
Citlivostní  analý za – valorizace dů chodů  

Popis výsledků citlivostní analýzy – valorizace důchodů 

Zadání 
Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza 

zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených důchodů. V duchu principů citlivostní analýzy je 

srovnán dopad zvýšení a snížení této valorizace. Dle požadavku je diference stanovena na +/- 1/3 

růstu reálné mzdy, tj. na 100 % CPI resp. 100 % CPI + 2/3 růstu reálné mzdy. 

Změna výše zvyšování vyplácených důchodů je pro účely této citlivostní analýzy předpokládána jako 

trvalá od roku 2016. 

Výše uvedené změny budou mít do níže uvedených indikátorů dopad pouze přes vývoj výše 

vypláceného důchodu a tedy výdajovou stranu systému. 

Výsledky 
Analýza citlivosti na výši zvyšování vyplácených důchodů je, stejně jako referenční Základní varianta, 

popsána na sadě indikátorů, která odráží pohled na jedné straně dlouhodobé finanční udržitelnosti a 

na straně druhé sociální aspekt přiměřenosti poskytovaných důchodů (tj. zajištění důstojného 

příjmu). 

Použité indikátory se snaží reflektovat cíle specifikované v Mandátu Odborné komise pro 

důchodovou reformu. 

Dlouhodobá finanční udržitelnost 

Primární indikátory 

Primární indikátory popisují stav či posun v aspektu dlouhodobé finanční udržitelnosti. 

Sustainability indicator S2 

Změna způsobu zvyšování důchodů poměrně zásadním způsobem ovlivňuje dlouhodobou finanční 

udržitelnost. Zvýšení valorizace vyplácených důchodů zvyšuje hodnotu indikátoru S2 na 1,45 % HDP, 

tj. o 0,75 % HDP (více než na dvojnásobek) oproti Základní variantě. Naproti tomu zpomalení tempa 

zvyšování vyplácených důchodů pouze na cenový růst přiblíží tento indikátor těsně nad hodnotu 0 % 

(tj. o 0,7 % HDP pod hodnotu v Základní variantě). 
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Graf 1 – Výše indikátoru S2, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Celkový implicitní dluh 

Obdobný obrázek jako indikátor S2 ukazuje i celkový implicitní dluh, kdy zrychlení tempa zvyšování 

vyplácených důchodů zvýší „nekryté“ závazky o cca 57 % HDP (tj. o cca 17 %, z 333,1 na 390,3 % 

HDP). Zpomalení tempa zvyšování vyplácených důchodů naopak tyto závazky sníží o zhruba 50 % HDP 

(tj. cca 15 %, z 333,1 na 282,5 % HDP). 

Graf 2 – Výše celkového implicitního dluhu, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Relativní implicitní dluh u osob nově vstupujících do systému 

Při pomalejším tempu zvyšování důchodů je tento indikátor systematicky pod hodnotou 100, což 

znamená, že tyto osoby v průměru zaplatí více na pojistném, než dostanou ve formě dávek. 

Naopak u rychlešího růstu důchodů věku dostanou nově vstupující do systému ve formě důchodu 

zhruba o 15 % více než zaplatí na pojistném. 
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Graf 3 – Relativní implicitní dluh osob nově vstupujících do důchodového systému, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Sekundární indikátory 

Sekundární indikátory rozvíjejí primární indikátory v určité formě detailu a umožňují lépe ukázat 

místo, kam by se mohlo soustředit úsilí k dosažení udržitelnosti. 

Příjmy z pojistného, jiné příjmy, výdaje, saldo 

Různé tempo zvyšování vyplácených důchodů se projeví ve vývoji výdajů na důchody v poměru k HDP 

a sekundárně i v saldu. 

Rychlejší tempo zvyšování vyplácených důchodů se projeví okamžitě a jeho efekt se postupně 

zvětšuje a stabilizuje po zhruba roce 2035, kdy je již drtivá většina vyplácených důchodů „zasažena 

odlišným způsobem valorizace. Obdobně, ale opačným směrem, působí nižší tempo valorizace. 

V horizontu projekce (ale v zásadě stabilně po roce 2035) jsou potom výdaje na důchody o zhruba 0,7 

% HDP vyšší při rychlejším tempu zvyšování důchodů a naopak o 0,7 % HDP nižší při pomalejším 

tempu. Ve stejném rozsahu se mění i saldo systému. 

Graf 4 – Výdaje na důchody, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 5 – Saldo, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 
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Věkově členěný celkový implicitní dluh 

U věkově členěného implicitního dluhu je patrný postupně se zvyšující efekt odlišného tempa 

zvyšování důchodů u osob, které již důchod pobírají. U osob ve věku nižším než důchodový věk je 

potom efekt stabilní, neboť jejich důchod bude odlišně valorizován po celou dobu výplaty. 

Z rozložení změn implicitního dluhu je zřejmé, že tato úprava zasahuje v zásadě všechny osoby v 

systému. 

Graf 6 – Věkově členěný celkový implicitní dluh, v % HDP 

 

Zdroj: MPSV 

Důstojný příjem důchodců (přiměřenost) 

Průměrné doba strávená v důchodu 

Různé tempo zvyšování důchodů nemá vliv na tento indikátor a ten má ve všech případech stejnou 

hodnotu jako v Základní variantě. 

Míra ohrožení chudobou důchodců 

Různé úrovně valorizačního vzorce mají silný vliv na míru ohrožení chudobou důchodců. Důvodem je 

změna tempa zaostávání vyplácených důchodů za vývojem mezd v ekonomice a tím i za vývojem 

hranice ohrožení chudobou. 

Efekt změny valorizačního vzorce je poměrně rychlý, významné dopady jsou pozorovatelné již od 

roku (2020) a k plnému efektu dochází přibližně po dvaceti letech od změny. Míra ohrožení chudobou 

se poté téměř stabilizuje s mírnou tendencí k přibližování Záikladní varinatě. 
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Graf 7 – Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Benefit ratio 

Různý způsob zvyšování důchodů má okamžitý dopad na vývoj indikátoru Benefit ratio. 

Při vyšší valorizaci se tento indikátor v celé projekci pohybuje na úrovni okolo 40 %. V horizontu 

projekce je pak o 3 p.b. vyšší než v Základní variantě. 

Při nižší valorizaci je tento indikátor systematicky nižší než v Základní variantě a v horizontu projekce 

je o 2,7 p.b. nižší než v Základní variantě, po počátečním poklesu se tak hodnota ukazatele stabilizuje 

na úrovni přibližně 34 %. 

Graf 8 – Benefit ratio, v % 

 

Zdroj: MPSV 

Benefit ratio pro nově přiznané důchody 

Různé tempo zvyšování důchodů nemá vliv na tento indikátor a ten má ve všech případech stejnou 

hodnotu jako v Základní variantě. 
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S80/S20 důchodců 

Různé úrovně valorizačního vzorce mají silný vliv na i na nerovnost příjmů důchodců (indikátor 

S80/S20). 

Snížená valorizace zvyšuje relativní nerovnosti mezi důchody, a to z důvodu zvětšování rozdílů mezi 

nově přiznávanými důchody, které jsou systematicky vyšší, a důchody vyplácenými po delší dobu, 

které za nově přiznávanými rychleji zaostávají. Opačná situace platí pro případ zvýšené valorizace.  

Obdobně jako v případě ohrožení chudobou je nástup efektu poměrně rychlý, významné dopady jsou 

pozorovatelné již od roku (2020) a k plnému efektu dochází přibližně po dvaceti letech od změny.  

Graf 9 – S80/S20 u populace starobních důchodců 

 

Zdroj: MPSV 

Hrubý (čistý) individuální náhradový poměr 

Různé tempo zvyšování důchodů nemá vliv na tento indikátor (který je závislý na úrovni nově 

přiznávaných důchodů) a ten tak má ve všech případech stejnou hodnotu jako v Základní variantě. 
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Individuální relativní implicitní dluh 

Změna způsobu zvyšování důchodů se, prostřednictvím odlišné celkové sumy vyplaceného důchodu, 

projeví v tomto indikátoru. 

Oproti Základní variantě se při vyšší valorizaci zvýší celková suma vyplaceného důchodu a dojde i ke 

zvýšení tohoto indikátoru. U nižší valorizace je tomu přesně naopak. 

Na rozložení tohoto indikátoru, tj. na míru zásluhovosti nemá tato změna významnější vliv. 
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Graf 10 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 11 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 12 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší valorizace , generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 13 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší valorizace, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 

 

Graf 14 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší valorizace, generace 1960 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 15 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší valorizace, generace 1970 

 

Zdroj: MPSV 
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Graf 16 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

 

Graf 17 – Individuální relativní implicitní dluh 

– Základní varianta, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 18 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší valorizace, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

 

Graf 19 – Individuální relativní implicitní dluh 

– nižší valorizace, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 20 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší valorizace, generace 1980 

 

Zdroj: MPSV 

 

Graf 21 – Individuální relativní implicitní dluh 

– vyšší valorizace, generace 1990 

 

Zdroj: MPSV 


