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Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou 
reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi 
rodinami a státem 
 
Datum: 16. září 2015, 14:00 
Místo: Podskalská 19, 128 01 Praha 2 
Přítomni: viz přiložený seznam 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Program jednání: 
1. Společné jednání PT3, pracovníků ministerstva a pracovníků ČSSZ - informace a postupu 
legislativní přípravy návrhu na Sdílení vyměřovacích základů manželů. 
 
Shrnutí: 
Pracovníci ministerstva a ČSSZ podali členům PT3 informaci o stavu přípravy legislativních prací. 
Proběhl povinný standardní proces hodnocení dopadů regulace (RIA), jehož výsledky na základě 
detailní analýzy provedené při rozpracování záměru sekcí 7 a po konzultaci s legislativním odborem 
ministerstva ukázaly na konkrétní zásadní problémy jak v otázkách věcného charakteru, včetně 
problému ústavnosti a rovného zacházení v některých vybraných situacích, tak v otázkách 
souvisejících nároků na provedení větších administrativně technických změn v procesech a 
informačních systémech ČSSZ a ostatních plátců důchodů (dále jen „plátci důchodů“), než se 
původně předpokládalo. Zásadní problémy by v souvislosti se zavedením institutu „sdílení“ vznikly a 
muselo by se hledat jejich řešení v případech některých příslušníků ozbrojených sil a sborů (např. 
„zpravodajci“ – problém rozkrytí identity) 
 
Mezi věcnými problémy je potřeba zmínit například otázku některých situací, které by mohly nastat 
při ošetření náhradních dob pojištění, které jsou současně vyloučenými dobami. Ošetření těchto 
situací, by za současného nastavení procesů a informačního systému plátců důchodů bylo velmi 
složité nebo dokonce nemožné. Celkový výsledný efekt by zároveň ve velké většině případů byl 
méně významný. 
 
V souvislosti s tím se ukázalo, že realizace záměrů by si vyžádala mnoho dalších nezbytných 
souvisejících náročných kroků v oblasti procesů a informačních systémů plátců důchodů, jako 
například průběžný sběr informací o všech pojištěncích ČSSZ v daleko širším rozsahu než je tomu v 
současné době (informace o existenci a ukončení manželství, informace o všech náhradních dobách, 
apod.).  
 
Z hlediska naplnění cílů č. 6 Narovnání transferů mezi rodinou a společností a č. 4 Zvýšení 
zásluhovosti Mandátu Odborné komise by Sdílení vyměřovacích základů manželů bez dalších 
souvisejících systémových změn mělo dopad okrajový. Implementace záměru by přitom plátce 
důchodů významně zatížila a v nejbližších letech by „zablokovala“ realizaci jiných věcných změn v 
důchodovém systému. Proces RIA jako nedílná standardní součást legislativního procesu tak 
v tomto smyslu splnil svůj účel a MPSV na základě těchto detailních analýz práce na záměru 
Sdílení přerušilo. 
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Od záměru jako takového se ovšem do budoucna zcela neupouští. Ke zvážení se nabízí, aby se PT3 
v další práci zabýval:  
- návrhem p. Vostatka na dělení důchodových nároků při rozvodu manželství (v tomto případě by 
byla nezbytná předcházející konzultace s MS); 
- uplatněním sdílení na základě dobrovolné žádosti manželů odcházejících do důchodu společně; 
- spojením této problematiky s jinými zásadnějšími změnami v rámci důchodového systému. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Příští jednání: bude upřesněno 
 
Zapsala: Helena Ježková 
Vidoval: Otakar Hampl 
 
Seznam přítomných:  
 

Jméno Instituce 

Tomáš Fiala VŠE 

Otakar Hampl MZe 

Michaela Hendrychová ČSSZ 

Vít Holubec MPSV 

Jitka Hoštálková  MPSV 

Helena Ježková Sekretariát OK 

Jan Kaisrlík  

Igor Krejčí ČZU 

Roman Lang MPSV 

Jana Laumannová ČSSZ 

Zdeněk Linhart MPSV 

Josef Maška  MPSV 

Jan Přib MPSV 

Martin Potůček Předseda OK 

Jiří Schlanger  

Marek Suchomel  MPSV 

Martin Štěpánek MPSV 

Helena Trnková MPSV 

Eliška Volfová ČSSZ 

Jaroslav Vostatek VŠFS 

Kryštof Zrcek ČSSZ 

 


