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Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro 

důchodovou reformu 

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů 

 
datum: 14. ledna 2016, 9:00 – 11:00 
 
místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost Klub 
 
přítomni: viz přiložený seznam 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

T. Kučera přivítal přítomné na jednání druhého pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou 

reformu, a navrhl následující program jednání: 

1. Informace zástupců MPSV k návrhům jdoucím do vlády 

2. Rekapitulace hlavních výsledků práce PT2 v roce 2015 (východiska pro činnost v roce 2016) 

3. Návrh a diskuze zaměření činnosti PT2 v roce 2016 

4. Různé 

5. Příští jednaní 

Návrh programu jednání schválen bez připomínek. 

 

Ad. 1 Programu jednání – Informace MPSV k návrhům jdoucím do vlády 

T. Machanec přítomné informoval o návrhu změny valorizace. Koaliční rada požádala MPSV o vytvoření 

novely, návrh je v současné době připraven, prošel vnitřním připomínkovým řízením, v současné době 

byl předložen k podpisu paní ministryně. Po podpisu proběhne vnější připomínkové řízení, které je 

zkráceno na pět dní. Po vypořádání připomínek bude návrh postoupen do vlády. Návrh upravuje 

zmocnění vlády, která v určitých případech má možnost navýšit valorizaci nad rámec určený ČSÚ.  

J. Vostatek se dotázal, zda PT2 má na tento návrh nějaký názor. 

Z. Pernes uvedl, že netuší, zda na to má názor PT2, ale RS ČR bylo umožněno se k návrhu vyjádřit. RS 

ČR tento návrh považuje za zdařilý a navrhuje, aby byl rozeslán i mezi členy PT2. Uvedl v jakém smyslu 

se RS ČR k návrhu vyjádřila a že dnešního dne obdržela již i paragrafové znění, které je možné 

připomínkovat do 20. 1. 2016. 

R. Malá se dotázala, jaká se očekává valorizace pro tento rok. 

T. Machanec odpověděl, že to záleží na inflaci. Pokud inflace bude do 1,5% a růst mezd okolo 3%, 

valorizace by byla kolem 2%. Pokud bude inflace nízká (jak tomu bylo v letošním roce), tedy kolem 

0,3%, mzdy kolem 0,8%, tak valorizace bude okolo 130 Kč. Samotného by překvapilo, kdyby inflace byla 

větší než 1,5 %. 

M. Potůček rovněž požádal o zaslání podkladů MPSV a zároveň požádal, zda by v budoucnu bylo možné 

získávat podobné materiály automaticky. 
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J. Šulc se dotázal, zda členové PT2 zaregistrovali v projevu prezidenta chybu vyplývající ze špatného 

výpočtu. Poté přítomné upozornil, že inflační poplatek je při valorizaci účtován dvakrát. 

T. Machanec odvětil, že existují určitá pravidla, dle kterých se valorizuje. Inflace a 100% reálných mezd 

dává stejný výsledek jako 100% nominálních mezd, což vede k souladu růstu platů a důchodů. 

M. Potůček reagoval, s tím, že dle diskuze z loňského roky by se inflace měla spíše vztahovat 

ke spotřebnímu koši důchodců. 

V. Samek upozornil, že nejlepší variantou by bylo valorizovat důchody o něco více než o 40,- Kč, ale při 

další valorizaci k tomu přihlédnout. 

T. Kučera přítomné upozornil, že tyto návrhy budou projednávány v dalších bodech. 

 

Ad. 2 Přehled činnosti PT2 v roce 2015 

T. Kučera přítomné seznámil s dokumentem obsahujícím souhrn odvedené práce PT2. Tento 

dokument bude součástí zprávy OK. 

Přítomni s obsahem dokumentu souhlasili bez připomínek. 

 

Ad. 3 Návrh činnosti 

T. Kučera přítomné seznámil s návrhem plánu činnosti PT2 pro další období. 

M. Potůček navrhl, aby byl promyšlen proces přechodu od současného co cílového stavu. Za tím 

účelem byl zobecněn bod f) návrhu 

Dále následovala diskuze týkající se změny formulace některých bodů návrhu. 

 

Ad. 4 Různé 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy. 

 

Ad. 5 Termín příštích jednání 

Příští jednání PT2 se uskuteční dne 28. 1. 2016 od 9:00 na adrese Praha 2, Podskalská 19, IV. patro, 

místnosti č. 405. 

 

Jednání bylo ukončeno v 11:00 

Zapsala: Morozová Helena 

Vidoval: Kučera Tomáš 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Příloha č. 1 - Seznam přítomných 

Jméno a příjmení Organizace 

Fiala Tomáš VŠE 

Kučera Tomáš PřF UK 

Linhart Zdeněk MPSV 

Machanec Tomáš MPSV 

Malá Radmila MF 

Pernes Zdeněk RS ČR 

Potůček Martin OK 

Samek Vít ČMKOS 

Srnová Zdeňka MPSV 

Suchomel Marek MPSV 

Štyglerová Terezie ČSÚ 

Šulc Jaroslav ČMKOS 

Vostatek Jaroslav VŠFS 

Zrcek Kryštof ČSSZ 

  

Morozová Helena Sekretariát OK 

 


