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                                                                                                                            V  Praze  dne 30. července 2007 

 
 

Vážený pane poslanče, 
 
 
z rozhodnutí Kolegia Rady seniorů ČR si Vás dovolujeme, jako představitele třetí generace 
v Parlamentu České republiky, informovat o vážných obavách seniorských organizací i celé 
seniorské veřejnosti z  připravovaných reforem, kde příslušný parlamentní tisk 222 – vládní návrh 
zákona o  stabilizaci veřejných rozpočtů začnete ve druhém čtení projednávat 14. srpna 2007. Dle 
našich propočtů reformy významně ovlivní nejen životní úroveň starobních důchodců ale zejména 
dostupnost zdravotní péče, zejména věkově nejstarším seniorům a seniorkám, kteří jsou na ní závislí 
nejvíce a kteří mají současně nejnižší penze. V kombinaci se skokovým zdražováním ceny bydlení, 
nejvíce bydlení nájemného, jde nejen o důsledky zcela mimořádné, ale o důsledky, které zakládají až 
možnost sociálního vyloučení velkého počtu starobních důchodců. Penze v České republice ve 
srovnání s penzemi EU – 15 zemí značně zaostávají (cca1/3) a každé zvýšení životních nákladů 
znamená další snížení životní úrovně a nespokojenost, a to i politickou. Pozměňovací a doplňující 
návrhy Rady seniorů ČR  k tisku 222 přednese poslankyně PhDr. Lenka Mazuchová, prosíme o jejich 
podporu. Jde o: 
 

a) zrušení bodu 1 v ČÁSTI TŘINÁCTÉ – změna zákona o životním a existenčním 
minimu, Čl. XXI,  

b) zrušení bodu 18 v ČÁSTI ŠESTNÁCTÉ – změna zákona o státní sociální podpoře, 
Čl.XXIV,  

c) zrušení bodu 1 v ČÁSTI DEVATENÁCTÉ – zm ěna zákona o sociálních službách, 
Čl.XXVIII,  

d) doplnění bodu 5 v ČÁSTI ČTYŘICÁTÉ PRVNÍ – zm ěna zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, Čl.LXIV o text:  

e) V § 16a odstavec 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky 
pod čarou č.27h zní: 
„f) jde –li o pojišt ěnce staršího 65 let, který prokáže rozhodnutím České správy 
sociálního zabezpečení, nebo poštovní poukázkou, nebo výpisem z bankovního účtu, 
ne starším 30 dnů, že jeho důchod27h) je nižší než 7 000 Kč.“. 

                 _________________________________ 
                 27h) § 29 až 31 a §49 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištěn, § 26 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 

 

 

f) doplnění bodu 9 v ČÁSTI ČTYŘICÁTÉ DRUHÉ – změna zákona o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění, Čl.LXV o text: 
 
§ 3c včetně poznámek pod čarou č.37 a 21c zní: 
 
        „§ 3c“ 
 

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle 
zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát37), se stanoví pro období 



kalendářního roku. Vyměřovacím základem je 25 % všeobecného vyměřovacího 
základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za 
kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se 
vyměřovací základ zjišťuje21c). Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny 
nahoru. 

 
(2) Je – li navýšení podle odstavce 1 nižší než růst indexu spotřebitelských cen 

léčiv a zdravotní péče, vláda částku platby navýší alespoň o růst tohoto 
indexu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 
(3) Rozhodné období podle odstavce 2 se určuje tak, že prvním měsícem tohoto 

období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci předchozího 
rozhodného období při posledním zvýšení pojistného a posledním měsícem 
rozhodného období je září kalendářního roku, který předchází 
kalendářnímu roku, ve kterém dojde ke zvýšení pojistného. 

 
(4) Růst indexu spotřebitelských cen léčiv a zdravotní péče se zjišťuje z údajů 

Českého statistického úřadu.“. 
  

Dovolujeme se proto na Vás obrátit, zvláště na ty, kteří věkem máte k seniorům blízko, abyste při 
diskusích a hlasování vždy měli na mysli, že Vaše rozhodnutí by mohlo ohrozit více jak 2 miliony 
starobních důchodců v České republice. A pokud jde např. o reformy zdravotnictví tak jak jsou 
předloženy, vedou k oprávněné domněnce, že poplatky zaplatí  ze 60 – 70 % senioři, kteří logicky 
z věkových důvodů mají na zdravotní péči včetně léků největší požadavky. Věříme ve Vaše pochopení 
a ve snahu pomoci za situace, která se většině seniorů jeví, a to bez rozdílů politického přesvědčení, 
jako ohrožující.  
 

Věříme, že seniory nezklamete, děkujeme za spolupráci, těšíme se na shledání a jsme s úctou 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Zdeněk Pernes        Prof. Dr. Jan Solich, CSc.       Ing. František Hinz           Ing  Jaroslav Ulma 
       předseda                    1. místopředseda                     místopředseda                  místopředseda 
        RS ČR                              RS ČR                                  RS ČR                               RS ČR   
 

 

  

 
 


