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Stálý seminář OK byl věnován tématu demografického stárnutí občanů České republiky. Oba
přednášející nastínili perspektivy stárnutí české populace z různých úhlů pohledu, k čemuž
využili údaje a prognózy Českého statistického úřadu, Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické. V rámci diskuze s přítomnými posluchači hovořili
rovněž o problematice „zastropování“ důchodového věku v prvním pilíři důchodového
systému ČR.
Závěr:
Přednášející popsali demografický vývoj České republiky a vybrané demografické souvislosti.
Například českým specifikem je výrazný rozdíl mezi nadějí dožití mužů a žen oproti zbytku
Evropy. Lze proto říci, že v České republice existuje větší míra vyplácení vdovských důchodů.
Naproti tomu snižující se sňatečnost a zvyšující se rozvodovost, které přispívají k růstu počtu
samostatných domácností jedinců tzv. singles, působí ve směru snižování počtu vdovských
důchodů. Zároveň však patrně zvyšují podíl důchodců závislých na sociálních dávkách.
Z výše uvedeného vyplývá, že vazba mezi důchodovým systém jako celkem a demografickými
poznatky a prognózami je velmi těsná. Ačkoliv vzhledem ke zvyšování důchodového věku
vykazuje český systém značnou míru stability (např. aktuální počet lidí v důchodovém věku
připadajících na jednoho občana v produktivním věku je téměř totožný s tímto údajem z roku
1970 – viz. prezentace), je přesto nutné dělat pravidelné analýzy a pravidelně sestavovat
kompetitivní prognózy, které by přispěly k zajištění udržitelnosti našeho systému. Tato stabilita
je však podmíněná dalším zvyšováním důchodového věku, eventuální zastropování by ji značně
narušilo. Prognostici, potažmo OK, nebudou moci na těchto demografických prognózách

pracovat, pakliže ČSÚ nebude mít k dispozici zcela kompletní a validní data. Ta garantuje pouze
odpovídající přístup ČSÚ k datům z registru obyvatel.
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