N co o d chodové reform ... jak jsou na tom u soused
V em spo ívá slovenská d chodová reforma

Vznikly t i pilí e
Slováci mají odvody na úrovni 18 procent hrubé mzdy. Polovinu mohou platit do státní
pojiš ovny (I. pilí ) a polovinu soukromé d chodové spole nosti (II. pilí ). Navíc se mohou
ješt p ipojistit u d chodové spo itelny
(III. pilí ).

Posunul se v k odchodu
V k odchodu do d chodu se posunul na 62 let. Kdo chce p estat pracovat d íve, musí se
spokojit s nižší penzí od státu.
Jako Slovák, který v Praze nedávno ukon il školu, požívám oproti svým eským spolužák m
jeden luxus: pokud bych se vrátil do vlasti, mohu si vybrat, jakým zp sobem si budu spo it na
d chod.
Slováci, kte í dnes za ínají vyd lávat, mají p l roku na rozhodnutí, zda jim zam stnavatel
bude vkládat polovinu odvod do soukromých fond nebo zda bude všechno platit státní
pojiš ovn . Nemusím se tedy jako v esku spoléhat pouze na stát, který mi v budoucnu
n jakým zp sobem vypo te penzi.
A jelikož vím, že celá Evropa stárne, a tuším, že p íští vlády budou do d chodového systému
zasahovat, chci si rad ji spo it na svém ú tu u soukromé správcovské spole nosti. Mohu si
dokonce vybrat, u které - možností je šest.
Co mi to p inese v praxi? Stát mi v budoucnu bude vyplácet pouze polovinu toho, co bych
dostával za normálních okolností. A zbytek si zp tn vezmu ze svého d chodového ú tu.

D chod jako d dictví
Problém ale je, že dnes ješt nemohu v d t, zda jsem finan n neprohloupil. Odvád ní
poloviny sociálního pojišt ní na soukromý ú et se mi totiž vyplatí jen tehdy, pokud budu
v tšinu života vyd lávat více než pr m rnou mzdu. "Spo ení u soukromých spole ností je
takový vrabec v hrsti. Nemusí vám p inést v tší d chody, ale máte záruku, že v bec n jaký
d chod bude," íká slovenský odborník na d chody Jozef Mihál. U státu totiž nevím, zda za
n jakých ty icet let bude v bec na d chody mít.
Ve prosp ch soukromých fond navíc mluví ješt jeden argument - peníze z d chodového
ú tu je možno d dit. Takže pokud p ed asn zem u, mé d chodové úspory si nevezme stát,
ale moji potomci.
Rozhodl bych se tedy upsat se soukromým fond m. Když systém p ed p ti lety vznikal,
postupovala stejn více než polovina z 2,6 milionu Slovák , kte í platí sociální pojišt ní. ada
z nich pod vlivem silného marketingu. "Správcovské spole nosti tehdy ud laly intenzivní
reklamu, která lákala na vysoké výnosy. Do t chto spole ností pak vstoupila i ada lidí, kte í
m li vyšší v k nebo nízký výd lek, a tedy se jim to nevyplatilo," íká Mihál.

Dzurinda p est elil
Za sou asných okolností jsem tedy rád, že si mohu spo it na Slovensku. Mám totiž možnost
svobodn se rozhodnout. A k tomu si ješt podobn jako v esku mohu navíc platit ze svých
výd lku i p ipojišt ní.
Obavy o budoucnost ale p esto pokra ují. Jsou však spíše "politického charakteru". Sou asná
vláda Roberta Fica totiž vede se soukromými d chodovými spole nostmi otev enou válku.
Není za tím jen socialistická ideologie. Problémem je, že v minulosti do soukromého pilí e
vstoupila ne ekan velká masa pracujících. A jejich peníze nyní za ínají citeln chyb t Státní
pojiš ovn na vyplácení sou asných d chodc .
D vodem je, že Dzurindova vláda byla k soukromým spole nostem p íliš št drá - zabezpe ila
jim odvád ní devíti procent hrubého platu, tedy poloviny toho, co by jinak šlo státu.
O ekávaný schodek se m l vykrýt z privatizace, jenomže ta za Ficovy vlády skon ila.
"Slováci p est elili. To, že reformu ud lali fifty fifty, je hodn agresivní," tvrdí eský expert
Vladimír Bezd k.
D sledek se projeví již letos, kdy se státní d chodový systém propadne do schodku možná až
2 miliardy eur. Jak to bude za necelých ty icet let, p i mém odchodu do d chodu, dnes netuší
nikdo. Ani to, zda stát nakonec nebude nucen soukromé d chodové spole nosti znárodnit i s
mými úsporami.
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