Posudek konzultanta diplomové práce
Ing. Lubomíra Melence

„Koncepce důchodového pojištění a česká důchodová reforma“

Předložená diplomová práce je zpracována na aktuální téma, které se zabývá
formami důchodového pojištění, jeho reformami, analýzou a českými důchodovými
reformami.
Diplomová práce se sestává z úvodu, samotného textu, závěru, seznamu zkratek,
seznamu použité literatury a pramenů, abstraktu (v českém i v anglickém jazyce),
názvu práce v anglickém jazyce, klíčových slov, ze 103 stran a deseti kapitol.
Samotný text práce má 90 stran. Jednotlivé kapitoly se dále člení. Členění je logické
a umožňuje orientaci.
Diplomová práce v první kapitole je věnována důchodovému systému jako
součásti sociálního zabezpečení. Druhá kapitola představuje základní modely tohoto
systému. Třetí kapitola se zabývá současným důchodovým systémem v České
republice. Čtvrtá kapitola obsahuje právní úpravu důchodového pojištění, zejména
podmínky vzniku nároku na starobní důchod, jeho výši a valorizaci a uvádí také
přehled nejdůležitějších parametrických změn, kterými základní systém důchodového
pojištění prochází.
Pátá a šestá kapitola diplomové práce se zabývá malou důchodovou reformou a
tzv. velkou důchodovou reformou. Nejprve se v páté kapitole podrobně analyzuje
nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. a parametrické změny, které byly přijaty.
Šestá kapitola se věnuje zavedení dobrovolného kapitálového pilíře a jeho právní
úpravě včetně zrušení tohoto pilíře.
Sedmá a osmá kapitola uvádí některé současné návrhy de lege ferenda ohledně
dalšího vývoje důchodového systému.
Devátá kapitola se věnuje systému penzijního připojištění se státním příspěvkem
a jeho transformaci.
Poslední desátá kapitola představuje doplňkové penzijní spoření upravené
zákonem č. 427/2011 Sb.
V závěru diplomové práce je mj. rozebírána otázka, zda důchodový systém
potřebuje koncepční reformu v podobě přechodu k fondovému či jinému způsobu
1

financování, či zda pro stabilitu důchodového systému mají význam parametrické
změny.
Lze konstatovat, že cíl, který si autor pro zpracování diplomové práce vytýčil, se
podařilo splnit.
Z formálního hlediska je diplomová práce vyvážená, má logickou strukturu,
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Nevyskytují se v ní zásadní nedostatky.
Po obsahové stránce má diplomová práce odpovídající úroveň. V diskusi při
obhajobě by měl autor doplnit některá svá stanoviska ke zpracované problematice,
která nejsou vždy uváděna. Zájem autora o zvolenou problematiku se v diplomové
práci odráží a je nepochybný.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Navrhuji, aby se v rámci diskuse při obhajobě věnoval autor blíže navrhované
penzijní reformě prof. Vostatka a diferenciaci sazeb pojistných odvodů pro rodiny
s dětmi.

V Praze dne 26.4.2016

JUDr. Jana Zemanová
konzultant
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