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 V Praze dne 24. února 2019 
 
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 řeší dva z šesti významných problémů současného penzijního systému 
ČR. Tedy plošné navýšení nízkých starobních penzí sólo, kterých je pod 8 000 Kč cca 83 000  
a současně dlouhodobě permanentní pokles mezigenerační spravedlnosti mezi ekonomicky aktivní  
a post aktivní částí populace měřený náhradovým poměrem.  
Předložená právní úprava zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění navyšuje variantně 
základní výměru starobních, invalidních a pozůstalostních penzí z 10 na 10,6, respektive na 10,9 
procent průměrné mzdy v národním hospodářství. Obdobně jako při navýšení základní výměry o 570 
Kč v roce letošním jde o významnou pomoc nejen příjemcům nízkých penzí starobních, ale zejména  
o další plošné navýšení penzí invalidních a pozůstalostních. Permanentní pokles skromného 
sociálního postavení českých starobních důchodců měřený náhradovým poměrem, byl zahájen 
v roce 2014 a přetrvává již pátým rokem! Rok 2018 byl rokem, ve kterém podruhé v historii 
poklesla relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě pod 40 %. Dle propočtů 
MPSV o historických 2,1 procentního bodu! Tato situace v historii České republiky nikdy 
nenastala, pod 40 % pokleslo sociální postavení českých starobních důchodců pouze v roce 2008, 
a to jen o 0,2 procentního bodu.   
Pro Radu seniorů ČR je sociální postavení seniorské populace zásadním indikátorem a jeho pokles pod 
40 procentních bodů nepřijatelný. Pokles náhradového poměru pod 40 % neumožňují ani mezinárodní 
právní předpisy, které ČR ratifikovala. Ukazuje se, že i přes zvýšení progresivity valorizačního vzorce 
v roce 2017 je při vysokém růstu mezd stále nedostatečný. Proto požadujeme jeho revizi a navýšení 
podílu seniorské populace na prosperitě společnosti ze současné ½ růstu průměrné reálné mzdy 
na 0,7 % až 0,8 % růstu průměrné reálné mzdy v národním hospodářství. Rada seniorů ČR 
oceňuje snahu ministerstva práce a sociálních věcí zastavit pětiletou diskriminaci seniorské populace  
a z výše uvedených důvodů požaduje uplatnit variantu druhou. Tj. základní výměru starobních, 
invalidních a pozůstalostních důchodů navýšit z 10 % na 10,9 % průměrné mzdy v národním 
hospodářství.  Současně upozorňujeme, že ani toto navýšení propad sociálního postavení českých 
seniorů pod „nepřekročitelnou“ hranici 40 % náhradového poměru nezastaví! Tato připomínka 
je zásadní. 
 
Za akceptování velmi opodstatněného požadavku předem děkujeme a jsme s úctou 
                                                                                                   
                                                                                                                                           Zdeněk Pernes 
                                                                                                                                               předseda  
                                                                                                                                                 RS ČR 

Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a soc. věcí ČR 
Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2 
 


