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• Dlouhodobá finanční stabilizace systému, 
– Parametrické změny v I. pilíři,
– Snižování nezaměstnanosti prostřednictvím APZ

• Podpora zaměstnávání starších lidí
– Souběh starobního důchodu s výdělečnou činností
– Udržení starších lidí na trhu práce řešit v oblasti dalších 

politik, např. APZ, daňové úlevy
• Nezvyšovat pojistnou zátěž zaměstnavatelů

Cíle reformy z pohledu zaměstnavatelů  
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• Příliš stručný popis
– Chybí ekonomické analýzy důsledků reforem II. a III. 

pilíře z hlediska dlouhodobé finanční stability
• Veřejných financí ČR
• Průběžného důchodového pojištění (I. pilíř)

– Chybí analýza rizik reformy a jejích dopadů na 
zaměstnavatele i zaměstnance (náklady, garance, 
konkurenceschopnost)

– Nelze  přesně  poznat rozdíly mezi II. a III. dobrovolným 
soukromým důchodovým pilířem,

Předložený vládní materiál  
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Rizika reformy pro zaměstnavatele

• Financování dlouhodobého deficitu I. pilíře v důsledku 
přesměrování části pojistného do II. pilíře                            

– tlak na zvýšení pojistného na důchodové pojištění

• Vyšší DPH na krytí deficitu zvýší ceny 

– tlak na růst mezd

• Vyšší důchodový věk, tj. i vyšší nezaměstnanost 60+

– tlak na vyšší daňové a odvodové zatížení   
zaměstnavatelů
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• Nový II. důchodový pilíř nechceme
– Riziko tlaku na mzdy i větší administrativy,
– Nedůvěryhodnost pro výrobní odvětví,
– Prioritou je zájem finančního sektoru

• Reforma nereaguje na rozdíly v profesích 
– slévači vykonávat svoji práci do 65 a více let nevydrží, 

nárok by měli mít dříve po 25/30 letech práce
• Důsledky případného neúspěchu dopadnou na 

zaměstnavatele

Anketa zaměstnavatelů  
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• Pochybnosti 
– o správnosti existence dvou velmi podobných 

dobrovolných systémů
– o ochotě mladých lidí do II. pilíře vstupovat, 

• vyvolá náklady spojené s placením dealerů za shánění klientů)
• II. pilíř není dobrovolný, po vstupu do systému je povinný
• příliš dlouhý finanční závazek s riziky a nejistým výsledkem

• Navrhují
• III. pilíř reformovat na doplňkový soukromý důchodový pilíř 

zvyšující ekvivalenci důchodových příjmů 
• je v něm cca 4,5 mil účastníků, ale jen procento úspor je 

využíváno na penze; tuto chybu systému je třeba odstranit. 
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• Reforma I. a II. pilíř vyvolá tlak na růst mezd
– Snaha eliminovat dopady daňové reformy (vyšší DPH aj.), 

zdravotní reformy (vyšší poplatky a přímé platby) ad. 
– Nutnost platit vyšší příspěvky do II. pilíře,
– Prioritou je zájem finančního sektoru

• Zavedení II. pilíře je nedopracované 
– Za současného stavu by návrh právní úpravy neměl být 

rozeslán do meziresortního připomínkového řízení
• Lze očekávat zánik III. pilíře
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• Provést analýzu finančních nákladů a dopadů 
důchodové reformy 
– zahrnující změny ve všech jejích důchodových pilířích, ve všech 

jejích etapách včetně již schváleného zákona reagujícího na Nález 
Ústavního soudu

• Prokázat stabilitu a finanční udržitelnost celého 
důchodového systému
– ekonomické analýzy a výpočty, včetně vlivu na daňové        a 

pojistné zatížení zaměstnavatelů a celkový náhradový poměr (výši 
důchodu ze všech pilířů)

• Nezavádět II. pilíř, provést reformu III. pilíře 

Závěrečné požadavky a doporučení  
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Děkuji za pozornost     
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