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                                                                                                                                                                                 VII. 

 
 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení 
 
 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 28. dubna 2016, s termínem 
sdělení stanovisek do 26. května 2016. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Cílem navrhovaného zákona je ukončit zvyšování důchodového věku bez 
finálního omezení, a to při dosažení hranice důchodového věku 65 let 
(VARIANTA I), resp. 67 let (VARIANTA II). Změny důchodového věku 
nad tuto hranici by měly být připravovány na základě výsledků zpráv 
o demografickém vývoji a o vývoji důchodového systému v pravidelných 
intervalech připravovaných ze strany Českého statistického úřadu 
a Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Ministerstvo financí požaduje zvolit variantu II. Věk odchodu do důchodu 
by se měl stanovit na hranici 67, nižší věková hranice odchodu do důchodu 
by mohla vzbudit zbytečná očekávání, protože díky reviznímu mechanismu 
se dá předpokládat, že se věk bude i nadále posouvat. 

 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Jak je uvedeno v předloženém materiálu, budou mít navrhované změny 

dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, které jsou 
vyčísleny makroekonomickými indikátory. Z pohledu přípravy 
budoucích ročních státních rozpočtů a střednědobých výhledů půjde o 
navýšení mandatorních výdajů, které bude vyžadovat přijetí 
konkrétních fiskálních opatření k dosažení fiskálních cílů budoucích 
vlád. Jde o politické rozhodnutí. 

 
Akceptováno. Předkladatel musí respektovat usnesení vlády, 
které ho zavazuje předložit návrh v podobě příslušných variant. 
Fiskálních dopadů si je vědom a v plné šíři je v důvodové zprávě 
uvádí, nicméně v konečném důsledku půjde, jak uvádí i MF, 
o politické rozhodnutí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Nesouhlasíme s tvrzením, že dojde k posílení transparentnosti 

očekávání pojištěnců ohledně způsobu stanovení jejich důchodového 
věku, a to na základě detailních podkladů o očekávaném 
demografickém vývoji. Současné nastavení důchodového systému je 
transparentní a důchodový věk posouvá podle rostoucí střední délky 
života. V předkládané novele jde o klamání občanů vytvořenou iluzí 
zastropování věkové hranice, k níž by však nemělo nikdy dojít, neboť 
před jejím dosažením by měla být revizním mechanismem posunuta. 
Pro nynější mladší generace tak může být zastropování spíše matoucí a 
zvyšující nejistotu než stabilizaci vzhledem k jejich očekáváním. 

 
Vysvětleno. Stejnou připomínku uplatnilo MF v připomínkovém 
řízení k věcnému záměru. Text odůvodnění věcného záměru byl 
upraven a tato úprava byla ze strany MF akceptována jako 
dostačující. Takto upravené odůvodnění je použito i u návrhu 
zákona. Navrhovaný revizní mechanismus automaticky 
neznamená posouvání důchodového věku, neboť na základě 
revizního mechanismu má docházet k pravidelnému (pětiletému) 
zkoumání nastavení důchodového věku podle navrhovaných 
pravidel a skutečné nastavení důchodového věku pak bude závislé 
až na rozhodnutí vlády (která může rozhodnout i o jiném 
nastavení důchodového věku, než jaký vyplývá z revizního 
mechanismu) a na přijetí příslušného zákona; jak ukazují 
dosavadní zkušenosti, ani zákonná úprava nastavení důchodového 
věku není (a ani být nemůže) neměnná. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Z návrhu nevyplývá žádný vzorec výpočtu věku odchodu do důchodu 

ve vazbě na prodlužující se věk dožití. Záleželo by tedy pouze 
na politické odvaze a rozpočtové zodpovědnosti konkrétní vlády, zda 
zareaguje včas, anebo nechá nepopulární opatření – prodloužení věku 
odchodu do důchodu - na své následovníky. To je nejenom riskantní 
s ohledem na udržitelnost veřejných financí, ale i velmi nesolidní vůči 
občanům, kteří se na „svůj“ věk odchodu do důchodu nebudou moci 
spolehnout 

 
Vysvětleno. Stejnou připomínku uplatnilo MF v připomínkovém 
řízení k věcnému záměru. Text odůvodnění věcného záměru byl 
upraven a tato úprava byla ze strany MF akceptována jako 
dostačující. Takto upravené odůvodnění je použito i u návrhu 
zákona. Vláda se při schvalování věcného záměru ke vzorci 
automatického stanovení důchodového věku nepřiklonila. Jinak 
se v tomto směru zachovává stávající právní stav, kdy stanovení 
konkrétního důchodového věku je prováděno zákonem na základě 
rozhodnutí vlády. Stanovit vzorec automatického stanovení 
důchodového věku by byla koncepčně jiná varianta (která se 
v některých státech již uplatňuje); vzorec obsahuje navrhovaný 
revizní mechanismus a z něho bude vycházet pravidelná zpráva 
předkládaná MPSV vládě. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Dlouhodobě upozorňujeme, že v případě zavedení revizního 

mechanismu je současné zastropování zcela nadbytečné a povede navíc 
ke zhoršení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Pro 
dlouhodobé projekce a také hodnocení udržitelnosti ze strany Evropské 

 
Vysvětleno. Podoba předloženého návrhu vychází z vládou 
schváleného věcného záměru s tím, že vláda svým usnesením 
uložila předložit návrh ve dvou variantách ukončení zvyšování 
důchodového věku, a to při 65 a 67 letech. Předkladatel se 
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Resort Připomínky Vypořádání 
komise bude relevantní pouze strop věkové hranice a nikoliv revizní 
mechanismus, který bude podmíněn ochotou vlády i Parlamentu ke 
zvyšování důchodového věku. Bylo by mnohem vhodnější věkovou 
hranici upravovat ze stávajícího stavu, který odpovídá současným 
demografickým projekcím. Výsledný důchodový věk by v budoucnu 
byl naprosto shodný s důchodovým věkem určeným revizním 
mechanismem dle předloženého návrhu zákona.  

nemůže od tohoto usnesení odchýlit. Jinak se poznamenává, že 
revizní mechanismus není pro vládu závazný; viz též reakci na 
předchozí připomínky. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Cílový poměr 25 % (tj. čtvrtina života stráveného v důchodu) je 

stanoven arbitrárně, bez posouzení dalších kritérií (např. očekávané 
saldo důchodového systému, celkový počet důchodců, jejich příjmová 
situace, životní náklady apod.). 

 
Vysvětleno. Předkladatel věcně souhlasí s tím, že právě zpráva, 
která bude v pravidelných intervalech předkládána ze strany 
MPSV, bude dávat případnou úpravu důchodového věku 
k dosažení cíle 25 % do kontextu dalších důležitých (ze strany 
MF zmiňovaných) ekonomických i neekonomických kritérií, 
které budou ve zprávě MPSV zohledňovány. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 V rámci diskusí o zavedení revizního mechanismu se vždy hovořilo 

z velké části o automatizovaném systému na úpravu věkové hranice 
tak, aby byla zajištěna relativně konstantní doba strávená v důchodu 
pro všechny generace, ať už absolutně či relativně. Nesouhlasíme se 
změkčováním fungování revizního mechanismu, který by ve výsledku 
vedl k tomu, že by věková hranice zůstala zastropována. Návrh v této 
podobě jde také proti doporučením Evropské komise. Úprava 
důchodového věku je jediným klíčovým parametrem důchodového 
systému, kterým je možné na změny ve struktuře populace a doby 
dožití efektivně reagovat. Věková hranice pro odchod do starobního 
důchodu by tak měla být automaticky upravena v souladu se změnou 
doby dožití bez ohledu na další okolnosti. 

 
Vysvětleno. Návrh vychází z věcného záměru schváleného 
vládou. Zároveň platí, že i s ohledem na předchozí připomínku 
MF nepovažuje předkladatel plně automatickou vazbu 
důchodového věku pouze na demografický parametr bez 
možnosti zohlednit další ekonomická i neekonomická kritéria za 
vhodný. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 K Důvodové zprávě: Jak u základní varianty, tak u varianty 

zastropování odchodu v 65 a 67 letech (grafy 4, 6) dochází k značnému 
růstu míry ohrožení chudobou u populace starobních důchodců. Bylo 
by vhodné zde blíže specifikovat, z jakých důvodů k tomu bude 

 
Vysvětleno. Vzhledem tomu, že nárůst míry ohrožení chudobou 
není způsobem navrhovanými změnami, považuje předkladatel 
detailní rozbor vývoje bez zásahu za potenciálně matoucí pro 
čtenáře, kteří by mohli nabýt dojmu, že tento vývoj je způsoben 
navrhovanou změnou. Definice vyrovnaného příjmu vychází 
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Resort Připomínky Vypořádání 
docházet. Obdobně zde chybí definice „vyrovnaného příjmu“.  z jednotných postupů stanovení indikátoru míry ohrožení 

chudobou na úrovni EU. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 K Důvodové zprávě: Předkladatelé uvádějí, že dle stávající prognózy 

odpovídá vytyčeným cílům hranice 68,6 let pro osoby narozené v roce 
1994. Podle stávající úpravy by měly odejít do důchodu ve věku 69,8 
let v roce 2064. Domníváme se, že rozdíl cca jednoho roku při 
nejistotách daných horizontem cca 45 let není tak významný, aby v 
dnešní době vyžadoval legislativní ošetření.  

 
Vysvětleno. Návrh vychází z vládou schváleného věcného 
záměru, kdy se vláda ztotožnila s potřebou pravidelné revize 
stanovení důchodového věku. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
Návrh znamená značnou zátěž státního rozpočtu navíc s rizikem dalšího 
navýšení v případě, že by nedocházelo k pravidelnému schvalování novel. 
Materiál by měl konkrétně specifikovat, z jakých zdrojů bude zajištěno 
potřebné dodatečné financování.  

 
Vysvětleno. Nelze předjímat další vývoj, kdy by „nedocházelo 
k pravidelnému schvalování novel“. Je nutno vycházet z toho, že 
budoucí vlády budou zodpovědné a pravidelně se otázkou 
důchodového věku budou zabývat. Návrh zákona sám o sobě 
žádnou zátěž státního rozpočtu nepřináší a bilance příjmů a 
výdajů důchodového systému není ovlivňována jen nastavením 
důchodového věku. Navíc se navrhované změny v nastavení 
důchodového věku (pokud nedojde dříve k jeho úpravě) projeví 
až v delším horizontu. 

Ministerstvo 
financí 

 Podle předloženého materiálu budou mít navrhované změny dopady 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, které jsou vyčísleny 
makroekonomickými indikátory. Z pohledu přípravy budoucích ročních 
státních rozpočtů a střednědobých výhledů půjde o navýšení 
mandatorních výdajů, které bude vyžadovat přijetí konkrétních 
fiskálních opatření k dosažení fiskálních cílů budoucích vlád. Jde o 
politické rozhodnutí. 

Vysvětleno.  Předkladatel souhlasí s konstatováním, že přijetí 
konkrétních fiskálních opatření bude též politickým rozhodnutím; 
jinak viz též reakci na předchozí připomínky. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

K RIA 
 Str. 22 – závěrečná zpráva RIA. Doporučujeme připsat mezi slova 

„svými“ a „kapacitami“ slovo „stávajícími“, protože jinak ona věta 
nedává moc význam.  

 Str. 2, odst. 1 - závěrečná zpráva RIA: Uvést „potřebu“ nikoli 
„potřeba“.  

 Str. 35, odst. 3 - závěrečná zpráva RIA: „Nezanedbatelným faktorem je 
rovněž flexibilní trh práce, který nebude odmítat zkušené pracovníky, 
ale naopak efektivně využívat jejich potenciál“. Lze dávat do přímé 
souvislosti flexibilní trh práce a potenciál pracovníků? Není potenciál 
pracovníků lépe využít tehdy, když působí delší dobu v jednom odvětví 
(na jedné pozici) kde se mohou dále rozvíjet?  

 S ohledem na naše dlouhodobé výhrady k transparentnosti 
doporučujeme nahrazovat tvrzení o zvýšení transparentnosti (např. str. 
1 - závěrečná zpráva RIA): „Cílem je zavést explicitní kritérium 
ohledně způsobu stanovení jejich důchodového věku,…“. Toto 
vyjádření je rozhodně více relevantní než vyjádření o transparentnosti.  

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Vysvětleno. Jde jen o stručný popis faktorů, které mohou 
ovlivňovat či působit na fiskální udržitelnost v kontextu EU; 
flexibilní trh práce není přitom nezanedbatelným faktorem. 
 
 
 
 
Vysvětleno. Jde o vyjádření jednoho z cílů, které předkladatel 
(MPSV) předkládaným materiálem sleduje. 

Ministerstvo 
financí 

K Důvodové zprávě 
 Doporučujeme opravit formulaci nabytí účinnosti ve zvláštní části 

důvodové zprávy, k čl. IV. 

 U grafů doporučujeme svislou osu začínat 0. V grafech 3 a 5 jsou 
chybně uvedena %.  

 V důvodové zprávě chybí analýza stavu, který by nastal, pokud by 
na základě zprávy MPSV a ČSÚ byla udržována průměrná část života 
strávená ve starobním důchodu na 25 %. Na základě grafu 3 a 5 lze 
usoudit, že by došlo ještě k většímu zhoršení udržitelnosti penzijního 
systému, než na základě variant I a II.  

 Str. 17: V grafu 7 chybí srovnání se současným stavem a čistými 
variantami zastropování č. I a II.  

 I když lze dohledat v závěrečné zprávě RIA, bylo by vhodné situaci 

 
Akceptováno. 
 
Vysvětleno. Vláda se svým rozhodnutím přikloní buď k variantě 
I nebo variantě II, přičemž na základě tohoto rozhodnutí bude 
nepreferovaná varianta jak z návrhu zákona,  tak i z důvodové 
zprávy vypuštěna. Nedává tedy smysl tyto varianty v důvodové 
zprávě spojovat (důvodová zpráva není RIA, kdy by se 
hodnotily možnosti, ale pouze se odůvodňuje příslušný 
konkrétní návrh). Jinak podrobnější analýzy obsahuje RIA, která 
byla pro účely jednání vlády upravena a doplněna tak, aby 
zachycovala obě předkládané varianty 
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Resort Připomínky Vypořádání 
ohledně nižší „benefit ratios“ ve variantách I a II rovněž doplnit 
ilustrativním grafem, aby byly názorně patrné rozdíly.  

Pro kompletní komparaci by bylo preferenční mít srovnané všechny 
varianty se současným stavem v jednom grafu, nikoliv každou variantu 
se současným stavem zvlášť.  

Ministerstvo 
financí 

Závěr 
U návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony požadujeme zvolit variantu II. 

 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. II bodu 3 – k § 4a zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení: 
1. Cílem předkladatele je dle důvodové zprávy zavést úkol pro 

Ministerstvo práce a sociálních věcí spočívající v předkládání „Zprávy 
o stavu důchodového systému …“ vládě pro účely pravidelného 
přezkoumávání stanovení důchodového věku, přičemž klíčovým má být 
posouzení, zdali nastavení důchodového věku umožňuje pojištěnci 
strávit čtvrtinu svého života jako poživatel starobního důchodu. Dle 
našeho názoru je však tento záměr promítnut do navrženého 
normativního textu velmi nesrozumitelně až nepřesně, neboť v § 4a je 
použita celá řada nejasných výrazů. Hovoří se zde o „jednotlivých 
generacích“, aniž by bylo definováno, co je tímto pojmem myšleno, 
ačkoli zároveň se ustanovení týká i „všech osob“, které v roce 
předložení zprávy dosáhly stanoveného věku. Zavádějící jsou i odkazy 
„čtvrtina součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života“, 
neboť není jasné, které hodnoty by měly být do vzorce doplněny. 
Mechanismus výpočtu přitom neozřejmuje ani důvodová zpráva. 
Ostatně se nabízí otázka, proč je navrhováno řešení založené na 
zmíněné „čtvrtině součtu tohoto věku a této očekávané střední délky 
života“, když věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování 
důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci 
mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku vymezoval 
kontrolní parametr jinak, a to konkrétně: „Kontrolní parametr se 

Vysvětleno. Dle názoru předkladatele jsou v návrhu uvedené 
formulace jasnější a přesnější než textace ve věcném záměru, a 
proto byly do návrhu zákona promítnuty. Zároveň odpovídá 
usnesení vlády, resp. stanovisku LRV, se kterým se vláda 
ztotožnila, a to, že má být úprava „revizního mechanismu“ 
zestručněna. Jinak lze uvést, že navržená formulace odpovídá 
odborným principům. 
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stanoví jako procentuální podíl očekávané doby dožití v době dosažení 
daného věku a očekávané střední délky života těchto osob, která se 
stanoví jako prostý aritmetický průměr očekávané střední délky života 
muže a ženy.“ Doporučujeme proto v zájmu právní jistoty ustanovení 
přepracovat, přičemž tato připomínka se shodně týká i § 10b. 

2. Z formulace ustanovení („informaci o stanovení důchodového věku tak, 
aby…“ není ani zřejmé, zdali zpráva představuje informaci nebo návrh. 
Informace totiž z podstaty věci nemůže být o stavu, který zatím 
neexistuje a věcně se tak bude jednat o návrh. 

 
 
 
3. Použitá formulace „rok, který končí číslicí…“ je matoucí, číslicí totiž 

může končit pouze letopočet, tedy číselné označení konkrétního 
kalendářního roku. Za praktičtější však považujeme uvést, že se zpráva 
předkládá každých 5 let vždy do 30. června a počátek (první rok) plnění 
této povinnosti určit v přechodných ustanoveních. Připomínka 
se shodně týká i § 10b. 

4. Dáváme na zvážení volbu názvu zprávy předkládané podle § 4a – 
z první věty tohoto ustanovení není jasné, kde vlastně končí textu názvu 
zprávy. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. Formulace byla upravena tak, aby z ní 
jednoznačně vyplývalo, že se nebude jednat o návrh konkrétní 
právní úpravy, ale o materiál, který bude obsahovat informaci, 
jak by měl být důchodový věk stanoven, aby byl naplněn revizní 
mechanismus (konkrétní právní úprava bude pak vypracována až 
na základě konkrétního zadání vlády). 
 
Vysvětleno. Pokud se hovoří o kalendářním roce (což je 
v návrhu zákona uvedeno), pochybnosti nevznikají; každý 
kalendářní rok končí nějakou číslicí. 
 
 
 
Akceptováno. Návrh zprávy byl dílčím způsobem upřesněn, a  
to  v návrhu zákona vložením předložky „o“ a formulací 
v důvodové zprávě; vzhledem k tomu, že zprávu bude 
předkládat jen MPSV, nevznikají u MPSV jako předkladatele 
pochybnosti o názvu zprávy. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. II bodu 4 – k § 10b zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení: 
 Upozorňujeme, že slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
se vykládají jako kdekoli na internetu, proto je doporučujeme nahradit slovy 
„na svých internetových stránkách“ (tedy internetových stránkách Českého 
statistického úřadu). 

 Vysvětleno. Je logické, že ČSÚ bude zprávu uveřejňovat na 
svých internetových stránkách, byla však ponechána původní 
formulace z důvodu jednotné právní úpravy, a to vzhledem 
k dikci § 18 odst. 3 zákona o státní statistické službě, kde je 
rovněž použita formulace „způsobem umožňující dálkový 
přístup“. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

V otázce stanovení maximálního důchodového věku (65 nebo 67 let) 
preferujeme variantu č. I., tj. stanovení maximálního důchodového věku ve 
výši 65 let. 

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

K odůvodnění nabytí účinnosti dané normy: Doporučujeme odstranit zjevně 
nesprávný (protiřečící si) údaj o nabytí účinnosti. 

Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 
Přikláníme se k variantě ukončení zvyšování důchodového věku při 
dosažení 65 let. 

 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínky 
2. a) V § 29 odst. 1 požadujeme vypustit písm. j) a k) vypustit. 
 

       3. Do návrhu požadujeme doplnit nový novelizační bod, který zní: 
V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno g), které zní:  
„g) 25 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 1 rok vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.“. 
 
Odůvodnění k připomínkám 2 a 3:  
Z hlediska vzrůstající mobility české společnosti (práce v zahraniční i mimo 
Evropskou unii pro zahraniční zaměstnavatele) je nevhodné prodlužování 
minimální doby pojištění. Vzhledem k tomu, že cílem návrhu zákona je 
ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení 65 let, měla by tomu 
odpovídat i stanovená minimální doba pojištění. Z tohoto důvodu 
považujeme za vhodné alespoň pro budoucí roky zastavit prodlužování 
minimální doby pojištění. 

 
Neakceptováno. Příslušný návrh jde nad rámec navrhované 
úpravy a vládou schváleného věcného záměru. Zároveň je třeba 
dodat, že zvyšování minimální potřebné doby pojištění na 35 let 
bylo schváleno již v roce 2008, a to v kombinaci s pokračováním 
zvyšování důchodového věku na 65 let. Navrhovaná právní 
úprava tedy i v případě, že by se vláda přiklonila k variantě I, 
bude odpovídat stavu platnému do roku 2011.Není dána přímá 
souvislost navrhovaného zákona a problematiky doby pojištění. 
Připomínka není nijak podrobně zdůvodněna. 
K připomínce se podrobněji uvádí: 
Pokud se jako  důvod uvádí mobilita, pak lze uvést, že dopady 
mobility ve vztahu k zahraničí řeší jednak právní předpisy EU o 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení, jednak mezinárodní 
smlouvy o sociálním zabezpečení; všechny tyto dokumenty 
upravují vzájemný zápočet dob pojištění. Stanovení potřebné 
doby pojištění na 35 let (včetně náhradních dob)  bylo  provedeno 
již v roce 2008 (zákon č. 306/2008 Sb.) s účinností od roku 2010, 
kdy byl zároveň stanoven cílově nejvyšší důchodový věk na 65 let 
(podle předkládaného návrhu zákona se přitom důchodový věk 
nemá stanovovat v nižší věkové hranici). Je třeba mít na zřeteli i 
to, že zákonem č. 267/2014 Sb. již došlo k úpravě podmínky 
potřebné doby pojištění tak, že postačuje též získání jen 15 let 
doby pojištění (bez náhradních dob) a dosažení věku aspoň o 5 let 
vyššího, než je obecný důchodový věk stanovený pro muže 
stejného data narození. Akceptací návrhu by došlo k věcnému 
nesouladu ve vymezení jednotlivých podmínek vzniku nároku na 
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starobní důchod, neboť při dosažení důchodového věku by bylo 
třeba získat 35 let doby pojištění, zatímco při dosažení věku jen o 
1 rok vyššího, než je důchodový věk, by postačovalo získání jen 
25 let doby pojištění.  
Změna základních podmínek vzniku nároku na starobní důchod 
by měla být zevrubně posouzena, a to i v kontextu ostatních 
parametrů důchodového systému. Navíc s požadavkem 
Ministerstva zemědělství by byly spojeny nemalé finanční 
dopady, které však nejsou vyčísleny.  
Připomínka byla projednána, ale bez dosažení dohody. 
Ohledně připomínky trvá rozpor. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 
Požadujeme sjednotit definované varianty a ekonomické dopady 
navrhovaných variant uvedené v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) s definovanými variantami a ekonomickými dopady 
uvedenými v Důvodové zprávě pod bodem G. 

 
Akceptováno. 

Česká 
národní 
banka 

Zásadní připomínka 
Deklarovaným východiskem pro revizi důchodového věku je princip, že 
pojištěnec by měl v okamžiku dosažení důchodového věku strávit 
v důchodu ¼ své očekávané střední délky života. Tato hodnota však 
v předkládaném materiálu není hlouběji zdůvodněna, stejně tak není 
zdůvodněno, proč by odchylka od této hodnoty právě o 1 procentní bod 
(resp. vybočení z intervalu 24 % - 26 %) měla vést k přehodnocení věkové 
hranice pro odchod do důchodu. 
 
Významné riziko předloženého návrhu spočívá v poměrně vysoké míře 
nejistoty dlouhodobých demografických projekcí, které s prodlužujícím se 
horizontem výrazně ztrácejí predikční schopnost (aktuální odhady pro 
předkládanou novelu jsou založeny na prognózách s horizontem 
ohraničeným rokem 2060). Dlouhodobé demografické projekce přitom 
budou hrát v nově navrženém systému zásadní roli.  
 
Další riziko vyplývá z toho, že navrhovaný postup pro případné změny 
důchodového věku v závislosti na změně očekávané střední délky života 

 
Neakceptováno. Text návrhu odpovídá vládou schválenému 
návrhu věcného řešení, od kterého se nemůže předkladatel při 
přípravě paragrafovaného znění významně koncepčně odchýlit. 
Připomínky byly detailně konzultovány ve snaze o jejich 
vypořádání. ČNB chápe argumenty předkladatele, proč je 
předloženo řešení v takovéto podobě, a že v zásadě není možné se 
od něho odchýlit, nicméně na svých uvedených koncepčních 
výhradách, zejména v otázce „síly“ (vymahatelnosti) 
navrhovaného revizního mechanismu a na to navazujícího 
fiskálního rizika, nadále trvá. Z pohledu hladiny ukončení 
zvyšování důchodového věku považuje ČNB za méně rizikovou, 
byť koncepčně by preferovala jiné řešení, variantu II, tj. ukončení 
při věku 67 let. 
Připomínka byla projednána, ale bez dosažení dohody. 
Ohledně připomínky trvá rozpor. 
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není automatický, nýbrž ponechává prostor pro diskreci v exekutivních 
orgánech (ze zprávy o vývoji důchodového systému vzejde pouze 
doporučení pro rozhodnutí vlády o úpravě důchodového věku). To otevírá 
prostor pro možnost, že v důsledku politického cyklu nemusí být 
implementováno „nepříjemné“ řešení spočívající v navýšení důchodového 
věku (v důsledku rostoucí očekávané střední délky života v demografické 
prognóze), čímž se do budoucna mohou v důchodovém systému kumulovat 
negativní dopady. 
 
Zásadním nedostatkem předloženého návrhu je též skutečnost, že oproti 
stávající zákonné úpravě, která nelimituje věk odchodu do důchodu, vede k 
významnému zhoršení ve všech parametrech rozpočtové udržitelnosti. Jak 
Varianta I, tak Varianta II vedou ve větší či menší míře k dodatečné potřebě 
fiskální konsolidace, ke zvýšení celkového implicitního dluhu a k nárůstu 
výdajů z veřejných rozpočtů na důchody. Namísto konsolidace 
důchodového systému tedy předložená úprava zvyšuje jeho nerovnováhu a 
zhoršuje dlouhodobou udržitelnost. 
 
Z předloženého materiálu je zřejmé, že regulace pouze jednoho (sociálně a 
politicky citlivého) parametru, tj. věku odchodu do důchodu, neřeší 
celkovou nerovnováhu důchodového systému opírajícího se o průběžně 
financovaný první pilíř. Důchodový systém vyžaduje komplexní reformu, tu 
však tato novela nepřináší. 

Český 
statistický 
úřad 

Zásadní připomínka 
1. Důvodová zpráva – str. 10. 3. odstavec 
Český statistický úřad požaduje upravit znění odst. 3 na str. 10 Důvodové 
zprávy, kde je konstatováno, že příprava zpráv o demografickém vývoji  
a vývoji důchodového systému si na straně Českého statistického úřadu 
nevyžádá dodatečné finanční prostředky. Uvedený text není v souladu  
s bodem 3.1. Identifikace nákladů a přínosů Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace (RIA), v němž se v 1. odst. na str. 13 uvádí, že zavedení 
pravidelné revize důchodového věku bude spojeno s dodatečnými náklady 
na straně ČSÚ spojenými se vznikem Oficiální demografické prognózy, a 
proto ČSÚ požaduje změnu textu Důvodové zprávy v této části. 

 
Akceptováno. Text upraven. 
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Na vznik nákladů s nově uloženým úkolem ČSÚ upozorňoval již při 
přípravě a projednávání návrhu věcného záměru zákona upravujícího 
ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let  
a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového 
věku. 

Český 
statistický 
úřad 

Zásadní připomínka 
2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Český statistický úřad upozorňuje na skutečnost, že předkládaná RIA 
vychází ze schválené RIA k věcnému záměru zákona upravujícího ukončení 
zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let  
a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového 
věku, avšak její znění není na mnoha místech aktualizované, a to v použité 
terminologii, úpravě znění zohledňující alternativní věk pro ukončování 
zvyšování důchodového věku a zpracování navržených variant na str. 12. 
ČSÚ proto požaduje upravit znění RIA tak, aby odpovídala předloženému 
návrhu zákona. 

 
Akceptováno částečně. Text RIA byl dílčím způsobem upraven, 
aby lépe zohledňoval navrhované varianty. 

Český 
statistický 
úřad 

Zásadní připomínka 
3. Shrnutí Závěrečné zprávy RIA, předpokládaný termín nabytí 

účinnosti 
Český statistický úřad požaduje uvést do souladu předpokládaný termín 
nabytí účinnosti návrhu zákona v Shrnutí Závěrečné zprávy RIA  
a návrhem ustanovení čl. IV, který stanoví, že zákon nabývá účinnosti  
1. ledna 2018. 
 
Odůvodnění: 
V rámci Shrnutí Závěrečné zprávy RIA je navržena účinnost návrhu zákona 
prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
Předložený návrh však stanoví den účinnosti jinak. ČSÚ proto požaduje 
uvedení obou dokumentů v soulad. 
 

 
Akceptováno. 

Český 
statistický 
úřad 

1. Důvodová zpráva, str. 8, poznámka pod čarou č. 1 
Český statistický úřad v textu poznámky doporučuje blíže uvést, které 
dlouhodobé projekce byly dotčeny aktualizací. 

Akceptováno. 
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Český 
statistický 
úřad 

2. Důvodová zpráva, str. 16 poslední odstavec 
Český statistický úřad navrhuje nahradit slova „aktuálních 
demografických prognóz“ slovy „poslední dostupné demografické 
prognózy autorů B. Burcina a T. Kučery: Prognóza populačního vývoje 
České republiky za období 2008-2070 (+ Projekce do roku 2150 z roku 
2010)“. 

Akceptováno. 

Český 
statistický 
úřad 

3. Důvodová zpráva, str. 17 
Český statistický úřad navrhuje upravit 2. větu v 2. odstavci na str. 17 
Důvodové zprávy tak, aby se zvýšila srozumitelnost informace o 
obsahu Zprávy o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace 
v ČR, např.: 
„Tato zpráva vypracovávaná Českým statistickým úřadem bude 
obsahovat informaci o věku, při jehož dosažení bude očekávaná 
(zbývající) střední délka života pro jednotlivé generace představovat 
jednu čtvrtinu jejich celkové očekávané délky života, a souhrnné 
zhodnocení očekávaného demografického vývoje na období nejméně 50 
následujících let.“ 

Odůvodnění: 
Vzhledem k obtížně pochopitelné formulaci textu týkající se obsahu Zprávy 
o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v ČR, ČSÚ navrhuje 
úpravu znění této části Důvodové zprávy.  

Akceptováno. 

Český 
statistický 
úřad 

4. Důvodová zpráva, str. 18, účinnost 
Český statistický úřad požaduje uvést v soulad znění Důvodové zprávy 
k ustanovení čl. IV s navrženým zněním tohoto ustanovení. 

Odůvodnění: 
Předložený návrh paragrafovaného znění zákona uvádí jako den nabytí 
účinnosti 1. leden 2018. Důvodová zpráva však předpokládá „den nabytí 
účinnosti dnem 1. ledna 2018 druhého kalendářního měsíce následujícího 
po vyhlášení zákona“. ČSÚ proto požaduje uvedení obou dokumentů 
v soulad.  

Akceptováno. 
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HKČR Obecná připomínka k předkládanému materiálu 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) konstatuje, že 
návrh nemá dopady na podnikatelskou veřejnost. HK ČR nicméně v  
souvislosti s návrhem považuje za důležité zdůraznit, že navržená novela 
podobně jako v případě tzv. druhého pilíře pouze pasivně ruší opatření 
přijatá v rámci důchodové reformy. Původně přijatá, jakkoliv možná ne 
zcela dokonalá opatření měla za cíl zlepšit fiskální udržitelnost penzijního 
systému, současná vláda ale aktivně nepřichází s žádným jiným vlastním 
řešením. Vláda tedy de facto rezignovala na důchodovou reformu, což nelze 
označit z hlediska predikce vývoje veřejných výdajů České republiky za 
společensky odpovědné. 

Z předložených dvou variant se HK ČR přiklání k variantě č. 2 – věk 
odchodu do důchodu v 67 letech, protože modelovaný výsledný dopad na 
veřejné finance není do budoucna tak negativní jako v případě varianty č. 1.  

 
 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

KZPS Obecně:  
Návrh zákona považujeme za nezbytný, jelikož potřeba novelizace nepřímo 
vyplývá ze současného legislativního stavu, který by do budoucna mohl 
připouštět setrvalé a neomezené zvyšování důchodového věku. Potřebnost 
spatřujeme rovněž ve stabilizaci tzv. prvního pilíře důchodového systému, 
v jehož rámci je zapotřebí nastavit dlouhodobě udržitelný systém 
financování, který bude transparentní pro veřejnost a bude adekvátně 
reagovat na očekávaný demografický vývoj. 
 

 
Vzato na vědomí. 

KZPS Zásadní připomínka 
V rámci předkládaného návrhu preferujeme Variantu II (důchodový věk 
činí cílově 67 let se zrušením automatického zvyšování) 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že s Variantou II se pojí nižší zátěž důchodového systému, 
navíc zvýšením věku pro odchod do důchodu se podaří zmírnit 
socioekonomické důsledky odchodu do důchodu (pokles životní úrovně). 
S ohledem na předpokládané prodlužování střední délky života 

 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 
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nepředpokládáme, že by toto opatření mělo vést ke snížení jeho kvality.  
Při jisté míře zobecnění lze konstatovat, že u současných zaměstnanců 
výrazně klesá práceschopnost a výkonnost již před dosažením důchodového 
věku. Zároveň platí, že při jakémkoliv nastavení věku pro odchod do 
starobního důchodu budou existovat výjimeční zaměstnanci, kteří budou 
schopni s nezměněnou výkonností pracovat i po dosažení důchodového 
věku. Z našeho úhlu pohledu je tedy potřeba umožnit včasný odchod do 
důchodu těm, kteří to potřebují, a zároveň nastavit legislativu v oblasti 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení tak, aby těm ostatním 
umožnila smysluplné a oboustranně výhodné (tj. pro společnost i pro 
jedince) pracovní zapojení i po dosažení stanoveného důchodového věku. 

UZS Obecně: Návrh zákona považujeme za nezbytný, jelikož potřeba novelizace 
nepřímo vyplývá ze současného legislativního stavu, který by do budoucna 
mohl připouštět setrvalé a neomezené zvyšování důchodového věku. 
Potřebnost spatřujeme rovněž ve stabilizaci tzv. prvního pilíře důchodového 
systému, v jehož rámci je zapotřebí nastavit dlouhodobě udržitelný systém 
financování, který bude transparentní pro veřejnost a bude adekvátně 
reagovat na očekávaný demografický vývoj. 

Vzato na vědomí. 

UZS Zásadní připomínka 
V rámci předkládaného návrhu preferujeme Variantu II (důchodový věk 
činí cílově 67 let se zrušením automatického zvyšování) 

Odůvodnění: Domníváme se, že s Variantou II se pojí nižší zátěž 
důchodového systému, navíc zvýšením věku pro odchod do důchodu se 
podaří zmírnit socioekonomické důsledky odchodu do důchodu (pokles 
životní úrovně). S ohledem na předpokládané prodlužování střední délky 
života nepředpokládáme, že by toto opatření mělo vést ke snížení jeho 
kvality.  
Při jisté míře zobecnění lze konstatovat, že u současných zaměstnanců 
výrazně klesá práceschopnost a výkonnost již před dosažením důchodového 
věku. Zároveň platí, že přijakémkoliv nastavení věku pro odchod do 
starobního důchodu budou existovat výjimeční zaměstnanci, kteří budou 
schopni s nezměněnou výkonností pracovat i po dosažení důchodového 
věku. Z našeho úhlu pohledu je tedy potřeba umožnit včasný odchod do 

 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 
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důchodu těm, kteří to potřebují, a zároveň nastavit legislativu v oblasti 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení tak, aby těm ostatním 
umožnila smysluplné a oboustranně výhodné (tj. pro společnost i pro 
jedince) pracovní zapojení i po dosažení stanoveného důchodového věku. 

ÚV -VÚV Obecně konstatujeme, že preferujeme variantu I (maximální důchodový 
věk 65 let)  

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

ÚV -VÚV Zásadní připomínka 
K § 64, odstavec 3: Požadujeme změnu slova „manžel (manželka)“ 
v obou výskytech v tomto odstavci za slovo „jiné fyzické osoby, jež je 
vlastníkem účtu". 

 
Odůvodnění: Možnost zaslání důchodu na bankovní účet, který příjemce 
důchodu vlastní, nebo který vlastní jeho manžel či manželka, se jeví z 
dnešního pohledu překonaná. Je celá řada případů, kdy příjemce důchodu je 
disponentem účtu, který vlastní někdo jiný z jeho rodiny, ale ten zároveň 
není manželem či manželkou. V takovém případě nutíme příjemce důchodu 
chodit fyzicky na poštu a prostřednictvím vložení částky na účet z poukázky 
důchodu tak poslat důchod na jím požadovaný účet. To do jisté míry 
omezuje práva příjemce důchodu. Proto navrhujeme změnu v tom smyslu, 
že příjemce důchodu určí účet, na nějž se bude důchod zasílat a nebude 
omezen pouze vlastnictvím takového účtu. 

 
Vysvětleno. Požadované doplnění jde nad rámec vládou 
schváleného věcného záměru a zcela mimo návrhem zákona 
upravované oblasti (tj. problematiky důchodového věku). Je třeba 
zdůraznit, že akceptování této připomínky by bylo v rozporu 
s dosavadní koncepcí celého ust. § 64 a znamenalo by vznik řady 
přeplatků, které by musela ČSSZ složitě vymáhat. V případě 
akceptování návrhu by bylo nezbytně nutné nově upravit i 
odpovědnost těchto „jiných fyzických osob“ za vrácení neprávem 
vyplacených částek spolu s úpravou jejich povinností (včetně 
souhlasu se zasíláním důchodu na jejich účet a sdělení potřebných 
identifikačních údajů); to by však současně vyžadovalo také 
novelizovat příslušná ustanovení zejm. v zákoně o bankách. 
Kromě toho by bylo velmi problematické s ohledem na praktické 
zkušenosti přistoupit na to, aby si každý mohl určit, na jaký účet 
(bez ohledu na vlastníka účtu) má být jeho důchod vyplácen; 
přitom existuje reálné riziko, že realizace tohoto návrhu by mohla 
ohrozit zejména ty důchodce, kteří vzhledem k vysokému věku, 
zdravotním problémům či mentálním schopnostem nebudou 
schopni posoudit důsledky převodu výplaty na účet jiné osoby. 

ÚV -VÚV Zásadní připomínka 
K § 64, odstavec 3: Požadujeme nahrazení slova "ve třetím" slovy "v 
následujícím". 
 

Odůvodnění: Vyplácení důchodu je nárokovým úkonem veřejné správy. 
Česká správa sociálního zabezpečení popřípadě jiný plátce důchodu 

 
Vysvětleno. Požadované doplnění jde nad rámec vládou 
schváleného věcného záměru a zcela mimo návrhem zákona 
upravované oblasti (tj. problematiky důchodového věku). Při 
zvažování, zda tuto připomínku akceptovat, je třeba vycházet 
z technických možností ČSSZ. ČSSZ zajišťuje měsíčně 2,9 
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Resort Připomínky Vypořádání 
využívají podle související legislativy k výkonu dané agendy svoje 
agendové informační systémy, které jsou informačními systémy veřejné 
správy. V dnešní době je naprosto nepřípustné, aby změna účtu, na nějž se 
poukazuje důchod, trvala tři měsíce. Příjemce důchodu má plné právo 
změnit bankovní účet, na nějž se mu důchod poukazuje. Navíc v kombinaci 
s následující větou se plátce důchodu vyviňuje ze situací, kdy sice příjemce 
důchodu požádá z jakéhokoliv důvodu o změnu účtu, ale plátce to vyřeší až 
nejdéle za tři (respektive tedy čtyři) další měsíce a neschopností plátce 
rychle reagovat na takovouto žádost vznikne příjemci újma. 

milionu výplat důchodů, za rok je zpracováno cca 500 tis. změn 
souvisejících se způsobem výplaty. Lhůta tří měsíců je přitom 
nejdelší možnou lhůtou – stávající programové vybavení má 
ČSSZ upraveno tak, že v řadě případů jsou ve skutečnosti tyto 
lhůty kratší, ale zakotvení zákonné povinnosti provádět změny ve 
všech případech od následujícího měsíce je ze strany ČSSZ 
v současné době technicky nesplnitelné. Nicméně ČSSZ již 
přistoupila k přípravě nového systému důchodových agend, který 
by umožňoval provádět změny v reálném kratším čase. 

KOM Předkladatel uvádí v části F důvodové zprávy, že návrh má neutrální dopad 
na rovnost mužů a žen. Ani v části C předkladatel jasně neuvádí, že návrh 
(část první -Varianta I), nakolik stanoví rozdílný důvodový věk pro starobní 
důchod pro muže a ženy a rovněž stanoví nižší důchodový věk v závislosti 
na počtu vychovaných dětí jenom pokud jde o ženy, zachovává po určitou 
dobu nerovné zacházení mezi muži a ženami. I když je toto nerovné 
zacházení v zásadě přípustné s ohledem na výjimky stanovené v čl. 7 odst. 1 
směrnice 79/7/EHS, v důvodové zprávě postrádáme závěry ověřování 
důvodnosti zachování výjimek. Soudní dvůr ve své judikatuře k čl. 7 
směrnice konstatoval, že z povahy výjimek obsažených v článku 7 odst. 1 
směrnice lze dovodit, že úmyslem komunitárního (dnes unijního) 
zákonodárce bylo umožnit členským státům dočasně zachovat výhody 
přiznané ženám, pokud jde o důchod, aby se tak umožnilo členským státům 
postupně přizpůsobovat své penzijní systémy, aniž by se narušila celková 
finanční rovnováha těchto systémů (viz. C-9/91 Equal Opportunities 
Commission, bod 15). 
 
Návrhu se dotýká zejména směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 
19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (dále jen „směrnice“).  

Směrnice se podle svého čl. 3 odst. 1 písm. a) vztahuje mj. i na „právní 
úpravu zajišťující ochranu pro případ … stáří“ a požaduje od členských 
států, aby přijaly opatření nezbytná ke zrušení právních a správních 
předpisů, které odporují zásadě rovného zacházení. Zásadou rovného 

Akceptováno. Důvodová zpráva byla doplněna. 
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zacházení směrnice rozumí „vyloučení jakékoli diskriminace na základě 
pohlaví buď přímo, nebo nepřímo…“ (srov. čl. 4 odst. 1). Čl. 7 odst. 1 
směrnice však členské státy umožňuje vyloučit z oblasti působnosti 
směrnice mj. „stanovení důchodového věku pro účely poskytování 
starobních důchodů“ jakož i „výhody poskytované v oblasti důchodového 
pojištění osobám, které vychovaly děti“. Ustanovení čl. 7 odst. 2 ukládá 
členským státům, které využily výjimky podle čl. 7 odst. 1, aby vyloučené 
oblasti pravidelně zkoumaly a aby si ověřily s ohledem na sociální vývoj 
v dané oblasti, zda je i nadále důvod pro zachování výjimek. Ustanovení čl. 
8 odst. 2 dále ukládá členským státům sdělit Komisi znění předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice včetně opatření, která přijmou 
k provedení čl. 7 odst. 2. Rovněž jim ukládá uvědomit Komisi o důvodech 
pro případné zachování dosavadních opatření v oblastech uvedených v čl. 7 
odst. 1 a o možnostech jejich pozdější revize.  

Návrh zákona je s právem EU plně slučitelný. Důvodovou zprávu však 
požadujeme doplnit. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
1. Požadujeme doplnit do ZZ RIA popis a vyhodnocení přínosů  
a nákladů variant předkládaných v normativním textu k výběru vládě,  
tj. variant zastropování důchodového věku na úrovni 65 a 67 let, bez 
zavedení revizního mechanismu. Vyhodnocení dopadů této varianty  
pro 65 let je obsaženo pouze v příloze ZZ RIA, dopadů obou těchto variant 
pak pouze v důvodové zprávě, zatímco v ZZ RIA je vyhodnocována (jako 
varianta 2) pouze společná varianta nezohledňující odlišné dopady takto 
rozdílně stanovených výší důchodového věku, navíc v podobě 
předpokládající zavedení pravidelného revizního mechanismu (v konkrétní 
podobě, tj. přizpůsobení důchodového věku aktuálnímu demografickému 
vývoji tak, aby u každé generace doba strávená v důchodu odpovídala 
čtvrtině života). Tento předpoklad však neodpovídá navrhované právní 
úpravě, která žádný obligatorní revizní mechanismus, tím méně pak v dané 
konkrétní podobě, nezavádí; nezavádí dokonce ani povinnost vlády 

 
Akceptováno. RIA byla doplněna o variantu stanovení 
důchodového věku na úrovni 67 let. 
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příslušnou úpravu navrhnout (jež by sama o sobě nebyla pro zajištění 
budoucí aplikace revizního mechanismu dostatečná), zavádí pouze 
povinnosti týkající se přípravy podkladů, jež by umožnily odpovídajícím 
způsobem změnit právní úpravu výše důchodové věku, pokud by se budoucí 
vlády a zákonodárné orgány rozhodly tuto úpravu - vždy v předpokládaném 
termínu a v dané podobě  - přijmout. Vyhodnocení variant v ZZ RIA tak 
poskytuje zavádějící představu o reálných dopadech navrhované úpravy. 
 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
2. Požadujeme doplnit do ZZ RIA mezi posuzované varianty i popis  
a vyhodnocení přínosů a nákladů varianty zavádějící automatický revizní 
mechanismus důchodového věku, tj. varianty zákonného zakotvení výpočtu 
důchodového věku pro jednotlivé generace  (ve shora popsané 
konkrétní podobě). Vyhodnocení této varianty (která je ve vztahu ke 
stanoveným cílům právní úpravy nepochybně relevantní) a porovnání jejích 
výhod a nevýhod s ostatními variantami zcela chybí (kromě stručné zmínky 
na str. 9 o řadě nejrůznějších - nespecifikovaných – rizik, jež toto řešení 
přináší,) a není tedy zřejmé, na základě jakých kritérií ve vztahu 
k deklarovaným cílům, popř. ve vztahu k jakým reálným cílům (např. je-li 
cílem pouze zamezit negativnímu vnímání mechanického prodlužování 
důchodového věku „donekonečna“ ze strany veřejnosti, s tím, že se 
nezbytné změny důchodového věku ponechají až budoucím rozhodnutím) 
byly zvoleny varianty navrhované v normativním textu. 
 

 
Akceptováno částečně. RIA byla po připomínkovém řízení 
částečně upravena a doplněna. Předkladatel však nepovažuje za 
vhodné a přínosné v situaci, kdy již byl vládou schválen věcný 
záměr a tedy konkrétní podoba řešení, se vracet do procesu 
hodnocení dopadů a doplňovat a posuzovat další varianty. Tento 
typ požadavku měl být (a nebyl) uplatněn již v rámci 
projednávání věcného záměru, aby jej pak vláda mohla posuzovat 
při schvalování věcného záměru. Automatický revizní 
mechanismus důchodového věku představuje koncepčně nové 
řešení, o kterém vláda nerozhodla a neuložila jej rozpracovat. 
Připomínka byla projednána a na základě tohoto projednání 
změněna na doporučující. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Připomínky: 
      k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
1. Doporučujeme ve shrnutí ZZ RIA pro větší přehlednost a 

srozumitelnost uvést pouze stručný popis a kvantifikaci dopadů 
v jednotlivých oblastech (namísto převzetí celých vysvětlujících pasáží 
textu ze ZZ RIA), a to s rozlišením pro varianty předkládané k 
rozhodnutí vládě.  

 
Neakceptováno, popřípadě vysvětleno. RIA byla v návaznosti 
na připomínkové řízení dílčím způsobem upravena. Pokud jde o 
hodnocení účinnosti tak, jak je uvedeno v připomínce, bude 
prováděno v rámci jednotlivých zpráv předkládaných MPSV 
v pravidelných 5 letých intervalech vládě. Vše s tím související je 
uvedeno v RIA i důvodové zprávě. 
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2. Doporučujeme přizpůsobit údaje v ZZ RIA aktualizovaným 

dlouhodobým projekcím, obdobně jako je tomu v důvodové zprávě, a 
odstranit tak rozpory v obsahu těchto dokumentů. 

3. Doporučujeme doplnit popis budoucího přezkumu účinnosti regulace  
o termíny jeho provádění a konkrétní indikátory, podle nichž bude 
hodnoceno naplnění stanovených cílů právní úpravy (jež z obsahu 
uváděné demografické prognózy a zprávy o důchodovém systému 
nevyplývají). S ohledem na deklarované cíle právní úpravy lze jako 
indikátory využít např. rozsah reálného přizpůsobení důchodového věku 
demografické prognóze (v konkrétní formě předvídané v ZZ RIA), míru 
shodnosti poměru doby strávené v důchodu k celkové délce života  
u jednotlivých generací apod., současně je vhodné porovnat reálný 
vývoj indikátorů využitých při hodnocení dlouhodobé finanční 
udržitelnosti (S2, implicitní dluh, výdaje na důchody v % HDP aj.)  
a sociálních dopadů (poměr průměrného důchodu a mzdy, míra 
ohrožení důchodců chudobou aj.) oproti předpokladům. 

 
ASO Po prostudování uvedeného návrhu zákona Asociace samostatných odborů 

sděluje, že nemá k tomuto návrhu žádné připomínky a souhlasí s variantou 
I. tj. stanovení pevné věkové hranice důchodového věku 65 let. 

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
kultury 

Ministerstvo kultury se přiklání k variantě I, a tedy nastavení maximálního 
důchodového věku na 65 let. 

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
kultury K čl. I a čl. II – úvodní větě 

Upozorňujeme předkladatele, že výčet novel zákonů neobsahuje jejich 
poslední novelu, která proběhla zákonem č. 137/2016 Sb.   

Akceptováno. Text upraven. 
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Ministerstvo 
kultury Ke zvláštní části důvodové zprávy – k čl. IV 

První věta této části důvodové zprávy vztahující se k navržené účinnosti 
předpisu obsahuje nejspíše v důsledku administrativní chyby slova 
„druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona“, ačkoli 
návrh zákona spojuje svou účinnost pouze se dnem 1. ledna 2018. 

Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj neuplatňuje připomínky a doporučuje 
variantu I. 
 

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
obrany 

…z hlediska působnosti Ministerstva obrany doporučuji k přijetí Variantu I, 
tedy stanovit jednotný důchodový věk 65 let u pojištěnců narozených po 
roce 1971. Uvedená varianta se více přibližuje záměru, aby pojištěnec mohl 
strávit ve starobním důchodu čtvrtinu svého života.  

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje podpořit variantu II., tj. 
stanovit pevnou věkovou hranici důchodového věku na 67 let. 

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

MŠMT Z navrhovaných dvou variant zastropovaného věku odchodu do důchodu 
upřednostňuji variantu I, tedy věk 65 let.  

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Sděluji Vám, že s ohledem na očekávaný demografický vývoj, jakož i další 
socioekonomické faktory předestřené v důvodové zprávě k předloženému 
návrhu zákona doporučuji zvolit variantu II navržené legislativní úpravy 
zákona o důchodovém pojištění.  

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K  výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám z hlediska působnosti 
Ministerstva zahraničních věcí připomínky. Ze dvou variant navrhované 
právní úpravy preferuji variantu I. 
 

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 
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Rada seniorů Rada seniorů České republiky podpořila v Odborné komisi pro důchodovou 

reformu věcný záměr pravidelné revize nastavení důchodového věku 
s cílem zabezpečit očekávanou dobu strávenou ve starobním důchodu na 
úrovni čtvrtiny života člověka. Rada seniorů České republiky též 
dlouhodobě podporuje zastropovat hranici důchodového věku na úrovni 65 
let. S ohledem na tuto skutečnost podporujeme v předložené novele zákona 
o důchodovém pojištění uskutečnit variantu I. Pro Radu seniorů České 
republiky je nepřijatelný prognózovaný pokles sociálního postavení českých 
důchodců, tj. náhradový poměr průměrné penze k průměrné mzdě 
v národním hospodářství, pod 40 %. V této souvislosti požaduje upravit 
valorizační schéma v § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
tak, aby bylo dokonalejší, spravedlivější a dle příkladu okolních zemí také 
progresivnější. A to index CPI nahradit indexem životních nákladů 
důchodců a 1/3 reálných mezd nahradit ½ reálných mezd.  

Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. Návrh na změnu valorizačního 
schématu jde zcela nad rámec zákona; valorizačním schématem 
se vláda již zabývala (sněmovní tisk č. 725) a otázky valorizací 
důchodů jsou též předmětem jednání odborné komise pro 
důchodovou reformu. 

ČMKOS Zásadní připomínka 
I. Z navržených variant ČMKOS souhlasí s ukončením zvyšování 

důchodového věku při dosažení 65 let. 
 

 
Akceptováno. Názory jednotlivých subjektů k navrhovaným 
variantám jsou uvedeny v překládací zprávě. Konečné rozhodnutí 
o výběru varianty učiní vláda. 

ČMKOS Zásadní připomínky 

II. ČMKOS při této příležitosti znovu zdůrazňuje, že mnoho zaměstnanců, 
kteří se dnes nacházejí ve věku blízkém důchodovému, je vystaveno ve 
vysoké míře riziku dlouhodobé nezaměstnanosti, které jejich šance na další 
pracovní uplatnění a na důstojný život ve stáří v podmínkách nijak 
neohraničeného postupného zvyšování důchodového věku podstatně 
snižuje.  

Dlouhodobá nezaměstnanost ve věku blízkém důchodovému věku 
ve spojení s přísným „trestáním“ za vynucený předčasný odchod do 
důchodu zavedeným vládou Petra Nečase, znehodnocuje nespravedlivě 
celoživotní důchodové nároky lidí na konci mnohaleté pracovní kariéry, 
často vyplněné náročnou a rizikovou prací, která sama o sobě přináší pro 
život ve stáří řadu omezení a potřeb na zvýšené čerpání sociálních a 

 
 
Neakceptováno.   Připomínky byly detailně diskutovány, avšak v 
současné době není reálné předmětnou problematiku do návrhu 
zákona zapracovávat, neboť se jedná o velmi složitou a koncepční 
otázku.  Vzhledem k tomu, že ČMKOS na svých připomínkách, 
které vychází z podnětů členské základny, trvá, se nepodařilo tyto 
připomínky vypořádat, nicméně příslušná otázka bude v nejbližší 
době znovu otevřena, a to v rámci Odborné komise pro 
důchodovou reformu.  
 
Možnostmi stanovení nižšího důchodového věku pro vybrané 
profese nebo jiným opatřením v důchodovém systému se již 
zabývá Odborná komise pro důchodovou reformu (resp. jeden 
z jejích pracovních týmů) a na základě jejích závěrů a doporučení 
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zdravotních služeb.  

Otázka spravedlivého přístupu k zaměstnancům, kteří po velmi 
dlouhou dobu, popř. po celou svoji pracovní kariéru pracující 
v namáhavých, rizikových a zdravotně obtížných pracovních 
podmínkách, které jim v průběžném důchodovém pojištění, zejména 
v souvislosti s postupným prodlužováním důchodového věku a vysokou 
nezaměstnaností osob v předdůchodovém věku, neumožňují dosáhnout 
srovnatelných důchodů s ostatními zaměstnanci, popř. pobírat srovnatelné 
důchody po stejnou dobu, je jedním z klíčových sociálních problémů 
českého důchodového systému.  

ČMKOS požaduje, aby k řešení uvedeného problému stát 
vytvořil odpovídající právní rámec, a to jak v rámci  

− průběžného důchodového pojištění zrušením pojistně matematické 
sankce při předčasném odchodu uvedených zaměstnanců do důchodu, 

− tak v rámci doplňkového penzijního spoření vytvořením podmínek 
pro financování tzv. předdůchodů z prostředků zaměstnavatelů formou 
povinných příspěvků uvedeným zaměstnancům. 

Vláda národního porozumění, která v roce 1990 stanovila 
moratorium na rozšiřování příslušných seznamů zaměstnání, podle kterých 
se zařazování do I. a II. pracovní kategorie provádělo a poté v roce 1992 
prosadila zrušení zařazování zaměstnání do preferovaných pracovních 
kategorií, přislíbila jeho nahrazení tržním řešením v podobě 
sjednaných zvláštních plánů v rámci zaměstnaneckého penzijního 
připojištění. Ke zrušení tohoto právního institutu (s přechodným 
zachováním některých nároků) však došlo bez přijetí jiných adekvátních 
opatření pro zajištění kompenzačních důchodových nároků zaměstnanců 
pracujících po dlouhou dobu ve zdraví škodlivých pracovních podmínkách 
kteroukoliv z pozdějších vlád a tento stav trvá až do současnosti. 

ČMKOS oceňuje, že vláda zajistila snížení důchodového věku 
až o sedm let pro zaměstnance vykonávající nejobtížnější a 
nejrizikovější práce v hlubinném hornictví. 

bude možné případně úpravu formou věcného záměru zpracovat. 
MPSV bude samozřejmě v této problematice s Odbornou komisí 
pro důchodovou reformu intenzivně spolupracovat s tím, že tuto 
otázku je nutno řešit prioritně v rámci tzv. III. pilíře (doplňkového 
penzijního spoření). Případnou realizaci návrhu opatření 
v základním systému důchodového pojištění by bylo nutné řešit 
komplexně a v kontextu situace na trhu práce, možností evidence 
při stanovování podmínek nároku a také se snahou nevyvolat 
případné diskriminace, či systémové nerovnováhy při zavádění 
krátkodobého opatření tohoto typu. 
Již v tuto chvíli je však zřejmé, že náklady na popsanou výhodu u 
vybraných profesí by výrazně překročily příjmy z pojistného ve 
výši 2 % vyměřovacího základu příslušných zaměstnanců (tj. 
zvýšení sazby u zaměstnavatelů z 21,5 % na 23,5 %). Koncept 
výhody (zrušení sankce za předčasný důchod a dopočet doby 
pojištění) by fakticky znamenal, že při odchodu do starobního 
důchodu o 5 let před dosažením důchodového věku by byl 
starobní důchod zaměstnance, který by tuto výhodu získal o 
zhruba 70 % (resp. o něco více než o 50 %v případě, že by 
výhoda spočívala pouze ve zrušení sankce za předčasný odchod 
do starobního důchodu) vyšší než srovnatelný důchod osoby bez 
této výhody, což představuje výhodu zásadního charakteru. 
Zároveň platí, že pro získání výhody by postačovalo „pouze“ 20 
let pojištění v dané profesi, což je výrazně méně, než je průměrná 
doba pojištění. Nemá-li mít financování ze strany zaměstnavatelů 
pouze symbolický charakter, ale mělo by jít o plnou kompenzaci 
zvýšených nákladů základního důchodového pojištění, potom by 
se podle prvotních odhadů zvýšení sazby pojistného muselo 
pohybovat někde významněji nad 10 p.b. (resp. okolo 10 p.b. 
spíše těsně pod touto hranicí v případě pouhého zrušení sankce), 
tj. zvýšení sazby placené zaměstnavatelem z 21,5 % nad 31,5 % 
(resp. někde mezi 30 a 32 % v případě pouze zrušení sankce). 
Připomínka byla projednána, ale nebylo dosaženo dohody. 
Ohledně této připomínky trvá rozpor. 
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Připomíná však, že mimořádně namáhavé práce v prostředí, 

které výrazně snižují jak pravděpodobnost dožití vyššího věku, tak 
šanci na pracovní uplatnění po 55 roce věku, se vyskytují i 
v kovoprůmyslu, stavebnictví, chemickém průmyslu, sklářství, dopravě 
ad. odvětvích. Bezvýchodná situace řady zaměstnanců vykonávajících 
uvedená povolání je provázena opakovanou či dlouhodobou 
nezaměstnaností v předdůchodovém věku a následným znehodnocením 
celoživotních důchodových nároků. S postupným prodlužováním 
důchodového věku v průběžném důchodovém pojištění se jejich situace 
stává kritickou a sociálně nespravedlivou. 

ČMKOS upozorňuje, že ani navrhované zastropování 
důchodového věku na 65 tento problém neřeší a požaduje proto, aby toto 
opatření bylo provázeno opatřeními, která budou reagovat na 
specifickou situaci zaměstnanců, kteří dlouhodobě pracují ve fyzicky 
náročných pracovních podmínkách a v profesích, jejichž výkon 
zanechává trvalé následky na zdraví. Je zcela mimo všech pochybností, 
že tito zaměstnanci mají již dnes ze zdravotních důvodů problém setrvat 
v zaměstnání až do současného důchodového věku.  

Připomíná v této souvislosti své stanovisko v této věci zaslané vládě 
Petra Nečase při zavádění časově neomezeného prodlužování důchodového 
věku, ve kterém požadovala ve vztahu k průběžnému důchodovému 
pojištění   

„Zavedení předčasného odchodu do starobního důchodu bez 
sankce za dřívější přiznání důchodu před dosažením zákonem 
stanoveného důchodového věku v průběžném důchodovém pojištění 
pro zaměstnance profesí, jejichž dlouhodobý výkon zanechává trvalé 
následky na zdraví, jestliže 

- pojištěnec dosáhl věku o pět let nižšího než je jeho zákonem stanovený 
věk pro odchod do starobního důchodu, získal dobu pojištění nejméně 
30 let včetně náhradních dob pojištění,  

- a vykonával nejméně po dobu 20 let práce zařazené podle zvláštních 
právních předpisů (§ 103 ZP, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
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veřejného zdraví a vyhlášky č. 423/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro zařazování prací do kategorií z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) do kategorie třetí nebo čtvrté,  

- jestliže vykonával zaměstnání v hornictví, které zakládalo za 
podmínek stanovených právními předpisy účinnými do 31. prosince 
1993 (nejméně 15 let zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm 
pod zemí v hlubinných dolech nebo nejméně 10 let zaměstnání 
v uranových dolech nebo při těžbě, průzkumu a zpracování uranové 
rudy), nárok na starobní důchod ve věku 55 let, 

- do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní 
důchod přiznává, chybí pojištěnci nejvýše pět let s tím, že při výpočtu 
tohoto předčasného starobního důchodu se jako doba pojištění 
započítává i dopočtená doba, kterou je doba ode dne přiznání starobního 
důchodu do dosažení důchodového věku,  

- zaměstnavatel uhradí pojistné na důchodové pojištění za tyto 
zaměstnance zvýšené o 2 % vyměřovacího základu.  

Zaměstnavatel bude moci nad osobní rozsah vymezený výše 
uvedenými právními předpisy zajistit předčasný odchod do starobního 
důchodu bez sankce za dřívější přiznání důchodu před dosažením zákonem 
stanoveného důchodového věku za výše uvedených podmínek 
v průběžném důchodovém pojištění též pro zaměstnance jiných profesí, 
jejichž dlouhodobý výkon zanechává trvalé následky na zdraví, popřípadě 
snižuje jejich zaměstnatelnost ve věku blízkém důchodovému věku, pokud 

- bude výčet těchto profesí uveden v kolektivní smlouvě, popřípadě ve 
vnitřním předpisu zaměstnavatele,  

- zaměstnavatel uhradí pojistné na důchodové pojištění za tyto 
zaměstnance zvýšené o 2 % vyměřovacího základu.  

Tato úprava není návratem k bývalým preferovaným pracovním 
kategoriím v důchodovém pojištění, ale navazuje na hlediska pro hodnocení 
pracovních rizik v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které byly do českého právního řádu začleněny na základě 
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jeho harmonizace s právem Evropské unie a na jejichž základě bude zcela 
jednoznačně u každého zaměstnance doložit skutečnosti podmiňující nárok 
na předčasný starobní důchod podle navrhované právní úpravy. Současně 
dává prostor tržně konformním způsobem v rámci kolektivního vyjednávání 
okruh profesí rozšířit. Zvýšení pojistného na důchodové pojištění hrazeného 
zaměstnavatelem bude bránit zneužívání uvedeného opatření.“ 

V oblasti doplňkového penzijního spoření lze pro uvedené 
zaměstnance zajistit tzv. předdůchod nejefektivněji povinnými příspěvky 
zaměstnavatelů odváděnými ve prospěch jejich zaměstnanců na dobu až 
pět let před dosažením důchodového věku zaměstnance ve výši nejméně 2 
% vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění 
zaměstnance. 

Požadavky ČMKOS na zavedení zvláštních opatření v oblasti 
důchodových systémů ve prospěch zaměstnanců profesí (horníci, hutníci, 
slévači, chemici, skláři, zaměstnanci vykonávající kanalizační práce 
v podzemí a další), jejichž dlouhodobý výkon zanechává trvalé následky na 
zdraví, směřují především k tomu, aby bylo v návaznosti na pokračující 
zvýšení důchodového věku v základním důchodovém pojištění na 65 let 
umožněno pro tyto skupiny zaměstnanců zachování možnosti poskytování 
předčasného starobního důchodu vynucené zdravotními důvody a 
vyčerpáním, které je důsledkem mimořádně vysoké celoživotní pracovní 
zátěže zaměstnanců v naší zemi v některých odvětvích.  

Charakter a důsledky dlouhodobého výkonu práce těchto 
zaměstnanců již dnes při současném zvýšeném důchodovém věku 
neumožňují setrvat v zaměstnání až do jeho dosažení, popřípadě ještě déle. 
Tito zaměstnanci pak pobírají důchody často po podstatně kratší dobu a 
v nižší výměře, než ostatní pojištěnci.  

Je zřejmé, že předčasné důchodové nároky by měly být 
financovány z prostředků zaměstnavatelů, kteří práci těchto 
zaměstnanců využívají ke svému podnikání, zejména pak v odvětvích 
hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví a chemie, kde těžké pracovní 
podmínky oproti obecné populaci výrazně zkracují délku života 
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zaměstnanců, kteří zde dlouhodobě za uvedených podmínek pracují, a 
zkracují i pravděpodobnost dožití postupně stále vyšších důchodových 
věkových hranic. 
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