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Váš dopis zn./ze dne Naše značka (uveďte v odpovědi)   Vyřizuje/linka V Praze dne 5. prosince 2013

Věc: Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona o druhém zvýšení důchodů a příplatku

k důchodu v roce  2014 a  o  změně  zákona č.155/1995 Sb.,  o  důchodovém pojištění,  ve  znění

pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů

__________________________________________________________________________________

Vážená paní ředitelko,

Rada seniorů ČR děkuje panu ministrovi a Ministerstvu práce a sociálních věcí za akceptování našeho

požadavku a zpracování návrhu zákona o druhé valorizaci důchodů 2014 a k opětovnému obnovení

plnohodnotné  valorizace  důchodů  od  roku  2015.  Oceňujeme  též  nastavení  institutu  valorizace  na

konkrétní  životní  náklady  důchodců  a  znovu  obnovení  „politické“  valorizace  důchodů,  o  což

dlouhodobě  usilujeme.  Odstranění  „technické“  valorizace  důchodů  umožní  potřebnou  diferenciaci

valorizace a tím také zmírnění sociálního napětí u některých segmentů seniorské populace.

1. K části první a druhé - Rada seniorů ČR neuplatňuje žádné připomínky.

2. K části třetí – zásadní připomínka. Rada seniorů ČR s plnou naléhavostí upozorňuje MPSV

na  legitimní  nárok  seniorské  populace  na  svůj  podíl  na  růstu  životní  úrovně  a  prosperity

společnosti. Senioři se svojí prací výrazně zasloužili o ekonomickou sílu země, o úroveň vědy,

techniky  a  vzdělanosti.  Jimi  vytvořené  investice  jim  zakládají  legitimní  nárok  alespoň  na

třetinový podíl zhodnocování těchto investic. V okolních zemích je to i více. Rada seniorů ČR

proto  požaduje  zachovat  současné  nastavení  pravidel  valorizace  důchodů,  tj.  kromě

zachování  reálné  kupní  síly  důchodů  navýšení  o  třetinový podíl  na  růstu  „prosperity

společnosti“  (  100  % kompenzace  růstu  indexu životních  nákladů  důchodců  +  jedna

třetinu růstu reálné mzdy).          

Za akceptování naší zásadní připomínky předem děkujeme a jsme s úctou

                                                           

                                                                                                             Dr. Zdeněk Pernes

                                                                                                                     předseda
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