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Věc: Stanovisko a zásadní připomínka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Vážená paní ministryně,  
 
děkujeme za možnost připomínkovat pro seniorskou populaci velmi důležitou novelu zákona o 
důchodovém pojištění, která podstatným způsobem řeší dva z šesti významných problémů současného  
penzijního systému ČR. Tj. plošné navýšení starobních penzí u osob do 8 000 Kč, kterých je cca 
101 000 a současně podstatné navýšení nízkých starobních penzí u osob starších 85 let.  
 
Předložená právní úprava zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění navyšuje základní výměru 
starobních, invalidních a pozůstalostních penzí z 9 na 10 procent průměrné mzdy a procentní výměru 
starobních penzí u osob 85+ o 1 000 Kč. Jde o významnou pomoc nejen příjemcům nízkých starobních 
penzí a věkově starším důchodcům, ale zejména o zásadní progresivní navýšení penzí invalidních a 
pozůstalostních. Všechny tyto změny Rada seniorů České republiky vítá a oceňuje. A také vládě 
premiéra Babiše za historicky nebývalou iniciativu děkuje. Stále však přetrvává třetí problém 
současného období, kterým je permanentní pokles skromného sociálního postavení českých 
starobních důchodců. Pokles byl zahájen již v roce 2014 a pokračuje stále.  V letošním roce má 
náhradový poměr dokonce propadnout až na úroveň 39,4 %. Jde o propad 4,2 procentního bodu 
za posledních pět let! Tato situace v historii České republiky nikdy nenastala! Pokles sociálního 
postavení seniorské populace pod 40 procentních bodů náhradového poměru neumožňují ani 
mezinárodní Úmluvy, které Česká republika ratifikovala.   
 
Rada seniorů ČR považuje poloviční dynamiku růstu starobních penzí oproti dynamice růstu mezd za 
extrémní mezigenerační nespravedlnost! Zejména při vysokém růstu platů ve státní a veřejné správě. 
Řešení jsme požadovali prostřednictvím mimořádné valorizace penzí v roce 2018 u vlády premiéra 
Sobotky. Na opodstatněný požadavek seniorské populace ale bývalá vláda reagovala. Vláda současná 
tak může nečinnost vlády předchozí napravit. S ohledem na všechna tato fakta požadujeme provedení 
navrhovaných úprav časově uskutečnit nikoliv dle návrhu až k 1. lednu 2019, ale k 1. říjnu 2018. Tato 
připomínka i požadavek jsou zásadními! 
 
Za akceptování opodstatněného požadavku vládě předem děkujeme a jsme s úctou 
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