Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro
důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace
penzí
Datum: 29. ledna 2015, 11:00
Místo: MPSV, Klub
Přítomni: viz přiložený seznam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
p. Kučera zahájil jednání pracovního týmu č. 2. Připomněl, že návrh systému revize hranice
důchodového věku předložený tímto pracovním týmem byl OK přijat a navrhl, aby se tým domluvil na
dvou věcech - na konkrétních přístupech, postupech a posloupnosti řešení dalších úkolů. Poté přešel
s odvolání se na stranu 9 Závěrečné zprávy k přehledu úkolů:
 Navržení alternativ současného mechanismu valorizací, navržení nového způsobu valorizací.
Zmínil, že se tým již dvakrát vrátil k valorizacím. Stále ale nedošel k žádnému lepšímu řešení,
než k tomu, které v současnosti existuje. Ne, že by se k této otázce pracovní tým neměl vrátit
potřetí, ale je nutné stanovit, jak budeme postupovat. Určitý nástiny možných alternativních
způsobů valorizace tu je, ale je třeba si říci, jakým směrem by se přemýšlení a diskuze
o valorizacích důchodů měly ubírat, abychom opravdu dospěli k návrhu vhodného řešení.
 Druhý úkol je ještě aktuálnější – navržení podmínek přiznávání důchodů včetně posouzení
možnosti jejich rozšíření na základě specifických životních okolností. V rámci předcházejících
diskuzí byla v této otázce nastíněna některé možná řešení. Je to navíc záležitost, která je velmi
citlivě vnímána veřejností.
 Třetí otázka, která tu již zazněla a kterou by se měl tým zabývat, je navržení podmínek
odchodu do předčasného důchodu.
Máme tu tedy tři otázky, na něž bychom měli hledat odpovědi, ale stále dvě tematické oblasti:
valorizace důchodů a hranice důchodového věku.
Poprosil o připomínky a návrhy k uvedenému přehledu úkolů.
p. Pernes připomněl k tématu valorizace, že je potřeba si uvědomit skutečnost, že OK je sledována
velkým množstvím lidí, zejména důchodců. Díky rozhodnutí Ústavního soudu máme vo lné pole
působnosti. Pan profesor Potůček pak následně nechal vypracovat analýzu dopadů procentní výměry
plošné valorizace penzí, na níž je velký tlak. Ta se však týkala pouze procentní výměry, takže to nebyl
plnohodnotný výpočet. Když pak vznikl náš tým PT2, MPSV vypracovalo zajímavý přehled toho, jaké
jsou mechanismy a progresivita valorizací v okolních zemích. Doporučuje spočítat plošnou valorizaci
a valorizaci navrženou Radou seniorů ČR. Tj. základní výměru důchodů navyšovat plošně o index růstu
spotřebitelských cen CPI a procentní výměru důchodů navyšovat procentuálně o nárůst 1/3 reálných
mezd”.
p. Münich navázal na pana Pernese s tím, že OK sleduje také 7,5 milionů "nedůchodců", které zajímá,
zdali náš finanční systém bude dlouhodobě udržitelný. Připomněl, že je třeba se vrátit k udržitelnosti,
nezohledňované v dřívejší diskusi o věku odchodu do důchodu ve chvíli, kdy se bude jednat
o valorizacích.

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz
1

p. Pernes: Český důchodový systém je dlouhodobě udržitelný, protože podíl výdajů na důchodu na
HDP je pod průměrem toho, co je v Evropě běžné.
p. Kučera řekl, že než tým přejde k řešení věcí, měla by jej nejdříve zajímat formální stránka přístupu
k daným otázkám, aby jednání týmu bylo efektivní.
p. Münich se zeptal, zdali ukazatel výskytu chudoby spadá do valorizací.
p. Kučera odpověděl, že chudoba je zásadním kritériem.
p. Potůček doplnil, že je to přímo v cíli číslo 2 mandátu tohoto týmu. Navrhnout takovou podobu
valorizačního mechanismu, který by zajistil úměrnou a důstojnou výši důchodů.
p. Vostatek zareagoval tím, že v tomto týmu vidí absencí koncepce celého důchodového systému,
v obecné rovině v souladu s tím, co řekl Ústavní soud v roce 2010.
p. Potůček připomněl, že o tomto se tým bude bavit odpoledne, kdy se bude diskutovat ustanovení
stálého semináře, který se bude zabývat právě tímto obecným kontextem. Tak, aby při diskusi dílčích
témat mohl být brán v úvahu širší kontext. Jinak se to řešit nedá, jelikož daná problematika je velmi
komplexní.
p. Vostatek namítl, že tu nemůžeme vymýšlet paralelní koncepci invalidních důchodů. Nemá cenu se
o tom bavit, dokud tu nebudeme mít koncept a potřebné výpočty. Navrhl zrušit zákaz podnikových
penzí.
p. Potůček zmínil, že je třeba respektovat, že tým se na něčem domluvil a že to považuje za důležité.
Není možné to takhle odstřelit, když se na tom tým minulý rok domluvil.
p. Kučera doplnil, že všechny názory, které tu zazněly, jsou legitimní, ale ne všechny jsou na místě.
Dokud OK neřekne, že se bude reformovat zásadním způsobem systém, tak my to stěží můžeme
iniciovat. Musíme se pohybovat v mezích našeho mandátu. Poprosil, aby se tým vrátil k tomu, co a jak
se bude v nejbližší době dělat.
p. Münich řekl, že by tým měl požádat OK o vyjádření, jakým způsobem pracovat. Zda na dílčích
změnách v rámci stávajícího systému nebo paralelně i na návrhu zásadní systémové změny.
p. Kučera si myslí, že nejdříve je nutné provést nezbytné úpravy toho, co již bylo prodiskutováno,
v některých případech dokonce opakovaně, a po té se na věc podívat z hlediska udržitelnosti. Teprve
pokud nenajdeme řešení v rámci stávající podoby systému, tak přejít k otázce zásadních změn.
p. Potůček musíme vycházet z toho, co nám dovoluje náš mandát. Zásadní změny jsou v něm
zavedeny pouze implicitně. Ale může se případně připravovat půda i pro zásadnější změny.
p. Hampl doplnil, že musíme jednak jít cestou konkrétních a drobných návrhů, ale spolu s tím se tu
kladou i další otázky. Z těch úkolů, které tam máme vypsány na příští rok – řešení situace
nezaměstnaných, kteří nemají prokazatelně prostředky. Nesouvisí to nějakým způsobem s tím, co tu
teď řešíme? Jak se to bude řešit? Nemělo by se to tam také zařadit? Jelikož to svým způ sobem může
souviset s důchodovým věkem.
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p. Potůček doporučil navrátit se k tomu, co tu navrhoval pan Kučera. To, co tu navrhuje pan Hampl , by
nazval takzvaným sběrným košem. Dnes je nutné najít shodu ve věci dvou nebo tří priorit. Podle jeho
názoru je to první téma velmi důležité a dal by mu prioritu.
p. Kučera upřesnil, že tým má mandát na řešení dvou problémových okruhů a před sebou
momentálně tři úkoly. Navrhl, aby tým v první fázi, jako první bod diskutoval, zdali se bude nebo
nebude zabývat posudkovým věkem odchodu do důchodu. Jako druhý bod z toho vyplyne, zdali
máme valorizace a podmínky přiznání důchodu jako takové řešit v rozsahu prvního a druhého bodu,
nebo jestli k tomu patří také posudkový věk. V návaznosti na to navrhl specifikovat dílčí úkoly v rámci
daných témat. Dále je nutné se dohodnout, jaká klíčová a kontrolní kritéria se budou brát v úvahu.
Teprve na základě těchto rozhodnutí začít dané otázky řešit. Poté se zeptal, zdali s tím členové
pracovního týmu souhlasí.
p. Vostatek namítl, že je to ale totální nesmysl, tam ten posudkový věk nechat. To bychom museli
stanovit nějakou definici posudkového věku.
p. Pernes se vyslovil pro to tam nechat, ačkoli na to dle jeho názoru tým nemá v mandátu.
p. Fiala si také myslí, že to tam může zůstat.
p. Kučera navrhl nechat stanovení posudkového věku v druhém tématu, ale zahrnout jej také do
nějaké detailnější diskuze přiznávaní důchodů. Navrhl, aby PT specifikoval v rámci uvedených dvou
tematických bloků úkoly. Po té by měl stanovit, jaká kontrolní kritéria přijmout, a nakonec si říct,
kterým z problémových okruhů začneme. Pokračovat diskusí hranice důchodového věku nebo
valorizace. Musíme se snažit udržet nějakou jednoznačnou linii, abychom se někam dostali. Zeptal se,
zdali k tomuto jsou nějaké návrhy nebo připomínky.
p. Vostatek navrhl ty dva návrhy vyškrtnout a doplnil, že je třeba tam explicitně doplnit předčasné
odchody do důchodu.
p. Potůček řekl, tady na ministerstvu máme mikrosimulační model a pánové nám určitě rádi zpracují
potřebnou simulaci.
p. Kučera doplnil, že na příštím jednání se specifikuje zadání pro pana Škorpíka a jeho tým. Ukončil
jednání a všem poděkoval za pozornost.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsala: Helena Ježková
Vidoval: Tomáš Kučera
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příští jednání týmu: čtvrtek, 12. února 2015, 12:00 – 14:00 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz
3

Seznam přítomných
Jméno

Instituce

Petra A. Beránková

Sekretariát OK

Jiří Biskup

MPSV

Zdeněk Čech

EK

Tomáš Fiala

VŠE

Otakar Hampl

MZe

Markéta Havelková

Sekretariát OK

Helena Ježková

Sekretariát OK

Jan Kaisrlík
Filip Král
Tomáš Kučera

PřF UK

Zdeněk Linhart

MPSV

Radmila Malá

MF ČR

Jindřich Marval

MF ČR

Daniel Münich

CERGE-EI

Zdeněk Pernes

RSČR

Martin Potůček

Předseda OK

Zdeňka Srnová

MPSV

Jan Škorpík

MPSV

Martin Štěpánek

MPSV

Terezie Štyglerová

ČSÚ

Jaroslav Vostatek

VŠFS

Kryštof Zrcek

ČSSZ
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