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STANOVISKO A POŽADAVKY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
K OHLÁŠENÉ VALORIZACI DŮCHODŮ 2018

_____________________________________________________________________________

Rada  seniorů  ČR  oznamuje  veřejnosti,  že  na  rozdíl  od  uplynulých  let  dosud  neobdržela  od
Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  návrh  právního  předpisu  o  valorizaci  důchodů  2018.  Jde  o
neobvyklou a zvláštní  situaci,  která od roku 1993 nikdy nenastala.  Jsme oficiálním meziresortním
připomínkovým  místem,  přesto  nám  byla  odepřena  účast  na  tvorbě  návrhu  příslušné  legislativy!
Seniorská veřejnost je znepokojena a pobouřena, dostáváme desítky dopisů. Dle stanoveného výpočtu
§ 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 203/2017 Sb., činí zákonná
valorizace  pro  rok  2018  u  průměrného  starobního  důchodu  4  procentní  body,  tedy  cca  480  Kč.
V pondělí 18. září ohlásila ministryně práce a sociálních věcí valorizaci na úrovni 475 Kč, vláda má
rozhodnout v příštím týdnu. Přes nárůst progresivity valorizace (podíl na růstu blahobytu společnosti
se  zvyšuje  z 1/3  na  ½  růstu  reálných  mezd)  je  ohlášené  navýšení  s ohledem  na  skokový  růst
nominálních  mezd  v roce  letošním  i  příštím  výrazně  podhodnocena.  Sociální  postavení  českých
starobních důchodců, tj. relace průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy, má v příštím roce
poklesnout  až na 39,4 %! Tato situace je  pro Radu seniorů  ČR naprosto nepřijatelná!  Devastující
tendence skromného sociálního postavení českých starobních důchodců nastartovaná vládou premiéra
Nečase v roce 2014 permanentně  pokračuje již čtvrtým rokem! A příští  rok má být  rokem pátým!
Pokles náhradového poměru pod 40 procentních bodů je též v rozporu s mezinárodními Úmluvami,
které Česká republika ratifikovala.  
Rada  seniorů  ČR požaduje  mezigenerační  spravedlnost!  Valorizaci,  která  propad  sociálního

postavení  starobních  důchodců  nezastaví,  důrazně  odmítáme!   Kromě  ohlášené  valorizace

požadujeme  pro  rok  2018  valorizaci  mimořádnou,  která  plně  vykompenzuje  výpadek

náhradového poměru na alespoň úroveň roku 2016. Tj. na úroveň relace průměrného starobního

důchodu a průměrné mzdy ve výši 41,4 procentních bodů. A od nové vlády a nového Parlamentu

požaduje 3. sjezd Rady seniorů ČR reformovat státní systém důchodového pojištění tak, aby se

poměr průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě do roku 2021 zvýšil alespoň na

45 %.

Oznamujeme koaličním i  opozičním politickým stranám, že dle rozhodnutí  3.  sjezdu Rady
seniorů ČR je důstojné navýšení důchodů 2018 seniorským volebním požadavkem říjnových voleb do
Poslanecké sněmovny.

V Praze dne 20. září 2017                                                                                     předsednictvo RS ČR




