Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu
Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře
datum: 3. března 2017, 9:00
místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha 2
přítomni: viz přiložený seznam
__________________________________________________________________________________
Vít Samek přivítal přítomné a promítl přítomným pro informaci resortní program hnutí
ANO:
„Penzijní systém
Prosadíme zavedení separátního důchodového účtu mimo státní rozpočet.
Zasadíme se o zavedení tzv. minimálního starobního důchodu. Nedovolíme zpřísňování podmínek
pro jeho získání.
Chceme prosadit výrazněji se promítající zásluhovost v rámci prvního pilíře, chceme ponechat již
přijatou valorizaci důchodů o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd.
Chceme zastavit automatické prodlužování věku odchodu do důchodu a navázat na vývoj střední
doby dožití, a to s přihlédnutím k délce školní docházky, v současnosti jsme jedinou zemí, která
zastropovaný věk odchodu do důchodu nemá.
Chceme prosadit automatické členství v druhém pilíři pro nové účastníky pracovního trhu, zavedení
automatického členství s možností vystoupení z druhého pilíře je kompromisem mezi jeho
dobrovolností a dostatečnou robustností systému druhého pilíře.
V rámci třetího pilíře chceme zvýhodnit riziková povolání a tzv. předdůchody učinit více
atraktivními, zavedeme povinnost zaměstnavatele v rizikových kategoriích přispívat na třetí pilíř
a současně u rizikových povolání snížíme věkovou hranici pro výplatu důchodů.“1

Eva Dandová z ČMKOS přednesla prezentaci Ztížené pracovní prostředí. Dále měla
prezentaci Kategorizace prací Anežka Sixtová. K prezentacím se vedla diskuze.
Anežka Sixtová doplnila, že do budoucna pravděpodobně dojde ke změně technologií
a změně rizik.
Jan Škorpík upozornil na možné dvojité krytí zaměstnanců pracujících v riziku
v případě zavedení snížení odchodu věku do důchodu pro rizikové profese, neboť už
dnes různá krytí rizik existují.
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http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/resortni-program/
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Vít Samek poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Příští jednání proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 9:00 v místnosti č. 502 v 5. patře
budovy MPSV ČR na adrese Na Poříčním právu 1. Obsahem jednání bude
hospodaření penzijních společností

zapsala: Markéta Havelková
vidoval: Vít Samek
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