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Stálý seminář pořádaný Think-tank Idea při CERGE-EI ve spolupráci s 

Odbornou komisí pro důchodovou reformu 

„Zaměstnání starších osob a ekonomické pobídky k jejich práci“ 

Jiří Šatava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum: 22. září 2015, 10:00 

Místo konání: Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Politických vězňů 7, Praha 1 

Přítomni: viz přiložený seznam 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cíl semináře: představení analytické studie Working Beyond Pensionable Age: Institutional 

Incentives in the Czech Republic (autor: Jiří Šatava). Tato studie je dostupná na stránkách CERGE-EI: 

http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_7_Working_Beyond_Pensionable_Age/mobile/index.html 

Studie tematicky volně navazuje na předchozí veřejnou diskusi "TRENDY A PŘÍČINY 

ODCHODŮ DO DŮCHODU V ČR", která proběhla v červnu tohoto roku a kde byla představena 

studie "A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic", která je veřejně 

dostupná na webových stránkách IDEA na adrese http://idea.cerge-ei.cz/publikace. 

Daniel Munich na úvod semináře zmínil zásadní body studie prezentované 18. června (odkaz na zápis 

z posledního stálého semináře naleznete zde). Dále uvedl, že lze očekávat, že v ČR bude nadále 

docházet k demografickému stárnutí, které s sebou nese nároky na rozpočet. 

Jiří Šatava poté přešel k samotné prezentaci své nové studie „Motivace seniorů k práci daňově-

dávkovým systémem“, kde zmínil jak důležité je motivovat seniory k práci, jelikož finanční udržitelnost 

průběžného důchodového pojištění zhoršuje právě stárnutí populace. Dále uvedl, že to, co můžeme 

měnit s nejmenšími celospolečenskými náklady, je poměr mezi důchodci a plátci sociálního pojištění. 

Toho se dá docílit zvyšováním důchodového věku (úspěšně využíváno v ČR) a motivací jednotlivců 

důchodového věku k práci. Pro Českou republiku je typická vysoká zaměstnanost v předdůchodovém 

věku a nízká zaměstnanost v podůchodovém věku. 

Po prezentaci studie následovala diskuse. V rámci ní mimo jiné vystoupil J. Hovorka z Aktuálně.cz s 

dotazem, za jak dlouho by se opatření navrhované ve studii projevilo do státního ropzpočtu. J. Šatava 

připustil, že pro toto nejsou k dispozici data. Podle starších studií je elasticita z hlediska chování lidí na 

trhu práce velmi krátká, ačkoliv v tomto případě může být elasticita jiná. Následně se vedla debata o 

http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_7_Working_Beyond_Pensionable_Age/mobile/index.html
http://idea.cerge-ei.cz/publikace
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/07/Zápis-SS-150618.pdf
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nerovnosti v této věkové skupině mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním. Došlo se k závěru, že je třeba 

se dívat na trh práce, stejně tak jako na penzijní systém, více segmentovaně. Segmentovaný trh 

znamená, že někteří senioři budou schopni pracovat do 70 let, ačkoli jiní nikoli. Následně vystoupil 

pan prof. Potůček, který pogratuloval k prezentované studii. Poté vznesl dotaz, zda-li v našem 

systému neexistuje zbytečná fluktuace mezi aktivním předčasným důchodcem a aktivním 

důchodcem, která vyvolává vnitřní strukturální nerovnováhu. J. Šatava uvedl, že to tak není, je možné 

přerušit pobírání předčasného důchodu. M. Suchomel doplnil, že neexistuje možnost plnohodnotné 

práce a předčasného důchodu. Na dotaz, zda-li by nebylo dobrou motivací snižování důchodů, J. 

Šatava reagoval tak, že on by volil spíše pozitivní motivaci. Nebo by bylo efektivnější rychleji zvyšovat 

důchodový věk. 

SHRNUTÍ (dle oficiálního popisu studie na webu CERGE-EI)   

„V České republice naprostá většina seniorů odchází do důchodu a stává se ekonomicky 

neaktivní při dosažení zákonného důchodového věku nebo dokonce předtím. Z pohledu 

finanční udržitelnosti důchodového systému a udržení jejich životní úrovně je přitom žádoucí, 

aby senioři co mohou pracovat a pracují rádi odcházeli z práce v pozdějším věku. Poznatky 

studie ukazují, že pro většinu seniorů je hlavním impulsem pro odchod z trhu práce dosažení 

důchodového věku, nikoli zdravotní problémy nebo problémy se zaměstnatelností. Do 

důchodu tedy odcházejí jednotlivci, kteří mohou i nadále pracovat. Studie ukazuje, že existuje 

prostor pro zvýšení motivace k práci seniorů vhodnějším nastavením daňového, dávkového a 

důchodového systému. Studie kvantifikuje současné institucionální motivace seniorů k práci 

a poskytuje srovnání s motivacemi u mladších pracovníků.“ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsala: Helena Ježková 

Vidoval: Jiří Šatava 
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Seznam přítomných 

Jméno Instituce 

Vlastimil Beran Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

Marta Blízková Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Tomáš Fiala VŠE 

Roman Gazdík Česká televize 

Otakar Hampl Mze 

Markéta Havelková Sekretariát OK 

Vendula Horníková Česká televize 

Jiří Hovorka Aktuálně.cz 

Blanka Javorová CERGE-EI 

Helena Ježková Sekretariát OK 

Jaromír Kalmus CZSO 

Aneta Karlíková MF ČR 

Michaela Kleňhová ČSÚ 

Jan Klička regionální Deníky 

Lenka Klímová MPSV 

Kateřina Kňapová Alternativa 50+ 

Kateřina Krausová ČTK 

Štěpánka Lehmann Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

Zdeněk Linhart MPSV 

Petr Mokrý  

Daniel Münich CERGE-EI 

Kamila Nováková MPSV 

Ondřej Nývlt CZSO 

Filip Petrold CERGE-EI 

Martin Potůček Předseda OK 

Jana Ryšánková MPSV 

Jiří Schlanger OK 

Barbora Slintáková VŠE 

Marek Suchomel MPSV 

Jiří Šatava CERGE-EI 

Jaroslav Šulc ČMKOS 

Július Szabó Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
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Jméno Instituce 

Ondřej Tůma Peníze.cz 

Jitka Vítková Svaz českých a moravských družstev 

 

 


