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          Vážený pane premiére,Vážená vládo, 
 

dovolte nám, abychom Vás jménem českých důchodců opětovně oslovili, pozdravili  a 
současně požádali o urychlené jednání k situaci seniorské generace v návaznosti na 
odmítnutou valorizaci důchodů. Jak bylo uvedeno na tiskové konferenci z posledního jednání 
vlády byla valorizace penzí k 1.1.2010 odmítnuta. Rada seniorů je přesvědčena, že valorizace 
je nutná přesto, že zákonné podmínky pro povinnou valorizaci nebyly v rozhodném období 
dosaženy. Tento svůj názor dokládá následnými fakty: 
 
      1) Nůžky mezi reálným starobním důchodem a reálnou mzdou, tedy mezi životní úrovní 
důchodců a ekonomicky aktivních osob, se trvale a neúnosně rozevírají. Rozdíl 50,6 
procentních bodů jednoznačně dokládá nutnost valorizace 
 
Vývoj reálné hodnoty průměrného starobního důchodu (měřené dle indexu životních 
nákladů důchodců)           
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
100,0 98,4 81,6 79,8 75,6 76,3 80,9 87,0 91,0 88,9 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
92,6 92,1 92,5 97,1 100,1 99,6 103,5 105,7 108,9 107,7 

 
Vývoj reálné hodnoty průměrné mzdy (měřené dle indexu životních nákladů zaměstnanců) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
100,0 94,4 75,1 85,1 78,7 84,7 93,4 101,8 102,0 104,7 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
111,0 113,6 118,8 127,4 134,7 140,0 143,8 151,3 154,5 158,3 

  
          2) Pokles náhradového poměru, průměrný starobní důchod/hrubá průměrná mzda, se 
neúnosně snížil z 55,3 % v roce 1995 až na 39,8 % v roce 2008. Sestupná tendence sociálního 
postavení důchodců dokládá též nezbytnost valorizace. 
 
Podíl průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě        
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
50,4 51,6 55,3 52,0 47,0 44,4 43,8 43,5 45,3 45,9 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
45,2 44,2 43,4 43,5 42,2 40,6 40,6 40,4 40,2 39,8 

 
           3) Prudký nárůst nákladů na bydlení (skoková deregulace nájemného,včetně růstu cen 
tepla, vody, elektřiny, plynu a dalších služeb souvisejících s bydlením) ohrožuje podle 
oficiálních průzkumů až cca 30 000 důchodců v Praze, další desetitisíce v Brně a v dalších 
velkých městech. Sociální systém (tzv. normativní náklady na bydlení determinující 
podmínky přiznání a výši příspěvku na bydlení) situaci neřeší, hrozí bezdomovectvím řádově 
tisíců až desetitisíců  seniorů. 
 
             4) Dosud prováděná valorizace důchodů je vypočítávána podle inflace 
spotřebitelských cen, nikoliv podle skutečných životních nákladů důchodců, které rostou 
rychleji. Tím se ve valorizačním schématu snižuje váha 1/3 růstu reálných mezd. Důchodci se 
tak prakticky nepodílejí na růstu životní úrovně obyvatel.  
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Rozdíl mezi průměrnou mírou inflace a průměrným indexem růstu životních nákladů 
důchodců 

rok Inflace IŇD Rozdíl v % bodech 
2000 103,9 104,7 +0,8 
2001 104,7 106,1 +1,4 
2002 101,8 102,4 +0,6 
2003 100,1 100,4 +0,3 
2004 102,8 103,2 +0,4 
2005 101,9 102,4 +0,5 
2006 102,5 103,6 +1,1 
2007 102,8 103,7 +0,9 
2008 106,3 108,2 +1,9 

 
             5) Z důchodového účtu byly od r.1989 odčerpány  přebytky v celkové výši cca 76 
mld. Kč a použity na jiné výdajové položky státního rozpočtu. Tato částka nikdy nebyla 
důchodcům vrácena, proto je nezbytné tak učinit. Tvrzení, že v letošním roce je důchodový  
účet v minusu tedy žádným argumentem není. 
 
             6) Neustále narůstá rozdíl mezi dříve a nově přiznanými důchody.Výpočtový základ 
pro výpočet důchodu je indexován podle růstu mezd, zatímco valorizace penzí byla podstatně 
nižší. Tím neustále přibývají tzv. “starodůchodci„, jejichž důchody už neodpovídají jejich 
předdůchodovým příjmům. 
 
Porovnání koeficientu nárůstu všeobecného  výpočtového základu (KNVVZ) a zvyšování 
průměrného starobního důchodu  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
KNVVZ v 

% 
8,91 8,50 6,20 9,42 6,93 7,17 6,67 5,32 7,07 7,53 9,42 

Zvýšení 
průměrného 
důchodu v 

% 

10,5 7,3 5,3 6,0 7,8 0 3,2 2,1 5,0 6,2 6,2 

Rozdíl v % 
bodech 

+1,6 -1,2 -0,9 -3,4 +0,9 -7,2 -3,5 -3,2 -2,1 -1,3 -3,2 

  
7) V roce 2008 důsledkem navýšení DPH o 4 procentní body v základní i snížené 

sazbě meziročně poklesla reálná kupní síla penzí o 0,6 procentního bodu, což bylo nejvíce za 
posledních 11 let. Vláda navrhuje zvýšení DPH další, které růst životních nákladů důchodců 
dále podnítí. Při nulové valorizaci penzí se opětovně reálná kupní síla penzí meziročně sníží. 
Systémově zakládat růst životních nákladů a přitom zmrazit penze považuje Rada seniorů ČR 
za sociálně diskriminující. 
 
      Vážený pane premiére,  
dovolujeme si Vás informovat, že včerejší zasedání předsednictva Rady seniorů České 
republiky návrh ministerstva práce a sociálních věcí na 2,1 % navýšení penzí podpořilo. 
Z výše uvedených důvodů na valorizaci penzí 2010 trvá a žádá Vás o osobní jednání v této 
věci. Současně si Vás pane premiére dovolujeme požádat o předání tohoto dopisu všem 
ministrům.  
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         Děkujeme Vám předem za pozornost, kterou budete této velmi důležité otázce věnovat a 
těšíme se na setkání s Vámi. 
 

 S úctou a pozdravem     
 
 
 
   Ing. František Hinz                                                                                  Dr. Zdeněk Pernes 
  místopředseda RS ČR                                                                                 předseda RS ČR 
        


