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Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro 

důchodovou reformu 

Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře 

datum: 27. srpna 2015, 9:00 

místo: Klub/ Skleněná hala, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2 

přítomni: viz přiložený seznam 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vít Samek přivítal přítomné a předal slovo profesoru Vostatkovi. 

Jaroslav Vostatek přednesl prezentaci Scénáře reforem penzijního spoření, která 

shrnovala obecné modely reformy III. pilíře dle fungujících vzorů ve světě. K některým 

bodům prezentace se vedla diskuze. 

Vít Samek poděkoval profesoru Vostatkovi a k přednesené prezentaci poznamenal, že 

přehled prezentovaných možností představil mnoho teoretických modelů z celého 

světa, ale ne všechny jsou vhodné pro Českou republiku. Proto položil panu 

Vostatkovi otázku, jaký návrh by dle jeho názoru byl nejlepší pro Českou republiku. 

Osobně se domníval, že problémem České republiky je zejména nízký a neprověřený 

náhradový poměr. Zmínil, že úplně nové systémy, které by bylo potřeba vytvořit, u 

většiny prezentovaných návrhů, by měly dlouhou dobu, než by začaly být účinné ve 

vztahu k předem definovanému cíli. Druhým problémem ČR je dle Víta Samka 

nereakce na skutečnost, že vzdalující se důchodový věk dožití se stává pro řadu lidí 

nedosažitelný v zaměstnání. Na závěr vyzval všechny přítomné, aby se sami zamysleli 

nad konkrétními potřebami České republiky pro potřeby další diskuze na poli PT1.  

 

Příští jednání se uskuteční v úterý 6. října od 9:00 (místo bude upřesněno). AKAT 

přednese prezentaci a Vít Samek přednese vlastní návrhy opatření pro následnou 

diskuzi. 

 

Zapsala: Markéta Havelková 

Vidoval: Vít Samek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/08/J.-Vostatek-Scénáře-reforem-penzijního-spoření-27.-srpna-2015.pdf
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příloha: seznam přítomných 

Fiala Tomáš VŠE 

Finková Veronika sekretariát OK 

Havelková Markéta sekretariát OK 

Herboczková Jana MF ČR 

Hulák Pavel Klub zaměstnavatelů 

Jára Miroslav ASO 

Král Filip ČAP 

Kubátová Irena MF ČR 

Linhart Zdeněk MPSV 

Machanec Tomáš  MPSV 

Mužík Jaroslav AKAT 

Pitterling Marcel MF ČR 

Potůček Martin předseda OK 

Samek Vít ČMKOS 

Srnová Zdeňka MPSV 

Šulc Jaroslav ČMKOS 

Vostatek Jaroslav VŠFS 

Vystrčil Tomáš APS 

 


