
STANOVISKO
Rady seniorů České republiky k valorizaci penzí 2013

             _____________________________________________________________

Důchody budou k 1. lednu 2013 zvýšeny o 60 Kč základní výměry a 0,9 % procentní výměry.
Tedy u průměrné starobní penze o 137 Kč, tj. o 1,3 %. V roce 2012 byly starobní důchody
zvýšeny o 40 Kč u základní výměry a 1,6 % procentní výměry, tj. u průměrné starobní penze
o 173 Kč (1,6 %). Životní náklady důchodců letos vzrostou (prognóza MF) o 4,7 %, tj. o 463
Kč měsíčně a v roce 2013 o 3,1 % až 3,4 % (305 Kč až 335 Kč). Za dvě léta tak poklesne
reálná kupní síla penzí až o 5,2 % a skromné sociální postavení českých starobních důchodců
se propadne ze 41,8 % v roce 2011 na 41,3 % v roce 2013 (odhad MPSV). Jde  historicky o

nejvyšší pokles reálné kupní síly starobních penzí  během dvou let za celé období České

republiky. Dopady  snížené  valorizace  penzí  na  jednotlivé  příjmové  skupiny  starobních
důchodců budou následující:

 

       Výše důchodu v Kč

  Od                           do

                  Počet

      příjemců  v roce 2012     

 Navýšení  důchodů  v roce

2013 (60 Kč + 0,9 %)

                     do       3 040     4 912 3107, tj. + 67 Kč

  3 000                     3 999 9 362 4075, tj. + 76 Kč
  4 000                     4 999 9 764 5084, tj. + 85 Kč
  5 000                     5 999 15 224 6093, tj. + 94 Kč
  6 000                     6 999 29 028 7102, tj. + 103 Kč
  7 000                     7 999 80 631 8111, tj. + 112 Kč
  8 000                     8 999 203 597 9120, tj. + 121 Kč
  9 000                     9 999 315 065 10129, tj. + 130 Kč 
10 000                   10 999 320 469 11138, tj. + 139 Kč
11 000                   11 999 280 128 12147, tj. + 148 Kč
12 000                   12 999 205 676 13156. tj. + 157 Kč
13 000                   13 999 132 574 14165, tj. + 166 Kč
14 000                   14 999  34 858 14174, tj. + 175 Kč

14 500                    a více 88 245 14670, tj. + 170 Kč
47 000 cca 30   tj. + 463 Kč

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejnižší míra kompenzace růstu životních nákladů důchodců
bude u nejnižších a nízkých penzí a naopak nejvyšší míra kompenzace u penzí nejvyšších.
Plná kompenzace  růstu životních nákladů důchodců za rok 2012 (463 Kč) je zabezpečena
cca 30 příjemcům starobních penzí s penzemi 47 000 Kč  a vyššími. Na Slovensku situaci
vyřešili tím, že všem důchodcům budou penze dočasně valorizovat (do roku 2015) o stejnou
částku, a to o 10 EUR měsíčně.

Důsledky snížené valorizace penzí budou tragické u příjemců  nízkých penzí, u

seniorů bydlících osamoceně v nájemních bytech a u seniorů silně závislých na zdravotní

péči. Zákonem garantovaný nájem dosahuje  již  150  Kč  za  1  m2  podlahové  plochy  bytu,
doplatky  za  léky  až  1 500  Kč  měsíčně  a  nákup  potravin,  nápojů,  hygienických  potřeb  a
dalších položek osobní péče 2 884 Kč měsíčně. A v příštím roce dojde k navýšení dalšímu.
Zřejmě již dozrál čas podat Ústavní stížnost a požádat Ústavní soud o přezkoumání ochrany
lidské důstojnosti  u  osob,  kterým po zaplacení  nákladů  na bydlení  zůstává  na uspokojení
dalších základních životních potřeb 47 Kč na den. 
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Kolegium Rady seniorů  jako nejvyšší  orgán  sjednoceného důchodcovského hnutí  v České
republice opakovaně  vyzývá politiky koaliční vlády ke splnění požadavků  historicky první
seniorské demonstrace a seniorské petice, tj. zachovat původní mechanismus valorizace penzí.
Kolegium podporuje podání senátního návrhu zákona „O druhé valorizaci penzí 2012“.

V Praze dne 17. října 2012                                     Kolegium Rady seniorů České republiky
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