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Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro 

důchodovou reformu  

 Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů  

 

datum: 15. října 2015, 09:00 – 11:30 

místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 

přítomni: dle přiloženého seznamu 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

T. Kučera přivítal přítomné na jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu, 

a prezentoval návrh programu jednání. 

M. Potůček informoval přítomné, že pracovní tým byl požádán, aby projednal a následně ve lhůtě 14 

dnů se vyjádřil se k materiálu týkajícím se změn ve vyměřování a valorizaci důchodů v rámci případné 

novely existujícího zákona, který bude předložen MPSV.  

T. Kučera se souhlasem přítomných zařadil informaci MPSV o záměru doplnění valorizačního 

mechanismu do následujícího programu jednání: 

1) Informace MPSV k záměru doplnění valorizačního mechanismu 

2) Alternativní scénáře vyměřování a valorizace důchodů: 

a) Cíle a činnosti 

b) Koncepční rámec 

c) Návrhy řešení 

3) Různé  

4) Termín příštího jednání 

J. Vostatek přítomné obeznámil, že s ohledem na dřívější jednání vypracoval materiál nazvaný 

Zvyšování důchodového věku. A byl by rád, kdyby tento materiál byl také v budoucnu 2. pracovním 

týmem projednán. 

 

Ad. 1 Informace MPSV k záměru doplnění valorizačního mechanismu 

T. Machanec uvedl, že materiál je v současné době rozpracován. Výsledkem současného valorizačního 

mechanismu (zejména z důvodu minimální inflace) je nízká valorizace, proto je snahou MPSV doplnit 

současná zákonná pravidla tak, aby v případě potřeby mohla vláda reagovat rychleji. Z tohoto důvodu 

jsou připraveny tři návrhy. Jeden z nich je zmocnění vlády pro rozhodnutí o příspěvku z rozpočtu, a to 

do určité částky. Druhá varianta byla připravena tak, aby vláda mohla navýšit procento valorizace 

(maximálně o 1%). Třetí varianta obsahovala návrh doplnit zákonný mechanismus o určitý 

automatismus, dle kterého by valorizace u důchodce vyšla nižší než požadovaná hodnota, tak 

se dorovná valorizace do požadované částky. Závěrem zatímního jednání je, že MPSV zpracuje možné 

varianty, která pak projedná skupina koaličních expertů a předloží výsledky koaliční radě.  

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/J.-Vostatek-Zvy%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-15.-%C5%99%C3%ADjna-2015.pdf
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J. Škorpík uvedl, že podkladový materiál pro jednání expertů by měl obsahovat tři varianty. V první 

variantě by maximem byl 100% růstu spotřebitelských cen a 100% počtu reálných mezd. V druhé 

variantě by maximem byl 1 procentní bod nad 100% reálných mezd + ⅓ růstu reálných mezd. 

Podkladový materiál bude rozdělen do tří částí a musí zahrnovat jako krátkodobé, tak dlouhodobé 

dopady. Připraven by měl být do 21. 10. 2015. 

V. Špidla se dotázal, v jakém vztahu jsou současné návrhy k předchozím zmocněním vlády, a dále 

upozornil, že současná změna by neměla bránit radikálním způsobem změnám, které mohou přijít.  

M. Potůček se dotázal, do jakého termínu bude třeba MPSV dodat vyjádření PT2. 

V. Špidla na to reagoval, že koaliční rada téměř vždy zasedá po jednání vlády. Vláda zasedá v pondělí, 

tedy nejzazší termín je do pondělí 26. 10. 2015. 

T. Machanec uvedl, že bere v potaz připomínku pana Špidly, návrh by měl být prakticky téměř stejný 

jako dřívější zmocnění s mírnými odchylkami a souhlasí s tím, že by změna neměla bránit budoucím 

úpravám. V koalici bude projednávání návrhu dvojstupňové, má být vytvořen tým koaličních expertů, 

nejde přímo o koaliční radu, a tato skupina expertů by měla návrh projednat. Očekáváné jsou asi dvě 

schůze, kdy na první bude návrh vysvětlen, případně zde může být modifikován, a na druhém jednání 

by již byl koaliční radě doporučen finální návrh. První jednání by se mělo uskutečnit již v následujícím 

týdnu a PT2 má možnost návrh paralelně projednat a případně doporučit změny. 

R. Malá uvedla, že předpokládá, že návrh zasáhne do zákona o důchodovém pojištění a dotázala se, 

zda spíše zástupci MPSV neuvažují pozměňovacím návrhem začlenit návrh do stávající věcného 

záměru, který v současné době prochází připomínkovým řízením. Nebo zda půjde o další novelu zákona 

o důchodovém pojištění. 

T. Machanec poznamenal, že by se tento návrh, pokud projde koaliční radou, hned připravoval 

do paragrafového znění. Bylo by požádáno o výjimku zkrácení připomínkového řízení a tak by tento 

návrh mohl předběhnout samotný věcný záměr. 

Z. Pernes poznamenal, že technické parametry reformy zůstávají zachovány, protože před reformou 

měla vláda prostor navyšovat dle svého nejlepšího uvážení, bez limitů. Teď jsou však tyto limity 

zaváděny.  

T. Machanec poznamenal, že nastavení limitu je podmínkou. 

R. Malá uvedla, že rozhodujícím faktorem rozhodně budou rozpočtové limity státu. Každá varianta 

generuje jiné dopady a jiné dopady v dlouhodobém horizontu. 

J. Škorpík reagoval s tím, že návrh nebude obsahovat nejspíše technické řešení, ale spíše důvodovou 

studii. Zatím asi nebude součástí materiálu, jak přesně by vše technicky probíhalo. 

T. Kučera poznamenal, že z diskuze tedy vyplynulo, že materiál bude projednán pouze na půdě PT2, 

nikoliv celé Odborné komise. Ve chvíli, kdy MPSV zašle podklady, budou rozeslány členům PT2 

k vyjádření. Termín k zaslání vyjádření bude do pátku 23. 10. 2015. A následné připomínky budou 

zpracovány, první návrh vytvoří p. M. Potůček a bude jej konzultovat dále s p. V. Špidlou a p. T. Kučerou 

a tako vytvořený dokument bude nejpozději do pondělí 26. 10. 2015 předložen MPSV, které jej dle 

svého uvážení případně zapracuje. V případě potřeby by se však v pátek 23. 10. 2015 k danému 

materiálu uskutečnilo jednání. Tím ukončil diskuzi k tomuto bodu. 
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Ad. 2 Alternativní scénáře vyměřování a valorizace důchodů 

T. Kučera ve stručnosti zopakoval výsledky Zelené knihy, které byly představeny na minulém jednání - 

viz zde. Dále přítomným předložil dokument obsahující návrh cílů a činnosti PT2. Tento dokument byl 

PT2 projednán a na základě diskuze byl návrh upraven do podoby, která je k dispozici zde. Přítomní se 

dále shodli, že do prosince je možné realizovat první 3 návrhy řešení. 

 

Ad. 3 Různé 

V rámci tohoto bodu nezazněly žádné příspěvky. 

 

Ad. 4 Příští jednání:  

Příští jednání II. pracovního týmu se uskuteční v termínu, který bude stanoven prostřednictvím 

emailové komunikace. 

Zapsala: Helena Morozová 

Vidoval: Tomáš Kučera 
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Příloha č. 1 – listina přítomných 

Jméno a příjmení Organizace 

Fiala Tomáš VŠE 

Kantor Milan APS 

Krejčová Hana MF 

Kučera Tomáš PřF UK 

Linhart Zdeněk MPSV 

Machanec Tomáš MPSV 

Malá Radmila MF 

Pernes Zdeněk RS ČR 

Potůček Martin OK 

Škorpík Jan MPSV 

Špidla Vladimír ÚV ČR 

Štěpánek Martin MPSV 

Štork Zbyněk MF 

Vostatek Jaroslav VŠFS 

Zrcek Kryštof ČSSZ 

  

Ježková Helena Sekretariát OK 

Morozová Helena Sekretariát OK 

  

 

http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/10/Souhrn%C3%A9-vyhodnocen%C3%AD-odpov%C4%9Bd%C3%AD-na-Zelenou-knihu-o-st%C3%A1tn%C3%ADch-d%C5%AFchodech-a-jejich-zvy%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD-8.-%C5%99%C3%ADjna-2015.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2015/12/T.-Ku%C4%8Dera-%C5%98e%C5%A1en%C3%AD-valorizace-15.-%C5%99%C3%ADjna-2015.pdf

