
Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? 

Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám 
odpovědět na otázku: „Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového systému? 
 
Kalkulačka nedává odpověď na to, co je lepší. „Lepší“ je totiž individuální. Pomůže vám ale 
posbírat argumenty pro rozhodování. 
 

Základní vstupní údaje 

 

 
 
Pro provedení výpočtů je potřeba zadat základní vstupní údaje. 
Kalkulačka spočte věk, kdy půjdete do důchodu (podle současně platných pravidel). K tomu 
potřebuje znát: 

• Věk (resp. rok narození) 

• Pohlaví 

• U žen počet vychovaných dětí 
 
Dále je potřeba znát hrubou mzdu. Mzda se zadává jako průměrná. Nezapomeňte tedy na 
případné bonusy, které se vyplácí např. jednou ročně. 
 
Kalkulačka spočítá věk odchodu do důchodu. 
 

 
 
 

Nastavení výnosů 

Pro porovnání je důležité nastavit očekávané výnosy. Abychom nedali možnost libovolného 
nastavení výnosů. Uvádíme historické výnosy – jakých výnosů podobné portfolio v minulosti 
dosáhlo. 
Výnosy jsou počítané včetně očekávaných poplatků ve fondech a zohledňují inflaci. (Výnos je 
reálný.) 
 

 

Rok narození 1982

Hrubá mzda 30 000 Kč

Pohlaví Žena

počet dětí 2

67 let a

10 měsíců

Věk odchodu do důchodu

Pouze I. pilíř Využití II. pilíře

Volba strategie Dynamický fond Dynamický fond

Scénář Průměrný Průměrný

Očekávaný výnos 3,1% 3,1%

Budete spořit 2 % z příjmu? ANO

Očekávaný výnos obsahuje náklady fondů a inflaci. (Jedná se reálné čisté výnosy)

Výnosy jsou nastaveny ná základě minulých výnosů.



 
Při zadávání výnosů si volíte z jednotlivých strategií důchodových fondů: 

• Dynamický 

• Vyvážený 

• Konzervativní 

• Státních dluhopisů a 

• Čistě akciový fond. 
Čistě akciový fond nemůžete použít v rámci důchodových fondů, ale můžete ho použít pro 
investici Vašich vlastních prostředků. Pokud se nebudete chtít II. pilíře účastnit, můžete Vaše 
vlastní prostředky vkládat, kam budete chtít. Např. do podobných fondů nebo do fondů 
akciových. 
 
Dále si můžete zvolit z různých scénářů: 

• Pesimistický 

• Průměrný 

• Optimistický 
Např. „Pesimistický“ scénář dá odpověď na to, jak bychom dopadli, kdyby se trhům nedařilo. 
 
Poslední volba, která je potřeba udělat, je zvolit v rámci I. pilíře, jestli budete také investovat 
2 % z mzdy nebo nikoli. 
Pokud budete také investovat 2 % ze mzdy, dostáváte potom srovnatelná čísla pro důchod. 
Vznikla totiž porovnáním stejného měsíčního zatížení. 
Pokud nebudete spořit 2 % navíc, budete mít nižší výdaje, ale také nižší důchod. 
 

Porovnání měsíčního zatížení 

Pro vysvětlení, kam míří naše peníze, máme následující tabulku: 

 

 
V rámci II. pilíře vyvádíme 900 Kč do svých fondů. Dále spoříme 600 Kč. V I. pilíři se 
rozhodujeme, jestli chceme těchto 600 Kč také spořit (viz nastavení dříve). 
 

Kolik bude naspořeno 

 

 
 
Při odchodu do důchodu budete mít naspořeny následující peníze, o kterých budete moci 
rozhodovat: 

1. Peníze, které v rámci I. pilíře končí v průběžném systému (774 228 Kč) 
2. Peníze, které jste spořili z vlastní výplaty. 

Pouze I. pilíř Využití II. pilíře

Vyvedené peníze (3 %) 900 Kč

Naše peníze (2 %) 600 Kč 600 Kč

Měsíční platby

Pouze I. pilíř Využití II. pilíře

Vyvedené peníze (3 %) 774 228 Kč

Naše peníze (2 %) 516 152 Kč 516 152 Kč

CELKEM 516 152 Kč 1 290 379 Kč

Naspořené peníze, které odpovídají výše uvedeným čátkám a výnosům.

Reálná hodnota investice.

Naspořeno při odchodu do důchodu



 

Jakou můžete očekávat výši renty (důchodu) 

 
 
Zde je důležité, kolik vyvedete peněz. To jsou peníze, které by skončily v průběžném 
systému. Tyto peníze máte tedy navíc. Na druhou stranu se snižuje penze ze státního 
systému. 
U výše renty se jedná samozřejmě o odhad. Do hry vstupuje samozřejmě prodlužující se doba 
dožití. I s ní ale počítáme. 

Ve které variantě můžete čekat vyšší důchod? 

 

 
Tato tabulka porovnává, u které varianty můžete očekávat jaký důchod. 
Důležité je: 

1. O kolik poklesne důchod v rámci II. pilíře 
2. Kolik bude důchod díky vyvedeným penězům. 

Porovnání je i o rizicích 

Porovnání není jen o výnosech, ale i o rizicích. 
Všechna výše uvedená čísla stojí na mnoha a mnoha předpokladech. Všechny parametry se 
budou určitě měnit. 
Proto je dobré podívat se i na rizika. 
Následující tabulka se snaží ukázat základní přehled rizik: 

Vyvedené peníze (3%) 2 898 Kč

Naše peníze 1 932 Kč 1 932 Kč

CELKEM 1 932 Kč 4 830 Kč

Renty počítají s průměrnou dobou dožití v důchodu 20 let, výnos je 1 % pod inflaci.

Částky jsou v reálných hodnotách.

Výše renty

Pouze I. pilíř Využití II. pilíře

Důchod z I. pil íře 13 210 Kč 11 363 Kč

Renta z opt outu 2 898 Kč

Renta z našich peněz (2%) 1 932 Kč 1 932 Kč

CELKEM 15 142 Kč 16 193 Kč

Rozdíl 1 052 Kč



 
 
Hlavní závěr této tabulky je: Oba systémy mají svá rizika. Ani jeden systém není jistý. Účastí 
ve II. pilíři sázíte na 2 karty a ne na jednu. 

Pouze I. pilíř Využití II. pilíře

Měsíčně jde 900 Kč do Průběžného s ys tému Na Váš  důchodový fond

Měsíční částku 600 Kč

Můžete spoři t kamkol i  nebo 

nes poři t a  utrati t

Musíte s poři t do důchodového 

fondu

Objem majetku před 

odchodem do důchodu 516 152 Kč 1 290 379 Kč

Volba  při  vyplácení důchodu

Máte vyplácený vždy důchod 

doživotní

Vol íte, jes tl i  chcete důchod 

doživotní nebo na  dobu 20 let

V případě úmrtí před 

čerpáním důchodu

Prostředky zůs táva jí v průběžném 

sys tému

Pros tředky ve fondu ve výš i  774 228 

Kč js ou předmětem dědického 

řízení.

Úmrtí v době čerpání 

důchodu Nic se nedědí

V případě doživotního důchodu se 

nedědí, v případě důchodu na  20 

let se dědí.

Celková  výš e penze 15 142 Kč 16 193 Kč

z toho z průběžného 13 210 Kč 11 363 Kč

z toho z fondů 1 932 Kč 4 830 Kč

% státní (průběžné) penze 87% 70%

% penze z fondů 13% 30%

Pouze I. pilíř Využití II. pilíře

Riziko inflace Ods traní se va lorizací

Vyš š í inflace znamená vyš š í 

úrokové sazby a  vyšš í výnos y. 

Uvedených výnos ů bylo v minulos ti  

dosaženo i  přes  vyšš í inflaci .

Riziko kapi tálových trhů Není

Je. Zkus te nas imulovat 

"pes imistický" s cénář. Vždy může 

při jít něco, co trhy neště nezaži ly.

Riziko demografie (dožívání 

se vyš š ího věku) Riziko pokles u důchodů Riziko nižš í renty

Riziko stárnutí populace 

(málo mladých) Riziko pokles u důchodů Důchod z fondů nekles á

Pokles  důchodů

Důchody mohou poklesnout - vi z 

Řecko. Lotyš sko.

Fondy jsou proti  pokles u penzí 

imunní.

Riziko změny systému Pravidla  s e mohou měnit Pravidla  se mohou měnit

Riziko zrušení

Průběžný pi l íř se nezruš í, a le může 

se měnit.

I I . pi l íř se může zruš i t. Účastníci  by 

pravděpodobně nepřis l i  o s vé 

peníze.

Mohu změnit s vé 

rozhodnutí?

Pokud nevs toupím do 35 let, 

nemohu to změnit Pokud vs toupím, nemohu to změnit

Rizika

Výše a složení penze

Možnosti volby a dědictví

Vaše bohatství před odchodem do důchodu

Měsíční zatížení



Výstupy v grafech 

 
Graf ukazuje, o kolik se budou lišit důchod v I. a II. pilíři. Z grafu je vidět, jestli je rozdíl 
podstatný nebo nepodstatný. 
 

 
Důležité je také složení penze. Jakou část budete čerpat z I. a jakou z II. pilíře? Jak moc vám 
II. pilíř pomůže s diverzifikací? 
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Objem peněz před čerpáním důchodu je důležitý z důvodu případného dědění. Pokud zemře 
účastník II. pilíře, budou se naspořené prostředky dědit. Zde se jedná o modrý sloupec, který 
v případě úmrtí zůstane rodině (v rámci II. pilíře) nebo zůstane státu (v rámci I. pilíře). 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulačku k tomuto článku získáte po kliknutí na odkaz: http://shop.kfp.cz/kalkulacky.php 
 
Autor: Petr Syrový, KFP 
 
Důležité upozornění 

Tato kalkulačka má pouze analytický a informativní charakter a je určena pro interní potřeby toho, kdo si tuto 
kalkulačku pořídil. 
Zásadně nedoporučujeme samostatně používat jakékoli závěry, vyplývající z kalkulací a výpočtů, 

poskytnutých touto kalkulačkou. V žádném případě nedoporučujeme používání této kalkulačky bez 

respektování osobního finančního plánu a bez porady s profesionálním finančním konzultantem! 

Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech nejsou zárukou budoucích výnosů. Společnost KFP – 
Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o. nezodpovídá za jakoukoli finanční nebo jinou ztrátu, která by mohla investorovi 
vzniknout použitím výpočtů a závěrů této kalkulačky.  
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