
Zápis z jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) 
 

Datum:  22. května 2014, 13 hod 

Místo:   MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub 

Přítomni: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Předseda zahájil jednání s tím, že jde o první setkání v plné sestavě komise. Byl by rád, aby jednání 

bylo sevřené, vedeno snahou naplnit cíle a hledat společná a prospěšná řešení. Otázal se přítomných 

na možnost nahrávání (odsouhlaseno). Dále představil návrh programu jednání: 

• představení účastníků, 

• Mandát, Status, Jednací řád, 

• způsob ukončení II. pilíře, 

• harmonogram dalších jednání. 

Program byl odsouhlasen. 

Účastníci jednání se postupně představili. 

Předseda ozřejmil strukturu členství v komisi s tím, že budou stálí členové, přidružení členové a další 

účastníci. K Mandátu, Statutu a Jednacímu řádu uvedl, že tyto dokumenty jsou na základě připomínek 

průběžně aktualizovány. Informoval, že na základě připomínek zástupců České národní banky bylo 

jejich postavení změněno ze statutu „přidružení členové“ na statut “pozorovatelé“. Upozornil, že cíle 

formulované v Mandátu jsou politické cíle a není možné je měnit, přičemž komise je pouze poradním 

orgánem. 

P. Kalousek zmínil, že návrhy mají být konsensuální, nicméně je riziko, že k takovému konsensu 

nebude možno dojít a doporučil úpravu na většinový návrh s uvedením výhrad menšiny. Dále zmínil, 

že nesouhlasí nejméně s jedním cílem a dalšími formulacemi v Mandátu a nemůže pro něj tedy 

hlasovat, ale bude ho respektovat, pokud bude většinou schválen. 

Předseda reagoval s tím, že příslušná formulace v předloženém textu Mandátu bude upravena podle 

tohoto doporučení. V jednání bude snaha o co největší konsensus, ale v případě že se to nepodaří, 

budou mít členové komise právo do zápisu zaprotokolovat, že s daným návrhem nesouhlasí 

a případně zdůvodnit svůj nesouhlas. 

Předseda přešel k 2. bodu jednání a vyzval p. Bezděka a p. Samka, kteří zaslali před jednáním 

podkladový materiál k diskusi, aby své texty představili. 

P. Bezděk nejprve stručně zmínil, že chápe ukončení II. pilíře jako politické zadání a diskuse má být 

pouze kdy a jak, a ne zda, nicméně je vhodné uvést určité vazby mezi I. a fondovými pilíři. Jím 

předložený text je určitou polemikou s „mýty“ vůči fondovým pilířům. Apeloval na členy komise 

ve dvou směrech, a to že zrušení II. pilíře není jednoduchý úkol, neboť zde kromě opory v zákoně 

je také soukromá smlouva mezi účastníkem a penzijní společností. Řešení by tedy mělo minimalizovat 



rizika soudních sporů. Druhý apel byl směrem k načasování změn s tím, že roztříštěnost změn 

v krátkém období je velmi nákladná a bylo by vhodné připravované změny časově sladit. 

P. Samek vyjádřil souhlas s tím, že změny by měly proběhnout najednou. Zmínil, že jeho podklad 

je snahou naplnit programové prohlášení vlády. Fondové schéma by dle jeho názoru mělo být 

nadlepšením a ne základním zabezpečením, tj. mělo by být pouze III. pilířem. Souhlasil s tím, že by se 

měly minimalizovat náklady penzijních společností a měla by být též posílena role zaměstnavatelů. 

Předseda představil návrh kritérií, podle kterých by se měla komise řídit v další diskusi: 

• respektování vlastnických práv,  

• svobodné rozhodnutí účastníka o využití prostředků, 

• konsensus, 

• sledování souvislostí II. a III. pilíře, 

• soulad s platnými zákony. 

P. Opálka zmínil své setkání s krajskou ředitelkou ČSSZ s tím, že není jasné, kolik je vlastně účastníků 

II. pilíře. Existuje zde řada nedoplatků a přeplatků, neboť účastníci neoznamují řádně zaměstnavateli, 

že jsou účastníky. Připomněl také prohlášení p. Sobotky a p. Filipa, že II. pilíř bude zrušen. 

P. Špidla upozornil, že kritérium souladu s platnými zákony není vhodné a že řešení by mělo být 

v souladu jen s ústavním pořádkem a navrhl tedy změnu tohoto kritéria. Domnívá se, že vše nemusí 

být učiněno k jednomu datu, ale že se dá ukončení placení příspěvků předsunout, a to na konec roku 

2014. 

P. Beznoska poukázal na to, že komise by měla mít větší ambice. Bylo by vhodné nejprve diskutovat 

design celého systému a teprve poté navrhovat konkrétní úpravy jednotlivostí. II. pilíř je dle jeho 

názoru krok správným směrem. 

P. Kalousek nesouhlasí se zrušením II. pilíře a je rozhodnut se bránit soudní cestou (je tedy v konfliktu 

zájmů, když se účastní jednání komise). Souhlasí s p. Špidlou, že soulad návrhu s ústavním pořádkem 

je postačující kritérium.  Navrhl přidat mezi kritéria neoslabení principu zásluhovosti. Zrušení II. pilíře 

totiž vnímá jako oslabení principu zásluhovosti, což je v rozporu s nálezem Ústavního soudu. 

P. Sklenák uvedl, že existence podobné komise v minulém volebním období by zabránila vzniku 

II. pilíře. Je zde jasný politický záměr II. pilíř zrušit. Poukázal na reálnou situaci, kdy je 80. tis. 

účastníků, a každá penzijní společnost potřebuje 50. tis. Penzijní společnosti by dle jeho názoru 

zrušení II. pilíře přivítaly. Je to řešení, které je výhodné jak pro účastníky tak i penzijní fondy. Problém 

je pouze s klienty co se chtějí soudit, je třeba minimalizovat právní riziko. 

P. Pernes uvedl, že průměrný důchod je dnes 11 115 Kč a 55 % důchodců má důchod nižší. Občanská 

společnost nejsou jen politické strany a už vůbec ne pouze ty parlamentní. Nesouhlasí s tím, 

že (zmíněno v textu p. Bezděka) škůdcem stability důchodového systému je štědřejší valorizace. 

Důchodci v ČR jsou na tom hůře než v okolních zemích. Příčinou deficitu v průběžném systému jsou 

dle jeho názoru stropy na pojistném, stagnace mezd a nezaměstnanost. Rada seniorů souhlasí se 

zrušením II. pilíře. 



P. Vostatek vystoupil s tím, že podle jeho názoru nejlepším řešením je totální reforma I. i III. pilíře. 

Současný důchodový systém je nesmysl s řadou nelogičností. Systémově by měly být zdaňovány 

důchody (nejprve by se o příslušnou daň zvýšily). Uvedl, že je připraven poradit každému. II. pilíř 

je podle něj ekonomický nesmysl. Doporučil vzít si za vzor jeden konkrétní model důchodového 

systému a zreformovat celý systém. 

Předseda shrnul diskusi s tím, že garantem komise je nejen MPSV ale i MF. V Mandátu je posílení 

ekvivalence systému jako celku, prostředkem k tomu nemusí být jen II. pilíř. 

P. Kalousek zopakoval, že chce doplnit kritérium neoslabení zásluhovosti a navrhuje vypustit 

kritérium souladu s platnými zákony. 

Předseda upozornil, že kritéria jsou pouze pro diskusi o ukončení II. pilíře a nově navržené kritérium 

tudíž nepovažuje za vhodné. 

P. Dolejš se domnívá, že argumentace nálezem Ústavního soudu je nekompletní a extensivní. Je 

třeba tento nález aplikovat přiměřeně. Podpořil obecnější kritérium ústavnosti návrhu. 

P. Kučera zmínil potřebu konstruovat systém na dlouhou dobu. Je nutné se dívat vpřed. Bylo by 

vhodné se odrazit od práce předchozích komisí, kdy byla provedena řada výpočtů. Domnívá se, že 

není moc prostoru pro posílení zásluhovosti. Je třeba vnímat sociální aspekt, sledovat princip 

solidarity. 

P. Fiala oponoval s tím, že minulé výpočty nezahrnovaly kontinuální zvyšování důchodového věku 

a je třeba je tedy aktualizovat. 

P. Kučera dodal, že je výrazná diferenciace v úmrtnostech a zdravotním stavu a je otázka, zda by měl 

být stejný důchodový věk pro všechny. Bezbřehé navyšování důchodového věku tak může být pouze 

nominální záležitostí, která by mohla vést k odsouzení značné části populace k závislosti na sociálním 

systému. 

Předseda definoval 4 možnosti zrušení II. pilíře: 

• převedení prostředků do III. pilíře, 

• 3/5 do I. pilíře a 2/5  do III. pilíře, 

• 3/5 do I. pilíře a 2/5 účastníkovi, 

• vše si nechá účastník, 

s tím, že jedna z těchto možností musí být defaultní. 

P. Kalousek upozornil na právní analýzy, který říkají, že všechny prostředky ve II. pilíři jsou účastníka, 

a nelze tedy jako defaultní řešení jim tyto prostředky sebrat. Prostor pro zásluhovost v I. pilíři je podle 

něj téměř žádný – systém míří k jednotné sociální dávce. 

P. Opálka podporuje variantní možnost výběru účastníkem. Jako možné řešení vidí ukončení placení 

a nechat systém vyhnít, 3/5 prostředků vrátit do I. pilíře nebo vše ponechat účastníkovi. 

P. Samek považuje ekvivalenci za důležitou a očekává ji ve III. pilíři. 



P. Špidla doporučil metodu práce – zrušení II. pilíře nepoškodí klienty a omezí riziko soudních sporů, 

tak je to obsaženo v politickém zadání, a tedy dáno výsledkem voleb. Do příštího jednání komise by 

bylo vhodné mít přehled o II. pilíři a pak se vrátit k navrženým variantám (a přidat variantu zastavení 

převodů do II. pilíře), které by se posoudily právně a poté diskutovaly postupně. 

P. Pros uvedl, že odpovědnost za legislativu má MF. MF si interně připravilo pracovní text alternativ 

s klady a riziky. Tento text je připraven poskytnout komisi k diskusi. Upozornil na legislativní rámec, 

kdy je zřejmé, že změny k 1. lednu 2015 prakticky není možné realizovat. 

P. Kalousek se vrátil k zásluhovosti s tím, že jde o zásluhovost v povinném schématu ne v obecné 

rovině. Rozumí politickému mandátu ke zrušení II. pilíře, nicméně TOP 09 s tímto záměrem 

nesouhlasí a nebude ho tedy diskutovat a spolupracovat na návrhu. Na ostatních bodech reformy 

spolupracovat bude. 

P. Hampl ocenil diskusi, nicméně poukázal na metody práce. V diskusi se přeskakují témata. Nejprve 

by podle jeho názoru mělo být jasné, co jednotlivé cíle jsou. Celková zásluhovost by měla být 

posouzena na základě vkladů a výnosů. Děti jsou vkladem lidského kapitálu. Je tedy třeba zohlednit i 

jiné zásluhy než jen příspěvky. Do příště by měly být upřesněny cíle. Ocenil záměr pracovních týmů. 

Doporučil SWOT analýzu. 

P. Bartošek poukázal na potřebu znalosti právních limitů a požádal o vypracování právního rozboru 

případu, kdy není v penzijní společnosti dost účastníků. Tato možnost mu připadá právně nejlépe 

průchodná. 

P. Vostatek upozornil na potřebu sledování ekonomických parametrů.  

Předseda k dalším termínům připomněl dohodu o obecném termínu ve Čt od 13:30 hodin. Na návrh 

p. Špidly posunuto na 13 hodin. Příští jednání mimořádně ve St 4. 6. 2014 od 13 hodin. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Termín nejbližšího dalšího jednání: 

4. června od 13 hod. – všichni členové odborné komise - MPSV, „Klub“ v přízemí budovy 

Zapsal: Jan Škorpík 

Vidi: Martin Potůček 


