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Praha 23. 11.2022 
 
 
Vážená paní Prudilová, 

Rada seniorů ČR seseznámila s obšírným podkladovým materiálem k návrhu řady novel zákonů- 
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů“.a sděluje, že nemá žádných připomínek. 

U prvního návrhu, který povede k rozšíření možností občanů podávání žádostí o důchod i o 
online formu je pro RS ČR podstatné, že zůstává zachována i stávající forma podání na 
pobočkách ČSSZ s možností konzultovat možnosti a  způsob podání s jejími pracovníky.  

Druhý návrh, který zpřehledňuje podmínky přiznávání a vyplácení důchodů s ohledem na výplatní 
termíny rovněž akceptujeme bez připomínek. Neshledáváme důvod k obavám, že by omezoval 
práva důchodců. 

Třetí návrh spočívá ve zrušení zvyšování starobního důchodu za výdělečnou činnost 
vykonávanou souběžně s jeho pobíráním v plné výši. Tato bonifikace se vyznačovala zanedbatelnou 
motivační silou pro pracující důchodce setrvat na trhu práce (za každý rok souběžné výdělečné 
činnosti má důchodce nárok na zvýšení stávajícího důchodu v řádu několika desetikorun). Navíc 
navýšení bylo spojeno a nutností každý rok o toto zvýšení žádat ČSSZ, o čemž většina pracujících 
důchodců vůbec nevědělo nebo jim to nestálo za to. Zároveň  paradoxně na svůj důchod zpětně 
dopláceli 6,5 % procenty ze svého pracovního příjmu, což byly výrazně vyšší částky - měsíčně v 
průměru kolem 1 000 Kč). Navrhovaná úprava (snížení sazby pojistného pracujícím důchodcům o 
6,5 %) je proto komfortně v souladu se zájmy těchto občanů, a navíc, jak 
navrhovatelé správně uvádějí, zvyšuje motivaci setrvat na trhu práce i po odchodu do 
důchodu. 

 

S pozdravem 
Ing. Lenka Desatová 
Předsedkyně RS ČR 
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