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Věc: Stanovisko a připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o druhém 
zvýšení důchodů v roce 2008 a k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008  
 

Vážený pane místopředsedo, 
 
děkujeme za možnost připomínkovat pro seniory zásadní legislativu, která má kompenzovat skokový 
růst životních nákladů důchodců v roce 2008. V této souvislosti uplatňujeme následné připomínky, které 
prosím považujte za zásadní. 
 
a) Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008 
 
Při meziresortním připomínkovém řízení i při osobním jednání s Vámi o valorizaci penzí 2008,  
opakovaně upozorňovala Rada seniorů ČR na podhodnocený návrh vlády penze valorizovat pouze na 
minimální zákonem stanovené úrovni, který nevykryje předpokládaný a v roce 2008 mimořádně vysoký 
růst životních nákladů důchodců a nezastaví dlouhodobý pokles sociálního postavení českých seniorů. 
Na základě kvalifikovaných inflačních odhadů jsme požadovali vládní návrh průměrné starobní penze 
sólo navýšit ze 3,95 % na 7,4 %, tj. ze 345 Kč na 650 Kč. Z toho základní výměry o 290 Kč. Rada 
seniorů dále požadovala valorizaci penzí nadále diferencovat na staro a novo důchodce, a to navýšením 
rozdílu procentní výměry u tzv. starodůchodců o 1,5 procentního bodu. Tyto kvalifikované a jak 
dokazuje vývoj inflace také opodstatněné požadavky reprezentativní seniorské organizace vláda 
neakceptovala. 
 Životní náklady důchodců meziročně vzrostly dle dat ČSÚ v lednu o 9,8 %, v únoru o 9,3 %, 
v březnu o 8,9 % a v dubnu o 8,5 %. Za leden až duben tedy o průměrných 9,1 %. Dle posledních 
inflačních odhadů ministerstva financí má průměrná inflace v roce 2008 činit 5,7 % a dle Evropské 
Komise 6,2 %. Za těchto předpokladů životní náklady důchodců vzrostou o 7,6 až o 8,1 procentních 
bodů.  S ohledem na podhodnocenou valorizaci penzí (3,45 %) zbývá tedy vykompenzovat 3,65 až 4,15 
procentních bodů, tj. 320 Kč až 364 Kč, a to od počátku roku. Vládní návrh druhého zvýšení důchodů 
v roce 2008 navrhuje důchody zvýšil o 470 Kč, ale až od srpna 2008, tj.  se sedmiměsíčním zpožděním. 
K vykompenzování předpokládaného růstu životních nákladů důchodců v roce 2008 vládní návrh 
nepostačuje, zbývá vykrýt dalších 298 až 404 Kč od srpna 2008. Rada seniorů ČR požaduje 
předpokládaný růst životních nákladů důchodců v roce 2008 plně vykompenzovat. Tj. základní 
výměru penzí navýšit k 1. 8. 2008 nikoliv o 470, ale o 875 Kč.  
  
b) Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
 
Rada seniorů ČR požaduje příplatek k důchodu navýšit o stejný počet procentních bodů o jaký požaduje 
navýšit procentní výměru důchodů z důchodového pojištění, tj. nikoliv o 3,6 % ale o 5,1 %. Podáváme 
tuto zprávu a jsme s úctou 
          
                                                                                                                Dr. Zdeněk Pernes 
                                                                                                                       předseda RS ČR 

Vážený pan 
RNDr. Petr Nečas 
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR 
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