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Váš dopis zn./ze dne         Naše značka (uveďte v odpovědi)      Vyřizuje/linka  V Praze dne 8. ledna 2020 
 
Věc: Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního a 
existenčního minima 
__________________________________________________________________________________ 
 
Vážený pane řediteli, 
 
děkujeme za možnost připomínkovat Návrh nařízení vlády ke zvýšení částek životního minima, které 
má funkční vztah k cca 8 000 příjemcům starobních penzí.  
 

1) Navrhovanou indexaci částek životního a existenčního minima po sedmi letech od posledního 
navýšení Rada seniorů ČR vítá a oceňuje. Permanentní pokles reálné kupní síly částek 
životního a existenčního minima zásadním způsobem znehodnocuje funkčnost českého 
sociálního systému, který je na těchto indikátorech nastaven. V této souvislosti si dovolujeme 
upozornit na chybné nastavení mechanismu valorizace, tj. § 9 předmětného zákona, která by 
měla být každoroční, tedy automatická. Rada seniorů ČR oceňuje plné vykompenzování růstu 
spotřebitelských cen od posledního navýšení částek, které ale nevrací nastavení obou 
normativů na původní hodnoty z doby přijetí zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, tj. na hodnoty z 1. ledna 2007. Předchozí valorizace částek provedená k 1. lednu 2012 
totiž byla o 4 procentní body podhodnocená. Index růstu spotřebitelských cen ČSÚ za říjen 
2006 až září 2011 tehdy vzrostl nikoliv o 9 procentních bodů, jak činilo navýšení, ale o 
procentních bodů 13. Rada seniorů ČR tehdy upozornila na valorizaci zcela nedostatečnou a 
požadovala plnohodnotné navýšení částek až do výše inflace! Deklarované tvrzení 
předkladatelů novely, že návrh zachová reálnou úroveň částek životního a existenčního 
minima z 1. října 2006 tedy neodpovídá objektivní realitě! 

2) S ohledem na tato fakta požaduje Rada seniorů ČR návrat ke každoroční automatické 
indexaci částek životního a existenčního minima dle původní dikce zákona. Za tím účelem 
požadujeme úpravu § 9 zákona č.110/2006 Sb., v platném znění. 

3) Rada seniorů ČR upozorňuje též na zastaralost výpočtu spotřebních košů základních životních 
potřeb definovaných spotřebních skupin populace, které jsou po 11 letech účinnosti zákona o 
životním a existenčním minimu zcela jiné. Rada seniorů ČR požaduje spotřební koše 
aktualizovat na současnou úroveň spotřeby (aktualizace spotřebních položek a přepočet 
váhových schémat) 

 
 

Za akceptování opodstatněných připomínek předem děkujeme, podáváme tuto zprávu a jsme 
s úctou 

 
                                                                                                                              Zdeněk Pernes 

                                                                                                                             předseda 
                                                                                                                               RS ČR   

Mgr. Tomáš Urban, zast. ředitel 
legislativního odboru ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, Na 
Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1 
  


