Miroslav Opálka, 1. 3. 2017

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 912)
K části druhé čl. II
Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní:
„3a. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:
„§ 4b
Dojde-li v souladu s využitím § 4a k posunutí hranice důchodového věku, Ministerstvo
práce a sociálních věcí předloží vládě tři roky před termínem schválené úpravy důchodového
věku, do 31. prosince kalendářního roku, zprávu, která obsahuje zpřesňující informaci Českého statistického úřadu o očekávané střední délce života dotčených pojištěnců, informaci o
očekávané naději dožití ve zdraví těchto pojištěnců zpracovanou Ústavem zdravotnických
informací a statistik a informaci o předpokládané míře nezaměstnanosti v době posunutí hranice jejich důchodového věku zpracovanou Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Na
základě posouzení těchto informací může vláda navrhnout korekci úpravy posunuté hranice
důchodového věku.“.“.
Odůvodnění:
Dosavadní vývoj společnosti je doprovázen kladně vnímanou prodlužující se střední délkou života.
Příčin je několik, např. dožití ročníků, které prožily nepříznivé sociálně-ekonomické podmínky
přelomu 19. a 20. století, období světových válek a poválečná období. Další příčinou růstu délky
života je stále se zlepšující životní úroveň a stav životního prostředí i celospolečenský důraz na
zdravý životní styl. Velkou roli hraje rovněž dostupnost kvalitní zdravotní péče vycházející ze stále
modernějších poznatků vědy a výzkumu, zavádění nových technologií, léčebných metod, postupů a
medikamentů.
Na druhé straně jsme však v naší společnosti svědky zvyšujícího se výskytu vrozených vad,
civilizačních nemocí, nemocí z povolání, závažných úrazů, negativního působení stresu na lidský
organismus, psychosomatická onemocnění a rostoucí výskyt psychických onemocnění. Roste počet
žádostí o invalidní důchod. To znamená, že delší doba dožití ještě není zárukou prodlužující se délky
života v plném zdraví, včetně tomu odpovídajícím pracovním schopnostem občanů. Situaci
komplikuje i předchozí zrušení důchodových kategorií pro náročná povolání.
Abychom v budoucnu předešli novým sociálním problémům, které mohou doprovázet necitlivé
„automatické“ zvyšování statutární věkové hranice pro nárok na starobní důchod, doplňuje se nový
§ 4b, který předpokládá v čase zpřesňující odhad a bere v úvahu další dva důležité parametry.
Nezohlednění kritéria naděje dožití ve zdraví by mohlo vést ke zvyšování počtu invalidních důchodů
či předčasných důchodů, které jsou pro občany méně příznivé, a zvyšovat na pracovním trhu počet
ekonomicky aktivních seniorů v době vyšší nezaměstnanosti (např. dopady ekonomické krize či
čtvrté průmyslové revoluce) by způsobilo ještě větší nárůst nezaměstnanosti a nepříznivou situaci
pro občany, kteří by již měli mít status poproduktivního věku.
Potřebné informace k rozhodování bude MPSV čerpat z agendy Českého statistického úřadu, ale
také z agend Ústavu zdravotnických informací a statistik, Výzkumného ústavu práce a sociálních
věcí případně i ze spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi (např. Eurostat). K zabezpečení
nových potřebných podkladů bude nutné připravit a přijmout vlastní metodiku ministerstva
případně podzákonné normy.

