Zápis z jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)
Datum:

13. května 2014, 8.00 hod

Místo:

MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Kolegium

Přítomni: dle přiloženého seznamu
Úvodní jednání zahájila ministryně práce a sociálních věcí p. Marksová. Hlavní úkoly komise vyplývají
z programového prohlášení vlády. Jako hlavní cíl zmínila dosažení konsensu o takové podobě
důchodové soustavy, která přetrvá.
Na výzvu předsedy OK p. Potůčka se postupně představili všichni zúčastnění, tj. členové komise a
zástupci MPSV a MF.
Předseda navrhl program jednání:
1) Vyjádření k zaslaným podkladům, tj. mandátu, statutu a jednacímu řádu OK
2) Výběr odborníků do komise
3) Časový harmonogram následných jednání
Dále shrnul rámec témat, která by měla být komisí řešena, a to
1)
2)
3)
4)

Ukončení II. pilíře
Změny III. pilíře
Způsob stanovení věku odchodu do důchodu
Narovnání transferů mezi rodinou a společností.

Tato témata vyplývají ze znění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády. Představují
politické zadání pro práci komise s tím, že změny (s výjimkou ukončení II. pilíře již ke konci roku 2015)
by měly být účinné od ledna 2017.
V diskusi k bodu 1 programu:
p. Opálka uvedl potřebu stanovit v mandátu mantinely, a to v podobě sociálních cílů, a) váha I. pilíře,
b) úroveň náhradového poměru, tj. průměrného důchodu k průměrné mzdě (jeho udržení), c)
minimální důchod, d) vícezdrojové financování I. pilíře. Dále upozornil, že ne vždy bude možný
konsensus a bude nutné upravit možnost preferovat „pouze“ většinový názor. U III. pilíře požaduje
analyzovat státní podporu v zahraničních doplňkových systémech.
Předseda uvedl, že možnost většinového řešení bude doplněna do jednacího řádu.
p. Bezděk doporučil přesněji vymezit pravidla komunikace s veřejností, tj. kdo a za koho může
komunikovat. Za druhé poukázal na potřebu transparentnosti v činnosti komise.
Předseda souhlasil s doplněním znění článku IV. odst. 4 navrhovaného znění jednacího řádu o
ustanovení, že vůči veřejnosti se členové budou vyjadřovat jen sami za sebe.
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pí. Chalánková uvedla potřebu debatovat i otázku příjmů, tj. zdrojů financování.
Předseda vyjádřil potřebu stanovit takové tematické mantinely debaty, které by nepřesáhly rámec
politického zadání a možností OK.
p. Maxová uvedla potřebu diskutovat výši důchodů žen a mužů.
Předseda uvedl, že tato oblast bude součástí tématu transferů mezi rodinou a společností.
p. Staněk vyjádřil představu o roli ČNB v práci komise.
Předseda citoval z koaliční smlouvy s tím, že je předpoklad, že ČNB bude mít poradní roli, stejně jako
některé další instituce.
pí. Chalánková uvedla, že např. systém předdůchodů není dobře hodnocen ze strany EK a zároveň, že
TOP 09 nebude souhlasit se zrušením II. pilíře.
p. Samek požadoval po ČNB poskytnutí dat o soukromých důchodech pro potřeby komise, neboť ČNB
k tomu má potřebná data. Zároveň uvedl, že první krok u II. pilíře je shromáždění a analýza
relevantních informací.
p. Staněk upřesnil, že ČNB nedělá analýzy důchodů a data, která má k dispozici a může je zveřejnit,
tak veřejnosti dává k dispozici.
Předseda poukázal na dobrou zkušenost s konceptem sociálních konferencí, otevírajících možnost
tematických diskusi otevřených širší veřejnosti. Požádal MPSV o kompletaci seznamu členů s kontakty
pro lepší možnost vzájemné komunikace.
V diskusi k bodu 3 programu:
Předseda navrhl zejména v počátečním období častější jednání v režimu cca 1x za 14 dní.
V diskusi byl dohodnut obecně vyhovující termín - čtvrtek od 13:30 h (první jednání 22. 5. ale již od 13
h).
Diskuse k bodu 2 programu (zúčastnili se pouze zástupci politických stran a předseda):
Předseda by preferoval celkem 6 odborníků (sociologie, demografie a ekonomie), nicméně
nepovažuje tento počet za nepřekročitelný. Rád by v diskusi otevřel téma kritérií výběru odborníků.
Zároveň poznamenal, že konečné rozhodnutí o jejich výběru bude v kompetenci ministryně práce a
sociálních věcí a ministra financí s tím, že zástupci politických stran zformulují své doporučení.
p. Opálka se dotázal na roli odborníků, zda budou poradci zástupců politických stran či budou mít
jinou roli. Na tom závisí jejich výběr. Zároveň navrhl jako odborníka za oblast ekonomie p. Dolejše.
Předseda reagoval s tím, že tato komise má odlišnou strukturu od tzv. první Bezděkovy komise.
Vybraní odborníci budou plnohodnotnými členy vyjadřujícími v diskusi svůj odborný názor. Cílem by
mělo být, aby vybraní odborníci vhodně pokryli možné aspekty problémů a dopady navrhovaných
řešení ve vyváženém širším odborném záběru.

2

pí. Maxová se dotázala, zda u odborníků půjde o podobu 2 sociologové, 2 demografové a 2
ekonomové.
Předseda uvedl, že je možná i volnější interpretace.
Sklenák by doporučoval nalezení shody na osobnostech bez ohledu na to, kdo je navrhne.
Předseda shrnul diskusi s tím, že nejpozději do 16. 5. zformulují zástupci těch politických stran, které
tak ještě neučinily, své nominace odborníků. Zástupci politických stran přislíbili projednání a zaslání
nominací odborníků (včetně zaslání jejich životopisů) do uvedeného termínu. Konečné doporučení
vzejde z jednání dne 20. 5.
Diskuse se poté vrátila k prvnímu bodu programu:
p. Bartošek požádal o základní informace o důchodovém systému, který by měl obsahovat např.
údaje o příjmech a výdajích.
p. Opálka se dotázal, zda se komise soustředí pouze na část I. pilíře administrovanou ČSSZ či zda
bude diskutovat i důchodové aspekty v silových resortech a doporučil, aby se jednání účastnil i
představitel ČSSZ.
MPSV preferuje zúžit diskusi pouze na část administrovanou ČSSZ (pokrývá 99 % problematiky).
Představitelé ČSSZ budou vyzvání, aby do OK nominovali svého zástupce.
Termín nejbližších dalších jednání:
20. května od 7:30 – pouze zástupci politických stran a předseda – MPSV, Kolegium
22. května od 13 h – všichni členové odborné komise - MPSV, Klub v přízemí budovy
Příloha: seznam přítomných

Úvodní zasedání Odborné komise pro důchodovou reformu - seznam přítomných
MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, místnost „Kolegium“, II. patro, 13. 5. 2014, 8 hod.

jméno a příjmení / instituce
Martin Potůček
(předseda)
Michaela Marksová
(MPSV-ministryně)
Roman Sklenák
(ČSSD)
Radka Maxová
(ANO)
Jan Bartošek
(KDU-ČSL)
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Adolf Beznoska
(ODS)
Miroslav Opálka
(KSČM)
Jana Hnyková
(ÚSVIT)
Jitka Chalánková
(TOP 09)
Vít Samek
(ČMKOS)
Vladislav Vokoun
(ASO)
Jitka Vítková
(KZPS)
Jitka Hejduková
(SP)
Vladimír Bezděk
(APS)
Filip Král
(ČAP)
Terezie Štyglerová
(ČSÚ)
Petr Staněk
(ČNB)
Jiří Kubišta
(MF ČR)
Michal Franěk
(MF ČR)
Jiří Biskup
(MPSV)
Tomáš Machanec
(MPSV)
Jiří Škorpík
(MPSV)
Zdeněk Linhart
(MPSV)

Zapsal: Jan Škorpík
Vidoval: Potůček
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