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VáŽený pan předseda odborné komise pro důchodovou reformu

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Čn

Na Poříčním právu 1'/37 6

12801. Praha 2

V Praze dne ]-1. července 20].4

otevřený dopis předsedovi odborné komise pro důchodovou reformu

Vážený pane profesore,

obracíme se na Vás s podnětem týkajícím se problematiky předčasných odchodů do starobního

důchodu' odborná komise pro důchodovou reformu (dále jako odborná komise) se začala zabývat

nastaveními důchodového systému ČR, což považujeme za velice potřebné a činnost této odborné

komise velice vítáme. Dle dostupných dokumentů je hlavním cílem odborné komise ,,příprava

komplexní a vzójemně provózoné sady konkrétních nóvrhů na změnu důchodového systému v širším

sociólním o ekonomickém kontextu (včetně možných úprov systému zdanění próce v oblasti sociólního

pojištění), kteró přinese v čase stobitní řešení v oblastech, kterým se odbornó komise bude věnovot" '

Ačkoli si plně uvědomujeme, že problematika důchodového systému je velice široká a komplexní,

rádi bychom upozornili na další související problém, který spadá do širšího sociálního a

ekonomického kontextu a kteým jsou předčasné odchody do starobního důchodu. Bohužel se v naší

dennodenní praxi setkáváme s lidmi ve věkové kategorii 50+, kteří ztratili zaměstnání, jsou často i

dlouhodobě nezaměstnaní a svou situaci řeší předčasným odchodem do důchodu. Tím pádem je jim

ale starobní penze doživotně krácena a tito lidé tak mohou - a jsou - ohroženi chudobou, která se

nadále promítá i do jejich důchodového věku a ohrožuje je tak i jako penzisty' Takto nastavený

systém považujeme za nepřijatelný. Pakliže se člověk v předdůchodovém věku ocitne bez práce a

z důvodu svého věku i situace na trhu práce nemůže několik let novou práci nalézt a častokrát mu

nezbývá než do předčasného důchodu odejít, nemůže být podle nás kvůli několika málo letům

v předčasném důchodu doživotně krácen na starobní penzi. Dle výzkumu realizovaného Alternativou

50+ v roce 2013 vyplynulo1, že 40 % respondentů/-tek odešlo do předčasného důchodu právě

'V'7zkum byl zpracován společností SC&C spol. s r. o. na vzorku 3066 osob 50-64 let ze 4. vlny dat dostupných

v rámci $HARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) za rok2011- a na vzorku 605 osob ve věku

50-64 let s nadvýběrem osob 50-59 let formou CAT| (telefonického dotazování), a to na základě regionu, věku,

pohlav| pracovního statusu (zaměstnaní včetně pracujících důchodců, nezaměstnaní, důchodci včetně

předčasných důchodců). Sběr dat formou CATI probíhal ve dnech 2t' _ 27 . listopadu 2013.
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z d vodu ztráty zaměstná ní, což je nejčastější p íčinou. odchod do p edčasného d chodu je pro

spoustu starších lidí rinikovou strategií, jak svízelnou situaci a dlouhodobou nezaměstnanost ešit.

Takov to člověk je ale trestán doživotně krácením penze, a to i p es to, že odpracoval desítky let a

p ispěl tak do sociálního systému nemalrimi částkami.

Jedním z dalších cílrj odborné komise by tak pod!e nás mělo b' t odstranění principu doživotního

krácení starobní penze v p ípadě p edčasného odchodu do penze. Starobní penze by se měla

s dosažením stanoveného věku odchodu do d chodu navrišit na částku, kterou by dan1i člověk pobíral

p i ádném odchodu do penze.

l p es mnoho rikol , které odbornou komisi pro d chodovou reformu čekají, pevně vě íme, že se

v budoucnu tato komise bude problematikou odchod do p edčasného d chodu zab vat.

S prodluŽujícím se věkem odchodu do d chodu musejí adekvátně souviset i nástroje politiky

zaměstnanosti a celri dťrchodovri systém.

Se srdečn m pozdravem,

dr,e*M
M8r. Linda Sokačová

Mgr. Nikola Šimandlová

Alternativa 50+, o.p.s.

U PrrihonuL56T/7a

L70 00 PrahaT

No vědomí se tento dopis zasíl také ministryni pr ce a soci lních věcí Mgr. Michoele Marksové-

Tominové a n městkyni pro ochranu pr v dětí a soci lního začle ov ní Mgr.Janě Hanzlíkové.


