Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu
(osmé jednání)
Valorizace penzí a důchodový věk
Datum: 25. září 2014, 13:00
Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2
Přítomni: viz přiložený seznam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P. Kučera zahájil jednání a nechal schválit zápis z jednání sedmého. P. Štyglerová měla připomínku ke
str. 4 bodu 2., který bude přeformulován, aby odpovídal skutečnosti.
__________________________________________________________________________________
Přeformulovaný text: p. Kučera vznesl dotaz, zda bude stanoven věkový limit pro sledování doby
dožití, nebo zda budou hlídány všechny generace. Navrhl sledovat generace starší 25 let. Zároveň
informoval o svém návrhu, který se zástupci ČSÚ a VŠE předjednal, a sice že by při přípravě
předkládané zprávy byla zachována kompetitivnost prognóz, kdy ČSÚ, VŠE a PřF UK by zpracovávaly
své prognózy samostatně, ve stejnou dobu a na základě dostupnosti stejných dat a získané výsledky
by před jejích publikací byly společně porovnány. Tím by byla zajištěna dostatečná kontrola
případných odchylek. Tento postup, pokud s ním OK bude souhlasit, bude předmětem schválení ze
strany vedení ČSÚ.
______ .
P. Kučera začal postupně představovat materiál Návrh revizního systému nastavení hranice
důchodového věku.
P. Machanec měl dotaz ohledně ujasnění si uvedené prognózy naděje dožití dvacet let ve vztahu
k odchodu do důchodu v 66 letech.
P. Štyglerová doporučuje specifikovat, z jaké prognózy se vychází, kdo ji zpracovává, neboť ČSÚ by
pravděpodobně došel k malinko jiným datům.
P. Kučera doplnil, že je to v pořádku (rozdíly by nebyly příliš významné), u žen se na snižování
úmrtnosti podílejí zejména seniorky, ale u mužů se na snižování úmrtnosti podílejí významně i muži
ve středním věku.
P. Hampl požádal o doplnění zpřesňujícího komentáře, který by vysvětlil i prognózu zkvalitnění života
a další, aby zpráva nepůsobila příliš poplašně.
P. Kučera odvětil, že odhad je velmi konzervativní, neboť počítáme s poklesem dynamiky snižování
úmrtnosti, tedy se zvyšováním naděje dožití. Tušíme, že někdy v příštích desetiletích dojde
k nějakému zásadnímu pokroku v medicíně, ale těžko můžeme toto prognózovat. Pokud se
domluvíme, že budeme držet požadavek, aby doba strávená v důchodu dosahovala v průměru za
všechny obyvatele dvaceti let, tak ročník 1990 by šel do důchodu ve věku kolem 72 let.
P. Samek vím, že jsou rozdíly mezi profesemi, ale je nutné nahlížet na odchod do důchodu
individuálně.
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P. Kučera vláda, když bude rozhodovat, bude zohledňovat momentální stav státní kasy a politickou
ideologii.
P. Samek doporučil využití ústavního zákona pro dlouhodobost a udržitelnost systému.
P. Fiala zdůraznil pozitivum této prognózy, že i při současném zvyšování důchodového věku se dá
naopak předpokládat, že lidé budou pobírat důchod více než dvacet let.
P. Hampl zopakoval otázku, zda p. Kučera předpokládá, že staří lidé budou o hodně zdravější než
dnes.
P. Kučera se zeptal, co to znamená o hodně zdravější než dnes. Existuje jiný problém, v absolutním
vyjádření je nanejvýš pravděpodobné, že lidé prožijí ve zdraví více let, než jejich rodiče a prarodiče.
Ale my zvyšujeme hranici důchodového věku, což v průměru činíme na konto doby prožité v dobrém
zdravotním stavu.
P. Štyglerová se zeptala, kdy se plánuje první prognóza (ve vztahu ke 4. odstavci projednávaného
materiálu).
P. Kučera připomněl uvedenou provázanost s prezentací výsledků ze sčítání obyvatel, tedy brzy po
publikaci definitivních výsledků za ČR. Zároveň zdůraznil, že zpráva by vždy měla být hlavně
přehledná a měla by mít standardizovanou formu.
P. Štyglerová se dotázala, na základě které prognózy ze tří zmíněných institucí připravujících
demografickou zprávu (ČSÚ, VŠE a PřF UK) by MPSV vypracovalo v případě vychýlení návrh pro vládu.
P. Machanec doporučil toto zpřesnit již v legislativě, zejména aby se počítalo s rozpočty na prognózy.
P. Kučera upřesnil ideální stav – každé dva roky by se sestavovala plnohodnotná prognóza a z té by se
odvodily generační úmrtnosti. Zdůraznil nutnost standardizace zpracování prognóz nejen pro
prognózy ČSÚ, ale i prognóz kompetitivních, aby byla možná komparace. Pro zpracování podkladové
zprávy by sloužily výsledky oficiální prognózy (ČSÚ).
P. Machanec zareagoval na diskuzi PT2, sdělil, že pochopil, že vláda by dostala jednu prognózu, která
bude vycházet z prognózy ČSÚ, který zohlední výsledky i dvou dalších prognóz.
P. Štyglerová řekla, že ČSÚ dnes nezpracovává generační úmrtnosti a bude nutné stanovit, co přesně
má být obsahem té zprávy a vydefinované požadavky prodiskutovat s vedením ČSÚ.
P. Kučera sdělil, že problém zůstává v tom, jak stanovit, jak vybrat dvě další pracoviště, která budou
dělat vedle ČSÚ prognózy.
P. Machanec doplnil, že legislativa by měla obsahovat povinnost pro ministerstvo, aby vyzvalo
několik pracovišť, která budou v té době nejvíce aktivní, kritériem by měla být kvalita.
P. Kučera řekl, že na ČSÚ by mělo ideálně vzniknout nové oddělení populačních prognóz a projekcí.
P. Fiala dodal, že by zpráva měla obsahovat i počet obyvatel a další základní údaje.
P. Kučera odpověděl, že tato zpráva bude dělána pro vládu. Proto by měla být co nejstručnější a týkat
se pouze merita věci.
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P. Machanec doplnil, že by bylo vhodné dopsat do bodu 3, že se bude jednat o zprávu minimální a že
paralelně se zprávou pro vládu budou publikovány populační prognózy.
P. Kučera připomněl nedořešené technické otázky a odkázal na vyjádření profesora Potůčka, který
řekl, že nemusíme nutně pracovat s 20 lety prožitými v důchodu, ale s relativní hranicí, např. 25 %
z naděje dožití při narození.
P. Machanec by se přimlouval za absolutní vyjádření doby prožité v důchodu, zejména kvůli
srozumitelnosti a přehlednosti. A dodal, že otázka je, zda se máme snažit podchytit vývoj na sto let
nebo pouze na třicet. Stejně se o tom bude znovu debatovat.
P. Kučera doplnil, že materiál pracuje s referenčními hranicemi 25 a 55 let.
P. Fiala připomenul, že existuje varianta, zachování dnešního systému, kdy by se pouze měnil
koeficient, neposouvalo by se všem stejně.
P. Vostatek požadoval hlasování o předloženém materiálu.
P. Kučera dodal, že tento materiál se musí ještě dopracovat.
P. Hampl požádal o zajištění, aby lidé, kteří budou jednou rozhodovat, dostali všechny potřebné
informace.
P. Kučera poděkoval přítomných a ukončil jednání.
Termín dalšího jednání PT2 zatím není stanoven. Komunikace ve věci dopracovaného materiálu
proběhne korespondenčně, a pokud by vznikla potřeba se v příštím týdnu sejít, konala by se schůzka
v úterý 7.10.
Závěry:
- Vedoucí PT2 Tomáš Kučera zapracuje připomínky a připraví další verzi materiálu Návrh
revizního systému nastavení hranice důchodového věku.
- OK pro důchodovou reformu projedná s vedením ČSÚ možnou budoucí spolupráci plynoucí
z dnes projednávaného materiálu.

Zapsala: Markéta Havelková
Vidoval: Tomáš Kučera
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