popsaném příkladu si nyní ukážeme, jak může být návrh konkrétně použit. Dopředu se provede 
segmentace obyvatel do dostatečného počtu skupin, pro které se následně spustí simulace a získají se 
výsledky (v rámci příkladu uvedeme skupinu: muži od 43 do 48 let, placení důchodového pojištění 25 
až 27 let, plat 20 000 Kč).  

Konkrétní jednotlivec (např. muž 45 let, s dobou pojištění 25 let a platem 25 000 Kč) po přihlášení do 
webového rozhraní vyplní požadované údaje, podle kterých ho můžeme přiřadit do jedné z předem 
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definovaných skupin. Parametry, na základě kterých můžeme provést přiřazení do skupiny, jsou 
následující: 

• Pohlaví 

• Věk 

• Doba pojištění 

• Vzdělání 

Po přiřazení do skupiny je porovnán příjem zájemce a vzorový příjem v rámci skupiny (příjem 25 000 Kč 
je o 25 % vyšší než v modelové skupině – výsledek skupiny, např. medián 12 000 Kč je přenásoben – 
přeškálován – faktorem 1,25). Po zadání požadovaných údajů se ukáže simulace skupiny, do které byl 
člověk přiřazen. Simulace je upravena tak, že sedí na příjem jednotlivce (tedy 12 000*1,25 = 15 000 Kč). 
Na webové stránce se kromě zobrazeného čísla očekávaného důchodu může zobrazit i doplňující text. 

 Varianta 5: Zohlednění výše prostředků důchodového systému 

Jednou z největších výhod použití mikrosimulačního modelu je možnost modelování jak výdajů na 
důchody (a tedy výše důchodů), tak očekávaných příjmů důchodového systému. Nabízí se tedy možnost 
využít této znalosti při modelování výše důchodů a promítnout omezení ve formě dostupných prostředků 
do očekáváné výše důchodu. Toho je v rámci této varianty dosaženo využitím tzv. škálovacího faktoru, 
který se snaží modifikovat výši důchodu tak, aby odpovídala finančním možnostem důchodového 
systému. 

Tato varianta nefunguje samostatně, ale v kombinaci s nějakou jinou – výsledky Varianty 5 jsou 
aplikovány na výsledky získané jiným způsobem. Její praktické použití je značně omezené, protože je 
velice pravděpodobné, že se důchodový systém v budoucnu změní jiným způsobem, než jaký bude v 
této metodě prezentován. Na druhou stranu, tato varianta může dobře sloužit ke komunikaci 
neudržitelnosti důchodové systému a konkrétních dopadů tohoto problému na jednotlivce. 

4.1.5.1 Princip 

Tato varianta pouze modifikuje způsob výpočtu očekávané výše důchodu tak, aby bylo zohledněno 
množství dostupných finančních prostředků v systému, nemá tedy smysl ji používat samostatně.  

Simulován je vývoj celé populace, včetně stávajících důchodů a nového byznysu. Výsledkem simulace 
jsou celkové příjmy a výdaje důchodového systému pro každý rok. Tyto výsledky lze dále využít na 
určení „škálovacího faktoru“, který upravuje očekávané výše vyplacených důchodů tak, aby se 
očekávané příjmy rovnaly očekávaným výdajům.  

Tento škálovací faktor je pak možné použít na upravení očekávané výše vyplácených důchodů získané 
jiným výpočtem. 

Obrázek 18: Grafické představení principu Varianty 5 

 

Právě určení škálovacího faktoru však představuje zásadní úskalí této metody. Jednoduchým 
porovnáním příjmů a výdajů důchodového systému v jednom kalendářním roce (jaké je naznačené na 
obrázku) získáme faktor, kterým systém vyrovnáme, použijeme-li ho na všechny důchody, nové i 
stávající. Předat příjemci informaci pouze o faktoru platném v roce odchodu do důchodu proto bude 
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zavádějící: například jedinec, který odejde do důchodu těsně předtím, než se systém začne propadat, 
se o problému vůbec nedozví (škálovací faktor platný k jeho roku odchodu do důchodu bude 1).  

Tento problém lze řešit dvěma základními způsoby, které však oba mají opět značná omezení. Prvním 
je prezentovat příjemcům nejen škálovaný důchod z roku odchodu do důchodu, ale i z let následujících. 
To ovšem negativně dopadne na srozumitelnost informace. Druhou možností je předpokládat, že se 
stávající důchody upravovat nebudou a systém budou vlády vyrovnávat pouze změnami v důchodech 
nových. Takový vývoj je ovšem silně nepravděpodobný.  

Před použitím této metody v praxi by bylo nutné přístup ke škálování stanovit tak, aby odpovídal účelu 
komunikace.  

4.1.5.2 Potřebné vstupy 

Potřebné údaje se neliší od vstupů používaných k simulaci v současnosti. 

4.1.5.3 Nastavení a použití modelu NEMO 

Nastavení Prophetu 

Model se spustí s obvyklým nastavením. Počet období, pro něž chceme provádět výpočty, stačí nastavit 
na nejnižší hodnotu, při které se všechny osoby ze skupiny dostanou do důchodu. Provedeme tak 
v nastavení run settings vyškrtnutím volby „Use Default Projection Term“ a vyplněním příslušné hodnoty 
„Maximum Projection Term“.  

Pomocí „variable group“ nastavíme, které proměnné má model vypisovat standardním způsobem.  

Jelikož se jedná o běh s obvyklým nastavením, je možné využít výsledky, které MPSV vytváří v rámci 
své běžné činnosti. Není tedy potřeba spouštět zvláštní běh jen kvůli provedení této metody.  . 
Sledované proměnné jsou celkové příjmy a výdaje důchodového systému pro jednotlivé roky.  

Nastavení vstupů 

Nastavení vstupů je shodné s nastavením obvyklým pro běžné spuštění modelu. 

Zpracování výsledků 

Zpracování výsledků (tvorba škálovacího faktoru) proběhne mimo Prophet. Škálovací faktor je pro každý 
rok získán jako poměr příjmů a poměr výdajů (pro kladný přebytek se nepředpokládá zvyšování 
důchodů – pro hodnoty vyšší než jedna by se pracovalo pouze s hodnotou rovnou jedné). 

4.1.5.4 Zpracování výstupů z modelu 

Škálovací faktor je dále možno použít na libovolnou z variant určujících očekávanou výši důchodu, a to 
dvěma způsoby. Jednotlivé výsledky lze přeškálovat mimo Prophet před jejich dalším použitím, nebo 
může být škálovací faktor použit v rámci Prophetu a upravovat výši důchodu již při výpočtu (pokud se 
jedná o variantu, ve které k výpočtu důchodu dochází v Prophetu). 

4.1.5.5 Good practice 

Slovenska Oranžová obálka prezentuje jako jeden ze scénářů pro výše důchodu právě situaci 
reflektující množství peněz v důchodovém systému. K těmto výsledkům se dopracují pomocí 
mikrosimulačního modelu, který simuluje i takovýto vývoj budoucnosti (tedy žádnou změnu systému, 
pouze úpravu výše důchodu tak, aby se výdaje rovnaly příjmům). 

4.1.5.6 Vhodná forma prezentace 

Souvisí s variantou použitou k výpočtu samotných výsledků výše důchodu, pro které je pak dále použit 
škálovací faktor. 
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Jelikož se jedná o neobvyklý přístup získávající hodnoty, které neodpovídají realitě (očekává se úprava 
systému), je třeba prezentované výsledky dostatečně dobře vysvětlit. Tento návrh může být použit např. 
k doplnění komunikace týkající se nutnosti změny nastavení důchodového systému (nedoporučujeme 
používat jako primární sdělovanou informaci při komunikaci ohledně budoucí výše důchodu daného 
jedince). 

4.1.5.7 Výhody a nevýhody 

Tabulka 11: Výhody a nevýhody Varianty 5 

VÝHODY NEVÝHODY 

• Možnost využití nástroje, který má MPSV 

k dispozici 

• Jedná se o variantu návrhu, která 

nevyžaduje žádnou zásadní změnu 

modelu 

• Možnost kontrolovat časovou náročnost 

(jedná se pouze o jednu simulaci) 

• Varianta reflektuje problémy s nastavením 

důchodového systému 

• Náročnější na správné vysvětlení 

• Je velice pravděpodobné, že dojde ke 

změně důchodového systému; i kdyby 

nedošlo, snižování důchodů dle 

škálovacího faktoru je nepravděpodobný 

přístup 

• Nejedná se o dobrou predikci výše 

důchodu daného jednotlivce (může být 

vhodné spíš na ilustraci potřeby změny 

systému) 

 

4.1.5.8 Vzorový příklad použití návrhu 

V rámci vzorového příkladu si uvedeme úpravu prezentované výše důchodu, pro dnes 45letého může 
odcházejícího do důchodu v roce 2040, se současným platem 25 000 Kč a je pro něj vypočtená výše 
důchodu jako 15 000 Kč (např. dle Varianty 2). 

Model s klasickým nastavením simuluje příjmy důchodového systému pro rok 2040 jako 600 miliard Kč, 
výdaje jako 650 miliard Kč. To dává škálovací faktor pro výše důchodu v roce 2040 jako 0,92 (= 
600/650).   

Důchod 15 000 Kč je třeba snížit na 13 800 Kč (= 15 000*0,92 Kč).  

Sdělovaná informace je v rámci vzorového příklad prezentována následovně: 

Vážený pane Kyselko,  

podle současné legislativy by Váš důchod činil 15 000 Kč. Současné nastavení důchodového systému 
je nicméně do budoucna neudržitelné a lze očekávat, že pro důchody podle současných zákonů 
nebudou finanční prostředky v důchodovém systému dostatečné. Pokud se tato ztráta bude vyrovnávat 
snižováním důchodu, sníží to i Váš důchod na 13 800 Kč. 

 Varianta 6: Výpočet na základě pevného scénáře 

Vzhledem k širokému použití klasického výpočtu očekávané výše důchodu (bez použití 
mikrosimulačního modelu) v jiných zemích doporučujeme zvážit i variantu výpočtu, která provádí 
výpočet výše důchodu za předpokladu jednoho pevně daného scénáře vývoje budoucnosti. Takto 
získané výsledky mohou být rozesílány personifikovanými dopisy občanům nebo se může jednat o 
formu klasické online kalkulačky. Za kalkulačkami stojí zpravidla jednoduchý výpočet a zakládá se na 
datech, která jsou o obyvatelích dostupná. Tento jednoduchý výpočet umožňuje snadnou interpretaci, 
avšak neumožňuje zachytit nejistotu ve vývoji životní dráhy jedince.  

Tento přístup je vhodný především pro jedince, kteří mají již většinu své pracovní historie jasně 
definovanou, a do důchodu jim zbývá poměrně krátké časové období. Tento přístup pro ně přináší 
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přesnější výsledek a pro MPSV znamená snížení námahy s přípravou (např. vhodné zařazení do 
skupiny ve Variantě 1 či přiřazení konkrétnímu modelpointu ve Variantě 2).   

Přístupů k volbě pevně daného scénáře je několik a jsou dále diskutovány níže. 

4.1.6.1 Princip 

Základní princip fungování této varianty spočívá v práci s již známými skutečnostmi ovlivňujícími výši 
důchodu (pro vyměřovací základ a dobu pojištění) a také neznámým vývojem těchto skutečností. Na 
základě doby pojištění a vyměřovacího základu (reálných i budoucích hodnot) je pak vypočtena výše 
důchodu. Na rozdíl od mikrosimulačního důchodu běžná kalkulačka počítá pouze s  jedním možným 
scénářem vývoje vyměřovacího základu a doby pojištění v budoucnosti. Možnosti volby toho scénáře 
jsou především:  

Přístup 1 – Odchod do důchodu ihned (žádný další vývoj doby pojištění ani vyměřovacího 
základu) 

V tomto přístupu se vezmou pouze historické skutečnosti, na jejichž základě se vypočítá výše důchodu 
a žádné další parametry již do výpočtu nevstupují, protože nás zajímá aktuální výše vzhledem ke 
stanové podmínce odchodu do důchodu s okamžitou platností. Pokud chceme použít tento přístup, je 
potřeba počítat s tím, že jedinec musí splňovat povinnou minimální dobu příspěvku do důchodového 
systému, aby bylo dosaženo smysluplných výsledků. Na druhou stranu se jedná o velmi snadnou 
interpretaci a pro tyto jedince přínosnou informaci. 

Přístup 2 – Odchod do důchodu v zákonem stanoveném věku za neměnných podmínek  

U tohoto přístupu do výpočtu kromě historických skutečností od daného jedince vstupuje i dopočet jejich 
předpokládaného vývoje až do doby odchodu do důchodu. Doba pojištění, ze které proběhne výpočet, 
je stanovena tak, aby odpovídala odchodu do důchodu v zákonem stanoveném věku (nepředpokládá 
se přerušení pracovní činnosti). Vyměřovací základ je dopočten pro tyto roky tak, jakoby se příjem 
daného jednotlivce v budoucnu neměnil oproti poslednímu uvedenému příjmu (případně byl upraven 
pouze o inflaci). Výhodou je snadná příprava k výpočtu, nevýhodou pak fakt, že se u většiny populace 
nedá očekávat neměnný příjem až do doby odchodu do důchodu či nepřerušovaná pracovní činnost, 
což výsledek značně zkresluje. 

Přístup 3 – Odchod do důchodu v zákonem stanoveném věku za měnících se podmínek 

Rovněž u tohoto přístupu do výpočtu kromě historických skutečností od daného jedince vstupuje i 
dopočet jejich předpokládaného vývoje až do doby odchodu do důchodu. Doba pojištění, ze které 
proběhne výpočet, je stanovena tak, aby odpovídala odchodu do důchodu v zákonem stanoveném 
věku.  Předpokládá se, že vyměřovací základ, který zásadně ovlivňuje výpočet důchodu, se bude v čase 
měnit, stejně jako ekonomická aktivita jedince (která ovlivňuje celkovou dobu pojištění). Pro doplnění 
vývoje těchto parametrů vidíme následující dvě možnosti: 

• Vývoj parametrů doplněn jedincem 

• Vývoj parametrů doplněn MPSV 

Vývoj parametru doplněn jedincem – v praxi často používaná varianta, vyžadující webovou formu 
návrhu (nelze tedy použít k papírovému informování). Jedinec může na webové stránce doplnit svůj 
odhad pro vývoj příjmu – např. jako roční procentní navýšení – a doby pojištění – např. zda plánuje 
rodičovskou dovolenou apod. (historická data mohou být rovněž doplněna jedincem, případně lze na 
základě identifikátoru využít databáze MPSV/ČSSZ). Zřejmá nevýhoda tohoto přístupu je riziko 
nerealistického očekávání jedinců (očekávání mohou být příliš optimistická a zkreslovat výrazně 
výsledek). Na druhou stranu např. doplnění plánované rodičovské může být přesnější než při simulaci. 

Vývoj parametrů doplněn MPSV – tento přístup umožňuje aktivní informování papírovou formou a 
současně i webovou důchodovou kalkulačkou. Vývoj parametrů (doby pojištění a růstu vyměřovacího 
základu) je nutné odhadnout z dostupných dat. Odhady lze získat: 

• Užitím dostupných statistik (např. průměrný růst příjmů v daném odvětví / v dané oblasti, 
průměrná doba pojištění v populaci).   
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• Odhadem/výpočtem pomocí mikrosimulačního modelu: pro konkrétní skupiny (např. ženy 45 – 
50 let, středoškolačky) provést simulaci a získat průměrnou dobu pojištění a průměrný růst 
příjmu.  

V případě webové verze tohoto přístupu lze výše zmíněné dvě možnosti doplnění parametrů libovolně 
kombinovat (např. umožnit jedinci některý parametr upravit). 

 Obrázek 19: Grafické představení principu Varianty 6 

 

4.1.6.2 Potřebné vstupy 

Pro Variantu 6 jsou důležité historické skutečnosti týkající se životního vývoje jedince, které nejsou 
momentálně MPSV dostupné v plné výši – pro přesnější výsledky by tedy MPSV muselo doplnit 
v současnosti chybějící data. Pro použití varianty je nezbytné vlastnit data neanonymizovaná (případně 
zaklíčovaná a s klíčem dostupným jen pověřeným osobám). Konkrétně se jedná o následující vstupy: 

• Datum narození 

• Počet dětí – především u starších ročníků, kde tato informace ovlivňuje důchodový věk. 
V případě, že informace o počtu dětí není dostupná, lze důchodový věk nahradit důchodovým 
věkem jedince bez dětí a příjemce informace na tuto skutečnost upozornit, výpočet provést pro 
průměrný počet dětí či zprůměrovat výsledky přes všechny relevantní možnosti nebo jedinci 
poskytovat informaci ve více variantách). 

• Doba přispívání do důchodového systému 

• Výše jednotlivých vyměřovacích základů  

• Historické náhradní doby pojištění – informace, které v současné době MPSV kompletně 
k dispozici nemá. Řešením je tyto informace doplnit nebo zanedbat a konečného příjemci na 
tuto skutečnost upozornit (např. pokud jste nějaký čas v době neplacení sociálního pojištění 
strávil/a na rodičovské nebo péčí o jinou nesamostatnou osobu, může mít tato skutečnost za 
následek vyšší důchod, než který je uveden). V případě online verze kalkulačky je možné 
nechat tyto informace vyplnit přímo jednotlivcem. 

Dále jsou potřebná data o budoucím vývoji. Pro Přístup 1 se nejedná o žádné informace, pro Přístup 2 
je budoucí vývoj nastaven dle poslední historické hodnoty. Vstupy potřebné pro Přístup 3 jsou 
následující: 

• Vývoj vyměřovacího základu jedince v čase  

o Nejtypičtější je určení ročního růstu mzdy z dostupných dat týkajících se stávající 
populace – lze použít celostátní průměr či provádět analýzu na nějaké nižší úrovni 
(např. přes věk, vzdělání, místo výkonu zaměstnání či obor zaměstnání). 

o Při použití online verze kalkulačky je možné nechat tuto informaci vyplnit jednotlivcem. 

o Vývoj je možno simulovat pomocí mikrosimulačního modelu. Postup pro získání této 
hodnoty pomocí mikrosimulačního modelu je pospán následující kapitole. Při využití 
mikrosimulačního modelu se vstupy potřebné pro jeho spuštění neliší od běžného běhu. 
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Růst vyměřovacího základu může být zkoumán pro konkrétní skupiny (např. dle 
pohlaví, vzdělání, věku). 

• Zbývající doba pojištění 

o Doplnění doby pojištění tak, aby dosahovala průměrných hodnot (např. ve společnosti 
či podobné skupině lidí). 

o Při použití online verze kalkulačky je možné nechat tuto informaci vyplnit jednotlivcem.  

o Zbývající dobu pojištění je možno simulovat pomocí mikrosimulačního modelu Postup 
při získání této hodnoty pomocí mikrosimulačního modelu je pospán níže v následující 
kapitole. Při využití mikrosimulačního modely se vstupy potřebné pro jeho spuštění 
neliší od běžného běhu. Zbývající doba pojištění může být zkoumána pro konkrétní 
skupiny (např. dle pohlaví, vzdělání, věku). 

4.1.6.3 Nastavení a použití modelu NEMO pro získání vývoje vyměřovacího 

základu a zbývající doby pojištění 

Pro výpočet si můžeme definovat základní skupiny a pro ně vzorové modelpointy – např. skupiny dle 
pohlaví, věku, vzdělání či počtu dětí. Podobně jako ve Variantě 1 chceme udržet celkový počet skupin 
dostatečně nízký vzhledem k dostupným výpočetním kapacitám. Na rozdíl od Varianty 1 nebudeme dělit 
populaci dle příjmu / vyměřovacího základu ani dosavadní doby pojištění, neboť vývoj doby pojištění ani 
procentuálních změn vyměřovacího základu do budoucna na nich nezávisí. Naopak můžeme přistoupit 
k jemnějšímu dělení podle věku. Pro každou skupinu vytvoříme několik vzorových modelpointů, které 
budou pokrývat variabilitu, kterou jsme ve skupině ponechali (například v oboru zaměstnání, bude-li 
tento údaj někdy do modelu doplněn). Vzorovým modelpointům nastavíme libovolný smysluplný 
vyměřovací základ a libovolnou smysluplnou dobu pojištění. 

Nastavení Prophetu 

Model spustíme na takovém počtu simulací, aby celkový počet projektovaných životních drah pro každý 
vzorový modelpoint byl alespoň 1 000. 

Počet období, pro něž chceme provádět výpočty, stačí nastavit na nejnižší hodnotu, při které se všechny 
osoby ze skupiny dostanou do důchodu. Provedeme tak v nastavení run settings vyškrtnutím volby „Use 
Default Projection Term“ a vyplněním příslušné hodnoty „Maximum Projection Term“.  

Pomocí „variable group“ nastavíme, které proměnné má model vypisovat standardním způsobem (tzn. 
pro každý měsíc v součtu za všechny osoby se stejným SPCODE). V tomto výpočtu nás zajímají 
hodnoty vyměřovacího základu v době odchodu do důchodu a celkové doby pojištění v době odchodu 
do důchodu, nikoli hodnoty výše důchodů. 

Ostatní nastavení Prophetu necháme tak, jako při běžných spuštěních modelu. 

Nastavení vstupů 

Všechny hodnoty v používaných úmrtnostních tabulkách nastavíme na 0 (chceme spočítat důchod za 
předpokladu, že se ho osoba dožije). Stejně tak nastavíme na nulu pravděpodobnost emigrace. 

Model je spuštěn pouze pro předem zvolené vzorové modelpointy. Všem osobám nastavíme, že do 
důchodu odejdou v měsíci, kdy dosáhnou důchodového věku (tím odstraníme možnost předčasného 
důchodu nebo přesluhování). 

Ostatní nastavení Prophetu necháme tak, jako při běžných spuštěních modelu. 

Nastavení výstupů 

Do modelu je potřeba zavést vypisování výše důchodů pro každý vzorový modelpoint do CSV souboru 
(Prophet za normálních okolností neumožňuje vypisovat výsledky pro všechny jednotlivce). Výpočet 
průměrné hodnoty růstu vyměřovací základu a doby pojištění se potom provede mimo Prophet. 



 

 

 

 

81 

 

 

 

 

4.1.6.4 Zpracování výstupu z modelu NEMO pro získání vývoje vyměřovacího 

základu a zbývající doby pojištění 

Získané hodnoty vyměřovacího základu a doby pojištění v době odchodu do důchodu se porovnají s 
počátečním nastavením vzorového modelpointu. U vývoje vyměřovacího základu je sledován průměrný 
nárůst přes všechny simulaci v procentech, u doby pojištění je sledován průměrný nárůst doby pojištění 
přes všechny simulace v absolutních hodnotách. Tyto nárůsty jsou pak použity při výpočtu výše důchodu 
jedince. 

4.1.6.5 Good practice 

Výpočet založený pouze na jednom scénáři získaný klasickou kalkulačkou je jeden z nejtypičtějších 
přístupů. Pro svou jednoduchost je často volena metoda nezměněných parametrů (tedy přístup 2) 
v případě aktivního informování o výši důchodu a metoda s vývojem příjmu (tedy přístup 3) – nejčastěji 
s možností zadat očekávaný růst jednotlivcem – v případě online kalkulačky (např. Slovensko, 
Austrálie). 

V České republice je nyní dostupná kalkulačka ohledně předpokládané výše důchodu v excelovském 
formátu. Odkaz na tento dokument lze najít na stránkách MPSV i ČSSZ. Jejich podoba je rozdílná, mají 
ale stejný cíl – tedy sdělit jedinci předpokládanou výši důchodu. Pracuje s jednotlivými vyměřovacími 
základy za roky přispívání do důchodového systému. Omezení, které tato kalkulačka má je to, že jedinec 
jí může použít pouze za předpokladu, že do doby odchodu do důchodu zbývá maximálně 5 let. Pokud 
má jedinec delší dobu do důchodu, nemůže kalkulačku použít. Stejné omezení má i portál ČSSZ, který 
je přístupný pro občany s datovou schránkou. I zde se jedinec dozví informaci ohledně předpokládané 
výše důchodu jen za předpokladu splnění podmínky méně než 5 let do odchodu do důchodu. 

4.1.6.6 Vhodná forma a prezentace 

Varianta 6 umožňuje papírové informování. Níže je popsána vhodná forma prezentace právě pro 
papírovou formu informování. 

V tomto případě získáme použitím kalkulačkové metody jedno konkrétní číslo, které je prezentované 
danému jedinci. Pro lepší uchopitelnost prezentovaného čísla je vhodné ho zasadit do určitého kontextu. 
Doporučujeme tedy číslo doplnit ještě např. o zasazení do průměrné výše budoucího důchodu celé 
populace, přirovnat výši důchodu k současné mzdě jedince (prostřednictvím náhradového poměru), 
využít spotřebního koše apod. Vhodné je taktéž prezentované číslo doplnit i o slovní popis a vysvětlení. 

Výsledky z této varianty mohou být rozesílány papírovou formou každému občanovi, pro kterého je 
informace relevantní. Tato možnost ale představuje pro MPSV větší časovou náročnost z hlediska 
získání vstupů ohledně jednotlivců.  

Možností je rovněž mít kalkulačky přímo na specializovaném webu, kam si údaje o sobě zadával jedinec 
sám. Tato možnost má naopak úskalí v tom, že vyžaduje aktivní zapojení samotných obyvatel. Je nutné 
počítat s určitou časovou zátěží a je otázka, jak kompetentní lidé jsou ohledně zadávání do potřebných 
políček správné údaje, nehledě na „subjektivní“ odhad budoucího vývoje u jednotlivých přístupů 
vypočítávající výši důchodu ke kterému dojde až za delší časové období. 

Vhodné může být také spojení přístupu 2 pro aktivní informování v papírové formě a to doplnit odkazem 
na online kalkulačku, do které pak daný jednotlivec doplní chybějící informace (a nechybějící doplnit na 
základě určitého identifikátoru z databáze MPSV). 

Detailnější informace k možnostem formy prezentace lze nalézt v kapitole 4.3.1. 
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4.1.6.7 Výhody a nevýhody 

Tabulka 12: Výhody a nevýhody Varianty 6 

VÝHODY NEVÝHODY 

• Jedná se o konkrétní výši důchodu jedince 
založenou na skutečných a reálných 
datech  

• Pro lidi těsně před důchodovým věkem se 
jedná o poměrně přesné číslo 

• Jednoduchý výpočet  

• Jednoduchá interpretace 

 

• Nutnost odhadů budoucnosti (za 
předpokladu, že nejde jedinec do důchodu 
ihned) 

• Nezachycena nejistota vývoje budoucnosti 

• Výsledek značně nejistý u mladé generace 
(málo reálných dat, hodně odhadnutých) 

• Nutnost upravit/doplnit současnou 
databázi informací (především pro OSVČ, 
případně náhradní doby pojištění) 

4.1.6.8 Vzorový příklad použití návrhu 

Jako vzorový příklad si uvedeme výpočet výše důchodu při odchodu do důchodu v zákonem 
stanoveném věku a při měnících se parametrech. Pro tuto variantu budou k výpočtu potřeba následující 
údaje: 

• Datum narození (informace MPSV dostupná); 

• Doba placení pojištění (informace MPSV dostupná); 

• Vyměřovací základ (informace MPSV dostupná); 

• Náhradní doba pojištění (informace, kterou MPSV k dispozici nemá plně k dispozici) – nebude 

použito (bude se předpokládat nulová nebo taková, jež má MPSV k dispozici, a jedinec bude 

na tuto skutečnost upozorněn); 

• Počet zbývajících let do důchodového věku (informace MPSV dostupná); 

• Odhad doby, kterou bude jedinec ještě pracovat (informace, kterou MPSV k dispozici nemá) – 

bude získána pomocí mikrosimulačního modelu; 

• Odhad průměrného zvyšování mzdy až do odchodu do důchodu – bude získán pomocí 

mikrosimulačního modelu. 

V rámci příkladu se provede výpočet pro ženu vysokoškolačku ve věku 48 let, která platí sociální 
pojištění 22 let a dále má 6 let náhradní doby pojištění. Její současný vyměřovací základ je 30 000 Kč 
a současná mzda 38 000 Kč. Dle mikrosimulačního modelu (který se spustí pro skupinu modelpointů 
odpovídající těmto parametrům) je průměrný růst mzdy žen vysokoškolaček ve věku 48 let před 
odchodem do důchodu 4 % ročně. Průměrná celková doba pojištění žen vysokoškolaček je 38 let. Ve 
výpočtu tedy budeme počítat s dalšími 16 (= 38 - 22) lety doby pojištění a roční nárůstem platu 4 %. 

Na základě těchto údajů se následně provede budoucí výše důchodu pro tyto parametry. 

S výsledkem výpočtu se následně rozešle dopis, který prezentuje očekávanou výši důchodu při 
dodržení odchodu do důchodu v zákonem stanoveném věku a při měnících se parametrech, a to včetně 
vysvětlujícího textu. Takový dopis může mít následující podobu: 

Vážená paní Zelená, 

na základě informací, které o vás má MPSV k dispozici, a na základě odhadu vývoje parametrů 
ovlivňujících výši důchodu, jsme vypočetli, že Vaše očekávaná měsíční výše státního důchodu je 16 800 
Kč. Jedná se o odhad budoucnosti, který nemusí být zcela spolehlivý. 

Ve výpočtu jsme vycházeli z vašich minulých vyměřovacích základů a současné výše mzdy. Na základě 
ekonomické situace jsme odhadli ročního nárůstu vaší mzdy na průměrně 4 % ročně. Ve výpočtu jsme 
předpokládali, že do důchodu půjdete v momentě dovršení důchodového věku, tedy v den vašich 65. 
narozenin a do vašeho odchodu do důchodu budete platit sociální pojištění dalších 16 let. 
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 Doplňkové návrhy  

Výše uvedené návrhy komunikace budoucí výše státních důchodů je možné doplnit o další informace, 
které mohou pomoci občanům lépe pochopit jejich očekávanou důchodovou situaci či se lépe 
zorientovat v důchodovém systému. Doplňkové návrhy jsou následující:  

• Informace týkající se důchodového věku a doby pojištění 

• Výše prostředků ze soukromého spoření na důchod (III. pilíř) 

• Výše důchodu pro specifické scénáře 

• Informace o zaplaceném důchodovém pojištění 

Kapitoly věnující se jednotlivým návrhům uvádějí princip návrhu, potřebné vstupy a výstup, good 
practice v jiných zemích, výhody a nevýhody návrhu a ilustrativní příklad použití. Forma prezentace 
doplňkového návrhu silně závisí na volbě hlavního návrhu, ke kterému jsou návrhy níže doplňkem. 

Závěrem kapitoly je diskutován přístup k zahrnutí ekonomických scénářů do výpočtu očekávané výše 
důchodu, který není v současné době v mikrosimulačním modelu používán.  

V rámci této kapitoly je rovněž provedena diskuze týkající se toho, zda a případně jakým způsobem je 
vhodné do výpočtu zahrnout kromě nejistoty vývoje životní dráhy jedince i nejistotu vývoje ekonomiky. 

 Informace týkající se důchodového věku (a potřebné doby pojištění)  

Důchodový věk společně s očekávanou výší důchodu patří mezi základní informace potřebné 
k pochopení důchodové situace daného jedince a nemusí být pro každého jedince zřejmý. Proto je 
vhodné v rámci informování o výši důchodu sdělit rovněž důchodový věk jedince. 

Vzhledem k tomu, že pro vznik nároku na důchod je třeba jak dovršit důchodový věk, tak získat 
dostatečnou dobu pojištění, lze informaci o důchodovém věku obohatit i o informaci ohledně doby 
pojištění.  

4.2.1.1 Princip 

Důchodový věk se pro každého jedince může lišit, a to především u starších ročníků, podle pohlaví a 
počtu dětí. Tato informace je velmi často udávána jako stěžejní a ve spoustě zemí je poskytována mezi 
základními informacemi týkajícími se důchodové situace daného jedince. 

U tohoto doplňkového návrhu nepředpokládáme využití mikrosimulačního modelu, důchodový věk lze 
snadno dopočítat z data narození, počtu dětí a pohlaví, u mladších ročníků je fixně stanoven na 65 let.  

Informace o době pojištění a minimální potřebné době pojištění, která je pro všechny shodná, lze také 
považovat za užitečnou a vhodnou k informování občanů.  

Použití s variantami: 

Tento doplňkový návrh je vhodný pro kombinaci s libovolnou variantou uvedenou v předchozí kapitole. 

4.2.1.2 Potřebné vstupy 

Výpočet důchodového věku u mladších ročníků nevyžaduje žádné speciální vstupy, v případě 
dostupnosti informace o datu narození lze důchodový věk doplnit o informaci, kdy tohoto věku konkrétní 
jedinec dosáhne. U starších ročníků, kde důchodový věk závisí rovněž na pohlaví (informace dostupná) 
a počtu dětí (informace není vždy k dispozici), může být jeho určení komplikovanější – tato situace může 
být řešena podáním více variant důchodových věků (např. kromě věku a pohlaví závisí váš důchodový 
věk i na počtu dětí, což je informace, kterou nemáme k dispozici. Pokud nemáte žádné děti, je tento věk 
64,5 let, pokud jedno dítě, je tento věk 64 let atd.). 

Doba placení pojištění je pro MPSV dostupnou informací u každého jedince, nicméně náhradní doby 
pojištění nejsou kompletně k dispozici. To může být rovněž řešeno vhodnou formulací (např. dle našich 
záznamů je vaše doba pojištění XX let (tedy doba pracovní činnosti), pokud jste nějaký čas z doby 
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pracovní nečinnosti byl/a na mateřské, rodičovské, nemocenské nebo se staral/a o jinou nesamostatnou 
osobu, je vaše doba pojištění o tuto dobu navýšena.) 

4.2.1.3 Výstup 

Hlavní sdělovanou informací je důchodový věk osoby, ten může být doplněn např. o informaci, v kolika 
letech lze nejdříve odejít do předčasného důchodu. 

V případě sdělování informace o době pojištění je hlavní sdělovanou informací tato doba, kterou je 
vhodné doplnit o minimální potřebnou dobu pro nárok na starobní důchod a shrnutí situace jedince 
(např. pro získání nároku na starobní důchod vám zbývá odvádět sociální pojištění ještě 8 let), případně 
upozornění, že daný jedinec v době dosažení důchodového věku nebude mít dostatečnou dobu 
pojištění. 

4.2.1.4 Good practice 

Tato informace je velmi často udávána jako stěžejní při informování občanů o jejich důchodové situaci 
(jak tvrdí např. guvernér slovenské národní banky). 

Informace o výši důchodového věku (nebo obecněji věku dosažení nároku na starobní důchod) je běžně 
sdělována občanům (např. na Slovensku, v Kanadě, v Nizozemsku). Rovněž kalkulačky důchodového 
věku jsou běžnou praxí. MPSV na svých stránkách také umožňuje zjistit věk odchodu do důchodu 
prostřednictvím kalkulačky. Tato kalkulačka má podobu excelovské tabulky. Zadají se zde informace o 
datu narození a následně se pro starší ročníky (tedy pro ty, kde je odchod do důchodu závislý i na 
dalších faktorech) otevře i možnost zadání pohlaví a případně počtu dětí.  

4.2.1.5 Výhody a nevýhody 

Výhody 

- užitečnost informace (hlavně z hlediska lepšího pochopení problematiky důchodů ze strany 
příjemců) 

- jednoduchá příprava 

Nevýhody 

- problematická je znalost počtu dětí a náhradní doby pojištění (databáze MPSV není kompletní) 

Pro jednoduchost a užitečnost tohoto doplňkového návrhu (a běžnou praxi ve světě) silně doporučujeme 
jeho užití při personalizované komunikaci týkající se očekávané výše důchodu. 

4.2.1.6 Vzorový příklad použití návrhu 

Personalizovaný dopis obsahující informace o budoucí výši důchodu může být doplněn o informace 
ohledně důchodového věku následujícím způsobem:  

Dobrý den, pane Černý, 

[…informace o budoucí výši důchodu dle zvolené varianty…]. 

Na to, abyste měl nárok na státní starobní důchod, musíte splnit dvě podmínky: 

• Dosáhnout důchodového věku 

• Splnit minimální dobu pojištění 

Čím vyšší je doba pojištění, tím vyšší je váš důchod. 

Váš důchodový věk je 65 let, dosáhnete jej 5. 6. 2035. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve 
ve věku 62 let. 

Minimální doba pojištění je 35 let. Dle našich záznamů máte v současné době splněno 27 let doby 
pojištění. Abyste měl nárok na státní starobní důchod, je třeba odvádět sociální pojištění dalších 8 let. 
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Hodnota doby pojištění může být vyšší, pokud jste byl v době neplacení sociálního pojištění na 
rodičovské, nemocenské či se staral o nesoběstačnou osobu – tyto údaje o Vás k dispozici nemáme.  

 Výše prostředků ze soukromého spoření na důchod (III. pilíř) 

V rámci tohoto doplňkového návrhu vidíme potenciál v informování jedinců nejen ohledně výše nároku 
na státní starobní důchod, ale i v propojení se soukromým spořením na důchod. Největší přínos vidíme 
v tom, že člověk získá komplexní informace, na jejichž základě může činit informovaná rozhodnutí. 

Je třeba zmínit, že informování občanů o prostředcích z III. pilíře je obsáhlé téma vyžadující dostatečné 
prozkoumání a přípravu, což není obsahem této studie. Studie tento návrh uvádí pouze jako doplňkový, 
před jeho použitím by bylo nezbytné provést samostatnou analýzu. 

4.2.2.1 Princip 

Lidé mohou jako jednu z možností svých budoucích příjmů v důchodu využít i soukromého 
důchodového spoření. V případě, že tak skutečně učiní, je informování pouze o výši státního starobního 
důchodu neúplné. Ve skutečnosti bude jejich disponibilní příjem v penzi o něco vyšší právě v důsledku 
soukromého spoření. U tohoto doplňkového návrhu prozatím nepředpokládáme využití 
mikrosimulačního modelu, protože jeho současné nastavení to nedovoluje, nicméně v budoucnosti by 
se pro tyto účely využívat mohl (pokud by došlo k rozšíření jeho funkčnosti). Pro informování o výši 
důchodu i se zahrnutím výše důchodu ze soukromého spoření je nezbytná kooperace s penzijními 
společnosti. 

Použití s variantami: 

Tento doplňkový návrh je vhodný pro kombinaci s libovolnou variantou uvedenou v předchozí kapitole. 

4.2.2.2 Potřebné vstupy 

Při využití tohoto doplňkového návrhu je důležité mít přístup k informacím ohledně soukromého 
důchodového spoření jednotlivých občanů. Jinak řečeno, je potřeba mít zabezpečen přenos 
relevantních informací mezi jednotlivými penzijními společnostmi a MPSV. Kromě aktuálního stavu účtu 
jedince, jeho měsíčních příspěvků, rizikového profilu apod. musí společnosti zpřístupnit i odhadované 
zhodnocení vložených příspěvků, včetně uvažování časového faktoru apod. Příklady u ostatních zemí 
ukazují, že penzijní společnosti poskytují data za účelem informování občanů běžně a povinnost 
penzijních společností informovat klienty je povětšinou zakotvena i legislativně.  

4.2.2.3 Výstup 

Výstupem návrhu je výše dostupných finančních prostředků v době odchodu do důchodu každého 
jednotlivce zapojeného ve III. pilíři. Tyto prostředky mohou být prezentovány jako jedno číslo, či 
rozpočítány jako měsíční navýšení státního důchodu v případě výplaty rentou (tento způsob informování 
může podpořit výběr prostředků právě rentou).  

Pro tento doplňkový návrh je vhodné jak papírové informování, tak internetové. V případě využití 
webového rozhraní je možnost jedinci dovolit měnit si ovlivňující parametry a vidět, které scénáře mohou 
nastat a za jakých podmínek (např. při zvýšení/snížení ukládané částky či změny strategie).  

4.2.2.4 Good practice 

V rámci ostatních zemí, na které jsme se v rámci rešerše zaměřili, se poměrně často objevoval tento 
doplňkový návrh jako rozšíření sdělovaných informací prostřednictvím tzv. Oranžové obálky. Tuto 
informaci lze sdělovat oběma způsoby – jak papírovou formou, tak prostřednictvím webu. Ve Švédsku 
probíhá informování o soukromém penzijním spoření prostřednictvím webového portálu, kam se každý 
přihlásí prostřednictvím svých unikátních přihlašovacích údajů. V Polsku se na druhou stranu rozhodli 
jít cestou papírového sdělení a informují o státním důchodu i soukromém spoření na důchod 
prostřednictvím dopisu. V budoucnosti je však plánována i webová podoba. Stejně tak na Slovensku se 
rozbíhá projekt Oranžové obálky, který začal také sdělovat komplexní informace (ze všech pilířů). 
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Informování o prostředcích v doplňkovém důchodovém spoření je zde pro penzijní společnosti povinné, 
stejně jako např. v Nizozemsku, kde probíhá písemnou formou i online. 

4.2.2.5 Výhody a nevýhody 

Výhody: 

- kompletnost podávaných informací (a větší vypovídací hodnota pro daného jedince) 

- podpora využívání III. pilíře 

- podpora využívání možnosti výplaty formou renty 

Nevýhody 

- nezbytná spolupráce MPSV a penzijních společností 

- zvýšení náročnosti přípravy informování (větší objem dat, která budou muset být zpracována a 
zprocesována při vytváření přehledů pro každého občana).  

Příprava tohoto doplňkového návrhu je poměrně náročná, nicméně vzhledem k tomu, že v ostatních 
rešeršovaných zemích je jasný trend ubírat se směrem k poskytování i informací ohledně soukromého 
důchodového pilíře, tato možnost stojí přinejmenším za hlubší analýzu. 

4.2.2.6 Vzorový příklad použití návrhu 

Pro vzorový příklad užití návrhu jsme vybrali variantu, která kombinuje informování papírovou formou a 
současně použití webového rozhraní.  

Vážená paní Vomáčková, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o výši důchodu, na kterou budete mít za současných 
legislativních podmínek nárok po dovršení svého důchodového věku 65 let. 

Váš celkový důchod bude na základě nynější situace 19 680 Kč. Tato částka se skládá ze státní penze, 
která je ve Vašem případě 14 900 Kč. Zbylou částku, tedy 4 780 Kč, budete čerpat ze svého 
soukromého důchodového spoření*. Tato částka byla vypočítána na základě realistického scénáře, 
jehož definice je uvedena níže. Pokud byste chtěla vidět potenciální vývoj za změněných parametrů, 
případně za jiného scénáře, navštivte prosím naší webovou stránku www.mojepenze.cz a přihlaste se 
pomocí následujících údajů: 

Přihlašovací jméno: vomackova_lada 

Heslo: 9778 

* Při výplatě rentou do věku 80 let. 

 Výše důchodu pro specifické scénáře vývoje životní dráhy 

V rámci informování o budoucí výši důchodu zařazují některé země doplňující informace o očekávané 
výši důchodu při jiných scénářích než při scénáři základním. Tyto scénáře představují klasické životní 
situace, které mohou jednotlivce potkat, a ilustrují, jaké dopady tyto životní situace mají na výši důchodu. 
Tento přístup přináší přínos v tom, že pomáhá jedincům lépe pochopit fungování důchodového systému, 
dopadu reálných vývojů životní dráhy na výši důchodu, a to i v jejich specifickém případě. 

4.2.3.1 Princip 

Informace o očekávané výši důchodu mohou být doplněny o očekávanou výši důchodu pro specifickou 
situaci (což pomáhá ilustrovat dopad specifické situace na očekávanou výši důchodu). Za takové životní 
situace, které mohou výši důchodu výrazně ovlivnit a jsou poměrně běžné, považujme: 

• ztrátu zaměstnání, 

• změnu zaměstnání (a s ní související skokové snížení příjmu, např. na 50 %, případně zvýšení), 
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• předčasný odchod do důchodu, 

• přesluhování. 

Pro zvolenou variantu se tedy kromě běžné výše důchodu spočítá výše důchodu s těmito parametry. U 
klasické kalkulačky se jedná o jednoduchý výpočet na základě parametrů, u variant s výpočtem 
využívajícím mikrosimulační model je třeba upravit nastavení.  

Velmi vhodné je využití tohoto doplňkového návrhu v rámci webového prostředí, které umožňuje 
jednotlivé scénáře dostatečně oddělit od hlavní zprávy a vhodně prezentovat, tak aby nezpůsobily 
zmatení. Webová aplikace rovněž umožňuje jistou míru interaktivity, kdy si například jedinec může sám 
volit pokles výše příjmu či dobu odchodu do důchodu. 

Použití s variantami: 

Za vhodnou považujeme kombinaci s Variantami 1, 2, 3, 4 a 6, nicméně vhodnost užití s variantou závisí 
na specifickém scénáři. Situace ztráty zaměstnání (potažmo změna zaměstnání) je zohledněna v 
mikrosimulačním modelu, proto není úplně smysluplné doplňovat tímto scénářem výsledky získané 
mikrosimulačním modelem. Oproti tomu přesluhování nebo odchod do předčasného důchodu nejsou 
ve variantách definovaných výše obsaženy, tyto scénáře tedy můžou být vhodným doplňkem pro každou 
z nich.  

4.2.3.2 Potřebné vstupy a výpočet 

Potřebné vstupy se výrazně neliší od potřebných vstupů v rámci varianty, s kterou by byl tento 
doplňkový návrh používán.  

Při výpočtu používajícím mikrosimulační model (pouze scénáře přesluhování nebo předčasného 
důchodu) se nastavení a použití modelu neliší od nastavení a použití modelu, které je definováno pro 
danou variantu. Výjimkou je nastavení času odchodu do důchodu – všem osobám nastavíme, že do 
důchodu odejdou v měsíci, kdy dosáhnou stanoveného věku (např. 63 pro předčasný důchod, 67 pro 
přesluhování). 

Při výpočtu na základě pevného scénáře se volí tento pevný scénář tak, aby odpovídal specifickému 
scénáři, který chceme prezentovat. 

4.2.3.3 Výstup 

Výstupem je výše důchodu při specifickém scénáři. Výstup je zpracován obdobně jako u použité varianty 
a prezentován společně s očekávanou výší důchodu za standardních podmínek. Díky tomu je jedinci 
jasně prezentován dopad specifických životních situací na výši jeho starobního důchodu. 

Vhodné využití je doplňkového návrhu v rámci webového prostředí, které umožňuje jistou míru 
interaktivity, kdy si například jedinec může sám volit pokles výše příjmu či dobu odchodu do důchodu.  

Pro prezentaci je vhodné užití grafů či časových os, díky nimž budou poskytované informace 
přehlednější. 

4.2.3.4 Good practice 

Tento přístup k informování není ve světě neobvyklý, můžeme se s ním setkat například v Nizozemsku 
či v Dánsku. V obou zemích se nicméně jedná o informování pomocí interaktivního webového rozhraní. 
Zásluhou toho není příjemce informacemi zahlcen, což může být riziko při zahrnutí různých specifických 
scénářů do personalizovaných dopisů.  

4.2.3.5 Výhody a nevýhody 

Výhody: 

- nevyžaduje žádné dodatečné vstupy 

- jasná interpretace 
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- jednoduchou formou pomáhá k pochopení výše důchodů a faktorů, které ji ovlivňují 

Nevýhody:  

- výrazně zvyšuje časovou i paměťovou náročnost přípravy 

Využití toho doplňkového návrhu nepovažujeme za nezbytné, ale vnímáme ho spíše jako nástroj ke 
zvyšování finanční gramotnosti a informovanosti v oblasti důchodů, který dokáže specifické situace 
vysvětlovat za použití personalizovaného přístupu. V případě použití doplňkového návrhu 
doporučujeme zvážit použití webového prostředí, které je pro tento doplňkový návrh vhodnějším 
distribučním kanálem než informování prostřednictvím papírové formy. 

4.2.3.6 Vzorový příklad použití návrhu 

V ilustrativním příkladu je návrh použit společně s Variantou 6 – Výpočet na základě pevného scénáře, 
a to pro všechny uvedené specifické scénáře pro konkrétního jedince – pro pana Nového, kterému je 
momentálně 62 let a má tedy poměrně značně definovanou pracovní historii: 

• Růst příjmu o 25 % 

• Pokles příjmu o 25 % 

• Ztráta zaměstnání (až do doby odchodu do důchodu) 

• Předčasný důchod (odchod do důchodu v 63 letech) 

• Přesluhování (odchod do důchodu v 67 letech) 

Primární výše důchodu předpokládá, že pan Nový bude pracovat bez přestávky až do svých 65 let (jeho 
důchodový věk) a za stejný příjem jako v současnosti (se zohledněním platové inflace). Pro tento scénář 
vychází výše jeho důchodu 15 000 Kč. 

Specifické scénáře jsou počítány následujícím způsobem: Růst/pokles příjmu očekává zvýšení/snížení 
příjmu pana Nového v následujícím roce a jeho stabilizaci na této hodnotě až do odchodu do důchodu 
v 65 letech. Pro tyto scénáře vychází očekávaná výše důchodu pana Nového jako 16 500 Kč, resp. 
13 750 Kč. Ztráta zaměstnání značí, že pan Nový v následujícím roce přijde o zaměstnání a nenalezne 
jej až do svých 65 let, kdy odejde do důchodu. V tomto případě je očekávaná výše jeho důchodu 
12 250 Kč. Pro tyto scénáře není do výpočtu zapojen mikrosimulační model. 

Scénáře předčasného důchodu a přesluhování očekávají, že pan Nový bude pracovat bez přestávky až 
do věku 63 let (pro předčasný důchod) a do věku 67 let (pro přesluhování). Tyto důchody pak vycházejí 
13 450 Kč, resp. 16 300 Kč. Odhad růst vyměřovacího základu je získán na základě výsledků 
mikrosimulačního modelu jako průměrný růst platu mužů, kteří jsou momentálně ve věku 62 let. 

Panu Novému jsou tyto hodnoty prezentovány na webové stránce po přihlášení na osobní účet 
následujícím způsobem: 

Vážený pane Nový,  

Očekávaná výše Vašeho důchodu závisí na parametrech, které se budou v budoucnu ještě vyvíjet. Níže 
jsme pro vás připravili základní přehled možných situací a jim odpovídající očekávané výše Vašeho 
důchodu: 
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Obrázek 20: Vysvětlení jednotlivých situací 

 

Vysvětlení jednotlivých situací zobrazených výše naleznete zde. 

 Informace o zaplaceném důchodovém pojištění 

Některé země v rámci informování o budoucí výši důchodu prezentují občanům průběh placení 
důchodového pojištění (často stav jejich hypotetických účtů, což je princip, který není v českém 
důchodovém systému používán).  

Tento způsob může být dobrou cestou pro rozšíření poskytovaných informací, která nevyžaduje 
náročnou přípravu. V našich podmínkách nicméně není tato informace ideální k informování ohledně 
očekávané výše důchodu, jelikož ze zaplaceného důchodového pojištění neplyne očekávaná výše 
důchodu. Vidíme i riziko negativního psychologického dopadu, protože není přímá úměra mezi tím, kolik 
jedinec do systému odvede, a tím, kolik bude následně na státním důchodu pobírat. 

4.2.4.1 Princip 

V rámci komunikace penzí lze využívat i informace o již odvedeném důchodovém pojištění. Jedinec má 
představu o tom, kolik již do státního důchodového systému za dobu svého aktivního přispívání odvedl. 
Tento doplňující návrh je nejlépe aplikovatelný pro země, které fungují na principu tzv. „zásluhovosti“, 
tedy že jedinec v době nároku na penzi následně z tohoto svého „hypotetického účtu“ dostává část 
(někdy i značnou část) svých příjmů. Nicméně není vyloučeno ani použití pro jiné systémy, mezi které 
např. patří i ten český, kdy se peníze jedince, které jsou průběžně odváděny, nekumulují na jeho 
hypotetický účet. V tomto případě je potřeba mít na paměti, že směrem k jedinci je potřeba komunikovat 
skutečnost, že peníze, které do systému odvedl, se mu nepřipisují na žádný (hypotetický) účet, ale že 
výše důchodu se bude odvíjet od jiných parametrů. 

Použití s variantami: 

Tento doplňkový návrh je vhodný pro kombinaci s libovolnou variantou uvedenou v předchozí kapitole. 

4.2.4.2 Potřebné vstupy 

Jako vstup pro tento doplňkový návrh je potřeba mít přehled o prostředcích, které jedinec za svůj život 
odvedl do systému, a současně také o době, po kterou prostředky odváděl. Zde ovšem může nastat 
problém, protože MPSV nemá přístup k informaci ohledně náhradní doby pojištění vzhledem ke 
skutečnosti, že ta se dokládá až před odchodem do důchodu.  

4.2.4.3 Výstup 

V případě, že se jedná o takový systém, kde se vytváří občanům již zmiňované hypotetické účty, je 
výstupem pro konkrétního jedince informace ohledně toho, kolik do systému odvedl a jak velká je část, 
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ze které mu bude vyplácena část penze. V případě, kdy se s hypotetickými účty nepracuje (což je případ 
i České republiky), je pak výstupem tohoto doplňkového návrhu informování o výši odvedeného 
důchodového pojištění a s tím souvisejícím aktuálním vyměřovacím základem pro konkrétního člověka.  

Prezentovány mohou být rovněž odvedené částky pro jednotlivé roky. Tato informace může být nicméně 
poměrně objemná. Doporučujeme ji tedy nezasílat papírovou formou, ale použít spíše jako doplněk 
např. na webových stránkách, kam je možné se přihlásit pro získání personalizovaných informací.  

4.2.4.4 Good practice 

Informování ohledně zaplaceného důchodového pojištění se dle naší provedené rešerše využívá u 
zemí, které mají své systémy založeny právě na principu, že lidem je v důchodovém věku část jejich 
penze vyplácena na základě toho, kolik si za svůj život odvedli do „hypotetického účtu“. Ze zemí, kterým 
se studie podrobněji věnuje, to jsou konkrétně Švédsko a Polsko. Informace o zaplacených příspěvcích 
podává např. také Kanada, a to především u mladších ročníků, u kterých je zatím nedostatek dat k 
dostatečně dobrému odhadu výše důchodu. 

V České republice se v současné době o odvedeném pojistném neinformuje. Jedinec dostává přehled 
pouze o svých vyměřovacích základech – a to ať už prostřednictvím ročního přehledu v Evidenčním 
listu důchodového pojištění, nebo prostřednictvím portálu ČSSZ, do kterého mají přístup lidé s datovou 
schránkou. 

4.2.4.5 Výhody a nevýhody 

Výhody 

- jednoduchá příprava 

- zvyšuje povědomí o fungování systému (o výši odvodů) 

Nevýhody:  

- z této informace není zřejmá (ani jednoduchým způsobem neplyne) očekávaná výše důchodu 

Obecně nepovažujeme tuto informaci za nezbytnou. Využitelnost vidíme spíše v případě 
specializovaného webu, kam se může uživatel přihlásit pro získání kompletního přehledu informací o 
své očekávané důchodové situaci. 

4.2.4.6 Vzorový příklad použití návrhu 

V rámci informování ohledně odvedené částky do důchodového systému by každému jedinci přišla 
personifikovaná informace. 

Vážený pane Vágnere, 

níže Vám zasíláme současný vyměřovací základ, který by byl v současné době základem pro výpočet 
výše Vašeho důchodu. K dnešnímu dni je tento vyměřovací základ 32 000 Kč. Současně s tím zde 
posíláme i přehled dosud odvedeného pojistného, které za 20 let aktivního přispívání do důchodového 
systému činí 2 190 000 Kč.  

 Zahrnutí ekonomických scénářů 

Varianty představené výše pracují s možným vývojem životní dráhy jedince, nezahrnují však možné 
vývoje ekonomiky. Do variant 1 až 4 (výpočet pomocí mikrosimulačního modelu) je možné nejistotu 
vývoje ekonomiky zahrnout pomocí různých ekonomických scénářů, které mohou ovlivňovat např. růsty 
příjmu či pravděpodobnosti ztráty zaměstnání. Možnosti využití ekonomických scénářů vidíme 
následující: 

• Přístup 1: Výpočet za předpokladu jednoho průměrného ekonomického scénáře, 

• Přístup 2: Výpočty pro menší počty reprezentativních ekonomických scénářů (např. 
pesimistický, neutrální, optimistický), 
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• Přístup 3: Výpočet za užití velkého množství ekonomických scénářů. 

První přístup nejvíce připomíná současné nastavení, kdy se typicky pracuje právě jen s jedním 
ekonomickým scénářem, který reprezentuje střední odhad budoucího vývoje ekonomiky. Použití tohoto 
přístupu i pro informování veřejnosti o budoucích důchodových nárocích je jednoduché a nevyžaduje 
úpravu postupu při použití dané varianty. Nezachytí ovšem možné extrémnější případy budoucího 
ekonomického vývoje. Koncového příjemce je o tomto faktu třeba informovat a zejména zdůraznit, že 
v případě nepříznivého vývoje ekonomiky nemusí jeho skutečný důchod dosáhnout predikované 
hodnoty. 

Druhý přístup označuje postup, ve kterém je výpočet proveden dle postupu dané varianty několikrát, 
pokaždé s jiným ekonomickým nastavením. Nabízí se například využití tří možných ekonomických 
scénářů – pesimistického, neutrálního a optimistického. Hodnoty pak mohou být prezentovány pro 
každý ze scénářů zvlášť. Výstupy v případě tohoto přístupu lze snadno interpretovat a podobný přístup 
je běžnou praxí např. v případě prezentace vývoje investice. Nevýhodou tohoto přístupu je, že celou 
složitou situaci stále redukuje jen na malé množství scénářů, které jsou vybrané do značné míry 
arbitrárně. 

Třetí přístup pracuje s použitím velkého množství ekonomických scénářů. Aplikovat každý ekonomický 
scénář (např. 1 000 možností) na každý modelpoint je prakticky neproveditelné kvůli výpočetním 
nárokům tohoto přístupu. Navrhujeme proto pro každý modelpoint simulovat jen jeden vývoj individuální 
životní dráhy a jeden ekonomický scénář. Celá variabilita možných budoucích vývojů ekonomiky se 
projeví v okamžiku, kdy analyzujeme výsledky většího počtu modelpointů. Tento přístup nicméně 
zhoršuje konvergenci výpočtu, je tedy nezbytné zvýšit minimální počet simulací pro skupinu či 
modelpoint (dle použité varianty). 

Otázkou zůstává, jak volit vhodný počet simulací za tohoto nastavení. Dle našeho názoru je vhodné 
sledovat variabilitu výsledků, které chceme reportovat. Navrhujeme začít například s číslem 10 000 
simulací pro danou skupinu či modelpoint a získané výsledky porovnat např. s výsledky pro 15 000 
simulací. Pokud bude variabilita některého parametru vyšší než požadovaná přesnost sdělených 
informací (např. průměr ze seběhnutých 10 000 modelpointů vyšel výrazně jinak než průměr pro 15 000 
simulací), zvýšíme počet simulací a pokračujeme v analýze. V opačném případě můžeme nižší 
z testovaných počtů simulací považovat za dostačující a toto číslo použít při použití varianty.  

Abychom ušetřili výpočetní čas, doporučujeme provést tuto analýzu nejprve pro jednu skupinu a tu 
seběhnout pro velmi vysoký počet modelpointů (například 500 000). Potom můžeme spočítat 
reportovanou statistiku (například průměrný důchod) pro prvních 10 000 modelpointů, prvních 15 000, 
prvních 20 000 a tak dále a sledovat její vývoj. Za vhodný počet modelpointů označíme takové číslo, na 
kterém se statistika ustálí. Pro další skupiny potom začneme na tomto čísle a ověříme pouze, že je 
výsledek stabilní i pro ně. Pro většinu skupin si tedy ušetříme opakované sbíhání modelu na velkém 
množství modelpointů.  

Výsledky tohoto přístupu nicméně neukazují dopad životní dráhy či ekonomického scénáře samostatně 
– pro rozpětí výsledků není jasné, co je efekt vývoje životní dráhy jedince a co je efekt ekonomického 
scénáře, což vyžaduje vhodné vysvětlení koncovému příjemci informace. Pro rozdělení těchto efektů je 
možné analyzovat dopad různých scénářů na daného jedince –  pro každý scénář provést 1 000 
simulací a výsledky zanalyzovat. Taková analýza nicméně není kvůli výpočetnímu a časovému omezení 
možná pro všechny jedince. 

Obecnou výhodou této varianty je to, že zachycuje opravdu velké množství nejistoty v budoucím vývoji. 
Odpadá potřeba koncového jedince upozorňovat na to, že výsledky nezohledňují nejistotu 
v ekonomickém vývoji, na druhou stranu vzniká potřeba výsledky lépe vysvětlovat tak, aby jedinec 
zobrazené hodnoty správně pochopil. 

Pokud by MPSV zvažovalo zahrnutí ekonomických scénářů, doporučujeme z pohledu srozumitelnosti 
komunikace a jednoduchosti použití aplikovat přístup 2 s třemi základními ekonomickými scénáři. 

K zahrnutí ekonomických scénářů přistupují např. na Slovensku, kde mikrosimulační model zahrnuje i 
politické a ekonomické vývoje budoucnosti. S vývojem ekonomiky počítá při přípravě informací i 
Švédsko. 
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 Prezentace výše důchodů 

Kapitoly 4.1 a 4.2 se zabývají především tím, jak se dostat ke sdělované informaci. Neméně důležité je 
při informování veřejnosti rovněž to, komu tuto informaci prezentujeme, v jaké formě a za použití jakého 
distribučního kanálu.  

Těmto oblastem se také věnuje následující kapitola 4.3. V části Cílové skupiny je diskutována jak volba 
cílových skupin, tak vhodnost užití variant 1 až 6 a doplňkových variant pro dané cílové skupiny. Část 
Forma prezentace hodnoty výše důchodu podrobněji shrnuje možnosti prezentace výše důchodu a 
diskutuje vhodnost využití těchto možností v kontextu navrhovaných variant a distribučních kanálů. Třetí 
část Distribuční kanály diskutuje možnosti užití distribučních kanálů a jejich vhodnost. Poslední část, 
Průběh kampaně, pak specifikuje doporučení související s celou informační kampaní jako takovou. 

 Cílové skupiny 

Jak zmiňuje kapitola 3.2.2, volba vhodných cílových skupin a vhodné komunikace pro konkrétní skupiny 
je nezbytnou součástí každé komunikační kampaně a může být výraznou determinantou její úspěšnosti.  

Jak již bylo zmíněno, vhodné je si okruh lidí, které chceme oslovit, rozdělit do menších homogenních 
skupin a sdělovanou informaci a zvolený distribuční kanál pak skupinám přizpůsobit. 

Způsobů, kterými lze rozdělit obyvatelstvo na menší a homogenní skupiny, je celá řada. Lidé mohou být 
děleni do skupin např. podle pohlaví, věku, místa bydliště, dosaženého vzdělání, místa výkonu práce, 
druhu vykonávané práce, finanční gramotnosti apod. 

O tom, že je rozdělení do cílových skupin významnou fází komunikace, svědčí i příklady z ostatních 
zemí, uvedené v kapitole 3.2.4. Země nejčastěji přistupují k rozdělení cílových skupin především podle 
postavení na trhu práce (často se objevovalo zacílení na pracující obyvatele, např. na Novém Zélandu, 
v Mexiku nebo v Maďarsku). Vzhledem k tomu, že se ale jedná o velkou skupinu, na základě příkladů 
kampaní se ukázalo, že je klíčové členit ještě na menší a více homogenní skupiny. V takovém případě 
se jeví jako nejlepší ukazatel věk jedinců. V Maďarsku takové rozdělení neprovedli, kampaň byla cílená 
jen obecně na pracující populaci a následně vyhodnocena jako neúspěšná právě z toho důvodu, že 
skupina nebyla dostatečně homogenní. Některé státy zvolily jako dílčí segmentační hledisko finanční 
gramotnost, které se také jeví jako smysluplné. Právě finanční gramotnost velice ovlivňuje způsob a 
podobu informací, kterou směrem k lidem komunikujeme. Takový přístup ve své komunikační kampani 
zvolil např. Nový Zéland.  

Vzhledem k tomu, jaké údaje má MPSV v současné době k dispozici, a vzhledem k obsahu sdělení 
považujeme za nejvhodnější způsob segmentaci obyvatel podle věku. Pro ostatní způsoby zmíněné 
výše nemá MPSV dostupné dostatečné informace. Například u vzdělání není databáze kompletní a údaj 
v současné době není znám pro každého jedince. Jako další příklad si můžeme uvést segmentaci podle 
finanční gramotnosti, kde by bylo nutné provést průzkumy mezi obyvateli a teprve následně provést 
rozřazení do homogenních skupin. Toto všechno představuje pro MPSV práci navíc. Segmentaci 
obyvatel z hlediska věku navíc dává smysl i v kontextu našich navržených Variant. Cílové skupiny 
mohou být definované následovně: 

• < 26 let 

• 26 – 35 let 

• 36 – 49 let 

• > 60 let 

• Starobní důchodci 

Nyní si každou výše definovanou skupinu podrobněji popíšeme. 

Cílová skupina < 26 let 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mladé lidi, kterým do důchodového věku zbývá dlouhá doba, je potřeba 
si dobře rozmyslet, jaká přesně je informace, kterou chceme předat. Konkrétní výši důchodu 
nepovažujeme pro tuto cílovou skupinu za příliš relevantní, a to z několika důvodů. Pracovní historie je 
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u této skupiny minimální, případně žádná, odhad výše důchodu tedy nelze opřít o dostatečná reálná 
data. Studující mladí lidé ani nemusí mít přehled o výši svých budoucích mezd, což může být problém 
při zařazení sdělené výše důchodu do kontextu života daného jedince. V případě provedení odhadu se 
dá očekávat výrazné rozpětí právě proto, že je odhadována téměř celá životní dráha jedince. Rovněž 
lze namítnout, že pokud do důchodu zbývá např. 45 let, je vysoce pravděpodobné, že se důchodový 
systém do té doby změní. Smysluplnější proto může být věnovat se spíše než personalizované informaci 
obecnému zvyšování finanční gramotnosti v oblasti důchodů.  

U této skupiny je vhodná např. prezentace několika vybraných scénářů, které z pochopitelných důvodů 
nemohou být spolehlivé, nicméně dá se na nich dobře ukázat fungování důchodového systému a 
současně vzbudit u mladých lidí zájem o problematiku důchodů. Právě vzbuzení zájmu již u nižší 
generace považujeme za vhodný cíl komunikace pro mladší cílové skupiny. 

Cílová skupina 26 - 35 let 

V této cílové skupině můžeme očekávat, že lidé už jsou zapojeni na trhu práce a jsou již tedy aktivně 
účastni na důchodovém pojištění. Současně je ale nutné si uvědomit, že v tomto věkovém rozmezí je 
část pracovníků teprve na počátku své kariéry a do důchodu jim zbývá ještě dlouhé časové období. 
Narážíme tedy na podobné překážky jako u předchozí cílové skupiny, nicméně tentokrát již disponujeme 
alespoň minimálním množstvím informací. Odhad výše důchodu je tedy možné založit přinejmenším na 
počátečním příjmu, dokončeném vzdělání apod. Informace tedy již je personalizovanější než u cílové 
skupiny mladší 26 let.  

Kromě samotné výše může být např. prezentován i potenciální důchod pro různé podskupiny (v kontextu 
průběhu života), do kterých se jedinec může během svého života dostat. Vybrat bychom měli především 
ty, které jsou pro něho nejpravděpodobnější (např. 5 let strávených na rodičovské dovolené). 

Cílová skupina 36 - 49 let 

U jedinců s věkem 36 až 49 let lze očekávat stabilizaci příjmů a specializaci na konkrétní obor práce a 
s ním související výšku a očekávaný růst platu. Zařazení jedince do konkrétní skupiny na základě 
parametrů včetně příjmu a očekávaného růstu potom dává smysl a dá se předpokládat, že odhad 
budoucnosti už může mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Pro každého jedince je k dispozici pracovní 
minulost, ze které je již možné vycházet. Současně se u této věkové skupiny již dá předpokládat daleko 
větší osobní zaujetí pro danou problematiku, protože do důchodového věku již mají blíže než výše 
zmíněné věkové skupiny. Očekávaná výše důchodu může být pro jedince v této cílové skupině 
zajímavou informací.  

Cílová skupina 50 - 59 let 

Jedná se o skupinu s dostatkem informací o pracovní minulosti, avšak současně i s ještě 
nezanedbatelnou budoucností na trhu práce, která může výši budoucího důchodu výrazně ovlivnit. 
Minulost zde výrazně zpřesňuje informaci o očekávané výši důchodu. S vysokou pravděpodobností se 
navíc již neočekávají některé scénáře, jako je např. změna oboru. 

U této cílové skupiny se dá rovněž očekávat větší zájem o důchodový systém a budoucí důchodové 
vyhlídky jedince, personalizovanou komunikaci tedy považujeme za vysoce vhodnou. Rovněž užití 
mikrosimulačního modelu k simulaci zbývající části životní dráhy jedince považujeme za vhodné, právě 
vzhledem k nezanedbatelné délce doby do odchodu do důchodu. 

Cílová skupina > 60 let 

V tomto případě se jedná o cílovou skupinu, která má poměrně blízko k důchodovému věku a současně 
má pracovní historii téměř celou pevně danou. Informace ohledně potenciální výše důchodu tedy již 
mohou být poměrně spolehlivé, zdá se tedy vhodné výpočet založit na konkrétních datech o jedinci. 
Naopak zbývající doba do důchodu je opravdu nízká a náročnost užití mikrosimulačního modelu 
převyšuje výhodu jeho užití. Pro odhad budoucnosti nepovažujeme za nezbytné provádět větší množství 
simulací, naopak výpočet za pevného scénáře budoucího vývoje může být plně dostačující. 

U této cílové skupiny lze očekávat aktivní přemyšlení nad odchodem do důchodu, poptávka po 
informacích může být proto jiná než u předchozích skupin. Za vhodné považujeme informování o 
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konkrétních požadavcích, které musí jedinec splňovat, aby měl na státní důchod nárok, a jeho konkrétní 
situaci v kontextu těchto požadavků. Personalizovaná výše důchodu je rovněž vhodnou informací. Pro 
tyto jedince může být relevantní informace o výši důchodu v závislosti na konkrétním čase odchodu do 
důchodu nejen v závislosti na rocích, ale i v kontextu konkrétních měsíců. V závislosti na těchto 
informacích pak jedinec může volit čas odchodu do důchodu, který preferuje.  

Cílová skupina starobní důchodci 

Pro tuto cílovou skupinu je již známá aktuální výše důchodu, do sdělovaných informací se však můžou 
promítat informace jako očekáváný vývoj výše důchodu (např. na základě očekávané valorizace) nebo 
o tom, jak se do výše důchodu mohou propsat určité specifické scénáře (např. smrt manžela/manželky 
a nárok na vdovský/vdovecký důchod).
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V Tabulka 13 lze vidět naše doporučení k variantám. 

Tabulka 13 : Vhodnost jednotlivých variant podle cílových skupin dle věku 

Cílová 

skupina 

Do 26 26 - 35 let 36 - 49 let 50 - 59 let 60+ let Starobní důchodci 

Varianta 1 ANO 

Vzhledem k tomu, že 

tato věková skupina 

nemá žádnou (nebo 

velice krátkou) 

pracovní historii, je 

vhodné použít 

simulaci. Dělení do 

skupin může být 

založeno pouze na 

základních 

parametrech (pohlaví, 

vzdělání). 

ANO 

Jedná se o věkovou 

skupinu, která má 

značnou část svého 

pracovního života 

ještě před sebou a je 

vhodné použít 

simulaci. Při dělení do 

skupin lze využít i 

informací o příjmech 

jedinců. 

ANO 

Jedná se o věkovou 

skupinu, která má 

značnou část svého 

pracovního života 

ještě před sebou a je 

vhodné použít 

simulaci. Skupiny je 

možné definovat 

detailněji. 

ANO 

I pro tuto věkovou 

skupinu je vhodné 

použít simulaci, 

protože i v této věkové 

skupině mají lidé 

poměrně značnou 

dobu do dosažení 

důchodového věku a 

výpočet 

prostřednictvím 

kalkulačky by byl 

méně přesný. 

Spíše ANO 

Dle našeho názoru je 

V1 příliš náročná na 

vstupy (finančně, 

technicky, na přípravu 

apod.) a pro tuto 

skupinu nepřináší 

lepší výsledky než 

jednodušší V6, která 

dosahuje dostatečně 

přesných výsledků. 

Případné zmenšení 

cílové skupiny o tyto 

jedince tak může snížit 

náročnost varianty. 

NE 

Netřeba provádět 

simulaci budoucnosti. 

Varianta 2 ANO 

Vzhledem k tomu, že 

tato věková skupina 

nemá žádnou (nebo 

velice krátkou) 

pracovní historii, je 

vhodné použít 

simulaci. Lze 

očekávat, že z důvodu 

malého množství 

informací lze užit 

ANO 

Jedná se o věkovou 

skupinu, která má 

značnou část svého 

pracovního života 

ještě před sebou a je 

vhodné použít 

simulaci. Pro přiřazení 

modelpointů je 

dostupné více 

informací. 

ANO 

Jedná se o věkovou 

skupinu, která má 

značnou část svého 

pracovního života 

ještě před sebou a je 

vhodné použít 

simulaci. Pro přiřazení 

modelpointů je 

dostupný dostatek 

informací. 

ANO 

I pro tuto věkovou 

skupinu je vhodné 

použít simulaci, 

protože i v této věkové 

skupině mají lidé 

poměrně značnou 

dobu do dosažení 

důchodového věku a 

výpočet 

prostřednictvím 

Spíše ANO 

Dle našeho názoru je 

V1 příliš náročná na 

vstupy (finančně, 

technicky, na přípravu 

apod.) a pro tuto 

skupinu nepřináší 

lepší výsledky než 

jednodušší V6, která 

dosahuje dostatečně 

přesných výsledků. 

NE 

Netřeba provádět 

simulaci budoucnosti. 
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jeden modelpoint pro 

více jedince (např. 

muž vysokoškolák, 22 

let) 

kalkulačky by byl 

méně přesný. 

Případné zmenšení 

cílové skupiny o tyto 

jedince tak může snížit 

náročnost varianty. 

Varianta 3 Spíše ANO 

U této věkové skupiny 

ještě nemusí být 

dostatek historických 

informací, které by o 

sobě mohl jedinec 

vyplnit a na jejichž 

základy by byla 

spuštěna simulace, 

nicméně výpočet lze 

provést na základě 

základních parametrů 

ANO 

Lidé již mají určitou 

historii, na základě 

které může být 

seběhnuta simulace. 

ANO 

Lidé již mají určitou 

historii, na základě 

které může být 

seběhnuta simulace. 

Nicméně je třeba 

vyplnit větší množství 

informací o jedinci, což 

může odradit od 

využití nástroje. 

ANO 

Lidé již mají určitou 

historii, na základě 

které může být 

seběhnuta simulace. 

Nicméně je třeba 

vyplnit větší množství 

informací o jedinci, což 

může odradit od 

využití nástroje.  

ANO 

Lidé již mají určitou 

historii, na základě 

které může být 

seběhnuta simulace. 

Nicméně je třeba 

vyplnit větší množství 

informací o jedinci, což 

může odradit od 

využití nástroje. 

NE 

Lidé ve starobním 

důchodu již svou výši 

penze znají. 

Varianta 4 Spíše ANO 

U této věkové skupiny 

ještě nemusí být 

dostatek historických 

informací, které by o 

sobě mohl jedinec 

vyplnit a na jejichž 

základy by byla 

spuštěna simulace, 

nicméně výpočet lze 

provést na základě 

základních parametrů 

ANO 

Lidé již mají historii, na 

základě které mohou 

být přiřazeni k 

předpřipraveným 

simulacím.  

 

ANO 

Lidé již mají historii, na 

základě které mohou 

být přiřazeni k 

předpřipraveným 

simulacím. Nicméně je 

třeba vyplnit větší 

množství informací o 

jedinci, což může 

odradit od využití 

nástroje. 

ANO 

Lidé již mají historii, na 

základě které mohou 

být přiřazeni k 

předpřipraveným 

simulacím. Nicméně je 

třeba vyplnit větší 

množství informací o 

jedinci, což může 

odradit od využití 

nástroje. 

ANO 

Lidé již mají historii, na 

základě které mohou 

být přiřazeni k 

předpřipraveným 

simulacím. Nicméně je 

třeba vyplnit větší 

množství informací o 

jedinci, což může 

odradit od využití 

nástroje. 

NE 

Lidé ve starobním 

důchodu již svou výši 

penze znají. 

Varianta 5 ANO 
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Tuto variantu bereme jako možnost informování v souvislosti o neudržitelnosti systému (než o výši důchodu), což se dá aplikovat pro všechny 

věkové skupiny. 

Varianta 6 NE 

Pro tuto skupinu se 

neočekávají téměř 

žádná historická data. 

Použití kalkulačky 

založené na 

historických datech 

tedy není vhodné. 

Spíše NE 

Pro tuto skupinu se 

očekávají jen značně 

omezená historická 

data. Použití 

kalkulačky založené 

na historických datech 

tedy není úplně 

vhodné. 

Spíše NE 

Přestože historická 

data už jsou 

obsáhlejší, období 

budoucnosti je stále 

široké a aproximace 

pomocí fixního 

scénáře nemá takovou 

vypovídací hodnotu. 

ANO 

U této věkové skupiny 

už máme předpoklady 

pro to použít 

kalkulačkovou metodu. 

ANO 

U této věkové skupiny 

už máme předpoklady 

pro to použít 

kalkulačkovou metodu. 

NE 

Lidé ve starobním 

důchodu již svou výši 

penze znají. 

       

Informace 

týkající se 

důchodového 

věku (a 

potřebné 

doby 

pojištění) 

ANO 

Informace lze 

poměrně snadno určit, 

jsou jednoduše 

interpretovatelné a 

přínosné 

ANO 

Informace lze 

poměrně snadno určit, 

jsou jednoduše 

interpretovatelné a 

přínosné 

ANO 

Informace lze 

poměrně snadno určit, 

jsou jednoduše 

interpretovatelné a 

přínosné 

ANO 

Informace lze 

poměrně snadno určit, 

jsou jednoduše 

interpretovatelné a 

přínosné. 

ANO 

Informace lze 

poměrně snadno určit, 

jsou jednoduše 

interpretovatelné a 

přínosné 

NE 

U této věkové skupiny 

již není relevantní 

sdělovat věk odchodu 

do důchodu či dobu 

pojištění. 

Výše 

prostředků ze 

soukromého 

spoření na 

důchod 

ANO 

Vhodné pro všechny 

věkové skupiny. U této 

cílové skupinu je 

důležité především 

vzbudit zájem o tuto 

možnost spoření na 

důchod 

ANO 

Vhodné pro všechny 

věkové skupiny.  

ANO 

Vhodné pro všechny 

věkové skupiny. 

ANO 

Vhodné pro všechny 

věkové skupiny. 

ANO 

Vhodné pro všechny 

věkové skupiny. Může 

být vhodné 

prezentovat výhodu 

čerpání prostředků 

pomocí renty. 

ANO 

Je možné informovat 

např. o zbývající výši 

finančních prostředků. 

Výše 

důchodu pro 

specifické 

NE 

Tato věková skupina 

má před sebou ještě 

Spíše ne 

Rozmezí možných 

důchodů v závislosti 

Spíše ANO 

Rozmezí možných 

důchodů v závislosti 

ANO 

U této věkové skupiny 

již dává smysl 

ANO 

U této věkové skupiny 

již dává smysl 

ANO 

Relevantní změna pro 

výši důchodu může 
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scénáře 

vývoje životní 

dráhy 

takřka celý pracovní 

život, nedává smysl 

pracovat se 

specifickými scénáři. 

na vývoji životní dráhy 

je stále příliš vysoké a 

konkrétní specifický 

scénář nebude mít 

takovou vypovídající 

hodnotu. 

na vývoji životní dráhy 

je již nižší a využití 

specifických scénářů 

může být vhodné. 

pracovat s určitými 

specifickými scénáři. 

pracovat s určitými 

specifickými scénáři. 

nastat pouze při smrti 

manžela/manželky. 

Informace o 

zaplaceném 

důchodovém 

pojištění 

ANO 

Nicméně dává smysl 

pouze u jedinců, kteří 

se do systému již 

zapojili. 

ANO 

Lze užít pro každého, 

kdo alespoň chvíli 

přispíval do 

důchodového 

systému. 

ANO 

Lze užít pro každého, 

kdo alespoň chvíli 

přispíval do 

důchodového 

systému. 

ANO 

Lze užít pro každého, 

kdo alespoň chvíli 

přispíval do 

důchodového 

systému. 

ANO 

Lze užít pro každého, 

kdo alespoň chvíli 

přispíval do 

důchodového 

systému. 

NE 

Starobní důchodci již 

mají vypočten starobní 

důchod na základě 

těchto informací. 
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 Forma prezentace hodnoty výše důchodu 

Tato kapitola přináší celkový přehled možností prezentace očekávané výše důchodu a jejich 
zhodnocení. Konkrétní doporučení vhodné formy (včetně detailnějšího nastavení) je obsaženo v 
kapitole 5.  

Tato kapitola se zabývá různými oblastmi souvisejícími s formou prezentace, počínaje zpracováním 
výsledků, volbou vhodné hodnoty k prezentování či grafickým znázorněním, ale i dalšími specifickými 
formami prezentace (např. pomocí spotřebních košů) a obecnými doporučeními při komunikaci s 
veřejností a prezentování hodnot či grafů.  

V závěru této kapitoly je diskutována vhodnost užití prezentovaných možností v kontextu cílových skupin 
a distribučních kanálů. 

4.3.2.1 Zpracování výsledků výpočtu 

Výstupy výpočtů dle výše prezentovaných variant mohou být ve dvou podobách: 

1. Pouze jedna hodnota (Varianta 6); 

2. Velký vzorek možných výší důchodů (Varianty 1, 2, 3 a 4). 

Výstup v podobě 1 nevyžaduje další výrazné úpravy. Toto číslo doporučujeme pouze zaokrouhlit na 

celá čísla (případně na desítky či stovky). Výstup v podobě 2 je nezbytné dále upravit. Jak již bylo 

zmíněno u samotných variant, ze vzorku výše důchodu je možné vytvořit různé statistiky, např.: 

• Minimum, maximum – použití těchto statistik k informování nepovažujeme za vhodné, protože 
závisí na konkrétní realizaci náhodných proměnných; může docházet ke zkreslování a nejedná 
se o příliš stabilní hodnoty; 

• Kvartily, případně jiné kvantily – použití těchto statistik hodnotíme jako vhodné – nesou 
užitečnou informaci, která ovšem musí být předaná srozumitelně bez využití odborného 
názvosloví (např.: 20% lidí z vaší skupiny, kteří jsou nyní v podobné situaci jako vy, bude mít 
důchod nižší než xxx Kč). Doporučujeme nicméně používat spíše horní hranice (tzn. důchod 
nižší než xxx Kč), jelikož tvoří omezený interval (od 0 do xxx Kč). Dolní hranice nejsou tolik 
specifické (vyšší než xxx Kč) a mohou vést k chybným očekáváním; 

• Průměr – značně stabilní statistika (více než minimum a maximum) a v praxi nejrozšířenější, 
nejsrozumitelnější pojem. Za určitých okolností může být nicméně průměr vyšší než medián, 
což může vyvolat příliš optimistická očekávání; 

• Medián – lze použít podobně jako kvantily (např. polovina lidí v rámci vaší skupiny bude mít 
důchod nižší než xxx Kč). Opět považujeme za vhodnější interpretovat medián jako „nižší než“ 
– jelikož tato formulace tvoří omezený interval (od 0 do xxx Kč), kdežto formulace „vyšší než“ 
není tolik specifická a může příjemce zmást. Jedná se o nejstabilnější hodnotu; 

• Směrodatná odchylka / rozptyl – tuto variantu nedoporučujeme z důvodu náročnosti 
interpretace. 

Výslednou prezentovanou statistiku (nebo statistiky) rovněž doporučujeme zaokrouhlit na celá čísla 
(případně desítky či stovky).  

Chceme-li prezentovat velký vzorek možných výší důchodů, je rovněž možné využít grafů, a to např.: 

• Histogram hodnot ve skupině – může podpořit prezentování kvantilů; 

• Rozdělení (hustota pravděpodobnosti) výše důchodu ve skupině – může poskytnout plnou 
informaci těm, kdo tématu rozumí, nicméně v běžné komunikaci jej nepovažujeme za vhodný 
(může však být použito jako doplňující informace). 
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4.3.2.2 Použitá hodnota 

Samotná hodnota se může lišit v závislosti na přístupu k diskontování (současná či budoucí hodnota) 
nebo v závislosti na způsobu vyjádření – může to být absolutní částka nebo nějaký příměr či relativní 
hodnota.  

Současná vs. budoucí hodnota 

U částek, které jsou ve vzdálené budoucnosti, může být budoucí hodnota zavádějící a pro konečného 
příjemce neuchopitelná. Z tohoto důvodu doporučujeme používat primárně současnou hodnotu, 
doplněnou o vhodné slovní vysvětlení (např. částky jsou uvedeny v dnešních cenách, to znamená, že 
kupní síla vašeho důchodu bude odpovídat těmto hodnotám). Uvádění současných hodnot je běžnou 
praxí a tento přístup doporučuje i guvernér Slovenské národní banky. 

Budoucí hodnota nemusí být nicméně ve všech případech nevhodným přístupem. Využití budoucí 
hodnoty doporučujeme pro cílové skupiny, kterým vznikne nárok na důchod v blízké budoucnosti, neboť 
rozdíl mezi současnou a budoucí hodnotou je zanedbatelný. Naopak v tomto případě považujeme za 
smysluplnější použít budoucí hodnotu, která dává informaci o výši důchodu, jež bude reálnému důchodu 
odpovídat. Využití budoucí hodnoty je nicméně možné i pro jiné cílové skupiny, v takovém případě ji 
však doporučujeme doplnit o přepočet na současnou hodnotu či využít nějakého příměru, např. ve formě 
spotřebního koše (viz níže). Zobrazení budoucí hodnoty používá Slovensko. Příklad můžeme vidět v 
Příloha 1, kde je hodnota doplněna o upozornění a přepočet na současné peníze. 

Absolutní vs. relativní hodnota 

Absolutní hodnota výše důchodu by měla být primární částkou sdělovanou konečným příjemcům a její 
využití je rovněž ve světě běžnou praxí. Využití vyjádření v relativních hodnotách může být nicméně 
vhodnou formou, jak tuto informaci doplnit. Může také sloužit jako alternativa k přepočtu na současnou 
hodnotu. Relativní hodnota může být ve formě: 

• Výše důchodu vůči průměrné výši důchodu v době odchodu jedince do důchodu (v tomto 

případě je nezbytné simulovat hodnotu výše důchodu celé populace), může sloužit k lepší 

představě, v jaké situaci se v rámci populace bude jedinec nacházet. 

• Náhradový poměr (pro každého jedince třeba při simulaci ukládat i poslední příjem) – užitečná 

relativní hodnota připravující jedince na propad příjmu v momentě odchodu do důchodu. 

• Poměr výše důchodu k výši současného příjmu jedince – tuto informaci považujeme za 

nejužitečnější v kontextu uchopení prezentované částky (jelikož současný příjem je každému 

dobře známý, poměr vůči němu představuje srozumitelnou informaci, která každému jedinci 

ukáže, jaké bude mít v důchodu finanční možnosti). Tento poměr je prezentován například na 

Slovensku, příměr k současnému příjmu je zmiňován např. také v Nizozemsku. 

• Poměr výše důchodu k průměrnému příjmu v současnosti / v době odchodu jedince do důchodu 

– zajímává informace spíše v kontextu průměrný důchod / průměrný příjem. 

4.3.2.3 Grafické znázornění 

Grafické zpracování je významnou součástí jakékoliv komunikační kampaně a je silně spjaté s využitým 

komunikačním kanálem. Při informování doporučujeme věnovat grafickému znázornění dostatek 

pozornosti. Zvolené grafické znázornění by mělo být dostatečně zajímavé, aby konečného příjemce 

sdělení zaujalo, zároveň však nesmí od samotného sdělení odvádět pozornost. Doplnění sdělení o 

grafické znázornění je nicméně běžnou praxí, příklady můžeme vidět u většiny zemí (web oranžové 

obálky na Slovensku, grafy zobrazující průběh důchodu v Kanadě či Austrálii apod.). 

Níže uvádíme některé základní možnosti grafického znázornění výše důchodu. 
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Zobrazení hodnot pomocí grafů 

Využití grafů doporučujeme pouze jako doplňující způsob prezentace. Při používání grafů 
doporučujeme dobře promyslet vhodný typ grafu pro danou informaci. Dále neopomínat ani dostatečné 
vysvětlení toho, co je na grafu zobrazeno, zahrnout správný popis os a uvést jednotky zobrazených 
hodnot. V kontextu představených variant vidíme především tyto možnosti využití grafů:  

• Prezentace simulovaných hodnot – např. ve formě histogramu či jako pravděpodobnostní 
rozdělení. 

• V případě prezentování relativních částek lze tyto hodnoty doplnit např. jednoduchými 
sloupcovými grafy, které pomáhají si prezentované částky představit.  

Doplnění prezentovaných hodnot obrázky 

Obrázky jsou častým nástrojem používaným k zatraktivnění textu pro konečné příjemce. V kontextu 
informování o výši důchodu vidíme dva hlavní přístupy k využití obrázků: 

• Sdělované informace doplnit o obrázky vyvolávající emoce (např. šťastný/smutný důchodce pro 
pozitivní/negativní scénář viz Příloha 10). 

• Obrázek spjatý s důchodovou komunikací obecně, sloužící k vyvolání asociace s tématem 
důchodů (např. oranžová barva ve Švédsku, obrázek dubu v Estonsku). 

4.3.2.4 Další specifické formy prezentace 

Níže uvádíme specifické formy prezentace, u kterých vidíme potenciál pro využití během informování o 
budoucí výši důchodu, které nicméně nespadají do výše uvedených kategorií.  

Vyjádření výše důchodu ve formě spotřebního koše 

Samotná částka může být pro konečné příjemce těžko uchopitelná a nemusí dobře reflektovat dopad 
výše důchodu na jeho život. Jedním ze způsobů, jak tuto částku jedinci přiblížit, je pomocí spotřebního 
koše. Spotřební koš popisuje jednotlivci, co si zhruba z očekávaného důchodu bude moci dovolit, 
propojuje tedy číslo s praktickým životem. 

Výhodou tohoto přístupu je, že převádí číslo na reálné komodity. Konečný příjemce si díky tomu může 
představit životní úroveň, kterou si ze státního starobního důchodu bude moci dovolit. Nevýhodou tohoto 
přístupu je jeho poměrně náročná implementace. Je komplikované určit, jaké složky spotřebního koše 
zvolit (bydlení, léky, potraviny, kultura…). Problematické může rovněž být zvolení „univerzálního“ 
spotřebního koše v kontextu různých cen napříč různými místy České republiky (především ceny 
bydlení a služeb).  

Právě z důvodu náročnější přípravy nedoporučujeme tento přístup jako hlavní řešení, nicméně může 
být vhodným doplňkem k jiným prezentované hodnotám.  

Využití spotřebního koše může sloužit jako dobré vysvětlení částky, pokud by sdělovaná částka byla v 
budoucí hodnotě. V takovém případě je totiž sdělovaná informace pro příjemce prakticky nepoužitelná 
(např. informace: „Váš důchod v roce 2060 bude 50 000 Kč“ neposkytuje příjemci žádnou představu o 
tom, v jaké finanční situaci se bude nacházet). Právě v tomto případě může spotřební koš transformovat 
tuto informaci na užitečnou (např. „Váš důchod v roce 2060 bude 50 000 Kč, za což si budete moci 
dovolit přibližně nájem menšího bytu, základní léky a potraviny, nikoli však nadstandardní zboží či 
služby“). Problém však v takovém případě představuje odhad cen – nejenže by byla odhadovaná výše 
důchodu, bylo by třeba odhadovat také ceny bydlení, zboží a služeb, což je poměrně komplikovaný 
proces. 

Prezentace částky pro různé scénáře vývoje budoucnosti 

Poměrně častou formou prezentace, která jednoduchým způsobem demonstruje nejistotu ve vývoji 
prezentované hodnoty, je její zobrazení pro nějaký menší počet scénářů vývoje budoucnosti – typicky 
ve třech (někdy čtyřech) scénářích – scénáři pozitivním, neutrálním a negativním (někdy doplněno o 
scénář katastrofický). Tento přístup považujeme za vhodnou formu prezentace různých kvantilů, neboť 
je to forma jednoduchá, přehledná a snadno představitelná. Tento přístup nezabírá příliš místa a je 
snadno použitelný u papírové formy informování. Lze jej také snadno doplnit o obrázky či jiné grafické 
zobrazení reprezentující jednotlivé scénáře. 
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Tento přístup je typicky používán pří prezentaci možného vývoje investice, nabízí se tedy k prezentování 
výše prostředků ze soukromého spoření. Dle našeho názoru má však tento přístup potenciál i při 
prezentaci výše státního důchodu. 

Přístup tří scénářů je ve světě obvyklý – používá jej např. Slovensko či Nizozemsko. 

Využití interaktivity 

Aby mohly být do prezentace výše důchodu zahrnuty interaktivní prvky, je nezbytné využívat webové 
prostředí – nelze užít při papírovém informování. Webové prostředí ovšem poskytuje pro prezentaci 
informací široké možnosti – jak možnost mnohem většího rozsahu sdělovaných informací nebo 
snadnějšího přístupu k vysvětlování (např. okénka s informacemi, která se objeví po rozkliknutí), tak 
právě interaktivitu – možnost jedince do výpočtu zasahovat.  

Vzhledem k primárnímu cíli MPSV informovat aktivně všechny občany papírovou formou tuto formu 
nepreferujeme. Jedná se nicméně o přístup poměrně často využívaný v jiných zemích a v případě 
využití webového rozhraní jej povařujeme za dobrý doplněk. 

Výhodou interaktivity je možnost jedince více se zapojit do samotného procesu výpočtu výše důchodu. 
Zvyšuje atraktivitu informace (jedná se o jakousi „hračku”), což může vést ke zvýšení zájmu jedince o 
toto téma. Zároveň umožňuje velmi vysokou míru personalizace a pro koncového příjemce může sloužit 
jako podpora při rozhodování v kontextu finančního plánování (např. do jakého věku pracovat, jak 
velkou částku si měsíčné odkládat atd.). Nevýhodou je nicméně významně náročnější příprava, než 
jaká je potřebná pro prezentaci statické informace. 

Prvky, které je možné nechat jedince upravovat, mohou zahrnovat např. růst platu, dobu pojištění (lze 
doplnit informace, které MSPV nemá k dispozici, či provést odhad od budoucna – např. plánované 
rodičovské atd.), čas odchodu do důchodu, výši příspěvku do soukromého spoření, investiční strategii 
v soukromém spoření, ztrátu zaměstnání (kdy a na jak dlouho ke ztrátě dojde) nebo pokles příjmů (kdy 
a o kolik se příjem sníží). 

Interaktivní nástroje jsou poměrně populární, jejich použití můžeme vidět např. na Slovensku, ve Velké 
Británii, v Kanadě či v Austrálii.  

4.3.2.5 Obecná doporučení 

Tato kapitola shrnuje základní doporučení k formě prezentace jako takové. 

Text a čísla 

• Text je nezbytnou součástí jakékoli formy prezentování, měl by být jednoduchý a vše 
srozumitelně vysvětlovat.  

• Doporučujeme používat spíše kratší věty a slovní spojení a vyhýbat se odborným pojmům.  

• Aby bylo sdělení jednoduché a přehledné, doporučujeme příjemce nezahrnovat přílišným 
množstvím textu, informací a čísel. Dále doporučujeme vybrat pro hlavní sdělení jen zásadní 
informace. Případné doplňující či rozšiřující informace lze sdělovat zvlášť (např. na vyžádání či 
pomocí webových stránek).  

• Doporučujeme uvádět prezentovaná čísla v celočíselných hodnotách (případně i zaokrouhlená 
na desítky či stovky), jednoznačně uvádět jednotky a vždy doplnit krátké vysvětlení.  

• Zvoleného přístupu k textu a číslům se doporučujeme držet přes celý dokument.  

• Technické vysvětlení výpočtu doporučujeme nezahrnovat do papírové formy informování, ale 
zveřejnit na jiném místě (např. na webových stránkách MPSV). Personalizovaný dopis by měl 
obsahovat pouze výsledky a na toto vysvětlení jen odkázat.  

Grafika a formátování 

• Grafické prvky upoutávají pozornost a pomáhají vysvětlovat informace, doporučujeme je při 
informování využívat. 

• Vhodné jsou např. ikonografiky, které umožňují rychlou vizuální komunikaci. 
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• Při volbě barev postupovat střídmě – barev by nemělo být použito příliš velké množství, aby 
vzájemně nesplývaly. 

• Důležité informace je vhodné umístit do horního levého rohu, tedy na místo, odkud se začíná 
dokument číst. 

• Je vhodné sjednotit formát textu přes celý dokument. 

• Zvýrazněné by měly být jen skutečně zásadní části (např. tučným textem). 

4.3.2.6 Přístupy k formě prezentace 

Pro snadnější uchopení toho, kdy je jaká forma prezentace vhodná, jsme jednotlivé přístupy rozdělili do 
tří kategorií – základní, podrobná a technická forma prezentace. 

Základní forma prezentace 

Za základní považujeme ty přístupy, které umožňují použití personalizovaného dopisu jako distribučního 
kanálu a nevyžadují vyšší vzdělání a finanční gramotnost. Tento základní přístup nicméně 
doporučujeme dodržet vždy pro jakýkoliv distribuční kanál a cílovou skupinu – při jakémkoli informování 
ho považujeme za nezbytný. 

Doporučení pro základní formu prezentace: Doporučujeme sdělovat pouze jednu vypočtenou hodnotu 
nebo jen malé množství statistik. Hodnoty doporučujeme zobrazovat v současné hodnotě (kromě 
hodnot, které jsou odhadované pro velmi blízkou budoucnost). Považujeme za nezbytné jakoukoli 
prezentovanou výši doplnit o slovní vysvětlení. 

Podrobná forma prezentace 

Do této skupiny řadíme takové přístupy, které nepovažujeme za nezbytné, které však mohou sloužit 
jako podpora srozumitelnosti sdělení. Zároveň se jedná o takové přístupy, které lze stále použít i pro 
papírovou formu informování a které nekladou příliš vysoké nároky na vzdělanost koncového příjemce. 

Doporučení pro podrobnou formu prezentace: Pro lepší interpretaci sděleného čísla doporučujeme 
využít relativních hodnot, případně využití spotřebního koše. Při sdělování většího počtu kvantilů 
doporučujeme využít prezentaci ve formě tří scénářů. Spadá sem rovněž doporučení použít základních 
grafy a obrázky. 

Technická forma prezentace 

Do této kategorie spadají takové přístupy, které vyžadují aktivnější zájem jedince a vyšší finanční 
gramotnost nebo využití webového rozhraní, případně oboje. Nedoporučujeme je tedy využít v první 
vlně informování, ale spíše v případě doplňkových možností (např. personalizovaný účet na webu). 

Doporučení pro technickou formu prezentace: Komplikovanější grafy rozdělení a náročnější statistiky 
nedoporučujeme sdělovat společně se základním sdělením, ale využít pro ně např. specifickou část 
webové stránky. Stejně tak použití interaktivity doporučujeme interpretovat jako doplňující nástroj a 
nepoužívat je jako stěžejní formu informování. 

 Distribuční kanály 

Z distribučních kanálů používaných ke komunikaci v rámci kampaní v kapitole 3.2.4 jsou ke sdělování 
personalizovaných informací vhodné především komunikace dopisem, telefonem nebo pomocí 
internetu.  

Distribuční kanály zasahující větší skupinu lidí jako televize, rádio, letáky, semináře apod. je nicméně 
vhodné použít jako doplňující formu komunikace – např. v rámci kampaně připravující občany na 
zavedení personalizovaného informování nebo pro celkové zvýšení finanční gramotnosti v oblasti 
důchodů jako takové.  

Většina zemí upřednostňuje použití většího množství distribučních kanálů. Na vzestupu jsou především 
moderní platformy a internetová komunikace obecně. 
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Při volbě konkrétního distribučního kanálu je potřeba mít vždy na paměti, že by se výběr kanálu měl 
odvíjet od toho, ke komu má cílové sdělení mířit. Jiný distribuční kanál by měl být zvolen pro mladé lidi, 
jiný pro starší apod. Pokud je naším cílem zasáhnout více cílových skupin, je vhodné využít i kombinaci 
několika distribučních kanálů. 

Níže jsou rozdiskutované možné distribuční kanály vhodné k individuálnímu informování ohledně 
budoucí výše důchodu. 

4.3.3.1 Papír 

Papírová forma sdělovaných informací je vhodná v případě, kdy na straně příjemců sdělované 
informace očekáváme spíše pasivitu. Výhodou této formy totiž je, že můžeme nejsnáze zařídit, aby se 
sdělení dostalo ke všem příjemcům z cílové skupiny. Kromě tohoto obecného faktu se papírovou formu 
sdělování informací obecně hodí využívat spíše pro starší generaci. Jak jsme se již zmiňovali v části 
s rešerší, Švédsko na toto téma provedlo i průzkum, ze kterého vyplynulo, že lidé nad 55 let stále 
upřednostňují informování ohledně výše důchodu prostřednictvím papírové varianty, kdežto u mladší 
generace to je naopak. Další úskalí spočívá v tom, že to, že lidem z cílové skupiny odešleme papír 
s určitou informací, nijak nezaručuje, že si zprávu přečtou a informace tak najde své příjemce. 

4.3.3.2 Telefon 

Co se informování prostřednictvím telefonu týče, není ideální za účelem informování velké masy lidí. 
Tento způsob může být dobře využíván např. jako doplněk. Pokud lidem nebude jasná informace, kterou 
obdrží jiným informačním distribučním kanálem, mohou využít telefon a specializovaných linek na 
dovysvětlení. Zde již počítáme s poměrně vysokou aktivitou příjemce informace. Jednak se k němu 
musí informace dostat, ale hlavně ho informace musí zajímat natolik, že se rozhodne o ní dozvědět více, 
a v případě, že jí nerozumí, u něho musí být vzbuzená potřeba tuto skutečnost změnit. Na druhou stranu 
toto může být dobrý způsob pro starší osoby, pokud by potřebovali určité dovysvětlení (je zde vyšší 
pravděpodobnost, že tito lidé nebudou pracovat s internetem).  

4.3.3.3 Masová média 

Pokud máme informaci, kterou chceme sdělit široké skupině lidí, jeví se jako nejefektivnější způsob 
využití masových médií jako je rádio, televize, tisk apod. I v rámci této skupiny si můžeme dále vybírat 
konkrétní masová media podle toho, koho chceme oslovit. Podle toho, jestli chceme směřovat spíše na 
starší, nebo mladší obyvatele, můžeme například rozlišovat podle částí dne nebo podle televizních či 
rádiových kanálů. V souvislosti s masovými médii je třeba zmínit skutečnost, že pokud se rozhodneme 
pro komunikaci touto cestou, musíme mít na paměti, že není vhodná pro sdělování personifikované 
informace. Prostřednictvím masových médií se nikdy nepodaří sdělit konkrétnímu člověku konkrétní 
informaci. 

4.3.3.4 Internet 

Reprodukce informace prostřednictvím internetu se nabízí spíše pro generaci mladší a střední (to 
nicméně nelze brát jako dogma). Výhodou internetu jako distribučního kanálu je fakt, že se jedná o 
nejrychlejší způsob, jak můžeme sdělované informace měnit a předat příjemcům. Na druhou stranu zde 
se musí předpokládat s určitou proaktivitou cílové skupiny. Lidé musí vynaložit úsilí pro to, aby navštívili 
stránku (případně se přihlásili do speciálního webového rozhraní) apod. Nespornou výhodou internetu 
je jeho variabilita a možnost přizpůsobení se. Další zajímavou výhodou může být možnost využití 
několika kanálů v rámci internetu jako např. sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter), video platformy 
(YouTube) nebo portály se zprávami. Možnosti jsou značně široké a tím pádem může být zajímavý i 
samotný dopad a efektivita.  

ČSSZ v současnosti spravuje webový portál, na kterém jedinec může po přihlášení vidět určité 
informace spojené s jeho penzí. Konkrétně se jedná o přehled dob pojištění, informaci, o jaký druh doby 
se jednalo, jak byla konkrétně dlouhá (ve dnech), jaké jsou vyloučené doby a jak jsou vysoké jednotlivé 
vyměřovací základy, včetně informací o jednotlivých zaměstnavatelích. Tyto informace si může po 
přihlášení jedinec zobrazit buď rozčleněné, nebo souhrnně. Pokud má konkrétní jedinec do nároku na 
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starobní důchod dobu maximálně 5 let, může si zde vyplnit i kalkulačku, která mu ukáže jeho starobní 
důchod při dovršení stanoveného věku. Omezením je, že se do tohoto portálu může přihlásit jen jedinec 
s datovou schránkou, nikdo jiný. Současnou podobu tedy nelze využít pro hromadné informování 
ohledně penze – jednak z hlediska přístupu (vyžadování datové stránky komplikuje přístup), tak i z 
hlediska obsahového. Informace poskytované jedincům by se měly rozšířit směrem popsáným v již 
zmiňované kapitole 3.2. Zůstává tedy otázkou, zda je lepší upravit stávající stránky, nebo zda není z 
pohledu pracnosti jednodušší vytvořit webový portál úplně nový, který bude splňovat požadavky, které 
si MPSV vydefinuje.  

Z našeho pohledu považujeme papírovou formu jako způsob distribuce sdělované informace za 
vhodnou, nicméně na základě inspirace u ostatních států doporučujeme promyslet zvolení komplexního 
mixu distribučních kanálů. V Estonsku např. během své komunikační kampaně zapojili i celkové 
zlepšování PR, zapojení televize, rádia, tištěná média, web apod. V Itálii zvolili obdobný přístup, navíc 
bylo vedení kampaně svěřeno do rukou specializované PR agentury.  

Státy také vnímají jako důležitou otázku zlepšování finanční gramotnosti a otázku penzí v tomto případě 
berou jako prostředek, jak zlepšovat finanční gramotnost obecně, a to prostřednictvím specializovaných 
webů (např. země jako Dánsko nebo Nový Zéland). Směřování k webovému rozhraní s interaktivními 
nástroji, specializovaným stránkám a k využití sociálních sítí je ale celkově trend napříč zeměmi. 
Můžeme z rešeršní části jmenovat např. Švédsko, Slovensko, Nový Zéland, Dánsko, Nizozemsko nebo 
Velkou Británii. 

 Průběh kampaně 

V rámci této kapitoly si shrneme, jak by dle našeho názoru měla na základě provedené rešerše literatury 
probíhat komunikační kampaň ohledně výše důchodů směrem k jejich příjemcům. Při komunikační 
kampani by se neměly opomenout důležité kroky, které jsou na základě provedených kampaní v 
ostatních zemích důležité pro celkovou úspěšnost kampaně. Jedná se o ujasnění si, co konkrétně 
chceme směrem k příjemcům komunikovat – v našem případě se jedná o téma budoucí výše důchodu. 
V návaznosti na to je pak důležité stanovit si hlavní cíl (a podle toho, jak moc je konkrétní, i jednotlivé 
dílčí cíle). Pro naši situaci může být hlavní cíl kampaně např. zvýšit povědomí o problematice penzí a 
jednotlivé dílčí cíle, které vedou k naplnění hlavního, pak např. procentní stanovení zvýšení povědomí 
mezi jednotlivými skupinami obyvatel podle jejich věku nebo zvýšení procenta obyvatel, které se aktivně 
snaží ovlivnit výši svého budoucího důchodu. Vzhledem k tomu, že cíl je zaznamenat určitý vývoj oproti 
stávající situaci, pro následnou možnost vyhodnocení je důležité provést před zahájením průzkum, 
pomocí kterého zjistíme právě výchozí stav a budeme mít srovnání pro průběžné vyhodnocování 
komunikační kampaně. Průběžné vyhodnocování i zpětná vazba od příjemců informace je dle našeho 
názoru rovněž důležitou součástí kampaně (potvrzuje i názor OECD, viz kapitola 3.2.2.3). 

Dalším důležitým bodem před začátkem kampaně je určení cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že MPSV 
chce komunikovat výši penzí napříč celou společností, mělo by se zde zaměřovat na více cílových 
skupin, protože takto velká skupina (všichni obyvatelé ČR) není dostatečně homogenní. Zde je důležité 
mít na paměti, že ke každé skupině je třeba přistupovat odlišně a dobře na ní cílit sdělení (včetně 
zvolených cest, jak sdělit). Stejně tak je důležité mít zasazený určitý časový rámec kampaně a 
stanovený budget. Vnímáme, že tato kampaň bude mít dlouhodobý charakter. I přes to je ale důležité 
stanovit si nějaký přesný časový rámec např. pro jednotlivé dílčí cíle.  

Dalším klíčovým aspektem kampaně je její srozumitelnost. Abychom jí mohli dosáhnout, je skutečně 
důležitá dobrá znalost cílových skupin, čímž se vracíme opět výše, kde jsme zmiňovali, jak je důležité 
zmapovat stav před začátkem kampaně a poznat příjemce. Dle našeho názoru je hlavní faktor, který 
ovlivňuje schopnost pochopit sdělovanou informaci ohledně výše důchodu, finanční gramotnost daného 
jedince. Doporučujeme tedy provést před konkrétním nastavením a samotným spuštěním kampaně 
průzkum finanční gramotnosti. Poměrně častým jevem bývá, že zvýšení finanční gramotnosti je pro 
jednotlivé státy dílčí cíl komunikační kampaně ohledně důchodů (ze států v naší provedené rešerši 
můžeme jmenovat třeba Singapur nebo Nový Zéland v kapitole 3.2.4). Další krok, jak podpořit 
srozumitelnost, je potom provedení pilotů. Až bude vytvořená konkrétní podoba a obsah dopisu, 
prostřednictvím kterého chce MPSV komunikovat budoucí výši důchodu, doporučujeme zjistit pomocí 
průzkumu, zda je danou cílovou skupinou chápán, nebo zda potřebuje nějaké úpravy. 
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Ze sdělených potřeb ze strany MPSV chápeme, že je požadavek informovat ohledně výše důchodu 
primárně prostřednictvím papírové formy. Za nás ještě k posílanému dopisu doporučujeme zvážit tvorbu 
specializovaného webu, který by se zabýval výhradně tematikou penzí. Lidé by zde měli všechny 
informace na jednom místě. Tuto cestu (tedy založení specializovaného webu) volí drtivá většina států 
(Slovensko, Švédsko, Polsko, Nizozemsko). Webová stránka navíc může plnit několik funkcí. V první 
fázi může poskytovat věci zmíněné výše – tedy ucelené informace poskytované na jednom místě. 
V dalších fázích pak může být i možnost přihlásit se do webového rozhraní a zobrazení 
personalizovaných informací o budoucí výši důchodu, možnost zobrazovat si výše důchodu za různých 
scénářů apod. Víme, že ČSSZ již má portál, kde si jedinec může zobrazit informace týkající se penzí. 
Nedostatky portálu ČSSZ vidíme v tom, že do ní mají přístup pouze lidé s datovou schránkou, ale 
především v tom, že se nejedná o specializovanou webovou stránku poskytující komplexní informace – 
málokdo si uvědomí, že pro získání informací o důchodu má navštívit právě stránku ČSSZ. 

Další, co považujeme za důležité zmínit, je skutečnost, že by se neměla podceňovat i samotná 
komunikace směrem k cílovým skupinám ohledně těchto iniciativ (tedy o tom, že probíhá snaha 
informovat ohledně výše důchodu a za jakým účelem, ohledně vzniku specializovaných webových 
stránek apod.). Nejedna komunikační kampaň selhala právě na tom, že se o ní nepodařilo mezi lidmi 
vzbudit dostatečné povědomí. Celkový trend ve světě je takový, že je snaha skutečně o komplexní 
komunikaci. Tzn. vznik specializované stránky, asociace s určitou barvou (např. ve Švédsku funguje 
asociace oranžová barva = věci týkající se penzí, ve Velké Británii jsou penze spojeny s modrou barvou 
a charakteristickým autobusem), komplexní komunikace prostřednictvím internetu (Facebook, 
Instragram apod.), nebo vyhrazení určitého měsíce v roce, který je vyhrazen na komunikaci penzí (např. 
začátkem května se rozesílají dopisy ohledně budoucí výše důchodu a celý květen probíhají aktivity, 
které mají v lidech vzbudit zájem o penze).  

 Shrnutí a zhodnocení návrhů  

Níže v Tabulka 14 uvádíme zhodnocení jednotlivých návrhů z hlediska stanovených parametrů, 
konkrétně možnost informovat prostřednictvím papírové formy, informaci, zda daná Varianta vyžaduje 
nějakou úpravu mikrosimulačního modelu, jaká je náročnost na vstupy do modelu, jak vysoká je 
přesnost sdělovaných výsledků a výpočetní náročnost. 

Jako nejvhodnější vidíme na základě hodnocení těchto parametrů Variantu 1 a Variantu 6. Obě tyto 
Varianty splňují požadavek MPSV a lze jejich výsledky prezentovat prostřednictvím papírové formy a 
současně se nemusí provádět žádná úprava stávajícího modelu. 

Jako méně vhodné naopak hodnotíme Variantu 2 a Variantu 3. Obě dvě Varianty jsou velice výpočetně 
náročné a vyžadují úpravu stávajícího modelu. Varianta 2 navíc potřebuje takové vstupy, které 
v současné době nemá MPSV k dispozici. Ve Variantě 3 zase není optimální sdělovat výsledky 
prostřednictvím papírové formy, což je dle našeho porozumění důležitý parametr pro MPSV.  

Na celkové zhodnocení Variant podle daných parametrů se můžeme podívat níže.  

Detailnější analýza ohledně postupu, který v rámci studie navrhujeme, je uvedena v kapitole 5 níže. 
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Tabulka 14: Zhodnocení jednotlivých návržených variant 

 Papírová 

forma 

Úprava 

modelu 

Náročnost na 

vstupy 

Přesnost 

výsledků 

Výpočetní 

náročnost 

Celkové 

zhodnocení 

Varianta 1 Ano Ne 
Dle zvolené 

podvarianty 
Střední Střední  

Varianta 2 Ano Ano Vysoká Vysoká Vysoká 
 

Varianta 3 Ne Ano Nízká Vysoká Vysoká  

Varianta 4 Ne Ne Nízká Střední Střední 

 

Varianta 5 Ano Ne Nízká Nízká Nízká 

 

Varianta 6 Ano Ne Nízká 
Dle zvolené 

podvarianty 
Nízká 
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5 Doporučení nejvhodnějšího postupu 

Níže je představeno doporučení Deloitte stran nejvhodnějšího postupu pro individuální komunikaci 
s občany ohledně budoucích důchodových nároků. Diskuze k provedení kampaně jako takové proběhla 
již v předchozí kapitole, tato kapitola se věnuje především obsahu a formě prezentace sdělení, a to 
takovým způsobem, který umožňuje posílat informace prostřednictvím papírových dopisů. 

Představení návrhu: 

Níže je blíže popsána doporučená volba cílových skupin, volba vhodných variant, představena vhodná 
forma prezentace a distribuční kanál. Doporučujeme rozlišit přístup pro 3 různé cílové skupiny 
(označené A, B a C a definované níže) a použít dvě z představených variant (a dva z doplňkových 
návrhů). Celkem představujeme 3 možné formy prezentace: bezpečnou a užitečnou pro cílové skupiny 
A a B a prezentaci nejhorší a nejlepší reálné varianty pro různá časová období pro skupinu C. Za vhodný 
distribuční kanál považujeme pro všechny cílové skupiny papírovou formu. Pro lepší přehlednost je 
doporučení zobrazeno na Obrázek 21: Doporučení Deloitte stran nejvhodnějšího postupu. Dále jsou 
diskutovány jednotlivé části doporučení, a to konkrétně:  

• Volba cílových skupin 

• Použití varianty 

o Použití Varianty 1 pro cílovou skupinu A a B 

o Použití Varianty 6 pro cílovou skupinu C 

• Forma prezentace 

o Forma prezentace pro cílové skupiny A a B – Bezpečná varianta 

o Forma prezentace pro cílové skupiny A a B – Užitečná varianta 

o Forma prezentace pro cílovou skupinu C – Prezentace nejhorší a nejlepší reálné 
varianty pro různá časová období 

• Distribuční kanál 

Obrázek 21: Doporučení Deloitte stran nejvhodnějšího postupu 

 

 Cílové skupiny 

V rámci použitelnosti návrhu doporučujeme populaci rozdělit na 3 cílové skupiny dle věku (viz diskuze 
v části 4.3.1). První cílová skupina (skupina A) jsou osoby do 26 let. Předpokládáme, že tato skupina 
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zachytí studenty a osoby s velmi krátkou pracovní historií. Je tedy logické k osobám v této skupině 
přistupovat obdobně. Jako druhou představíme cílovou skupinu C, osoby starší 60 let. Jedná se tedy o 
takové osoby, které jsou dostatečně blízko důchodovému věku a jejichž pracovní historie je z větší části 
jasně definovaná (alternativně lze zvolit skupinu C jako osoby, které mají do důchodu méně než X let, 
např. 5). Zbývající cílová skupina B logicky zahrnuje všechny osoby mezi těmito dvěma skupinami, tedy 
osoby mající alespoň nějakou pracovní historii, avšak stále nezanedbatelný čas do důchodu. U cílové 
skupiny B je možné uvést drobnější rozdíly ve formě prezentace, což je diskutováno v další části 
kapitoly.  

Obecně je vhodné rozdělit příjemce do co nejvíce homogenních skupin, což vede k využití více než tří 
cílových skupin, avšak z hlediska praktické proveditelnosti a náročnosti přípravy doporučujeme použít 
menší počet cílových skupin. Volbu cílových skupin lze (a je to v praxi běžné) upravit během trvání 
komunikace na základě průběžného vyhodnocování, nicméně výše zmíněné rozdělení minimálně na 3 
skupiny považujeme za nezbytné. Prezentovaná volba 3 cílových skupin je provedena na základě 
očekávané dostupnosti historických informací (nízké množství informací pro osoby mladší 26) a na 
základě očekávané poptávky po informacích (lidé blízko důchodovému věku požadují konkrétnější 
informace). 

Podobné dělení je použito např. v Kanadě (viz kapitola 3.1.7.3), kde se liší komunikace pro cílovou 
skupinu 18 až 29 let (neočekává se dostatečně dobrý odhad výše důchodu, je proto pouze sděleno, 
jakou část jedinec odvádí na důchod a jaké výdělky se mu do důchodu započítávají) a pro skupinu lidí, 
kteří mají 30 a více let (sdělení obsahuje i potenciální výši důchodu).  

 Použití variant 

Námi preferované varianty k použití jsou Varianta 1: Skupina jedinců s podobnými parametry pro cílovou 
skupinu A a B a Varianta 6: Výpočet na základě pevného scénáře pro cílovou skupinu C. Tyto varianty 
považujeme za nejvhodnější k použití, jak již bylo diskutováno v části 4.4.  

Nyní se podíváme na použití variant pro jednotlivé cílové skupiny. 

Použití Varianty 1 pro cílovou skupinu A (méně než 26 let):  

Doporučujeme tvořit skupiny s příjmovým rozdělením, následujícím způsobem: 

• Skupiny vytvořit především na základě kategoriálních parametrů, konkrétně dle pohlaví a 
vzdělání (celkem tedy 8 skupin).  

• Věk není třeba při dělení použít, v této fázi nehraje pro určení výše důchodu významnou roli. 
Všem použitým modelpointům lze nastavit např. 18 let. Toto nemusí platit v případě, že dojde 
k úpravě systému a pravidla se budou lišit např. pro lidi do 22 let a nad 22 let nebo v případě 
zavedení odlišného důchodového věku pro jednotlivé ročníky – v takovém případě je nezbytné 
rozdělit skupiny detailněji. 

• Každé skupině přiřadit cca 10 000 modelpointů. Požadovaný počet výsledků je vyšší z 
toho důvodu, že výše platu je přiřazována na základě rozdělení ve společnosti a pro 
konvergenci výsledků je tedy třeba větší počet simulací. 

• V rámci skupiny rozdělit počáteční výše příjmu dle příslušného rozdělení ve společnosti (např. 
ženy středoškolačky) mezi zvolených 10 000 modelpointů. Tímto způsobem se vyhneme 
přiřazování jedince do skupiny na základě příjmu, což může být informace v této skupině buď 
nedostupná (jedinec se ještě do pracovního života nezapojil), či zavádějící (může se jednat o 
brigády apod., které plně neodpovídají očekávanému vývoji životní dráhy jedince). 

Zbylé nastavení je shodné s nastavením uvedeným v kapitole 4.1.1. 

Použití Varianty 1 pro cílovou skupinu B (27 až 60 let): 

Doporučujeme tvořit skupiny s příjmovým rozmezím, následujícím způsobem: 

• Skupiny vytvořit na základě kategoriálních proměnných, tedy dle pohlaví a vzdělání, ale i 
ročníku narození a výše příjmu (detailněji se tvorbou skupin zabývá část 4.1.1.2). 
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• Pro upočítatelnost, a tedy použitelnost varianty doporučujeme zvolit horní limit pro celkový počet 
skupin, např. přibližně 800 skupin celkem. 

• V každé skupině spustit simulaci pro cca 1 000 modelpointů. 

• Výpočetní kapacita umožňuje čísla navýšit, pokud to povede ke zpřesnění výsledků. 

Zbylé nastavení je shodně s nastavením uvedeným v kapitole 4.1.1. 

Použití Varianty 6 pro cílovou skupinu C (61 a více let): 

Výpočet doporučujeme provést pro nejlepší a nejhorší reálný vývoj budoucnosti daného jedince. Tento 
výpočet zároveň doporučujeme provést pro každý následující měsíc, ve kterém může daný jedinec 
odejít do důchodu, a to počínaje měsícem, ve kterém může jedinec nejdříve odejít do předčasného 
důchodu, a konče měsícem např. 5 let po tomto měsíci (tak, aby byl zobrazen dostatek hodnot 
prezentujících výši důchodu při přesluhování). 

Nejhorší reálný vývoj neboli dolní odhad doporučujeme získat za následujících předpokladů: 

• Žádné doplnění náhradní doby pojištění – k výpočtu bude použita pouze ta náhradní doba 
pojištění, kterou má MPSV k dispozici. 

• Pokud není dostupná informace o počtu dětí, doporučujeme použit minimální počet dětí pro 
daného jedince (tento přístup je relevantní jen v případě, že se jedná o jedince, jejichž 
důchodový věk na počtu dětí závisí).  

• Pokud nemá jedinec splněnou podmínku 35 let pojištění, doporučujeme pro výpočet doplnit jen 
o nezbytnou chybějící část. V době odchodu je pro výpočet tímto přístupem odpracován pouze 
nezbytný čas pro nárok na důchod. 

• Neočekává se růst vyměřovacího základu, výpočet bude proveden na základě stávajícího 
vyměřovacího základu. 

Nejlepší reálný vývoj neboli horní odhad doporučujeme získat za následujících předpokladů: 

• Veškeré doby neplacení sociálního pojištění, o kterých nemá MPSV dostupné informace, se 
berou jako náhradní doby pojištění. Tím se maximalizuje celková doba pojištění v minulosti. 

• V případech, kdy je to relevantní (důchodový věk závisí na počtu dětí), doporučujeme 
předpokládat maximální možný počet dětí, což snižuje důchodový věk na nejnižší možnou 
hodnotu.  

• Doporučujeme předpokládat kontinuální nárůst doby pojištění až do doby odchodu do důchodu 
(jedinec celou dobu odvádí pojistné). Tím se maximalizuje celková doba pojištění 
v budoucnosti. 

• Doporučujeme očekávat růst vyměřovacího základu (např. na základě mzdové inflace). 

Výsledné hodnoty doporučujeme nechat v budoucí hodnotě (nejedná se o vzdálenou budoucnost a 
přepočet na současnou hodnotu může naopak vyvolávat nejasnosti, protože reálná čísla získaných 
důchodů pak budou odlišná). 

Alternativně lze počítat i střední vývoj, a to na základě použití průměrných předpokladů (např. průměrný 
počet dětí, průměrná doba pojištění apod.). Tento střední vývoj lze pak prezentovat společně s horní a 
dolní hranicí pro odhad výše důchodu. Průměrné předpoklady lze získat rovněž pomocí 
mikrosimulačního modelu, jak popisuje Přístup 3 u varianty 6 v kapitole 4.1.6. 

Rozumíme, že primárním cílem MPSV je sdělování prognóz získaných pomocí mikrosimulačního 
modelu, doporučujeme však zvážit i tento přístup (použití dvou, případně tří pevných scénářů), 
obzvláště u cílové skupiny C, kde není nezbytné odhadovat vývoj budoucího vývoje jedince pro 
významné časové období, ale naopak je vhodné získat reálné hodnoty výše důchodu v čase, který není 
daleko od současnosti. 
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 Forma prezentace 

Forma prezentace pro cílové skupiny A a B: 

U těchto cílových skupin doporučujeme zvážit jednu z následujících dvou forem prezentace (případně 
kombinaci): 

• Bezpečná forma prezentace (bezpečná ve smyslu, že je prezentován široký rozsah výše 
důchodu, sdělovaná informace tedy nevyzní jako „záruka“ poskytovaná MPSV). 

• Užitečná forma prezentace (užitečná v kontextu koncového příjemce, jemuž představuje i určitý 
praktický návrh, jak zlepší své vyhlídky na budoucí výši důchodu). 

Bezpečná forma prezentace 

Ze simulovaných hodnot doporučujeme vytvořit kvantily pro každou skupinu a prezentovat tři vybrané 
kvantily jako výši důchodu pro tři různé scénáře – pesimistický, neutrální a optimistický. Scénáře 
vhodným způsobem ilustrují nejistotu vývoje a zároveň prezentují výši při průměrném vývoji i za více 
extrémních situací. Pro scénáře doporučujeme použít 5% kvantil, medián a 95% kvantil, hodnoty uvádět 
v celých číslech, v absolutní hodnotě a v současné výši (volba kvantilů závisí na preferencích MPSV). 

Doporučujeme zahrnout jednoduché vysvětlení významu scénářů, zobrazených hodnot a upozornění, 
že se jedná o odhad, nikoli záruku.  

Dále doporučujeme doplnit o informaci ohledně důchodového věku (případně i době pojištění), viz 
doplňkový návrh v kapitole 4.2.1. Informaci o důchodovém věku považujeme za nezbytnou, lze doplnit 
o věk pro předčasný důchod (s upozorněním, že dochází ke krácení). 

Informace o důchodovém věku je běžnou praxí v mnoha zemích, stejně jako využití scénářů, viz např. 
informovování na Slovensku (Příloha 1) nebo v Nizozemsku (Obrázek 9: Zobrazení výše důchodu pro 
různé časy odchodu do důchodu na stránce mijnpensioenoverzicht.nl. Potenciál ve využití scénářů vidí 
také studie Brüggen, Rohde a Broeke (2013) zmíněná v kapitole 3.2.3. 

Níže je na Obrázek 22: Ilustrativní příklad využití návrhu bezpečné formy prezentace zobrazen vzorový 
příklad použití návrhu (jedná se pouze o ilustrativní příklad nevhodný pro reálné použití). 

Obrázek 22: Ilustrativní příklad využití návrhu bezpečné formy prezentace 
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Užitečná forma prezentace 

Ze simulovaných hodnot doporučujeme zvolit jednu hodnotu, která bude koncovému příjemci 
prezentována. Doporučujeme prezentovat medián výše důchodu v rámci skupiny, avšak vyhnout se 
komplikovanějšímu názvosloví. Hodnotu také doporučujeme prezentovat v absolutní výši a v současné 
hodnotě. 

Prezentovanou hodnotu následně doporučujeme zobrazit v relativní hodnotě, a to přirovnáním 
k současnému příjmu jedince, jelikož toto přirovnání je pro většinu příjemců jednoduše uchopitelné. 

Jedinec se tedy dozví, že v době odchodu do důchodu budou jeho příjmy např. okolo 40 % současných 
příjmů. Na tuto informaci doporučujeme navázat praktickým příkladem, jak lze toto procento zvýšit a 
dosáhnout vyššího životní standardu. V ideálním případě lze propojit s doplňkovým návrhem z kapitoly 
4.2.2, který navrhuje informovat o výší prostředků plynoucích ze soukromého spoření (sdělit, o kolik tyto 
prostředky navýší důchod, případně zda by měl jedinec upravit výši pravidelných příspěvků). 

Současné nastavení nicméně neumožňuje propojení se soukromým spořením. Navrhujeme proto 
sdělovat teoretický příklad spoření a jeho konkrétní dopad na jedince. Konkrétně tedy vidíme dva možné 
přístupy: 

• Přístup 1: Sdělit koncovému příjemci, kolik si musí měsíčně odkládat, aby jeho celkový důchod 
odpovídal zvolenému procentu ze současných příjmů (např. 60 %). Úskalí tohoto přístupu 
spočívá v tom, že nezohledňuje již naspořené prostředky a u ročníků, které mají do důchodu již 
kratší časové období, může docházet k absurdním doporučením (např. pro příjemce ve věku 
59 let by bylo nezbytné odkládat 15 000 Kč měsíčně). Výhodou je naopak jasné sdělení 
s přesným návodem, jak si zvýšit očekávanou výši důchodu (např. Pokud chcete mít v důchodu 
příjem odpovídající přibližně 60 % Vašeho současného příjmu, musíte si začít odkládat 
1 200 Kč měsíčně). 

• Přístup 2: Sdělit koncovému příjemci, kolik by měl mít odloženo v době odchodu od důchodu, 
aby si mohl zvýšit své příjmy např. na 60 % svého současného příjmu. Jedinec sám pak 
posoudí, zda jsou jeho prostředky ze soukromého spoření dostatečné, či nikoli (např. Pokud 
chcete mít v důchodu příjmy mít příjmy odpovídající přibližně 60 % Vaší současné mzdy, musíte 
mít v době odchodu do důchodu naspořeno 1 200 000 Kč). Výhodou tohoto přístupu je 
použitelnost pro všechny jedince, avšak zřejmá nevýhoda plyne z nároku na jedince, který musí 
s informací dále pracovat a zohlednit v ní svou osobní situaci. 

Při použití těchto přístupů se nabízí využití Přístupu 1 pro cílovou skupinu A a pro mladší jedince v cílové 
skupině B, u nichž se nepředpokládá, že by zatím v soukromém spoření naspořili vysokou částku, a 
naopak se očekává menší zájem o budoucí důchody. Jednodušší informace, se kterou není třeba dále 
významněji pracovat, pak může být pro jedince uchopitelnější a snadněji použitelná. Naopak Přístup 2 
považujeme za vhodnější u starších jedinců v cílové skupině B, u kterých mohou být zaprvé významné 
naspořené částky (a tedy sdělovaná informace dle přístupu 1 by byla zkreslující) a za druhé by přístup 
1 mohl uvádět vysoká čísla pro výši měsíčních úspor (tím že jedincům zbývá do důchodu již kratší čas). 
I zde se nicméně nabízí možnost doplnit přístup 2 jednoduchým příkladem, jak lze takové částky 
dosáhnout (např. Při spoření 5 000 Kč měsíčně do doplňkového penzijního spoření lze za deset let 
dosáhnout částky 1 000 000 Kč.) 

Obecně doporučujeme před použitím varianty provést testování na konkrétních případech, aby finální 
nastavení bylo vhodné a použitelné v rámci populace. Pro výpočty investic doporučujeme zvolit 
jednoduché vzorové nastavení předpokladů (např. doplňkové penzijní spoření s pravidelným pevným 
měsíčním příspěvkem a 2% zhodnocením.) 

Doporučujeme zahrnout jednoduché vysvětlení významu prezentovaných hodnot a upozornění, že se 
jedná o odhad, nikoli o záruku. 

Informace dále doporučujeme doplnit o informaci ohledně důchodového věku (případně i době 
pojištění), viz doplňkový návrh v kapitole 4.2.1. Informaci o důchodovém věku považujeme za 
nezbytnou. Dále lze doplnit o věk pro předčasný důchod (s upozorněním, že dochází ke zkrácení). 

Informace o důchodovém věku je běžnou praxí v mnoha zemích.  Výzkumy ukazují, že nejúčinnější jsou 
kampaně vyvolávající strach a zároveň přinášející konkrétní instrukce, jak situaci řešit (viz kapitola 
3.2.1.1). Prast (2015) pak uvádí, že prezentování samotné výše důchodu je nedostačující, jelikož je 
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pasivní a nemotivuje jedince k žádné akci. Proto doporučujeme zahrnout část s praktickým postupem 
pro zvýšení výše důchodu. Prezentace výše důchodu v absolutní hodnotě a následně její srovnání 
s příjmem lze vidět například i na Slovensku na webových stránkách Oranžové obálky, viz Obrázek 1: 
Základní informace o důchodu na stránkách oranzovaobalka.sk. Srovnání se současným příjmem uvádí 
také v Nizozemsku, viz Obrázek 9: Zobrazení výše důchodu pro různé časy odchodu do důchodu na 
stránce mijnpensioenoverzicht.nl. 

Níže na Obrázek 23: Ilustrativní příklad použití návrhu užitečné formy prezentace je zobrazen vzorový 
příklad použití návrhu (jedná se pouze o ilustrativní příklad nevhodný pro reálné použití). 

Obrázek 23: Ilustrativní příklad použití návrhu užitečné formy prezentace 

 

Neznalost vzdělání u konkrétního jedince 

V kontextu formy prezentace výše důchodu pro cílové skupiny ještě zmíníme problematiku neúplnosti 
informací o vzdělání jedinců. Jedince doporučujeme zařadit do skupin mimo jiné také na základě 
vzdělání. Jedná se o informaci, kterou nemá MPSV plně k dispozici (mladší jedinci navíc ještě nemusí 
mít dostudováno a tato informace je zatím neznámá úplně). Možnosti postupu v takovém případě vidíme 
následující: 

• Přístup 1: Výpočet provést pro všechny možnosti a ty pak koncovému příjemci zaslat. 

• Přístup 2: Vzdělání nepoužívat při rozdělování do skupin, ale prezentovat výsledky pro skupinu 
obsahující modelpointy se všemi možnostmi vzdělání. 

• Přístup 3: Zvolit ho na základě nějakého nejlepšího odhadu (např. jedinec nastoupil do práce 
ve věku 26 let, dá se tedy očekávat, že je vysokoškolák) a případné další varianty zveřejnit na 
webových stránkách. 

U cílové skupiny A považujeme za vhodný Přístup 1 sdělující všechny možné varianty, případně 
Přístup 2. U cílové skupiny B máme k dispozici příjmy jedinců, které výši důchodu ovlivňují výrazněji 
než vzdělání. Z toho důvodu nepovažujeme nekompletnost této informace za příliš významný problém 
a doporučujeme jej řešit Přístupem 2 nebo Přístupem 3, který nicméně požaduje tvorbu podpůrného 
webu určeného k důchodové komunikaci. 
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Forma prezentace pro cílovou skupinu C: 

Jak již bylo zmíněno výše, u cílové skupiny C, které zbývá do důchodového věku pouze kratší časové 
období, lze očekávat jinou poptávku po informacích. Je třeba sdělovat velké množství informací (např. 
dolní a horní hranice důchodu pro různé měsíce odchodu do důchodu). V tomto případě považujeme 
za vhodnější použít zobrazení pomocí grafu, které je jednodušší pro prezentaci takového množství 
hodnot. U tohoto způsobu zobrazení nicméně hrozí riziko nepochopení ze strany koncových příjemců. 
Pro eliminaci tohoto problému doporučujeme zvážit využití online prostředí (které umožňuje 
překlikávání, např. pro různé věky či počty dětí), případně omezení množství sdělovaných informací 
nebo kombinaci těchto přístupů. 

Přesný popis výpočtu doporučujeme nezahrnovat do dopisu, ale zveřejnit na webových stránkách 
MPSV. 

U této cílové skupiny rovněž doporučujeme jasně sdělit podmínky nároku na státní starobní důchod a 
situaci jedince v kontextu těchto podmínek. Informaci o důchodovém věku považujeme za nezbytnou. 
U starších ročníků tato informace závisí na počtu dětí, což je pro MPSV neznámá informace. 
Doporučujeme tedy poskytnout kompletní přehled pro daný ročník narození a pohlaví. Informaci o 
důchodovém věku doporučujeme doplnit informací o věku nezbytném pro odchod do předčasného 
důchodu. Rovněž doporučujeme sdělit evidovanou dobu pojištění (na jejímž základě jsou rovněž 
prováděny výpočty). 

Informace o důchodovém věku je běžnou praxí v mnoha zemích. Rovněž se používá  prezentování výše 
dávky pro různé okamžiky odchodu do důchodu. Typicky se pro tento účel ale využívá právě webových 
stránek, které informace sdělují přehledněji zásluhou své interaktivity, viz např. informování 
v Nizozemsku (Obrázek 9: Zobrazení výše důchodu pro různé časy odchodu do důchodu na stránce 
mijnpensioenoverzicht.nl) či Dánsku (Obrázek 11: Přehled informací o důchodu na webu 
„PensionsInfo“). 

Níže je na Obrázek 24: Ilustrativní příklad informování pro skupinu C zobrazen vzorový příklad použití 
návrhu (jedná se pouze o ilustrativní příklad nevhodný pro reálné použití). 

V případě, že by MPSV přistoupilo 
k prezentování výše důchodu za 
využití specializované stránky, na 
kterou se může daný jedinec 
přihlásit, doporučujeme např. 
papírově zaslat očekávánou výši 
důchodu pro nějaké pevné 
předpoklady (např. průměrný počet 
dětí, průměrná doba pojištění atd.) 
společně s přihlašovacími údaji na 
účet na webových stránkách, kde 
může jedinec tyto odhadnuté 
informace zadat a výsledný odhad 
dolní a horní hranice pro tyto 
parametry se mu zobrazí obdobným 
grafickým způsobem. Interaktivita 
umožňuje sdělit i jednotlivá čísla, ať 
už zahrnutím možnosti zobrazit 
tabulky místo grafu, nebo 
prostřednictvím interaktivního grafu, 
který po najetí myší na konkrétní 
místo na grafu zobrazí příslušnou 
hodnotu. 

MPSV rovněž může umožnit 
zájemci vyplnit požadovaný čas 
odchodu do důchodu a pro tyto již 
jasné informace zobrazit vývoje 

Obrázek 24: Ilustrativní příklad informování pro skupinu C 
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důchodu i v kontextu pravidelné valorizace důchodů. 

Níže je na Obrázek 25: Ilustrativní příklad použití návrhu zobrazení vývoje důchodu pro určitý termín 
odchodu do důchodu zobrazen vzorový příklad použití návrhu zobrazení vývoje důchodu pro konkrétní 
termín odchodu do důchodu na webových stránkách (jedná se pouze o ilustrativní příklad nevhodný pro 
reálné použití). 

Obrázek 25: Ilustrativní příklad použití návrhu zobrazení vývoje důchodu pro určitý termín odchodu do 
důchodu 

 

 Distribuční kanál 

Pro všechny cílové skupiny doporučujeme zvolit personalizovanou formu komunikace ve formě 
papírových dopisů, jelikož nevyžaduje aktivní zájem ze strany příjemců a umožňuje plošné informování. 
Ke zvážení dáváme přechod (částečný či úplný) na elektronickou formu dopisů (skrz email či datovou 
schránku), která snižuje náklady tohoto přístupu.  

V případě cílové skupiny C, pro kterou doporučujeme sdělování širšího rozsahu informací, 
doporučujeme zvážit doplnění o webové rozhraní, kam se může jedinec přihlásit a konkrétní informace 
si prohlédnout přehledněji.  
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