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Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro 
důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace 
penzí 
 
 
Datum: 19. března 2015, 12:00-14:00 
Místo: MPSV, Klub 
Přítomni: viz přiložený seznam 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
p. Kučera představil program jednání: 
 

1. Připomínky k zápisu z minulého jednání (všeobecné) 
2. Připomínky k zápisu z minulého jednání (specifické): připomínka ing. Škorpíka 
3. Postup prací na zavedení revizního mechanismu stanovení HDV a jednání MPSV-ČSÚ 
4. Soubor již předložených a došlých námětů k tématům PT2 
5. Návrh p. Valenčíka 
6. Zelená kniha EK a OK 
7. Ukazatele pro posouzení návrhů valorizace (MPSV) 
8. Různé 

 

Ad 1. Připomínky k zápisu z minulého jednání (všeobecné) 

p. Kučera informoval, že došlé připomínky byly zapracovány. 
Žádné další připomínky nezazněly. 
 

Ad 2. Připomínky k zápisu z minulého jednání (specifické): připomínka ing. Škorpíka 

Bylo navrženo upravit minulý zápis o připomínku MPSV a do přílohy přidat informaci p. Potůčka 
o činnosti ES (viz zápis z 5. března). 

 

Ad 3. Postup prací na zavedení revizního mechanismu stanovení HDV a jednání MPSV-ČSÚ 

p. Škorpík informoval, že poté, co byl na jednání OK v prosinci loňského roku schválen návrh na 
zavedení revizního mechanismu stanovení hranice důchodového věku, započaly přípravné práce na 
věcném záměru řešení. V této souvislosti byl požádán předseda legislativní rady vlády o výjimku 
z RIA. Výjimka nebyla udělena. V tuto chvíli je připravena první verze zprávy k hodnocení dopadů 
regulace. Věcné řešení se týká ČSÚ, proto byla oslovena předsedkyně ČSÚ s žádostí o spolupráci, 
žádost byla přijata a pověřen byl p. Škrabal. Existující verze věcného záměru řešení byla postoupena 
ČSÚ. Minulé pondělí proběhla schůzka mezi zástupci MPSV a ČSÚ, kde byla diskutována role ČSÚ. Na 
základě diskuse ČSÚ mírně upraví věcný záměr. Až dojde mezi MPSV a ČSÚ k finální dohodě na 
podobě věcného záměru, práce by mohly pokračovat tak, aby byl návrh předložen vládě do konce 
pololetí. 
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pí. Štyglerová informovala, že na schůzce byla vyjasněna role ČSÚ v předložené první verzi návrhu 
věcného záměru zákona k nastavení revizního mechanismu. Upozornila však, že na jednáních PT2 a 
OK nebyly diskutovány některé důležité technické detaily realizace návrhu. Je tak ještě třeba ujasnit 
legislativní zakotvení role ČSÚ, mj. je třeba zodpovědět otázku, zda se tak stane v zákoně o státní 
statistické službě, nebo v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Dále je třeba 
ujasnit zakotvení konkurenčních prognóz a zodpovědět, zda je lze někomu uložit jako povinnost. 
Z návrhu věcného záměru vyplývá, že ČSÚ by se měl starat o vznik dalších prognóz. Vůči tomuto 
aspektu zaujímá ČSÚ skeptický postoj.  
 
p. Kučera vyjádřil názor, že do zákona o statistické službě to není třeba dávat. Dále uvedl, že 
nepovažuje za vhodné, aby ČSÚ zadával konkurenční prognózy. Mělo by to dělat MPSV, které by 
zadávalo prognózu ČSÚ a dalším dvěma pracovištím (netřeba udávat konkrétní pracoviště, stačilo by 
obecněji formulovat mechanismus zadávání, protože nemůžeme odhadnout, jaká pracoviště se 
populačním prognózováním budou v budoucnu zabývat). Zdůraznil, že důležitější než konkrétní 
technické provedení je samotná existence konkurenčních prognóz.  
 
p. Škorpík upozornil, že návrh OK počítá s tím, že výsledná prognóza bude produktem ČSÚ, ten by 
tedy měl zadávat také kompetitivní prognózy. Z hlediska MPSV není smysluplné takové prognózy 
zadávat, protože je samo o sobě pro svou činnost nepotřebuje a mělo by problém se zdůvodněním 
takového finančního nákladu. Kompetitivní prognózy naopak potřebuje ČSÚ, který má dle návrhu OK 
povinnost je využít. Režim volnější konzultace v návrhu OK není obsažen. 
 
pí. Štyglerová shrnula, že se všichni shodneme na tom, že by kompetitivní prognózy měly vznikat, je 
však otázkou, kdo a jak je bude dělat. Pokud by je zadávalo ČSÚ, mohlo by to být vnímáno i jako střet 
zájmů. 
 
p. Kučera upozornil, že v návrhu není napsáno, že by ČSÚ měl povinnost použít kompetitivní 
prognózy. Pokud alternativní prognózy budou vypadat nespolehlivě, ČSÚ je nemusí zapracovat, jen je 
prodiskutovat (zda jsou rozdíly podstatné, v čem rozdíly spočívají apod.). Alternativní prognózy jsou 
hlídacím psem. Zdůraznil, že na základě výsledných prognóz se budou rozhodovat důležité záležitosti. 
 
p. Špidla vyjádřil názor, že je nezbytné, aby alternativní prognózy existovaly. Upozornil, že strategické 
rozhodování nikdy nesmí být podloženo monopolizovaným podkladem (uvedl příklad z vlastní 
zkušenosti s povodněmi). 
  
p. Kučera podpořil tento názor a upozornil, že pokud jedna prognóza nevezme do úvahy určitý 
důležitý faktor, může se značně lišit od ostatních.  
 
p. Suchomel upřesnil, že není sporu o tom, zda mají alternativní prognózy vznikat. O tom nikdo 
nepochybuje. Není však dořešena otázka, jakým způsobem se tak má stát. Upozornil, že státní úřad 
má omezené možnosti, jak získávat a využívat prostředky. Momentálně se hledá způsob, jak státní 
úřad (je jedno, zda MPSV či ČSÚ) bude získávat finance pro prognózy zpracovávané externími 
institucemi.  
 
p. Kučera vyjádřil názor, že MPSV si prognózami zajišťuje kvalitu výsledného materiálu, tedy není 
pravda, že je vůbec nepotřebuje. 
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p. Suchomel zaujal opačné stanovisko. MPSV si totiž musí obhájit, k čemu plnění v rámci veřejné 
zakázky použije a jakou svou potřebu tím naplňuje. Obhajoba typu „my tuto prognózu potřebujeme 
pro předání další instituci“ není možná. 
 
p. Pernes vyjádřil názor, že nejde o žádný problém. OK rozhodla, že se mají kompetitivní prognózy 
zpracovávat, MPSV tedy udělá návrh na novelu zákona o důchodovém pojištění. Bude se to tedy 
dělat ze zákona. Zdůraznil, že u takto důležitých podkladů je třeba mít oponenturu (viz nedostatečné 
prognózy při povodních). 
 
p. Špidla upozornil, že pokud se podle prognóz vychýlí sledované ukazatele ze stanovených rozmezí, 
návrh na změnu nastavení důchodového věku bude vládě předkládat MPSV. Kompetitivní prognózy 
tedy MPSV bude potřebovat pro své rozhodování. Ze zákona MPSV bude muset rozhodovat a nebude 
vázáno žádnou jinou institucí.  
 
p. Škorpík upřesnil, že ve schváleném návrhu OK je jasně psáno, že MPSV rozhodne, pokud materiály 
od ČSÚ budou něco tvrdit. Není tedy pravda, že MPSV se bude rozhodovat bez ohledu na ČSÚ. ČSÚ 
informuje MPSV, že nějaký kontrolní ukazatel překročil či podkročil nějakou hranici, a na základě této 
informace se MPSV rozhodne a sepíše návrh. 
 
p. Kučera vznesl dotaz, zda bude mít OK či PT2 možnost vyjádřit se k návrhu novely zákona dříve než 
bude předložen vládě. 
 
p. Škorpík uvedl, že v tuto chvíli nedokáže odpovědět. Nevidí však důvod, proč by se OK nemohla 
vyjádřit. Upozornil ale, že návrh schvalovala OK, nikoliv PT2, vyjádřit by se k němu tedy měla opět OK.  
 
p. Potůček upozornil, že tuto proceduru náš Mandát OK ani Jednací řád nijak neupravuje. Zavedená 
praxe je taková, že Odbor 7 MPSV se již na OK obrátil s žádostí o konzultaci ohledně návazných kroků 
vyplývajících z rozhodování OK v minulém roce. Neformální úzus společné diskuse a spolupráce tedy 
funguje. Vyjádřil názor, že formálnější úprava takovéto procedury tedy není potřebná. K tématu 
prognózování podotkl, že narážíme na nedovyvinutý systém podpory aplikovaného sociálněvědního 
výzkumu v ČR. Zdůraznil, že v okamžiku, kdy je tady objektivní potřeba podpořit rozhodování státní 
správy prognózami, které představují poznatky nezbytné pro rozhodování, je odpovědností 
ministerstva najít způsob, jak tuto evidenci zabezpečit. Připustil, že to sice není jednoduché, ale 
navýsost žádoucí.  
 
p. Hampl podpořil názor, že MPSV kompetitivní prognózy potřebuje. MPSV by nemělo jednat jen 
automaticky podle pokynů ČSÚ, samo MPSV by mělo vydat nějaké doporučení. Vyjádřil názor, že 
kompetitivní prognózy by měly být publikovány v původní podobě, ČSÚ by je následně měl 
okomentovat. MPSV by následně mělo přihlédnout jak k původním prognózám, tak ke komentáři 
ČSÚ.  
 
p. Suchomel upozornil, že v návrhu OK je proces popsán přibližně následovně: „ČSÚ připraví oficiální 
demografickou prognózu, při jejíž tvorbě zohlední alternativní demografické prognózy vytvořené 
jinými pracovišti. Pokud tato oficiální demografická zpráva bude indikovat, že hodnota kontrolního 
parametru pro některou z generací se vychyluje z požadovaného pásma, poté má MPSV povinnost 
k této zprávě, kterou bude předkládat vládě, přiložit novelu zákona o důchodovém pojištění.“ Vyvodil 
z toho závěr, že nikde není napsáno, že MPSV má zohlednit alternativní prognózy. MPSV nemá 
žádnou volnost, aby mohla vydat nějaké doporučení. Ze strany MPSV jde o automatický proces (ČSÚ 
spočítá indikátory, MPSV podle toho buď předloží novelu, či nikoliv).   
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p. Fiala uvedl, že v návrhu je ale také napsáno, že MPSV je věcným garantem, zadavatelem, 
zpracovatelem a kontrolorem zprávy. 
 
p. Kučera upozornil, že zmíněný návrh nebyl diskutován s právníky a šlo jen o návrh, který je možné 
dále upravovat. Uvedl, že chápe, že se MPSV při zpracování věcného záměru drží písemné formy 
návrhu, ale pokud se ukazuje, že některé věci nejsou plně dořešené, je třeba je nejprve 
prodiskutovat. Pokud je v návrhu hloupost, není přeci nutné ji dále rozpracovávat. Vyjádřil názor, že 
by PT2 měl mít možnost vyjádřit se k výslednému věcnému záměru, aby si ověřil, zda záměr odpovídá 
původnímu návrhu a nedošlo k dezinterpretaci. 
 
p. Potůček podpořil myšlenku průběžné a neformální spolupráce mezi MPSV a PT2. V případě, že 
dojde k výrazné změně oproti návrhu schválenému na prosincovém jednání OK, nový návrh jí bude 
znovu předložen ke schválení. 
 

Ad 4. Soubor již předložených a došlých námětů k tématům PT2 

p. Potůček představil podklad Soubor již předložených či došlých námětů k tématům řešeným na půdě 
PT2 (viz příloha), který zpracoval spolu se sekretariátem OK. V případě souhrnných návrhu bylo 
v pokladu odkázáno na webový zdroj. Podklad je členěn podle zadaných témat: věk odchodu do 
důchodu, valorizace důchodů, minimální doba pojištění. Zdůraznil, že OK nemá být jen sdílením 
názorů mezi odborníky, ale také dialogem s občany, jakožto s koncovými uživateli systému. 
Upozornil, že shrnutí, které se nachází na konci podkladu, sice není reprezentativním shrnutím 
názorů všech občanů, ale jde o shrnutí došlých návrhů a podnětů.  
 
p. Hampl upozornil, že v materiálu chybí podněty PT3, měly by být také zohledněny. Navrhl, že je 
zašle pro doplnění. 
 

Ad 5. Návrh p. Valenčíka 

p. Kučera přešel k podkladu p. Valenčíka, ve kterém je navrženo navázat valorizaci na růst mezd ve 
veřejném sektoru.  
 
p. Potůček upozornil, že nejde o návrh doc. Valenčíka, ale jeho syna Dušana Valenčíka. Návrh bude 
zahrnut mezi podněty ze strany veřejnosti.  
 
p. Šulc upozornil, že názorů na důchodovou reformu je ze strany veřejnosti nepřeberné množství. 
Mnohé další bychom našli v korespondenci premiéra, ministrů, MPSV apod.  
 

Ad 6. Zelená kniha EK a OK 

p. Špidla okomentoval zelenou knihu EU, kterou pro ukázku nechal rozeslat členům PT2. Upozornil, 
že EK není odbornou, ale politickou institucí (tj. dle Aronovy definice vláda laiků za pomoci 
odborníků), je tedy odlišného charakteru než OK. V návaznosti na zaslanou ukázku doporučil 
diskutovat, zda forma zelené knihy je pro účely PT2 vyhovující. Požádal kolegy z ustavené pracovní 
skupiny zabývající se zelenou knihu, aby zformulovali otázky pro zelenou knihu a zaslali mu je přes 
sekretariát OK. Dále představil strukturu zelené knihy. Začíná úvodním textem, který by neměl 
přesáhnout 15 stran, v následných analytických textech jsou definovány problémy a k nim 
formulované otevřené otázky. Zařazeny mohou být také fakultativní přílohy. Odpovídat na otázky je 
možné elektronicky nebo písemně. 
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p. Kučera vznesl dotaz, zda má někdo námitky vůči využití zelené knihy jako formy konzultace 
s veřejností.  
 
Žádné námitky nezazněly.  
 
p. Špidla požádal p. Zrcka o vypracování shrnujícího textu představujícího mechanismus valorizace 

v ČR (s historickým vývojem) a prof. Vostatka o shrnutí přístupů k valorizaci v evropských zemích. 

Ostatní požádal o formulaci otázek. Kolem otázek bude vytvořena struktura knihy.  
 

Ad 7. Ukazatele pro posouzení návrhů valorizace (MPSV) 

p. Škorpík uvedl, že na základě požadavku ze začátku letošního roku bylo MPSV vyzváno, aby navrhlo 
indikátory k hodnocení dopadů budoucích návrhů PT2 v oblasti valorizace. MPSV zaslalo sadu 
indikátorů, kterou navrhovalo již vloni. Vyjádřil přesvědčení, že mnohé z indikátorů by mohly být 
použity i pro hodnocení návrhů týkajících se valorizace penzí. Představená sada indikátorů byla 
vytvořena s ohledem na úkoly celé OK (tak jak jsou formulovány v Mandátu), aby indikátory byly 
schopny indikovat, zda výsledné návrhy vedou k naplňování cílů OK. Upozornil, že Mandát obsahuje 
i závazek OK reflektovat závazky vůči mezinárodním institucím, zejména závazky vyplývající 
z probíhajícího Evropského semestru (Evropa 2020). Mezi loňskými doporučeními ER figurovalo 
i toto: „přezkoumat mechanismus valorizace důchodů“. V této souvislosti připomněl cíl OK č. 2: 
„Navrhnout takovou podobu valorizačního mechanismu, který zajistí úměrnou a důstojnou výši 
důchodu po celou dobu jeho výplaty“.  
 
Dále blíže představil sadu navrhovaných indikátorů: 
 
Dlouhodobá finanční udržitelnost  

 Primární indikátory 
o Sustainability indicator S2 (doporučení ER) 
o Celkový implicitní dluh (cíl č. 6) 
o Relativní implicitní dluh u osob nově vstupujících do systému (cíl č. 6) 

 

 Sekundární indikátory 
o Příjmy z pojistného, jiné příjmy, výdaje, saldo 
o Věkově členěný implicitní dluh (cíl č. 6) 

 
Důstojný příjem důchodců 

 Průměrné doba strávená v důchodu (doporučení ER a cíl č. 1) 

 Míra ohrožení chudobou důchodců (cíl č. 2 a č. 4) 

 Benefit ratio (doporučení ER a cíl č. 2) 

 Benefit ratio pro nově přiznané důchody (cíl č. 2 a č. 4) 

 S80/S20 důchodců (cíl č. 2 a č. 4) 

 Hrubý (čistý) individuální náhradový poměr (cíl č. 4 a č. 6) 

 Individuální relativní implicitní dluh (cíl č. 4 a č. 6) 
 
p. Šulc připomněl, že na podzimní konferenci OK byla vedena četná polemika týkající se indikátoru 
S2. Upozornil, že důchodový účet je mimo veřejné finance, tedy je otázkou, k čemu je dobré tento 
imaginární důchodový účet počítat. Vyjádřil přesvědčení, že výpočet S2 je spíše jen akademickou 
záležitostí. 
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p. Škorpík upozornil, že indikátor S2 je složitější, protože zahrnuje veškeré veřejné rozpočty. 
Prostřednictvím tohoto indikátoru jsou pak země hodnoceny z pohledu rizika dlouhodobé 
udržitelnosti. MPSV tento indikátor použilo jako základ a zúžilo jej. Pro účely výpočtu předpokládáme, 
že veřejné rozpočty jsou tvořeny jen důchody (příjmy z pojistného – výdaje na důchody). Zdůraznil, že 
samotné indikátory nejsou důležité, důležitá je jejich změna – trendy (zlepšení, zhoršení a jejich 
intenzita). 
 
p. Šulc vznesl otázku, zda je vůbec vhodné používat pojem „důchodový účet“ a počítat jeho 
„udržitelnost“.  Pokud česká populace stárne, má vůbec smysl mluvit o zafixování důchodů? 
 
p. Pernes poprosil p. Škorpíka, aby představil také prezentaci p. Machance týkající se historie české 
valorizace a valorizačních mechanismů užívaných v jiných zemích. 
 
p. Kučera upozornil, že momentálně jsou projednávány ukazatele. Zmíněná prezentace by měla být 
představena jindy, až bude diskutována valorizace. V návaznosti na p. Škorpíka vyjádřil názor, že 
využití ukazatele S2 je legitimní, protože ukazuje dlouhodobé trendy  ve vývoji objemu prostředků , 
které se jmenovitě na důchody vyberou, a analogickém vývoji toho, kolik se na důchody nakonec 
vyplatí.. Nemusí jít o směrodatný ukazatel, ale můžeme z něj odhadnout základní trend bilance 
těchto dvou často zmiňovaných parametrů.  
 
p. Škorpík upozornil, že jde o návrh indikátorů, které není třeba používat v této formě.  
 
p. Šulc uvedl, že s indikátorem nemá problém, ale není si jist, jak s ním pracovat.  
 
p. Potůček vznesl dotaz, zda je zvažováno pracovat s tímto indikátorem ve vztahu ke konceptu 
důchodového účtu či vůči něčemu jinému (např. vůči podílu výdajů na důchody na HDP). 
 
p. Škorpík upozornil, že indikátor S2 je součástí standardní metodologie. Není možné měnit obsah 
indikátorů a ponechat mu stejný název. Není však problém přidat do sady indikátorů zcela jiný 
ukazatel.  
 
p. Suchomel uvedl, že indikátor S2 je konstruován tak, že sleduje pouze výdajovou stránku. De facto 
sleduje, jak se změní celkové saldo veřejných financí při změně v rámci důchodového systému. Nelze 
tedy říci, že při použití S2 je vytrháván „důchodový účet“ z kontextu veřejných financí. 
 
p. Špidla vyjádřil názor, že kromě indikátoru S2 je sporný ještě i implicitní dluh. S2 sleduje rovnováhu 
pojistného systému, který však pojistným systémem není (jde jen o technický deficit). Použití 
ukazatele S2 tak vytváří asociace a úvahy, které jsou rušivé a zavádějící. Otázka implicitního dluhu je 
podobná. Je třeba položit si otázku, co je stabilita a udržitelnost. Například České dráhy na základě 
uzavřeného podnikového prostředí udržitelné nejsou, při zapojení veřejných financí jsou. Veřejné 
rozpočty zapojujeme, protože předpokládáme, že externí výsledky národohospodářsky převáží. Užití 
indikátorů S2 a potenciálního dluhu by bylo smysluplné jen v případě soukromé pojišťovny, ne 
v případě veřejných financí.  
 
p. Suchomel upozornil, že ukazatel implicitního dluhu pouze říká, kolik si musím vzít z ostatních 
zdrojů, abych byl schopný ufinancovat důchody v případě, že pojistné na to nestačí. 
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p. Potůček upozornil, že pojistný systém dnes pojistným systémem de facto není. Je tedy otázkou, 
zda máme v tomto rámci nadále uvažovat. Informoval, že se ptal pana premiéra, do jaké míry je 
politická reprezentace připravena uvažovat o případném pohybu v proporci na důchodový systém ve 
vztahu k HDP. Premiér odpověděl takto: „Pracujte s předpokladem, že poměr se měnit nebude, ve 
výhledu 10-15 let bude stabilní. V tuto chvíli vám totiž žádná politická reprezentace neřekne, jaká 
bude budoucí vývojová dynamika“. P. Potůček na to reagoval s tím, že vzhledem k demografickému 
vývoji nebudeme při dodržení stabilního poměru schopni udržet všechna čtyři kritéria práce OK. 
Premiér následně připustil, aby OK pracovala s alternativami vývoje důchodu ve vztahu k HDP (nižší či 
vyšší poměr než je současný), upozornil ale, že OK je vázána Mandátem a navrhnout nakonec musí 
jen jedno možné řešení.  
 
p. Hampl  vyjádřil názor, že hlavní indikátory jsou zavádějící, protože jsou stavěny na fondový systém, 
jako bychom si svými odvody na svůj budoucí důchod spořili – tak to ale není. Upozornil dále, že 
neumíme říci, co je deficit důchodového systému, protože na jedné straně stát neodvádí pojistné za 
své pojištěnce a na druhé straně stát plně garantuje důchody svým rozpočtem. Zdůraznil, že 
indikátory musíme nyní důsledně prodiskutovat a následně použít pro všechny návrhy pracovních 
týmů, aby jednotlivé návrhy nebyly systémově protichůdné. Uvedl, že v navržené sadě postrádá 
demografické ukazatele. Z hlediska trvalé udržitelnosti a budoucích příjmů jsou totiž podstatné 
vklady do budoucí generace. A ty současné indikátory nezohledňují. 
 
p. Kučera vyvodil závěr, že není možné držet se představy trvalé udržitelnosti v kontextu tzv. 
implicitního dluhu. V takovém případě by to s důchodci skončilo špatně. Vyjádřil ale názor, že bychom 
měli nadále vnímat prostředky na důchody strukturovaně: tvrdé jádro (to, co se vybere na pojistném 
a nelze použít pro jiný účel) a další, doplňkové zdroje. Rozhodujícím kritériem by pro nás neměl být 
podíl na HDP, ale měli bychom sledovat vnitřní strukturu prostředků ve vazbě na sociální potřeby a 
trvalou udržitelnost veřejných financí.  
 
p. Fiala upozornil, že lidé mohou být zmateni tím, že do systému vložili jiné peníze, než jaké dostanou 
vyplaceny formou důchodu. Z pojistného totiž jsou placeny i důchody invalidům, vdovám či vdovcům. 
Je tedy logické, že zdravý člověk může dostat jen 75 % toho, co tam vložil, a měl by s tím počítat, 
protože jinak to v tomto systému nejde.  
 
p. Špidla doporučil přidat k indikátorům důstojný příjem důchodců za 10 a více let po vstupu do 
důchodu. V kontextu ČR je výše důchodu v době nástupu do důchodu na slušné úrovni, ale po 10 
letech se dostáváme do evropského průměru (v důsledku odlišné valorizace). 
 
p. Pernes uvedl, že podíl výdajů na důchody na HDP znázorňuje míru progresivity důchodového 
systému daného státu. Tento podíl je ovlivněn historickým vývojem v daném státě. V ČR je tento 
podíl zhruba na úrovni 10 %, průměr EU je 12 %, existují země, kde je to 14-15 %. Jménem Rady 
seniorů ČR proto doporučil navýšit podíl výdajů na důchody na HDP na evropský průměr.  
 
p. Vostatek upozornil, že indikátory mají logiku doby, kdy vznikly. Vybídl proto k opatrnosti při 
interpretaci výsledků (zejména u implicitního dluhu). Chceme-li se porovnávat s průměrem EU, 
musíme zohlednit, že důchody u nás nejsou zdaňovány, příjmy do rozpočtu jsou v tomto směru 
zdeformované. Naopak pojistné na důchody by mělo být menší. Upozornil, že ČR sice není na 
průměru EU, ale je na průměru OECD. 
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p. Potůček uvedl, že J. Rusnok před lety odhadoval, že redukce s ohledem na nedanění českých penzí 
by měla být plus 1 %. Upozornil, že podíl výdajů na důchody na HDP je relevantním ukazatelem. 10 % 
v ČR představuje pro naše důchodce něco jiného než 10 % někde jinde. 
 
p. Hampl upozornil, že model vychází z řady údajů, které jsou jakoby nezávisle dané odněkud zvenku. 
Přitom jsou však významně závislé na vnitřním nastavení systému. Doporučil proto pracovat 
i s ukazateli, které vyhodnocují systémové zpětné vazby, včetně demografických ukazatelů. Zdůraznil, 
že celá řada odborných publikací ukazuje, že porodnost je významně ovlivněna nastavením rodinné 
politiky a nastavením důchodových systémů, které ve stáří zajišťují nezávislost na vlastních dětech. 
 
p. Šulc upozornil, že HDP není to samé jako čistý národní důchod. Mezi tím, co vytvoříme a co 
užijeme je v ČR velký rozdíl, protože více vytvoříme, než užijeme. U většiny západních zemí je to 
naopak. Vyjádřil názor, že pro potřeby OK je třeba pracovat s ukazateli, které jsou přesnější 
a odpovídají charakteristikám ČR.  
 
p. Kučera uzavřel jednání s tím, že příště se bude v diskusi o indikátorech pokračovat. Poprosil 
přítomné, aby se podívali na příslušnou prezentaci (viz web OK).  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsala: Petra A. Beránková 
Vidoval: Tomáš Kučera 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Příští jednání týmu: čtvrtek 9. dubna 2015, 12:00 – 14:00, MPSV, Klub 
 
Jednaní menšího týmu k přípravě zelené knihy o valorizaci:  
čtvrtek 9. dubna 2015, 10:00 – 12:00, MPSV, Klub 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Závěr: 

 MPSV bude konzultovat znění věcného záměru řešení revizního mechanismu stanovení 
hranice důchodového věku s PT2. V případě větších změn oproti původnímu návrhu OK bude 
věcné řešení předloženo ke schválení OK. 

 Skupina zabývající se přípravou zelené knihy o valorizaci začne pracovat a sejde se za tři 
týdny.  

 Na příštím jednání PT2 se bude pokračovat v diskusi indikátorů pro posouzení návrhů 
valorizace. 

 
Rekapitulace úkolů: 
 

 p. Hampl doplní návrhy k tématům PT2 o podněty z PT3.  

 Skupina připravující zelenou knihu: všichni členové (Hedbávný, Pernes, Špidla, Vostatek, 
Zrcek) formulují otázky, kolem otázek bude vytvořena struktura knihy. p. Zrcek vypracuje 
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shrnující text představující mechanismus valorizace v ČR (s historickým vývojem) 
a p. Vostatek dodá shrnutí přístupů k valorizaci v evropských zemích.  

 Všichni členové PT2 si projdou prezentaci „Představení sady indikátorů pro hodnocení 
dopadů návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu a referenční (základní) varianty“, 
která je k dispozici na webu OK: goo.gl/rHqOi4. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

https://exowa.mpsv.cz/owa/sekretariatOK@mpsv.cz/redir.aspx?C=ZfC1LHVZV0C3IR7ZepIl0FzOOQp6OtIITrMOr4iOeF_lB_hYJiZ0UZX7vbLKiTKRf-6dWLSJ79o.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2frHqOi4
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Seznam přítomných 
 

Jméno Instituce 

Petra A. Beránková Sekretariát OK 

Tomáš Fiala VŠE 

Veronika Finková Sekretariát OK (stáž) 

Otakar Hampl MZe 

Helena Ježková Sekretariát OK 

Tomáš Kučera PřF UK 

Zdeněk Linhart MPSV 

Zdeněk Pernes RSČR 

Aleš Poklop APS 

Martin Potůček Předseda OK 

Zdeňka Srnová MPSV 

Marek Suchomel MPSV 

Jan Škorpík MPSV 

Vladimír Špidla ÚV ČR 

Martin Štěpánek MPSV 

Zbyněk Štork MF 

Terezie Štyglerová ČSÚ 

Jaroslav Šulc ČMKOS 

Simona Urbánková ČSSZ 

Jaroslav Vostatek VŠFS 

Kryštof Zrcek ČSSZ 
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Příloha: Soubor již předložených či došlých námětů k tématům řešeným na 
půdě PT2 

 

A. Valorizace důchodů 

Podněty ze zápisů z jednání: 

- Jednotná valorizace – viz také podklad MPSV z 12. 11. 2014. (PT2) 
- Základní výměru důchodů navyšovat plošně o index růstu spotřebitelských cen CPI 

a procentní výměru důchodů navyšovat procentuálně o nárůst 1/3 reálných mezd. 
(Pernes, PT2) 

- Hlavním cílem valorizace by měla být finanční ekvivalence či spravedlnost mezi lidmi, 
kteří důchod již pobírají a těmi, kteří jej pobírat teprve budou. Toto kritérium nám zatím 
v diskusích chybí. Naopak při uplatnění kritéria udržitelnosti hrozí, že důchody budou ve 
jménu udržitelnosti redukovány. V zájmu spravedlnosti by však na valorizaci měl být 
nárok jako na výplatu nových důchodů podle stávajících zákonů, nebo obráceně, že 
současně se snížením valorizace by mělo být navrženo i snížení procentní výměry nových 
důchodů. Základní výměra by se měla valorizovat automaticky, protože je vázána na 
průměrnou mzdu. (Fiala, PT2) 

 

Podkladové materiály: 

- J. Vostatek -  Koncepce důchodového věku a valorizace důchodů (12. srpna 2014)  

- RS ČR – Návrh Rady seniorů ČR na nové schéma valorizace důchodů (5. února 2015)  

- KSČM 

Postoj k cíli OK zakotvenému v Mandátu OK 

„2. Navrhnout takovou podobu každoročního valorizačního mechanismu, která zajistí 
důstojnou výši důchodů po celou dobu jeho výplaty. Souhlasíme s návratem k původnímu 
valorizačnímu vzorci, který již Parlament ČR schválil. Problémem však je, že nebude 
vyrovnána ztráta za uplynulé dva roky platnosti snížení valorizací. Ztráta je kumulovaná a 
navždy snižuje základ pro další valorizace. 
 
Pro další období navrhujeme: 

a) zavést kategorii minimálního důchodu nad hranicí životního minima s náklady na bydlení, 
kdy dorovnání financí do důchodového účtu pro tento nárok (např. u práce na zkrácený 
úvazek) bude zajištěn z prostředků hmotné nouze v rámci jedné kapitoly státního rozpočtu 
(ÚP ČR klesne administrativa při výplatě dávek hmotné nouze těmto občanům), 

b) dbát na to, aby byly dodržovány dohody ČR s Mezinárodní organizací práce a neklesal 
smluvený náhradový poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě, 

c) v případě potřeby zvyšovat prostřednictvím pravomocí vlády valorizační částky k brzdění 
rozevírání nůžek mezi důchody a mzdami, 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/03/J.-Vostatek-Koncepce-důchodového-věku-a-valorizace-důchodů-12.-srpna-2014.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/03/RS-ČR-Návrh-Rady-seniorů-ČR-na-nové-schéma-valorizace-důchodů-5.-února-2015.pdf
http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/07/KS%C4%8CM.pdf
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d) při překročení pětiprocentní inflace v průběhu roku zabezpečovat mimořádné valorizace, 

e) postupně zvyšovat prostřednictvím valorizací a nových výpočtů základní výměru – pevnou 
částku důchodu na výši úrovně životního minima a na této hranici ji udržovat.“ 

 

- Úsvit přímé demokracie 

„7. Valorizace po těchto nastavených parametrech by tak měla být jednotná s pevně 
stanovenou částkou, která by byla každoroční. Tím bude posílená zásluhovost, ale nebudou 
se rozevírat sociální nůžky mezi osobami ve vyšším věku.“ 
 

- MPSV – Citlivostní analýza k některým parametrům důchodového systému a migraci (2010) 

- MPSV – Popis citlivosti na výši valorizace důchodů (31. července 2014) 

- MPSV – Analýza návrhu na jednotnou valorizaci (12. listopadu 2014) 

 

Vox populi – shrnutí podnětů občanů došlých OK do začátku března 2015: 

Zejména současní penzisté velmi často požadují plošnou variantu, tedy nikoliv navyšování 

o určité procento, ale o fixní částku. Jedná se přitom o, pro současné seniory, velmi zásadní 

téma. 

 

B. Odchody do důchodu před dosažením hranice důchodového věku 

Podněty ze zápisů z jednání: 

- posudkový věk pro odchod do důchodu (Špidla: například věk 67 let ustanovil jako 
posudkový věk pro odchod do důchodu, pokud by člověk chtěl jít do důchodu, bylo by 
posouzeno, zda již není schopen pracovat, případně by mohl jít do důchodu i bez 
penalizace, odpovídal-li by tomu jeho stav, PT2) 

- diferenciace důchodového věku podle profesí, pohlaví (PT2) 

 

Podkladové materiály: 

- Alternativa 50+ – Otevřený dopis předsedovi Odborné komise pro důchodovou reformu (11. 

července 2014) 

 

Vox populi – shrnutí podnětů občanů došlých OK do začátku března 2015: 

Problematika předčasného důchodu (případně předdůchodu ve III. pilíři) stojí stranou 

hlavního zájmu občanů. Dotazy týkající se této oblasti mívají povětšinou technicistní 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/%C3%9Asvit-p%C5%99%C3%ADm%C3%A9-demokracie.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/03/MPSV-Citlivostní-analýza-k-některým-parametrům-důchodového-systému-a-migraci-2010.pdf
http://duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/MPSV-Popis-citlivosti-na-výši-valorizace-důchodů-31.-července-2014.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/11/MPSV-Analýza-návrhu-na-jednotnou-valorizaci-12.-listopadu-2014.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/Alternativa-50+-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-p%C5%99edsedovi-Odborn%C3%A9-komise-pro-d%C5%AFchodovou-reformu-11.-%C4%8Dervence-2014.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/08/Alternativa-50+-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-p%C5%99edsedovi-Odborn%C3%A9-komise-pro-d%C5%AFchodovou-reformu-11.-%C4%8Dervence-2014.pdf
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charakter, který se vztahuje ke konkrétní situaci, v níž se tazatel nachází. Zdůraznit je však 

třeba spojenou nádobu nezaměstnanosti lidí předdůchodového věku a nevýhodnost krácení 

penze v případě předčasného důchodu. 

 

C. Minimální doba pojištění 

Podněty ze zápisů z jednání: 

- zrušit minimální dobu přispívání do penzijního systému, až na technicky nezbytné 
minimum (Vostatek, PT2) 

- využití nástroje bezúročných půjček a prodloužení možnosti zpětného doplacení 
pojistného (Hutař, PT3) 

- problematika nezaměstnanosti ve spojitosti s délkou pojištění (Hutař) 

 

Vox populi – shrnutí podnětů občanů došlých OK do začátku března 2015: 

Veřejnost, zpravidla občané ve středním a vyšším věku, se o problematiku minimálního počtu 

let, kdy pojištěnec odváděl státu sociální pojištění, živě zajímá. Z řady detailních rozborů 

I. pilíře, ale rovněž i z krátkých glos, které sekretariátu Odborné komise doposud přišly, lze 

jednoznačně a bez výjimek vyčíst silný apel na snížení minima z 35 na 30 let, respektive 

návrhy dílčí revize náhradových dob pojištění či případně kompletní zrušení tohoto kritéria 

v souvislosti s hlubšími změnami I. pilíře důchodového pojištění jako celku.  

 

 

Martin Potůček  

Markéta Havelková 

Radovan Svoboda 

12. 3. 2015 

 


