2. pracovní tým (PT2)
Odborné komise pro důchodovou reformu

Zpráva o činnosti
Konference „Důchodová reforma – jak dál“
Praha, 30.11.2016
1

PT2 - Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Pracovní tým č. 2 OK DR byl na počátku své činnosti pověřen
realizací dvou cílů v rámci mandátu odborné komise.
Jednalo se o:
Cíl č. 1: „Nastavení důchodového věku“
Úkol: Navrhnout konkrétní mechanismus, pomocí
kterého bude prováděno pravidelné hodnocení
nastavení důchodového věku.
Cíl č. 2: „Mechanismus valorizace důchodů“

Úkol: Navrhnout takovou podobu valorizačního
mechanismu, která zajistí úměrnou a důstojnou výši
důchodu po celou dobu jeho výplaty.
2

Naplnění cíle č. 1 „Nastavení důchodového věku“:

V roce 2014 PT2 sestavil detailní návrh revizního systému
nastavení hranice důchodového věku, který byl přijat OK
na jejím jednání dne 11. prosince 2014.

V letech 2015-2016 MPSV zpracovalo a vládě předložilo
věcný záměr zákonné úpravy, ten byl po připomínkovém
řízení upraven a dopracován do návrhu zákona.

Návrh zákona byl vládou schválen počátkem září t. r. a je v
současné době projednáván PS PČR.
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Naplnění cíle č. 1 „Nastavení důchodového věku“:
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Naplnění cíle č. 1 „Nastavení důchodového věku“:

Navržené principy:
1.Pětiletá periodicita hodnocení nastavení věku odchodu do
důchodu (roky končící na číslici 4 a 9;
2.Využití kompetitivních, souběžně zpracovaných
populačních prognóz s vedoucí rolí prognózy ČSÚ;

3.Regulace důchodového věku tak, aby osoby, které se dožijí
důchodového věku, v něm prožily čtvrtinu svého života s
tolerancí do jednoho procentního bodu
4.Zavázat vládu, aby při vybočení z pásma 24-26 % celkové
délky života prožité v důchodovém věku (zbývající osobám,
které se důchodového věku dožily) přistoupila k revizi
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Naplňování cíle č. 2 „Mechanismu valorizace důchodů“

Úkoly spojenými s naplňování cíle č. 2 se komise začala
zabývat počátkem roku 2015 a věnovala mu většinu ze
svých 35 jednání v průběhu uplynulých dvou let.

V návaznosti na formulaci výchozích otázek a vytyčení
obecných kritérií řešení se PT2 dohodl na způsobu sběru
názorů zájmových skupin a jednotlivců (Zelená kniha o
státních důchodech a jejich zvyšování) a jejich
vyhodnocení.

Po detailní diskusi byl také přijat soubor ukazatelů pro
posouzení návrhů valorizace.

6

Naplňování cíle č. 2 „Mechanismu valorizace důchodů“

V návaznosti na stanovené cíle a vyhodnocení názorů
získaných v odezvě na Zelenou knihu a využitím výsledků
aplikace mikrosimulačního modelu důchodového systému
MPSV přistoupil PT2 k diskusi potřebnosti a možností
změn aktuálního mechanismu valorizace důchodů.

Diskuse vyústila v

Návrh na změnu nastavení mechanismu
valorizace důchodů, který byl předložen na jednání OK dne
2. června 2016.

Předložený návrh nebyl přijat a proto se PT2 po
prázdninové přestávce k danému úkolu vrátil. Výsledkem
podzimních jednání je upravený návrh valorizace
důchodů, jehož projednání je na programu příštího
zasedání OK dne 1. prosince 2016.
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Naplňování cíle č. 2 „Mechanismu valorizace důchodů“

Základní požadavky na nově vyměřované a valorizované
důchody z prvního pilíře důchodového systému. Podle tohoto
rámce by důchody měly:
1. být důstojné, tj. chránit své příjemce před chudobou;
2. být spravedlivé – odrážet zásluhovost, tedy výši
předcházejících přímých finančních a případně i jiných
odvodů do systému;
3. samy o sobě zajišťovat minimálně udržení reálné kupní síly
příjemce;
4. zprostředkovat účast na růstu blahobytu společnosti;
5. nenarušit dlouhodobou udržitelnost důchodového systému
v rámci veřejných financí.
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Naplňování cíle č. 2 „Mechanismu valorizace důchodů“

Návrh z 2. června 2016:
Návrh 1:
Stanovení indexu růstu cen, od něhož se odvíjí minimální
valorizace procentní výměry důchodů, podle vyššího z obou
indexů (IŽNC nebo IŽND)
Návrh 2:
Stanovení minimální valorizace průměrného starobního
důchodu (pozn.) představující úhrn částky, o kterou se zvýší
základní výměra důchodu, a částky, o kterou se zvýší
procentní výměra důchodu, ve výši součtu stanoveného růstu
cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy
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Poznámka k použitému výrazu „minimální valorizace
průměrného starobního důchodu“:

Návrh respektuje připravovaný návrh novely Zákona o
důchodovém pojištění 155/1995 Sb., který zahrnuje
oprávnění vlády zvýšit svým usnesením průměrný starobní
důchod až o 2,7 %.

Děkuji za pozornost

