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Po každém bloku bude dán prostor na dotazy a krátkou diskuzi k tématu.

Důchodová reforma pro ČR

8:30 – 9:00 
Připojení se na on-line kulatý stůl

9:00 – 9:10
Zahájení moderátorem a informace k programu

9:10 – 9:50
Český důchodový systém v praxi a Informativní důchodo-
vá aplikace

Přednášející: Mgr. Kryštof Zrcek, ředitel sekce sociálního pojištění, 
Česká správa sociálního zabezpečení

Shrnutí základních principů a zásad z hlediska konstrukce výpočtu důchodu a jejich 
projevy v aplikační praxi a vnější pohled na stávající důchodový systém a možnosti, jak jej 
lze dále v krátkodobém a střednědobém horizontu orientovat ještě více proklientsky.

9:50 – 10:30 
Důchodový systém v ČR – minulost, současnost, budouc-
nost

Přednášející: Mgr. Martin Štěpánek, Odbor sociálního pojištění, Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí

Důchodový systém a jeho reforma je předmětem debat již několik let a prioritou pro 
v zásadě všechny politické reprezentace. Jak tedy posuzovat a chápat v současnosti heslo 
„důchodová reforma“? Jak se proměnil systém za posledních několik desetiletí a lze na-
hlédnout na největší problémy a rizika, které nás čekají v budoucnu? Jak vést tuto klíčovou 
diskusi o dalších nezbytných úpravách tak, abychom dokázali najít elementární shodu?

10:30 – 11:30 
Důchodová reforma z pohledu zaměstnanců v kontextu 
evropských zkušeností

Přednášející: JUDr. Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfe-
derace odborových svazů

Cíle a podstata české důchodové reformy z pohledu dosavadních postojů ČMKOS ke scéná-
řům české důchodové reformy připravovanými, diskutovanými, popř. realizovanými. Odboro-
vá vize spojení role solidarity a zásluhovosti v průběžném důchodovém pojištění ve vazbě na 
doplňkové penzijní spoření. A konfrontace reformních kroků realizovaných v České republice 
s reformami v jiných členských zemích Evropské unie, zejména ve visegrádských zemích a 
v zemích s plně rozvinutými třípilířovými důchodovými soustavami.. 

11:30 – 12:00
Shrnutí a závěr online kulatého stolu 
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