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v. 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) k zavedení sníženého 

důchodového věku pro zaměstnance pracující v náročných 

profesích  

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., 

o  důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 

 

Zpracovatel / zástupce 

předkladatele:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Předpokládaný termín nabytí 

účinnosti, v případě dělené 

účinnosti rozveďte 

1. ledna 2024  

Implementace práva EU: NE (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: NE 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem 

EU?: NE 

2. Cíl návrhu zákona 

Předkládaná novela zákona reaguje na současný vývoj v problematice možnosti 

získání sníženého důchodového věku u osob, které vykonávají fyzicky 

namáhavé profese. Konkrétním cílem novely zákona je najít řešení, jak 

umožnit dřívější odchod do starobního důchodu pro ty pracovníky, kteří 

nejsou schopni, zejména z důvodu fyzického opotřebení, vykonávat 

dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a zároveň je 
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důsledkem  jejich fyzického opotřebení neschopnost jejich další rekvalifikace. 

Cílem je také předcházet negativnímu sociálnímu jevu vynuceného odchodu 

do předčasného starobního důchodu (s krácením výše důchodu) z důvodu 

ztráty pracovní schopnosti v původní profesi bez možnosti nabýt pracovní 

potenciál v profesi jiné.   

Pro vymezení okruhu náročných profesí bylo využito kategorizace prací podle 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů. Do okruhu náročných profesí budou zařazeny osoby vykonávající 

práce ve třetí a čtvrté kategorii. Kategorizace se týká všech prací a povinnost 

kategorizovat mají všichni zaměstnavatelé.  

Hlavní oblastmi realizace výše zmíněného cíle jsou: 

- systémové změny v oblasti zákona o důchodovém pojištění, 

- systémové změny v oblasti zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, zejména evidence odpracovaných směn v rizikových 

profesích, 

- systémové změny v oblasti zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zejména odvádění zvýšeného 

pojistného za osoby, které vykonávají rizikové profese. 

Záměr předkladatele je, aby navrhované řešení bylo integrální součástí 

základního důchodového pojištění. Nepůjde tedy o samostatné řešení s nově 

definovanou dávkou, ale o úpravu podmínek nároku na starobní důchod ze 

základního důchodového pojištění. 

Potřeba upravit problematiku náročných profesí nabývá na důležitosti s růstem 

důchodového věku, neboť nelze předpokládat, že fyzicky náročné profese je 

možné vykonávat standardně po dobu více než 45 let. 

Pro osoby, které pracovaly v náročné profesi, bude stanoven (nižší) individuální 

důchodový věk, který bude odvozen od obecného důchodového věku podle 

délky období práce v náročné profesi. Individuální důchodový věk oproti 

obecnému důchodovému věku bude snížen za každých 10 let v náročné 

profesi o 1 rok (přesněji o 1 měsíc za každých 184 směn). Dodatečné náklady 
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spojené s existencí řešení budou financovány zaměstnavateli 

prostřednictvím zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění. 

Sekundárním cílem je, aby systém nebyl zejména pro zaměstnavatele 

nadbytečně administrativně zatěžující.  

Přijetím navrhované právní úpravy dojde k naplnění vládního programového 

prohlášení, které v prioritách vlády mimo jiné deklaruje důraz na dřívější 

odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných 

profesích.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Předkládaná novela bude mít dopady na státní rozpočet, nicméně také generuje 

nové příjmy do státního rozpočtu.  

Státnímu rozpočtu vzniknou nové příjmy z výběru zvýšeného pojistného. 

Konkrétní výše nákladů je uvedena v části 3. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Návrh v určitých částech cílí na zaměstnavatele, kterým bude nově stanovena 

povinnost u jednotlivých zaměstnanců vést zvláštní evidenci o 

odpracovaných směnách v náročných profesích a za tyto směny odvádět 

zvýšené pojistné. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na územní samosprávné celky, 

obce či kraje. 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Sociální dopady se promítnou na specifické skupině obyvatel, a to 

prostřednictvím zvyšování kvality života umožněním dřívějšího odchodu do 

starobního důchodu. Pozitivní sociální dopady směrují především pro ty 
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zaměstnance, kteří nejsou schopni, zejména z důvodu fyzického opotřebení, 

vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a  

důsledkem  jejich fyzického opotřebení nejsou schopni další rekvalifikace. 

Pozitivním dopadem je také předcházet negativnímu sociálnímu jevu 

vynuceného odchodu do předčasného starobního důchodu (s krácením výše 

důchodu) z důvodu ztráty pracovní schopnosti v původní profesi bez 

možnosti nabýt pracovní potenciál v profesi jiné.   

Novela bude mít tedy pozitivní dopady na příjemce starobních důchodů. 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

 Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

Tato právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a 

mužů: NE 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k 

zákazu diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o 

rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Neobsahuje také žádná 

ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k 

diskriminaci. Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu 

diskriminace, neboť o nárok na starobní důchod se sníženým důchodovým 

věkem (za období práce v náročných profesích) mohou žádat za stejných 

podmínek muži i ženy. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: ANO 

Změny se dotknou stávajících uživatelských aplikací ČSSZ, MO, MS, MV, které 

budou muset být upraveny na základě navrhovaných změn. Ze všech údajů 

v registru pak budou získávány statistické údaje. 

3.10 Korupční rizika: NE 
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Navrhovaná právní úprava nepřináší korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Navrhovaná právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1.  Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

      „Zavedení sníženého důchodového věku pro zaměstnance pracující v náročných profesích“. 

 

1.2. Definice problému 

      Důvodem předložení je skutečnost, že řešení dřívějšího odchodu do důchodu pro osoby 

v náročných profesích ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) Programové 

prohlášení vlády. V něm se konkrétně uvádí: „Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu 

pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích“. 

      Diskusi o této problematice požadovala otevřít i Komise pro spravedlivé důchody. Většina 

členů této komise toto téma totiž označila za důležité; pro řešení předčasných důchodů osob 

pracujících v tzv. náročných profesích se vyslovilo 66 % členů.  

      Primárním cílem navrhované změny je najít řešení, jak umožnit dřívější odchod do 

starobního důchodu pro ty zaměstnance, kteří nejsou schopni, zejména z důvodu fyzického 

opotřebení, vykonávat dosavadní pracovní činnost až do dosažení důchodového věku a zároveň 

je důsledkem  jejich fyzického opotřebení neschopnost jejich další rekvalifikace. Cílem je také 

předcházet negativnímu sociálnímu jevu vynuceného odchodu do předčasného starobního 

důchodu (s krácením výše důchodu) z důvodu ztráty pracovní schopnosti v původní profesi bez 

možnosti nabýt pracovní potenciál v profesi jiné.   

      Řešení reaguje na skutečnost z počátku devadesátých let, kdy před rokem 1993 existoval 

systém, který pro účely důchodového zabezpečení rozlišoval tři pracovní kategorie, tj. 

existovala kategorizace zaměstnání, podle které se věk odchodu do důchodu odvíjel. Tento 

systém byl zrušen bez náhrady, nicméně s příslibem budoucího řešení v zaměstnaneckých 

fondech či třetím pilíři. Následující pokusy o zavedení zaměstnaneckého penzijního pojištění 

nebyly úspěšné. V roce 1993 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí předložen vládě návrh 

příslušného zákona. Vláda však uložila vypracovat novou právní úpravu na koncepčně jiném 

základě, ze kterého vzešel zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Další pokus 

o zavedení zaměstnaneckého penzijního pojištění v České republice byl učiněn v roce 2001 

(jednalo se o sněmovní tisk č. 1098 ve 3. volebním období), avšak vládní návrh zákona o 

zaměstnaneckém penzijním připojištění a o změně některých zákonů byl 29. 11. 2001 v prvém 

čtení Poslaneckou sněmovnou zamítnut. Od myšlenky zavést tento systém v České republice 

pak vláda ustoupila v roce 2004, kdy usnesením č. 97 ze dne 28. 1. 2004 byl úkol připravit 

zákon o zaměstnaneckém penzijním pojištění zrušen. Od té doby se v této oblasti neodehrála 

žádná systémová změna, ale jen dílčí úpravy v podobě speciálního řešení sníženého 

důchodového věku pro zaměstnance v hornických profesích. Nadále proto chybí systémovější 

opatření, které by pokrývalo širší spektrum náročných profesí. 

      Diferenciace věku odchodu do důchodu je potřebná kvůli různému vlivu práce na 

organizmus. Některé typy profesí jsou spojeny se zvýšeným rizikem zdravotních problémů, 

nižší očekávanou délkou života, vyšším potenciálním fyzickým opotřebením, nemocností, 

omezením možnosti vykonávat takové práce v pozdějším věku, složitostí rekvalifikace apod. 

Žádný důchodový systém není s to pokrýt veškeré individuální rozdíly ve schopnostech 

pracovat, ale i hrubá diferenciace může mít pozitivní vliv na důstojné stáří lidí, u kterých 

existuje riziko vynuceného odchodu do předčasného starobního důchodu. 
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      Současné nastavení předčasných starobních důchodů dává pojištěncům možnost odejít 

z pracovního trhu dříve, než je jejich důchodový věk. Důsledkem využití této možnosti je trvale 

snížená zásluhová část podle zákonem stanovených pojistně matematických pravidel, jejichž 

smyslem je docílit toho, aby celkový objem finančních prostředků vyčerpaný důchodcem 

s předčasným starobním důchodem nebyl vyšší než v případě důchodce se srovnatelnými 

příjmy a stejnou dobou pojištění, který čerpá starobní důchod až od dosažení důchodového 

věku. Tento mechanismus však penalizuje i pojištěnce, kteří mají k odchodu objektivní důvody, 

jako je právě nemožnost dále vykonávat danou profesi. Takoví pojištěnci z velké části nemusí 

mít nutně nárok na invalidní důchod. Část odchodů do předčasného starobního důchodu lze 

považovat za vynucenou, přičemž jedním z nejčastějších důvodů předčasného odchodu je právě 

zdravotní stav. 

  

1.3. Stručný vývoj a popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vývoj do roku 1993 

      Zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, byly pro účely tehdejšího důchodového 

zabezpečení zřízeny tři pracovní kategorie: 

- I. kategorie pozitivně ovlivňovala způsob určování výší přímo nebo zprostředkovaně všech 

druhů důchodů a snižovala (při odpracování právním předpisem určeného počtu let podle 

typu zaměstnání) věk potřebný pro nárok na starobní důchod,  

- II. kategorie pozitivně ovlivňovala pouze výši důchodů, 

- ve III. kategorii byla zařazena všechna ostatní zaměstnání. 

      Tyto principy byly v zásadě zachovány i v následujících zákonech o sociálním zabezpečení 

(tj. č. 101/1964 Sb., č. 121/1975 Sb. a č. 100/1988 Sb.). 

      S účinností od 1. 1. 1993 bylo jako součást ekonomické transformace zákonem č. 235/1992 

Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, 

zrušeno rozdělení zaměstnání do pracovních kategorií s tím, že důchodové nároky 

z preferovaných pracovních kategorií za dobu výkonu před 1. 1. 1993 upravené v zákoně č. 

100/1988 Sb. zůstávají zachovány. Toto opatření bylo učiněno jako jedna z příprav na budoucí 

(nyní stávající) zákon o důchodovém pojištění, který byl koncipován jako „bezpreferenční“; 

nároky získané podle předchozí právní úpravy ovšem bylo nutno, mj. vzhledem k zákazu přímé 

retroaktivity, zachovat. Kromě toho, aby nedošlo k jednorázové změně dotýkající se negativně 

zaměstnanců dlouhodobě pracujících v pracovních kategoriích, byly do § 174 zákona č. 

100/1988 Sb. zakotveny podmínky pro nárok na „částečně“ snížené věkové hranice pro odchod 

do starobního důchodu u osob, kterým chyběla krátká doba pro vznik nároku na důchod z I. 

pracovní kategorie, resp. u osob ve služebním poměru I. či II. kategorie funkcí a které splnily 

podmínku trvání zaměstnání I. pracovní kategorie ke dni 31. 12. 1992. Konkrétně došlo 

k odstupňovanému zkrácení potřebné doby odpracované v příslušné kategorii a  adekvátně 

tomu byl nastaven nižší důchodový věk. 

Současný stav 

      Po roce 1992 byly všechny záměry o revitalizaci pracovních kategorií vždy odmítnuty, 

mimo jiné pro neexistenci relevantní dokumentace o takových zaměstnáních po zrušení 

kategorií. Požadavky podobného charakteru v minulosti vznášeli i zástupci různých profesních 

skupin (např. civilních letců, strojvůdců, pracovníků chemického a hutnického průmyslu, 

horníků bez stálého pracoviště pod zemí, obecní policie, výkonných tanečníků a dalších) a 

dosud žádným nebylo vyhověno. 
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      Jedinou výjimkou bylo vytvoření zvláštních podmínek pro tzv. hlubinné horníky. Dobou 

výkonu zaměstnání v hlubinném hornictví v období po 31. 12. 1992 se rozumí zaměstnání 

v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech. Tato výjimka je 

ospravedlněna skutečností, že tato zaměstnání nejsou z mnoha hledisek (např. kumulaci 

rizikových zdravotních faktorů) s jinými profesními okruhy srovnatelné, a podpořena tím, že o 

této profesní skupině existují dostatečně průkazné záznamy i za dobu po zrušení pracovních 

kategorií. 

      Nárok na hornický starobní důchod v současné době vznikne:  

 splněním podmínky potřebné doby pojištění,   

 dosažením „sníženého“ důchodového věku a  

 získáním potřebného počtu směn (dnů) v hlubinném hornictví. 

      Poslední právní úpravou hornické problematiky je novela zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, provedená zákonem č. 213/2016 Sb. (účinnost od 1. 10. 2016). Úprava 

se vztahuje pouze na pojištěnce, kteří před 1. 10. 2016 začali vykonávat zaměstnání 

v hlubinném hornictví. V těchto případech vzniká nárok na snížení důchodového věku o 7 let 

dříve, než je obecný důchodový věk, a nárok na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry 

starobního důchodu.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

      Řešený problém se týká především následujících skupin subjektů: 

 budoucí důchodci, kteří vykonávají práci v tzv. náročných profesích; 

 zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby vykonávající práci v tzv. náročných 

profesích; 

 orgány sociálního zabezpečení. 

 

1.5.     Popis cílového stavu 

      V cílovém stavu bude realizován záměr z Programového prohlášení vlády. Navrhované 

řešení bude integrální součástí základního důchodového pojištění – nepůjde o samostatné řešení 

s nově definovanou dávkou, ale o úpravu podmínek nároku na starobní důchod ze základního 

důchodového pojištění. 

      Potřebnost upravit problematiku náročných profesí nabývá na důležitosti s růstem 

důchodového věku, neboť nelze předpokládat, že fyzicky náročné profese je možné vykonávat 

standardně po dobu více než 45 let (u fyzicky náročných profesí je typické nižší dosažené 

vzdělání a nástup do zaměstnání před dvacátým rokem věku). 

      Pro osoby, které pracovaly v náročné profesi, bude stanoven (nižší) individuální důchodový 

věk, který bude odvozen od obecného důchodového věku podle délky období práce v náročné 

profesi. Individuální důchodový věk oproti obecnému důchodovému věku bude snížen za 

každých 10 let v náročné profesi o 1 rok (přesněji o 1 měsíc za každých 184 směn). Dodatečné 

náklady spojené s existencí řešení budou financovány zaměstnavateli prostřednictvím zvýšení 

sazby pojistného na důchodové pojištění. 

      Období práce v náročné profesi bude posuzováno a evidováno v celém období pracovní 

kariéry od roku účinnosti příslušné právní úpravy upravující nároky osob v náročných profesích 
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a dále bude zpětně doplněna evidence za deset let před účinností nové právní úpravy (jde o 

časové období, u kterého lze objektivně předpokládat schopnost zaměstnavatele potvrdit práce 

v náročné profesi pro účely důchodového pojištění zpětně, neboť zákon č. 258/2000 Sb. ukládá 

povinnost uchovávat záznamy o zařazení do příslušné kategorie prací nejméně po dobu 10 let 

od ukončení expozice). Cílem právní úpravy bude mimo jiné i to, aby zvýhodnění za práci 

zařazenou do třetí a čtvrté kategorie prací dopadalo i na osoby, které jsou v současné době 

v předdůchodovém věku. Aby bylo možno přiznat snížený důchodový věk i těmto osobám, je 

nezbytné stanovit povinnost zaměstnavatelům, aby zaslali ČSSZ, popř. MV, MO nebo MS, údaj 

o počtu směn vykonávaných při práci zařazené do třetí a čtvrté kategorie, a to deset let zpětně 

od účinnosti novely. Desetileté období se váže na zákonem stanovenou povinnost evidovat tyto 

směny (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií), který nabyl platnosti 11. 8. 2000 a účinnosti 1. 1. 2001. Obecná pravidla pro krácení 

předčasných a zvyšování odložených starobních důchodů zůstanou zachována. 

      Vymezení okruhu osob vykonávajících náročné profese bude vycházet z kategorizace prací 

podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Do 

okruhu náročných profesí budou zařazeny osoby vykonávající práce ve třetí a čtvrté kategorii. 

Kategorizace se týká všech prací a povinnost kategorizovat mají všichni zaměstnavatelé.  

 

1.6.      Mezinárodní srovnání  

      Mezinárodní srovnání důchodových systémů je do značné míry limitováno, protože podoba 

jednotlivých systémů je založena a ovlivněna historickými konsekvencemi, tradicemi, 

vývojem, ekonomickým postavením a dalšími faktory. Tento fakt ve zvýšené míře platí i pro 

analýzu specifických systémů – tedy pro popis v oblasti tzv. náročných profesí či zaměstnání. 

      Základním prostorem pro vypořádávání se s nejrůznějšími profesními nároky a speciálními 

přístupy souvisejícími s pracovními podmínkami je v zahraničním důchodovém zabezpečení 

tzv. druhý pilíř (doplňkový systém). Podle terminologie ustálené především v „tradičních“ 

zemích EU jsou za druhý pilíř označovány aktivity zaměstnavatelských subjektů směřujících k 

poskytování zabezpečení  ve stáří. Zaměstnanecké, respektive zaměstnavatelsky financované, 

penzijní fondy představují významnou součást důchodového systému. Jejich podoba či právní 

forma je samozřejmě velmi různorodá, ale důležitým znakem je jejich přirozená souvislost se 

závislou prací a komplexní péčí zaměstnavatele o zaměstnance, která je výsledkem 

podnikového sociálního dialogu, a konkrétní podoba je dohadována prostřednictvím 

kolektivního vyjednávání na úrovni podniků či odvětví. Přímá vazba zaměstnanec-

zaměstnavatel umožňuje vytvoření velkého množství speciálních schémat reagujících na 

nejrůznější specifika a potřeby velkého počtu profesí a povolání, které se navíc dynamicky 

mění. 

      I v základních důchodových systémech lze nalézt nejsilněji dozvuky speciálního zacházení 

především u fyzicky velmi namáhavých zaměstnání, z nichž nejčastěji zmiňovanou úpravou je 

povolání hornické.  

      Kromě „tradičního“ hornického povolání lze nalézt v základních zahraničních důchodových 

systémech další profese či odvětví. Často se jedná o zaměstnání fyzicky namáhavá, zdraví 

ohrožující a poškozující. Lze vyjmenovat např. těžký průmysl, chemický (farmaceutický) 

průmysl, ocelářství, práce s azbestem, radiací apod. Specifikem je také vojenská či policejní 

služba, práce v hasičském sboru a rovněž zaměstnání spojené s prací na moři a s dopravou - 

nejčastěji železniční. Méně často se objevují jiná povolání typu učitel, umělec (např. balet, hra 

na dechové nástroje), sportovec. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MU37Y)



 

 
10 

 

      Zcela specifickou oblastí je tzv. státní služba, respektive systémy upravující podmínky pro 

státní úředníky, kteří spadají velmi často pod zvláštní zákon. 

      Přestože lze nalézt různé větší či menší odchylky týkající se nejrůznějších povolání či 

odvětví, tak je faktem, že mnoho států (EU) ve svých základních systémech žádné výraznější 

speciální schémata nemá a v případě, že ano, tak se je snaží spíše eliminovat. 

      Nejčastější výhodou pro tzv. náročné profese definovanou v základním důchodovém 

systému je za splnění podmínek možnost odejít do důchodu předčasně (nižší důchodový věk) a 

zároveň výhodněji než pro obecná povolání. Až o pět let dříve do důchodu mohou jít tito 

pracovníci například v Estonsku, Rumunsku, Řecku. Nižší důchodový věk až o deset let je 

umožněn pracovníkům v hornických profesích v Belgii a až o patnáct let dříve mohou odejít do 

důchodu hráči na dechové nástroje v Polsku. 

 

1.7. Zhodnocení rizik 

Riziko pro příjemce důchodů 

      Největším rizikem existujícího stavu je ohrožení schopnosti zaměstnanců v náročných 

profesích vykonávat své dosavadní zaměstnání až do postupně se zvyšující hranice 

důchodového věku, neschopnost nebo nevhodnost jejich rekvalifikace a tím nepřímý vliv na 

odchod do tzv. předčasného starobního důchodu, jehož výše je ovšem trvale krácena. 

Riziko pro veřejné rozpočty 

      Na druhou stranu je zavedení bonifikace starobních důchodů pro uvažovanou skupinu 

zaměstnanců rizikem pro státní rozpočet, neboť dojde ke zvýšení výdajů na důchody. 

      Namístě je upozornit, že přestože se navrhuje opatření realizovat v základním důchodovém 

pojištění (v I. pilíři), nepůjde o řešení, které by solidárně financovali všichni pojištěnci, ale 

navrhuje se zvýšení sazby pojistného pro zaměstnavatele se zaměstnanci, kteří vykonávají práce 

zařazené ve třetí a čtvrté kategorii  (u těchto zaměstnanců by zvýšení pojistného činilo 5 %). 

      Z popsaného principu zvýšení pojistného tedy vyplývá, že minimálně část nákladů na 

takové pojištění musí nést zadavatel rizikové práce, čili zaměstnavatel. Logika vychází z toho, 

že riziko se váže ke konkrétní práci, kterou zaměstnavatel využívá. Z toho důvodu se má podílet 

na nákladech spojených s touto prací, a to prostřednictvím zvýšení sazby pojistného na 

důchodové pojištění.  

 

2.  Návrh variant řešení 

      Ministerstvo práce a sociálních věcí vycházelo při stanovení variant řešení z několika 

základních premis, které musí takové řešení naplňovat, a tyto premisy promítalo do klíčových 

oblastí řešení tak, aby jednotlivé varianty řešení nabízely komplexní a vyvážený mix 

efektivního nastavení daných oblastí, neboť tyto oblasti jsou vzájemně provázané a není možné 

jednotlivé jejich aspekty posuzovat samostatně a na sobě nezávisle. 

      Mezi základní premisy pro výběr variant řešení patřilo: 

1) Finančně zabezpečení osob v náročných profesích až 5 let před dosažením 

důchodového věku. Tato premisa vychází z akceptovaného a používaného pravidla 

možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu až 5 let před dosažením 

důchodového věku, přičemž takto stanovené období 5 let není možné nijak 

objektivizovat a tedy ani hodnotit. 
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2) Finanční zabezpečení osob v náročných profesích se bude v co největší míře týkat i 

osob, které jsou aktuálně ve věku blízkému důchodového věku. 

3) Finanční zabezpečení osob v náročných profesích bude primárně financováno ze 

zdrojů zaměstnavatelů participujících svým ziskem na vykonávaných náročných 

profesích. 

4) Řešení výrazným způsobem nenaruší konkurenceschopnost zaměstnavatelů 

zaměstnávajících zaměstnance v náročných profesích. 

5) Řešení bude reflektovat skutečnost měnícího se trhu práce a opouštění principu 

jednoho celoživotního zaměstnání a bude tedy dostatečně flexibilní. 

6) Řešení bude nastaveno tak, aby zachovalo určitou „exklusivitu“ náročné profese, tj. 

podíl osob v náročných profesích bude přiměřený (např. do 10 % všech 

zaměstnanců). Na druhou stranu nesmí být podíl příliš nízký, aby bylo efektivní pro 

takovou skupinu vytvářet systémové řešení. 

7) Řešení bude nastaveno tak, aby osoby vykonávající obdobné náročné činnosti byly 

zabezpečeny obdobně. 

      Výše uvedené premisy byly promítnuty v rámci jednotlivých zvažovaných přístupů a 

alternativ do těchto oblastí: věcné a institucionální zajištění, rozsah a velikost vzniklého nároku 

a okruh osob v náročných profesích. 

Věcné a institucionální zabezpečení 

      V oblasti věcného a institucionálního zabezpečení byly zvažovány dva obecné přístupy, a 

to využití (popř. úprava) stávajících pravidel a institucí anebo vytvoření pravidel a institucí 

nových. Jako možné alternativy zde tedy byly zvažovány všechny možné kombinace věcného 

a institucionálního ukotvení s výjimkou možnosti vytvoření nové instituce pro aplikaci 

existujících (resp. upravených existujících) pravidel, která nedává žádný ani teoretický smysl. 

Z výše uvedených kombinací tedy vychází následující alternativy: 

      Alternativa A1 – Realizace v rámci zákona o důchodovém pojištění prostřednictvím České 

správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

      Alternativa A2 – Realizace v rámci zákona o doplňkovém penzijním spoření 

prostřednictvím penzijních společností 

      Alternativa A3 - Realizace v rámci zcela nového zákona prostřednictvím nových institucí 

finančního trhu 

Alternativa A4 - Realizace v rámci zcela nového zákona prostřednictvím ČSSZ 

      Na základě posouzení ve vztahu k výše uvedeným premisám, zejména pak premise 2), 

musely být z dalších úvah všechny alternativy s výjimkou A1 eliminovány. Alternativy A2 – 

A4 představují řešení založené na akumulaci prostředků a takové řešení neumožňuje řešit 

situaci osob, pro které je třeba realizovat plnění z daného řešení v zásadě okamžitě, neboť 

vyžadují čas na akumulaci finančních prostředků a tento potřebný čas nelze v žádném nastavení 

parametrů řešení překonat. 

Rozsah a velikost vzniklého nároku 

      Oblast rozsahu a velikosti vzniklého nároku představuje kombinaci faktorů samotné 

možnosti dřívějšího opuštění náročné profese (dané kombinací doby strávené v náročné profesi 

doby „předčasnosti“) na straně jedné a rozsahu a způsobu financování takto vzniklého nároku, 

a to ze strany zaměstnavatele a popř. státu. Konkrétní kombinací uvedených faktorů vzniká 

velmi široké až „neomezené“ množství alternativ, které lze v obecné rovině charakterizovat tak, 
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že čím velkorysejší je možnost dřívějšího opuštění náročné profese pro zaměstnance, tím 

nákladnější je takové řešení pro zaměstnavatele, popř. pro stát. 

      Ilustraci těchto kombinací představuje tabulka níže, kde je výše uvedený efekt jasně patrný. 

Tabulka – Kombinace doby práce v náročné profesi, výše nákladů v podobě dodatečné 

sazby pojistného a počtu měsíců předčasnosti 

 

      Při posouzení na základě výše uvedených premis musely být vyřazeny všechny možnosti, 

které nenaplňují premisu 1), tj. nedávají možnost potenciálně dosáhnout až na 5 let (tj. 60 

měsíců) před dosažením důchodového věku. Dále podle premisy 4) byly eliminovány možnosti 

s vysokými sazbami dodatečného pojistného. 

      Při úvahách o formě promítnutí doby odpracované v náročných profesích byl zvažován 

princip použitý pro zvláštní úpravy v hlubinném hornictví, tj. celkový počet směn, z něhož by 

vyplývaly jen dvě eventuality – „buď“ (je splněn celkový počet směn a vyplývají z toho „plné“ 

nároky na snížení důchodového věku), „anebo“ (není splněn stanovený počet směn, a proto 

z takového zaměstnání nevyplynou žádné zvláštní nároky). Nebo princip „za každých x směn 

snížení důchodového věku o y měsíců“, kde vzniknou i určité „dílčí“ nároky, a proto se jeví  

jako spravedlivější a plynulejší. Při akcentování výše uvedených premis, zejména premisy 5), 

bylo nutné vyloučit první zvažovaný princip. 

      Výsledně byla z širokého rozsahu možností vybrána kombinace předčasnosti o 1 rok za 

každých 10 let v náročné profesi, čemuž odpovídá sazba pojistného na úrovni cca 7 %, která 

bude dle premisy 3) rozdělena mezi zaměstnavatele a stát tak, že zaměstnavatel bude hradit 

zvýšení pojistného na úrovni 5 % sazby (tj. cca 2/3 nákladů) a zbytek nákladů (tj. cca 1/3) 

ponese stát (Alternativa B1). 

Okruh osob v náročných profesích 

      Při úvahách o stanovení okruhu náročných profesí byly zvažovány 3 hlavní přístupy, a to 

a) vytvoření zcela nového a samostatného seznamu, b) vytvoření nového seznamu, který by 

vycházel z nějaké existující klasifikace a c) využití stávající používané klasifikace. Dále bylo 

zvažováno, zda má být určený okruh přímo závazný nebo má vytvářet „pouze“ určitý rámec 

pro konkrétní vymezení na úrovni odvětví či jednotlivých podniků. 

      Při úvahách, jaké lze využít stávající evidence, bylo třeba nejprve opustit myšlenku využití 

evidence pracovních kategorií existujících před rokem 1993, neboť ty již k dispozici nejsou. 

Dále připadaly do úvahy dvě následující, a to Národní soustava povolání a kategorizace prací 

podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Po podrobném zkoumání bylo 

zjištěno, že Národní soustava povolání není pro požadovaný účel vhodná, neboť obsahuje pouze 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1% 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

2% 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17

3% 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25

4% 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34

5% 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 42

6% 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

7% 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60

8% 20 21 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 37 38 39 41 42 43 45 46 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 63 64 65 67 68

9% 23 24 26 27 29 30 32 33 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 69 70 72 74 75 77

10% 25 27 29 30 32 34 36 37 39 41 42 44 46 48 49 51 53 54 56 58 60 61 63 65 66 68 70 72 73 75 77 78 80 82 84 85

11% 28 30 32 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 52 54 56 58 60 62 64 66 67 69 71 73 75 77 79 81 82 84 86 88 90 92 94

12% 30 32 34 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

13% 33 35 37 40 42 44 46 49 51 53 55 57 60 62 64 66 69 71 73 75 78 80 82 84 86 89 91 93 95 98 100 102 104 106 109 111

14% 36 38 40 43 45 48 50 52 55 57 60 62 64 67 69 72 74 76 79 81 84 86 88 91 93 96 98 100 103 105 108 110 112 115 117 120

15% 38 41 43 46 48 51 54 56 59 61 64 66 69 72 74 77 79 82 84 87 90 92 95 97 100 102 105 108 110 113 115 118 120 123 126 128

16% 41 43 46 49 52 54 57 60 63 65 68 71 74 76 79 82 85 87 90 93 96 98 101 104 106 109 112 115 117 120 123 126 128 131 134 137

17% 43 46 49 52 55 58 61 64 67 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 136 139 142 145

18% 46 49 52 55 58 61 64 67 70 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 145 148 151 154

19% 48 52 55 58 61 65 68 71 74 78 81 84 87 91 94 97 100 104 107 110 114 117 120 123 127 130 133 136 140 143 146 149 153 156 159 162

20% 51 54 58 61 65 68 72 75 78 82 85 89 92 96 99 102 106 109 113 116 120 123 126 130 133 137 140 144 147 150 154 157 161 164 168 171

Sa
zb

a

Doba v náročné profesi
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kvalifikační předpoklady, nikoli však přehled faktických vlivů jednotlivých druhů zaměstnání 

na zdraví osob je vykonávajících a evidence je pro zaměstnavatele nepovinná, a bylo proto 

nutné ji z dalších úvah vyloučit. 

      Z pohledu závaznosti se ukázala logická možnost přímé závaznosti a při určité volnosti pak 

využití nástroje kolektivního vyjednávání. 

      Z výše uvedeného vykrystalizovaly následující alternativy. 

Alternativa C1 – vytvoření nového seznamu náročných profesí, který by byl  

 a – přímo závazný 

 b – základem pro kolektivní vyjednávání 

Alternativa C2 – využití existující evidence kategorizace prací, která by byla 

 a – přímo závazná 

 b – základem pro kolektivní vyjednávání 

      S ohledem na výše uvedené premisy kladené na řešení musely být z dalších úvah vyřazeny 

všechny možnosti zahrnující kolektivní vyjednávání, neboť nenaplňují premisu 7). Zároveň 

bylo nutné vyřadit i celou Alternativu C1, neboť by vyžadovala řadu epidemiologických studií, 

což by představovalo několikaletou vědeckou práci a zároveň by nebylo možné zpětně posoudit 

zařazení do náročné profese u činností vykovávaných v minulosti. Nebyly by tak naplněny 

zejména premisy 2) a 7). 

      U využití zákona o ochraně veřejného zdraví, který definuje 3 různé rizikové kategorie (2R, 

3 a 4), bylo zvažováno jejich využití pro definici náročných profesí, a to po jednotlivých 

kategoriích od nejrizikovějších po nejméně rizikové. Výsledkem je zahrnutí kategorií tři a čtyři, 

které plně reflektují výše uvedené premisy. Zahrnutí užšího nebo širšího okruhu by nenaplnilo 

zejména premisu 6). Vzhledem k povinnosti zaměstnavatelů uchovávat údaje o zařazení 

zaměstnanců do konkrétních kategorií prací minimálně 10 let po skončení takové práce, je 

možné při této alternativě alespoň částečně zhodnotit i „minulost“, takže zároveň naplňuje 

premisu 2). 

      Na základě výše popsaných oblastí a zvažovaných přístupů a alternativ byly k dalšímu 

posouzení a vyhodnocení vybrány následující varianty řešení. 

Varianta nulová – Ponechání současného stavu 

      Nedojde k zákonné změně upravující bonifikaci pro zaměstnance náročných profesí, takže 

jejich důchodové nároky budou i nadále posuzovány podle standardních pravidel. 

Varianta 1 – Zavedení zvláštní právní úpravy pro zaměstnance, kteří odpracovali 

potřebný počet směn v zaměstnáních zařazených podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví ve třetí a čtvrté kategorii. 

      Tato varianta spočívá v úpravě snížení důchodového věku v zákoně o důchodovém 

pojištění (Alternativa A1 výše), kdy za každých 184 směn bude důchodový věk snížen o 1 

měsíc, zaměstnavatelé zaměstnanců v náročných profesích budou platit zvýšené pojistné na 

důchodové pojištění o 5 p.b. (Alternativa B1 výše) a za zaměstnance v náročné profesi bude 

považována každá osoba vykonávající práce v riziku 3 a 4 podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví (Alternativa C2a výše). 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

      Přínosem navrhovaného opatření bude zajištění možnosti osob, které dlouhodobě 

vykonávají rizikové zaměstnání a může u nich ve zvýšené míře potenciálně docházet z tohoto 

důvodu ke snížení schopnosti vykonávat stávající zaměstnání ve vyšším věku s omezenou 

mírou možností rekvalifikace, odejít do starobního důchodu ještě před dosažením důchodového 

věku, a to bez výrazného dopadu do výše jejich starobního důchodu. Přínosem navrhovaného 

řešení bude také zvýšený příjem státního rozpočtu z pojistného na důchodové pojištění placené 

zaměstnavateli zaměstnávajícími zaměstnance v rizikových zaměstnáních. 

      Nákladem navrhovaného opatření jsou zvýšené výdaje státního rozpočtu na krytí výdajů 

spojených s vyššími důchody osob, které dlouhodobě vykonávaly rizikové zaměstnání. Dalším 

nákladem bude potřeba administrativní připravenosti nositelů pojištění. V neposlední řadě 

budou náklady na straně zaměstnavatelů, a to v podobě povinnosti platit zvýšené pojistné za 

zaměstnance pracující v rizikovém zaměstnání a také v povinnosti vést a uchovávat příslušné 

evidence o těchto zaměstnancích. 

 

3.2. Náklady jednotlivých variant 

Varianta nulová 

      Při zachování současného stavu by i nadále platila stejná pravidla pro stanovení 

důchodového věku i pro zaměstnance vykonávající riziková zaměstnaní, což by nepřinášelo 

žádné dodatečné náklady ani na straně státního rozpočtu ani na straně zaměstnavatelů. 

Varianta 1 - Zavedení zvláštní právní úpravy pro zaměstnance, kteří odpracovali 

potřebný počet směn v zaměstnáních zařazených podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve třetí a čtvrté kategorii. 

      Při realizaci této varianty budou náklady spojené s vyššími důchody osob, které vykonávaly 

riziková zaměstnání, v prvních letech po zavedení dosahovat úrovně stovek miliónů korun 

ročně. Dynamika těchto výdajů bude poměrně vysoká. Tento vývoj je dán poměrně širokým 

okruhem rizikových zaměstnání. Dále také tím, že při startu této změny bude hodnoceno 

maximálně 10 let práce v rizikovém zaměstnání před účinností a poté se průměrná hodnocená 

doba bude postupně prodlužovat. Definovaný okruh rizikových zaměstnání zahrnuje cca 10 % 

všech zaměstnanců. 

      Cílově budou dodatečné výdaje představovat cca 0,3 % HDP, tj. v hodnotách současného 

HDP částku na úrovni 15 mld. Kč ročně. 

      Administrativní náklady spojené s implementací této varianty na straně nositelů pojištění 

představují u ČSSZ částku cca 100 mil. Kč. Doba potřebná pro implementaci je potom 36 

měsíců. 

      Náklady na straně zaměstnavatelů spojené s povinností placení zvýšeného pojistného na 

důchodové pojištění budou realizovány již od počátku (tj. od nabytí účinnosti zákona) v plné 

výši. S ohledem na okruh rizikových zaměstnání a stanovenou zvýšenou sazbu pojistného 

budou tyto náklady představovat cca 0,2 % HDP, tj. v prvních letech realizace zhruba 9 mld. 

Kč. 

      S ohledem na skutečnost, že evidenční povinnosti zaměstnavatelů již dnes vyplývají ze 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, neměly by povinnosti ve vztahu k evidenci 
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pro účely rizikových zaměstnání přinášet na straně zaměstnavatelů žádné významné dodatečné 

náklady. 

 

3.3. Přínosy jednotlivých variant 

Varianta nulová 

      Při zachování současného stavu by i nadále platila stejná pravidla pro stanovení 

důchodového věku i pro zaměstnance vykonávající riziková zaměstnaní, což by jim nepřinášelo 

žádné dodatečné přínosy. 

Varianta 1 - Zavedení zvláštní právní úpravy pro zaměstnance, kteří odpracovali 

potřebný počet směn v zaměstnáních zařazených podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve třetí a čtvrté kategorii. 

      Přínosy u jednotlivých zaměstnanců v rizikových zaměstnáních budou záviset na výši 

dosahovaných výdělků. Pro ilustraci individuálních dopadů navrhovaného opatření v 

následujících tabulkách jsou typicky mužská (zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých 

staveb) a ženská (všeobecné sestry se specializací) povolání, která mohou mít charakter 

rizikového zaměstnání. 

      Tabulky ukazují výši starobního důchodu pro různé kombinace individuálního 

důchodového věku a skutečného věku odchodu do důchodu pro modelové příklady zedníků a 

všeobecných sester. Řádky tabulek určují rozdíl mezi obecným starobním důchodovým věkem 

a individuálním důchodovým věkem pojištěnce. Řádek „0“ tak ukazuje výši starobních 

důchodů pro pojištěnce, kteří nepracovali v rizikovém zaměstnání a jejichž individuální 

důchodový věk je tak stejný jako ten obecný. Řádek „-1“ starobní důchody pro osoby, které 

pracovaly v rizikovém zaměstnání 10 let a mají nárok na snížený individuální důchodový věk 

o 1 rok. Sloupce pak ukazují starobní důchody podle toho, o kolik let před obecným 

důchodovým věkem pojištěnec skutečně odešel do důchodu. Například sloupec „-4“ ukazuje 

důchody pro pojištěnce, kteří odešli do důchodu o 4 roky před obecným důchodovým věkem.  

      Podle navrhovaného opatření tak bude mít pojištěnec, zedník, který v rizikovém zaměstnání 

odpracuje 20 let a odejde do důchodu při dosažení svého individuálního důchodového věku 

(tedy 2 roky před dosažením obecného důchodového věku), starobní důchod 14 054 Kč. Podle 

v současnosti platné  právní  úpravy by v důsledku snížení procentní výměry za chybějící dobu 

do dosažení důchodového věku  jeho důchod byl 12 430 Kč.  

Výše starobního důchodu v Kč osob v profesi zedník (mzda 22 180 Kč) v závislosti na okamžiku 

odchodu do starobního důchodu pro různé hodnoty individuálního důchodového věku (o 1 – 4 

roky nižší než obecný důchodový věk)  

Snížení individuálního 
důchodového věku 

vůči obecnému 
důchodovému věku v 

letech 

Skutečný odchod do důchodu 

před dosažením DV (roky předčasnosti) 
k zákonem 

stanovenému 
DV 

po dosažení 
DV (roky 

přesluhování) 

-4 -3 -2 -1 01) 1 

-4 13 561 14 793 16 024 17 255 18 486 19 718 

-3 12 774 13 808 15 039 16 270 17 501 18 733 

-2 11 937 13 021 14 054 15 285 16 516 17 748 

-1 10 952 12 184 13 267 14 300 15 531 16 763 

0 9 967 11 199 12 430 13 513 14 546 15 778 
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Obdobné jsou výsledky dopadů pro osoby pracující v rizikovém zaměstnání zdravotních sester. 

Výše starobního důchodu v Kč osob v profesi všeobecné zdravotní sestry se specializací (mzda 

42 231 Kč) v závislosti na okamžiku odchodu do starobního důchodu pro různé hodnoty 

individuálního důchodového věku (o 1 – 4 roky nižší než obecný důchodový věk) 

Snížení individuálního 
důchodového věku vůči 

obecnému důchodovému 
věku v letech 

Skutečný odchod do důchodu 

před dosažením DV (roky předčasnosti) 
k zákonem 

stanovenému 
DV 

po dosažení 
DV (roky 

přesluhování) 

-4 -3 -2 -1 01) 1 

-4 16 022 17 645 19 267 20 890 22 511 24 133 

-3 14 984 16 347 17 969 19 592 21 214 22 835 

-2 13 881 15 309 16 671 18 294 19 916 21 538 

-1 12 584 14 206 15 633 16 996 18 618 20 240 

0 11 286 12 909 14 530 15 958 17 320 18 942 

      Přínosem pro státní rozpočet budou dodatečné příjmy ze zvýšeného pojistného v rozsahu 

popsaném u nákladů zaměstnavatelů výše. 

 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta nulová byla z dalšího posuzování vyloučena, neboť nenaplňuje cíl zadání 

z Programového prohlášení vlády. 

      Varianta 1 představuje jistotu pro osoby zaměstnané v kategorii třetí a čtvrté, že jejich 

zaměstnání bude považováno za rizikové. Tato varianta zajistí, že tyto osoby budou moci 

opustit rizikové zaměstnání dříve bez negativního dopadu na výši jejich starobního důchodu, 

což bude představovat za každý 10 let v takové profesi starobní důchod vyšší o cca tisíc Kč 

oproti stavu bez opatření. 

      Náklady na toto opatření, které budou dlouhodobě představovat cca 0,3 % HDP ročně,  si 

rozdělí zaměstnavatelé (vyšší sazbou pojistného na důchodové pojištění o 5 p.b.) a stát 

v cílovém poměru 2 ku 1. 

 

4. Návrh řešení 

      MPSV navrhuje řešení, spočívající v realizaci varianty 1. Toto řešení bude dále 

rozpracováno.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

      V případě navrhovaného řešení budou za implementaci odpovídat orgány sociálního 

zabezpečení: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 Česká správa sociálního zabezpečení, 

 Ministerstvo obrany, 

 Ministerstvo spravedlnosti, 
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 Ministerstvo vnitra. 

 

Vynucování 

            Vzhledem k tomu, že v případě přijetí navrhovaného řešení se jedná o opatření ve prospěch 

důchodců a je zajišťováno orgány sociálního zabezpečení, nepředpokládá se nutnost zvýšené 

potřeby vynucování (s ohledem na nově stanovené povinnosti zaměstnavatelů v zákoně č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) nad rámec obsažený 

v současnosti v příslušných právních předpisech. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

      Z hlediska kritérií přezkumu účinnosti, která jsou dána obecnými zásadami pro hodnocení 

dopadů regulace, se navrhuje stanovit lhůtu pro přezkum účinnosti regulace v délce 5 let. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Ministerstvo obrany 

Odbor sociálního zabezpečení 

Vršovická 1429/64 

101 00   Praha 10 

Ministerstvo vnitra 

Odbor sociálního zabezpečení 

P.O.Box 122 

140 21   Praha 4 

ID datové schránky: 6bnaawp 

 

Generální ředitelství Vězeňské služby 

(Ministerstvo spravedlnosti) 

Soudní 1672/1a 

140 67  Praha 4 

ID datové schránky: b86abcb 

 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Křížová 25 

225 08   Praha 5 

ID datové schránky: 49kaiq3 

 

      Kromě toho byla problematika konzultována v rámci Komise pro spravedlivé důchody 

(dále jen „Komise“), v níž jsou zastoupeny všechny parlamentní politické strany a řada 

odborných institucí a hlavních organizací sociálních partnerů.  

Vyhodnocení konzultací 

      Diskuse o této problematice byla zahájena na jednání Komise konaném dne 24. května 

2019. Na jednání Komise, které se uskutečnilo dne 15. 11. 2019, bylo Komisí doporučeno, aby 

problematika snížení důchodového věku u tzv. náročných profesí byla navržena k projednání 

v Koaliční radě vlády a aby současně byla projednána i se sociálními partnery. Vymezení 
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okruhu osob, které by byly zařazeny do tzv. náročných profesí, doporučila provádět na základě 

kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů. Konkrétně by se snížený důchodový věk týkal všech pojištěnců 

vykonávající práce zařazené do čtvrté kategorie.  Práce zařazené do kategorie 2R a 3, pokud by 

tak bylo definitivně rozhodnuto, by bylo možno zařadit do okruhu osob se sníženým 

důchodovým věkem pouze na základě výsledku kolektivního vyjednávání. Na základě 

pozdějšího politického rozhodnutí bylo od kolektivního vyjednávání upuštěno a skupina 

pojištěnců vykonávající práce zařazené do čtvrté kategorie byla dodatečně rozšířena o pracující 

zařazené ve třetí kategorii.    

 

8.  Kontakt na zpracovatele RIA  

Zpracoval:  JUDr. Hynek Hlaváč 

e-mail:        hynek.hlavac@mpsv.cz 
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