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Váš dopis zn./ze dne         Naše značka (uveďte v odpovědi)      Vyřizuje/linka      V   Praze   dne  30. srpna 2010  
 
 
Věc: Stanoviska a zásadní připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o 
zvýšení důchodů v roce 2011, k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu v roce 2011 
a k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravy všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu. 
__________________________________________________________________________________  
 
 
Vážená paní ředitelko,  
 

děkujeme za možnost připomínkovat pro seniory zásadní legislativu, která nastavuje jejich 
sociální postavení pro rok 2011. V této souvislosti uplatňujeme následné připomínky, které prosím 
všechny považujte za zásadní. 
 
a) Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011 
 
 Sociální postavení českých starobních důchodců není snadné. Nůžky mezi reálným starobním 
důchodem a reálnou mzdou, tj. mezi životní úrovní důchodců a ekonomicky aktivních osob, se trvale 
rozevírají, měřeno k roku 1989 činí rozdíl již 45,4 procentních bodů (2009/1989). Důsledkem nulové 
valorizace penzí v roce 2010 meziročně poklesne jejich reálná kupní síla o cca 3,0 procentní body 
(měřeno indexem životních nákladů důchodců) a také na evropské poměry skromný náhradový poměr, 
tj. podíl průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě, se sníží. Dle našich propočtů až o 0,9 
procentního bodu, tj. na hodnotu 40,2 % (penze/hrubá mzda). Dle propočtů MPSV o 0,8 procentního 
bodu, tj. na hodnotu 40,8 %. Přitom  náhradový poměr např. ve Francii je cca 53 %, v Rakousku cca 
53 %, ve Velké Británii cca 45 %, ve Španělsku cca 49 %, v Německu cca 44 %, v Polsku cca 45 % a 
na Slovensku cca 48 %.  

Od roku 2008 jsou penze valorizovány pouze na minimální, zákonem stanovené úrovni, stejný 
návrh je předkládán také pro rok 2011. V roce 2011 bude v hl. m. Praze, Českých Budějovicích, Plzni, 
Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Zlíně a v obcích 
Středočeského kraje s počtem obyvatel vyšším než 9 999 nadále ze zákona pokračovat deregulace 
nájemného. A to ve spojení s očekávaným zdražením elektřiny (až o 15 %), plynu, tepla a dalších 
služeb souvisejících s bydlením. Tato situace, podle oficiálních průzkumů, existenčně ohrožuje cca 
7 000 samostatně žijících důchodců ve větších nájemních bytech v hl. m. Praze. Další tisíce samostatně 
žijících seniorů ve větších nájemních bytech jsou existenčně ohroženy v Brně a v ostatních velkých 
městech. Sociální systém ochrany bydlení je nedokonalý, dostatečný počet malometrážních bytů 
městské samosprávy nenabízejí a ani na trhu malometrážních bytů nejsou pro seniory cenově 
dostupné. Reálně hrozí bezdomovectví desetitisíců seniorů. Pro Radu seniorů ČR je tato situace 
nepřijatelná, budeme informovat prezidenta republiky. Dle publikovaných záměrů vlády je 
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připravováno zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty ze současných 10 na 11 až 12 %. 
Důsledkem bude nárůst inflace až o 0,3 % nebo 0,6 %. A růst životních nákladů důchodců až o 0,4 % 
nebo 0,9 %. Nejhorší důsledky ponesou důchodci v nejvyšším věku, protože váha potravin, placených 
léků, zdravotnických prostředků, placené zdravotní péče a sociálních služeb je ve struktuře jejich 
spotřebního koše oproti jiným věkovým skupinám nejvyšší. 
  

S ohledem na výše uvedená fakta považuje Rada seniorů ČR návrh na minimální, pouze 
zákonnou valorizaci penzí za nedostatečný. Požadujeme plně vykompenzovat očekávaný růst 
životních nákladů důchodců za rok 2010 (inflace +2,3 %, ŽN důchodců +3,0 %), tj. za období 
kdy penze valorizovány nebyly, a samozřejmě také za rok 2011 (inflace +2,5 %, ŽN důchodců 
+3,3 %) pro který je valorizace penzí navrhována. Tj. průměrnou starobní penzi sólo  
požadujeme k 1. 1. 2011 navýšit nikoliv o 3,7 %,  ale o 6,3 %. Tj. nikoliv o 371 Kč, ale o 638 Kč. 
Tj. +267 Kč (Základní výměru navýšit nikoliv o 60 Kč, ale o 110 Kč a procentní výměru navýšit 
nikoliv o 3,9 % ale o  6,6 %).  
 
 
b) Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 
 

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 3,9 % ale o 6,6 %. 
 
 
c) Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 
 

Pro Radu seniorů ČR je naplnění mezinárodních standardů, jimiž je Česká republika vázána, 
samozřejmostí. Rada seniorů je navíc přesvědčena, že mezinárodně stanovený normativ sociálního 
postavení seniorů ve vztahu k ekonomicky aktivní části populace, tj. obecný náhradový poměr na 
úrovni 45 % by měla Česká republika uchovávat stále, tj. nejen pouze k nově přiznávaným penzím. 
Předložený návrh je ve vztahu k mezinárodním závazkům ČR nedostatečný, proto požadujeme 
jeho přepracování. Dále opakovaně požadujeme úpravu zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, aby nedocházelo k „produkování“ „staro“ a „novo“ důchodců (dle MPSV činil rozdíl 
mezi průměrnou výší starobních důchodů starodůchodců a novodůchodců k srpnu 2010 641 Kč, tj. 6,6 
%).  
 
 
 
 
    Podáváme tuto zprávu a jsme s úctou 
 
 
 
          Dr. Zdeněk Pernes 
                                                                                                                        předseda RS ČR               


