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Zápis ze stálého semináře Odborné komise pro důchodovou reformu  

CESTOVNÍ MAPA ČESKÉ DŮCHODOVÉ REFORMY  

Martin Potůček 

datum: 1. prosince 2015, 13:00 

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

přítomni: viz přiložený seznam  
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Martin Potůček přivítal přítomné a představil předem rozeslaný text „Cestovní mapa české 

důchodové reformy“, jehož obsah komentoval prostřednictvím powerpointové prezentace. 

POZNÁMKY Z DISKUZE: 

Kohoutová:  

 Řešíme jen klasické rodiny s dětmi, ale je potřeba se zaobírat také pečujícími rodinami, 

tedy těmi, kteří pečují o osoby blízké.  

 Otázka pro politiky: „Podpoříme zavedení veřejně spravované ‚prémiové penze‘ 

s kapitalizací příspěvků na trhu?“ doporučuje doplnit o „i s vědomím možných rizik“. 

Sklenák: Formulace otázek je přesná, pokud by se měla politická reprezentace shodnout, musí 

to být spravedlivé pro všechny skupiny. Důchody, daně a dávky musíme řešit dohromady. Byly 

by penzijní společnosti schopné opět garantovat nezápornou nulu? 

Münich: Máme tři situace: 1. máme stabilní věkovou strukturu a hledáme systém penzí, který 

toto ošetří, 2. máme věkové fluktuace, 3. nemáme fluktuace, ale dochází k poklesu. Každá 

situace vyžaduje něco jiného. Vždy musíme specifikovat, jakou situaci řešíme. 

Kohoutová: Invalidní a pozůstalostní důchody nepatří do důchodového systému.  

Suchomel: Invalidní důchody a pozůstalostní důchody patří do důchodového systému – viz 

historie a praxe v jiných státech.  

Pešta: Chybí tady systém, je potřeba sladit návrhy s Ústavou ČR. Systém budujme z vrchu, 

nezačínejme parametrickými změnami.  

Krebs: Systém sociálních služeb je horší než důchodový systém. Není těch otázek pro politiky 

příliš? Český DS je dobře založený a funguje vlastně dobře.  

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-1.-prosince-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/Cestovní-mapa-české-důchodové-reformy-prezentace-1.-prosince-2015.pdf
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Pešta: Měly by se oddělit všechny náhradní doby, je to nesystémové. 

Linhart: Zabezpečení nebo pojištění, to je velmi důležitá otázka. Důležité je řešit peníze. 

Minulá vláda veřejně hovořila o deficitu a navrhovala i snižovat důchody!  

Sklenák: Není potřeba mluvit o deficitu průběžného systému, je potřeba promýšlet společně 

důchody, daně a dávky.   

Suchomel: Odejít předčasně do důchodu nikdy nebylo motivováno řešením situace na trhu 

práce.  

Krebs: Předčasné důchody sloužily pro řešení nezaměstnanosti. Termín pojištění je 

problematický, sociální události nevznikají všem, ale důchodu se dožívají skoro všichni a jsou 

tam dlouho.  

Pernes: Potřebujeme odpovědi politiků. Je nutné si uvědomit, že máme už hodně rozdělaných 

věcí, které musíme dokončit. Operujeme s pojmem důstojný důchod, ale co to znamená? 

Podle nás to znamená, že lidé nemusí čerpat sociální dávky, které jsou ponižující. 

 

Potůček: Pro další úspěšné fungování OK pro DR je nezbytné vést intenzivnější diskusi 

s politickou reprezentací o dalším směřování důchodové reformy. Navrhuje, aby metodou 

práce byla organizace tematicky zaměřených kulatých stolů k jednotlivým přesně 

specifikovaným otázkám s reprezentací politických stran zastoupených v PS PČR. 

 

Zapsala: Markéta Havelková 

Vidoval: Martin Potůček 
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příloha: seznam přítomných 

Finková Veronika sekretariát OK 

Havelková Markéta sekretariát OK 

Hutař Jan NRZP ČR 

Kohoutová Lenka ODS 

Krebs Vojtěch VŠE 

Krejčová Hana MF  

Linhart Zdeněk MPSV 

Machanec Tomáš MPSV 

Michalová Petra NCR 
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Münich Daniel CERGE-EI/IDEA 

Oujezdská Marie NCR 

Pelán Karel  

Pernes Zdeněk RS ČR 

Pešta Jiří Svaz vojenských veteránů 

Potůček Martin předseda OK pro DR 

Schlanger Jiří OK pro DR 

Sklenák Roman PSP ČR (ČSSD) 

Srnová Zdeňka  MPSV 

Suchomel Marek MPSV 

Šatava Jiří CERGE-EI 

Škorpík Jan MPSV 

Štěpánek Martin MPSV 

Šulc Jaroslav ČMKOS 

Volfová Eliška  ČSSZ 

Zrcek Kryštof ČSSZ 

 


