Verze OK 141211
První koš PT2
2. pracovní tým navrhuje projednat na zasedání OK a předložit Vládě ČR
Návrh revizního systému nastavení hranice důchodového věku
Výchozí situace: Současné nastavení automatického zvyšování hranice důchodového věku
(HDV) bez uvedení konkrétní limitní hodnoty HDV vychází nejen z předpokladu trvalého
dynamického růstu naděje dožití, ale také celé řady dalších implicitních předpokladů
(dynamický růst naděje dožití v dobrém zdravotním stavu, uplatnění osob ve vyšším věku
na trhu práce, apod.). Jedná se vesměs o předpoklady, pro něž ve velmi vzdálených
časových horizontech neexistují dostatečně spolehlivé podklady. Současné nastavení navíc
nepřipouští potenciální možnost jakýchkoliv negativních změn aktuálních tendencí. Lze
proto konstatovat, že toto nastavení není v dostatečné míře založeno na praxi a výzkumu
(evidence based).
Charakteristika řešení: Zavést revizní systém nastavení HDV, který by odstranil nedostatky
aktuálního nastavení a umožnil reagovat na změny vnějších podmínek reprezentovaných
v počáteční fázi fungování tohoto systému očekávaným vývojem naděje dožití při dosažení
HDV v jednotlivých generacích. Otevřený systém, který by bylo možné s postupujícím
poznáním a schopností vytvářet další dostatečně spolehlivé prognózy, např. prognózy
vývoje naděje dožití v dobrém zdravotním stavu, postupně zdokonalovat. Současně by se
revize nastavení HDV mělo vždy týkat pouze omezeného okruhu generací, pro které je
informace o HDV aktuální. Neměla by se týkat generací současných dětí a adolescentů,
stejně tak, jako generací v předdůchodovém věku, u nichž by revize dříve stanovené HDV
již neměla být ze zákona přípustná.
Popis řešení:
1. Pro generace narozené před rokem 1966 bude zachována hranice důchodového věku
podle současné právní úpravy.
2. Revizní systém nastavení HDV by ve své výchozí podobě byl založen na jediném v
současnosti objektivně a do jisté míry i spolehlivě odhadnutelném parametru – naději
dožití mužů a žen z příslušné generace při dosažení HDV.
3. Spouštěcím mechanismem povinného projednání otázky revize by bylo očekávané
(prognózované) překročení hodnoty povolené odchylky určujícího parametru od
stanovené hodnoty u jedné nebo více generací odpovídajících referenční věkové
kategorii.
4. Jako referenční věkovou kategorii navrhuje zavést věkovou skupinu 25-54 let. U
generací dříve narozených by se již dříve stanovená HDV neměnila.
5. Jako kontrolní parametr navrhujeme zavést procentuální podíl očekávané doby
prožité nad HDV z očekávané průměrné délky života osob, které se dožily HDV
počítaný jako prostý aritmetický průměr z těchto průměrných délek pro muže a ženy
se dvěma dětmi a stanovit jeho referenční hodnotu ve výši 25,0 % neboli jedné
čtvrtiny průměrné délky jejich života.
6. Za povolenou odchylku kontrolního parametru od referenční hodnoty kontrolního
parametru se považuje odchylka menší než jeden procentní bod, což znamená, že
pásmo tolerance tvoří oboustranně otevřený interval 24 % až 26 %.

7. Pokud by hodnota kontrolního parametru u některé z generací referenční věkové
kategorie vystoupila z pásma daného hodnotami 24-26 %, vláda by na základě
zákonného pověření do určité doby uplynulé od publikace očekávaného překročení
kritické hodnoty odchylky projednala a Poslanecké sněmovně (PS) PČR předložila
k dalšímu projednání návrh novely zákona o důchodovém pojištění upravující HDV
tak, aby se hodnota kontrolního parametru vrátila do pásma tolerance.
8. Procentuální podíl očekávané doby prožité nad HDV z očekávané průměrné délky
života osob, které se dožily HDV v jednotlivých generacích, a dále hodnoty
důchodového věku pro jednotlivé generace, při nichž by hodnota kontrolního
parametru nabývala 24 %, resp. 26 % spolu s další relevantní informací
charakterizující demografické vývoj a perspektivy ČR stejně jako aktuální vývoj a
výhledy národního hospodářství, veřejných financí a důchodového systému by byly
publikovány ve Zprávě o očekávaném populačním vývoji ČR v širších
souvislostech vývoje důchodového systému (dále Zpráva), která by byla vydávána
pravidelně, s periodicitou 5 let.
9. Zpráva vyznačující se standardizovaným obsahem i formátem by byla v uvedených
letech zpracovaná MPSV na základě výsledků oficiální prognózy, jejímž
zpracovatelem je ze zákona ČSÚ a která by povinně vznikla v rámci systému tvorby
alternativních populačních prognóz. (přesunuto a doplněno)
10. S ohledem na standardní načasování publikace dat ze sčítání a z běžné evidence
navrhujeme zpracovávat všechny potřebné prognózy v průběhu druhého pololetí
kalendářních roků končících na číslici 3 a 8. Výsledná Zpráva by pak byla
prezentována na začátku roků končících na číslici 4 a 9.
11. První oficiální Zpráva bude prezentována v roce 2019, výpočet kontrolního parametru
se bude provádět pro generace narozených 1966–1995.
12. Za účelem zajištění co nejspolehlivějších prognostických odhadů vývoje navrhujeme
zavést a dále zdokonalovat systém tvorby alternativních populačních prognóz (dále
Prognóz) a odvozených prognóz pro potřeby důchodové reformy.
13. Prognózy by zpracovávala pracoviště, zabývajících se dlouhodobě tvorbou
populačních prognóz na úrovni ČR, což aktuálně jsou ČSÚ, VŠE a PřF UK. Prognózy
by na těchto pracovištích vznikaly ve stejnou dobu a při použití stejných základních
dat o minulém populačním vývoji. Vzniklé Prognózy by jako doposud zůstaly ve
vzájemném konkurenčním (kompetitivním) vztahu. Jejich výsledky by však byly před
zveřejněním porovnány a zjištěné rozdíly diskutovány na širším odborném fóru.
Teprve po úpravách, jejichž provedení by bylo ponecháno na autonomním zvážení
zpracovatelů konkrétní Prognózy, by se přistoupilo k oddělené publikaci výsledků
jednotlivých Prognóz. Dohodnutá základní forma a obsah prezentace by zajistily
možnost výsledky Prognóz snadno porovnat. Tímto postupem by byla zajištěna jak
vyšší kvalita (spolehlivost) prognostických výstupů, tak také jejich časová a věcná
komparabilita.
14. Prognózy a Zprávy navrhujeme sestavovat na základě zákonného ustanovení nebo
výzvy (zadání) a za finanční podpory Vlády ČR.
15. Věcným garantem, zadavatelem a koordinátorem procesu revize nastavení HDV by
bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
16. Zpráva by se předkládala Vládě ČR prostřednictvím MPSV jako jejího věcného
garanta k mandatornímu projednání bez ohledu na to, zda kritické hodnoty uvedené
pod bodem 5 byly překročeny nebo ne.

17. Pokud by hodnota kontrolního parametru u některé z generací referenční věkové
kategorie vystoupila z pásma daného hodnotami 24,0-26,0 %, Vláda ČR na základě
zákonného pověření do určité doby uplynulé od předložení zprávy projedná a
Poslanecké sněmovně (PS) PČR předloží návrh novely zákona o důchodovém
pojištění upravující HDV pro všechny dotčené generace k dalšímu projednání.
18. V případě, že by posun hranice důchodového věku měl mezi dvěma sousedními
generacemi přesáhnout 4 měsíce, navrhujeme přistoupit k rozdělení takové hodnoty
posunu v rámci jedné generace. To by znamenalo, že jedné části by vznikl nárok na
plný starobní důchod v poněkud odlišném věku, než části druhé, případně částem
dalším.
19. Posun HDV u žen s jiným počtem dětí než dvě by probíhal o stejnou hodnotu jako u
žen se dvěma dětmi, a to až do vyrovnání s HDV u mužů.
20. PS PČR by na základě zákonného pověření do určité doby uplynulé od předložení
návrhu novely zákona o důchodovém pojištění upravující změnu HDV tento návrh
projednala a rozhodla, zda k navržené nebo jiné úpravě HDV přistoupí.
21. Celý tento proces navrhujeme ukotvit v zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém
pojištění.
Zdůvodnění: Doba pobírání důchodu je významným parametrem každého důchodového
systému, neboť má výrazný vliv na jeho saldo. Pro zajištění dlouhodobé stability systému
musí být případné prodloužení doby pobírání důchodu kompenzováno nižšími
náhradovými poměry, vyššími odvody, menší zásluhovostí nebo vyšší mírou příjmové
chudoby mezi důchodci. V budoucnosti se s ohledem na růst naděje dožití při dosažení
HDV i výrazný růst počtu osob v důchodovém věku neobejdeme bez dalšího posunu HDV.
Na druhé straně by však tento posun měl mít určitý racionální základ a být vůči
jednotlivým generacím v maximální možné míře spravedlivý.
Připoutat růst hranice důchodového věku k určité očekávané konstantní době prožité nad
hranicí důchodového věku není mezigeneračně spravedlivé, neboť je velmi
pravděpodobné, že od generace ke generaci poroste podíl doby prožité ve špatném
zdravotním stavu k celkové době prožité nad HDV. Jako spravedlivější se jeví zaručit těm,
kteří dosáhnou HDV, že jejich relativní průměrná doba prožitá nad touto hranicí bude
stejná jako u předcházejících či následujících generací, přičemž se nebude výrazně měnit
ani relativní průměrná doba prožitá v důchodu v dobrém zdravotním stavu.
Podle současných odhadů a hrubých propočtů by se mělo zachovat současné tempo
prodlužování DHV až do roku 2044, tedy pro všechny generace narozených před rokem
1978. V té době by tak DHV pro muže a ženy bez ohledu na počet dětí činila 67 let. Po té
by se posun HDV patrně zpomalil a u generace dětí narozených v roce 2010 by HDV
neměla přesáhnout 69 let místo 72,5 roku podle současné právní úpravy a aktuálních
prognostických odhadů.
Doplňující poznámka:
Dlouhodobý empirický výzkum orientovaný na podporu veřejných politik spojených
s problematikou demografického stárnutí: Otázka určení HDV je v rámci současné
legislativy i předkládaného návrhu řešena jednodušeji, než odpovídá její komplexní
povaze. Na vině je mimo jiné skutečnost, že v České republice dnes není k dispozici
dostatečně silná znalostní báze v oblasti demografie, ekonomie, sociologie a psychologie,
která by při rozhodování o HDV umožňovala kriticky zohledňovat i další důležitá kritéria.
Konkrétně se jedná například o otázky zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, rozpočtové a

další dopady parametrických změn systému, které dnes není možno v případě změn HDV
uceleně prakticky vyhodnocovat. Z tohoto důvodu byl na úrovni OK iniciován vznik
výzkumného konsorcia, jehož činnost by být zaměřena na hlavní odborné otázky spojené
s reformou důchodového systému a rozhodování o ní.

Druhý koš PT2:
Další navrhovaná činnost PT2
1) Prodiskutovat a zaujmout stanovisko k otázce předčasných důchodů, včetně možnosti
jejich rozšíření na základě testovaného zdravotního stavu, snížené HDV pro vybrané
kategorie povolání a případně výsluh za odpracovanou dobu nebo zohlednění
náročných profesí s možností dřívějšího odchodu do důchodu zvýšením pojistných
odvodů.
2) Diskutovat a zaujmout stanovisko k alternativám současného mechanismu valorizace
důchodů, případně navrhnout nový mechanismus valorizace.

Třetí koš PT2:
Témata relevantní pro práci OK do budoucna
1) Provázání úspor důchodového systému v důsledku zvyšování HDV, případně změny
dalších parametrů (např. minimální odpracované doby) s výdaji ostatních složek
sociálního a zdravotního systému.
2) Uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce a odraz posunu HDV ve vývoji
zaměstnanosti starších lidí.
3) Odhad reálného prostoru pro zvyšování podílu vyplácených důchodů na HDP v
kontextu budoucích valorizací.
4) Odhad celkových budoucích peněžních příjmů seniorů v závislosti na zdrojích
čerpaných ze základního a dodatkového důchodového pilíře a dalších zdrojů (renty,
kapitálové výnosy apod.).
5) Problematika výskytu chudoby mezi lidmi za HDV: výskyt, očekávatelné trendy,
rozpočtové důsledky, možné přístupy k řešení.

PT2, 11.12.2014 (verze po opravách a doplňcích)

