Zápis z třináctého jednání Odborné komise pro důchodovou
reformu (OK)
Datum: 8. října 2015, 13:15 – 16:00
Místo: MPSV, Klub
Přítomni: viz přiložený seznam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návrh programu 13. jednání OK
1.
Úvodní slovo zástupců MPSV, MF (Dr. Biskup, Mgr. Kubátová).
1.
Schválení zápisu z minulého jednání.
2.
Informace o schválené úpravě Jednacího řádu.
3.
Návrh k rozhodnutí: Úprava výše státních příspěvků v reformovaném doplňkovém
penzijním spoření.
4.
Informace o průběžně řešených agendách:
5.1. Pracovní tým 1 - Nastavení parametrů III. pilíře.
5.2. Pracovní tým 2 - Důchodový věk a valorizace důchodů.
5.3. Pracovní tým 3 - Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery.
5.4. Stálý seminář.
5.
Organizační záležitosti.
6.
Připravované akce, termíny jednání.
7.
Různé.
Návrh programu jednání byl schválen.

1. Úvodní slovo zástupců MPSV, MF.
p. Biskup na úvod informoval o dosavadním průběhu prací MPSV na námětech vzešlých z OK.
Jedná se o 3 zásadní náměty:
1.
Diferenciace pojistných sazeb. V současné době probíhá zpracování legislativní
podoby návrhu zákona. Českomoravská konfederace odborových svazů, Ministerstvo financí a
Svaz průmyslu a dopravy s návrhem nesouhlasí. Přes námitky se však předpokládá, že by
návrh mohl být předložen vládě v prvním čtvrtletí příštího roku.
1.
Revizní mechanismus důchodového věku. Dle rozhodnutí paní ministryně se doplnilo
zastropování důchodového věku. V současné době je finalizováno mezirezortní přípomínkové
řízení. Existují rozpory s Ministersvem financí, které se zatím nepodařilo vyřešit. Předpokláda
se ale, že návrh věcného záměru bude vládě předložen do konce roku.
2.
Sdílení vyměřovácích základů. Tento návrh byl velmi podrobně rozpracován. Nakonec
se však ukázalo, že by jeho řešení bylo velmi komplikované. Výsledný efekt by navíc byl
minimální. Bylo tedy rozhodnuto nadále v přípravě tohoto záměru nepokračovat.
Následně informoval o dalších opatřeních navrhovaných MPSV:
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Zavedení otcovského.
Zmírnění podmínek nároku na sirotčí důchod.
Zavedení volna na péči.

Předseda připomněl, že u návrhu na sdílení vyměřovacích základů existují na straně MPSV
dobré důvody k přerušení projednávání. Na druhou stranu výsledky jednání vedly k úvahám,
že by se tento princip mohl aplikovat ve speciálních případech. Komise se tímto bude
zabývat.
p. Kubátová informovala stručně o dění na Ministerstvu financí. U zákona o ukončení
důchodového spoření a doprovodného zákona, který obsahuje změny ve 3. pilíři, probíhá od
začátku roku legislativní proces. Ministerstvo financí sleduje proces ve Sněmovně. Návrhy by
měly být schváleny do konce roku tak, aby byly realizovatelné, jak bylo navrženo.

2. Schválení zápisu z minulého jednání.
Zápis z 12. jednání OK byl schválen.

3. Informace o schválené úpravě Jednacího řádu.
Předseda krátce informoval o schválené úpravě Jednacího řádu. Byla schválena úprava
Jednacího řádu tak, aby rozhodovaní OK mělo větší flexibilitu a aby byla posílena jeho
legitimita. Komise se v minulosti v rozhodování o návrzích provládu potýkala s problémem
nedostatečného počtu přítomných stálých členů. Do budoucna bude v přesně vymezených
situacích existovat možnost využít hlasování per rollam.

4. Návrh k rozhodnutí: Úprava výše státních příspěvků v reformovaném doplňkovém
penzijním spoření.
Předseda představil návrh pracovního týmu 1, který byl projednán již na 12. jednání OK,
rozhodnutí však bylo odloženo z důvodu neusnášeníschopnosti OK. Návrh předpokládá
snížení spodní hranice měsíčního příspěvku pro nárok na státní podporu z 300 na 100 Kč pro
osoby do 26 let s cílem umožnit vstup do tohoto pilíře i dětem z nízkopříjmových rodin.1
Pro děti i penzijní fondy je výhodné, aby se dětem spořilo co.
Následně se vedla krátka diskuse, v rámci níž se řešila mimo jiné otázka určení věkové
hranice (18 nebo 26 let).

1

Viz http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/02/M.-Pot%C5%AF%C4%8DekModifikovan%C3%BD-n%C3%A1vrh-na-%C3%BApravu-v%C3%BD%C5%A1e-st%C3%A1tn%C3%ADchp%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvk%C5%AF-v-reformovan%C3%A9m-dopl%C5%88kov%C3%A9mpenzijn%C3%ADm-spo%C5%99en%C3%AD-4.-%C3%BAnora-2015.pdf
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Hlasování:
16 členů s právem hlasovat
PROTI
7
PRO
7
ZDRŽELI SE
2
Návrh na snížení kvalifikační hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři na 100 Kč pro
účastníky od narození do dvaceti šesti let nebyl komisí přijat. Členové, kteří se zdrželi nebo
byli proti, mají možnost své důvody vyjádřit v rámci zápisu z jednání.

5. Informace o průběžně řešených agendách:
5.1. Pracovní tým 1 - Nastavení parametrů III. pilíře.
p. Samek, vedoucí prvního pracovního týmu, informoval o průběžně řešených agendách
svého týmu a stručně představil pozměňovací návrhy, které byly následně načteny k novele
zákona o doplňkovém penzijním spoření. Dále nastínil, že první pracovní tým se nyní zaměří
na větší míru zapojení zaměstnavatelů a zohlednění specifik fyzicky náročných profesí ve III.
pilíři.
p. Michalíková představila návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení individuálního
penzijního účtu (IPU) (zde).
p. Samek doplnil, že se nejedná o návrh, o kterém by se mělo nyní hlasovat, pouze je
předložen k diskusi. Návrh bude dopracován a předložen ke schválení na příštím jednání OK.
V rámci diskuse, p. Münich doporučil, jaké informace by měly být k dispozici, pokud se bude
na návrhu dále pracovat: jaké jsou náklady režie celého produktu, jaký je čistý dopad na míru
spoření, jaký typ klientů bude tento produkt využívat, atd. p. Vostatek navrhl založení životní
pojišťovny, která by toto všechno zahrnovala. Informoval, že je na spadnutí zákaz provizíu
životního pojištění v EU aže bude nutné demonstrovat, že provizní systém je lepší než jiný. p.
Kučera komentoval otázku doživotní anuity a problém, že návrh bude podporovat spoření
horních 100 000, když problém je spíše na druhém konci. p. Samek regoval, že jediná
rozumná doživotní anuita je ta, kterou bude vydávat ČSSZ. Vyžadovalo by to, aby se do
státního rozpočtu převedly příspěvky na spoření. Jednalo by se o naprosto stejný závazek,
jako ten, který existuje v 1. pilíři. K otázce horních 100 000 uvedl, že 1. pilíř musí být zachován
především nízkopříjmovým. 3. pilíř naopak může být nastaven pro vyšší příjmové skupiny. p.
Michalíková uvedla, že již existují podobné produkty. Jsou poměrně populární a začínají již na
500,- měsíčně. Státní podpora by znamenala dva přínosy: rozšíření klientů tohoto produktu a
aby tento produkt byl skutečně zaměřen na spoření (uzamčení na určitou dobu, aby tam byla
garance spoření).

5.2. Pracovní tým 2 - Důchodový věk a valorizace důchodů.
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p. Kučera, vedoucí druhého pracovního týmu, stručně informoval o průběžně vedených
agendách svého týmu:
 Důchodový věk - průběžná diskuse vybraných otázek Věcného záměru zákona
upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a
implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku.
 Valorizace - příprava Zelené knihy o státních důchodech a jejich zvyšování a její využití
při sběru námětů na případné reformní kroky v oblasti valorizací a vyměřování,
prvotní hodnocení odpovědí.
Odkaz na prezentaci naleznete zde.
Následně seznámil přítomné se souhrnným vyhodnocením odpovědí, které byly doručeny
Odborné komisi na základě široké distribuce Zelené knihy o státních důchodech a jejich
zvyšování. Tým tyto výsledky zpracuje a předloží k projednání na příštím jednání Odborné
komise. Odpovědi respondentů a odpovědi Rady seniorů ČR naleznete zde a zde.

5.3. Pracovní tým 3 - Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery.
p. Hampl, vedoucí třetího pracovního týmu, stručně informoval o průběžně vedených
agendách PT3.
 Účast na 4. Schůzi podvýboru pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu
Poslanecké sněmovny - 28. 5. 2015.
 Na jednání PT3 byli přizváni zástupci komise pro rodinnou politiku.
 Byly zahájeny práce na řešení vybraných problémů týkajících se zohlednění péče o
závislé členy rodiny v rámci důchodového systému.
 Příprava návrhu Diferenciace pojistných sazeb u rodičů svíce dětmi je nyní v
legislativním procesu. Předpoklad předložení do vlády v 1. čtvrtletí 2016.
 Proběhlo společné jednání PT3, pracovníků ministerstva a pracovníků ČSSZ. PT3 byl
informován v rámci legislativní přípravy návrhu na Sdílení vyměřovacích základů
manželů.
Odkaz na prezentaci naleznete zde.
Následně se vedla zajímavá diskuse, zda mají být rodiny s dětmi podporovány
prostřednictvím důchodového systému, nepojistných dávek či jejich kombinací.

5.4. Stálý seminář.
Předseda informoval o proběhlých stálých seminářích, které se věnují problémům, které
překračují tematická omezení Odborné komise daná jejím Mandátem či zaměření jejích
pracovních týmů, nicméně jsou relevantní v promýšlení reformy důchodového systému jako
takového. Podrobné informace a zápisy naleznete zde.
Dále informoval, že do konce roku budou svolány další dva stálé semináře. Pozvánky budou
včas rozeslány.
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7. Připravované akce, termíny jednání.





OK - 10. 12. od 13:15 v Klubu MPSV.
PT2 - 15. 10. od 9.00 v Klubu MPSV.
PT1 - 3. 11. od 9:00 v Klubu MPSV.
PT3 - zatím nebyl stanoven další termín jednání.

8. Různé
Na závěr předseda pozval všechny přítomné na dvě nadcházející události organizované
Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze.
 Dne 3. listopadu 2015 se od 14:00 - 17:00 uskuteční na adrese Nadace ABF (Václavské
nám. 31, Praha 1) kritická rozprava: "Vize a skutečnost" nad publikací CESES Vize
rozvoje České republiky do roku 2015, vydanou v roce 2001. Na rozpravu plynule
naváže Vernisáž "15 let CESES FSV UK", která se bude konat od 17:30 v prostorách
CESES (UK v Praze, Celetná 20, Praha 1, patro 2b).
 Dne 4. listopadu 2015 se od 8:30 - 17:30 uskuteční na adrese Nadace ABF (Václavské
nám. 31, Praha 1) sympozium "Vize rozvoje České republiky do roku 2030"
Závěry:
 Návrh o úpravě výše státních příspěvků v reformovaném doplňkovém penzijním
spoření nebyl komisí přijat.
 Představený návrh Asociace pro kapitálový trh ČR na zavedení individuálního
penzijního účtu jako nového prvku českého důchodového systému se na poli prvního
pracovního týmu ještě doladí.
 Výsledky Zelené knihy budou zpracovány a předloženy k projednání na příštím jednání
Odborné komise.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsala: Helena Ježková
Vidoval: Martin Potůček
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Seznam přítomných
Jméno
Jiří Biskup
Jiří Dolejš
Tomáš Fiala
Zdeněk Fidler
Veronika Finková
Pavla Golasowská
Otakar Hampl
Markéta Havelková
Jitka Hejduková
Jana Hnyková
Pavel Hollmann
Jitka Chalánková
Tereza Chmelíková
Helena Ježková
Miroslav Jára
Lubomír Jokel
Aneta Karlíková
Irena Kubátová
Tomáš Kučera
Jan Kužela
Jana Laumannová
Zdeněk Linhart
Radmila Malá
Radka Maxová
Petra Michalová
Jana Michalíková
Daniel Münich
Miroslav Opálka
Zdeněk Pernes
Marcel Pitterling
Aleš Poklop
Martin Potůček
Vít Samek
Jiří Schlanger
Zdeňka Srnová
Marek Suchomel
Radovan Svoboda
Terezie Štyglerová
Jaroslav Šulc
Helena Trnková
Jan Vedral
Jitka Vítková
Eliška Volfová
Vladimír Voříšek
Jaroslav Vostatek

Instituce
MPSV
KSČM
VŠE
MPSV
Sekretariát OK
KDU-ČSL
Mze
Sekretariát OK
Sp ČR
ÚSVIT
ČNB
TOP 09
Sekretariát OK
Sekretariát OK
ASO
MPSV
MF
MF
PřF UK
MPSV
ČSSZ
MPSV
MF
ANO
NCPR
AKAT
CERGE-EI
KSČM
RS ČR
MF
ASO
Předseda OK
ČMKOS
MPSV
MPSV
Sekretariát OK
ČSÚ
ČMKOS
MPSV
AKAT
KZPS
ČSSZ
MPSV
VŠFS
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Jméno
Kryštof Zrcek
Dagmar Žůrková

Instituce
ČSSZ
Olomouc KDU
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