
                                                                       Vážený pan, 
                                                                       Ing. Petr Nečas 

                                                                       místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR 
                                                                       Praha 
 
V  Praze  dne  8. září  2006  
 
V ě c :  Stanoviska a připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády 
o zvýšení důchodů v roce 2007, k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely 
důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a 
výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu pro rok 
2005 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu, k návrhu nařízení vlády, 
kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových 
základů a k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 Vážený pane místopředsedo, 
 
děkujeme za možnost připomínkovat pro seniory zásadní legislativu, která nastavuje sociální 
postavení seniorů ve společnosti pro rok 2007. V této souvislosti uplatňujeme následné 
připomínky, které prosím považujte za zásadní. 
 
 
a) Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007 
   
Důsledkem rychlejšího růstu mezd v letošním roce oproti roku loňskému dojde 
k meziročnímu poklesu sociálního postavení seniorů. Lze důvodně předpokládat, že relace 
důchod/mzda meziročně poklesne o cca 0,2 až 0,4 procentního bodu. Letošní hodnoty 
sociálního postavení seniorů tak budou s nejvyšší pravděpodobností nejnižšími za celé 
období ekonomické transformace! A to přesto, že vláda v minulém roce, na rozdíl od dvou 
roků předchozích,   penze valorizovala progresivněji  než ze zákona musela. Přitom senioři 
transformační dluhy nezpůsobili, naopak vytvořili hodnoty ze kterých stát dodnes profituje. 
Nařízení vlády o zvýšení důchodů pro rok 2007 navrhuje zvýšit důchody v průměru o 6,2 %, 
tj. o 1,7 procentního bodu nad stanovené zákonné minimum. V podstatě jde téměř o 
akceptování  požadavku Rady seniorů České republiky, a to valorizovat penze dle životních 
nákladů důchodců, navýšené o jednu polovinu růstu reálné mzdy. Rada seniorů za 
zprogresivnění  valorizace penzí oproti zákonnému minimu děkuje.  Při takto nastaveném 
zvýšení penzí a prognózovaném růstu mezd MF, a to o 6,9 % bude relace důchod/mzda v roce 
2007 meziročně oscilovat na hodnotách roku 2006, respektive na hodnotách cca o 0,1 
procentního bodu vyšších. Z hlediska sociálního postavení seniorů tedy o žádné skokové 
zprogresivnění  nejde, každá nižší valorizace by seniory poškodila. Přitom rok 2007 bude 
rokem skokového zvýšení nájemného v nájemních bytech, významného zdražení elektřiny, 
tepelné energie, očekává se zdražení potravin i dalších základních životních potřeb. Pro Radu 
seniorů České republiky, zastupujících zájmy cca 450 000 členů i celou dvou miliónovou 
seniorskou veřejnost je případný meziroční pokles relace důchod/mzda v roce 2007 
nepřijatelný (neakceptovatelný).  Již navrhované zvýšení důchodů o 6,2 % je na hraně 
mezigenerační spravedlnosti. Dle posledních prognóz ekonomika a mzdy porostou rychleji. 
S ohledem na výše uvedená fakta požaduje Rada seniorů České republiky návrh na 



zvýšení penzí schválený  vládou minulou od vlády současné akceptovat. Rada seniorů 
věří, že nová vláda se k třetí generaci bude chovat spravedlivě, korektně a ohleduplně.                      
  

Za významný považuje Rada seniorů návrh na diferencovanou valorizaci penzí pro 
„staro“ a „novo“ důchodce. Přitom nejde pouze o problém ohraničený 1. lednem 1996. 
Důsledkem vyšší indexace přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího 
základu oproti valorizaci penzí, a to téměř každoročně, se rozdíly mezi nově přiznanými a 
stávajícími srovnatelnými důchody  kumulují každoročně, a to již deset roků.  Návrh na 
diferencovanou valorizaci penzí pro rok 2007 Rada seniorů podporuje, pro roky další 
ale požaduje příslušné legislativní úpravy. 
 
 
b) Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2005 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2005 a upravují částky pro stanovení 
výpočtového základu 
 
Pro Radu seniorů České republiky je naplnění mezinárodních závazků jimiž je Česká 
republika vázána samozřejmostí, o to více pak naplnění normativů Spojených národů na 
minimální náhradový poměr u nově přiznávaných penzí. Rada seniorů je navíc přesvědčena, 
že mezinárodně stanovený normativ sociálního postavení seniorů ve společnosti, tj. relace 
důchod/mzda na úrovni 45 %, by měla Česká republika uchovávat stále, tj. nejen pouze ve 
vztahu k nově přiznávaným penzím. Předložený návrh na zvýšení redukčních hranic 
podporujeme, současně ale opakovaně požadujeme úpravu zákona č.155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, aby k „produkování“ „staro“ a „novo“ d ůchodců přímo ze 
zákona nedocházelo (rozdíl mezi nově přiznanou penzí v roce 2007 a srovnatelnou penzí 
přiznanou v roce 2006 a valorizovanou k 1. lednu 2007 má dle MPSV činit 10 až 80 Kč). 
 
 
c) Nařízení vlády. kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro 
stanovení výpočtových základů 
 
K výše uvedenému návrhu Rada seniorů České republiky neuplatňuje žádné zásadní 
připomínky. 
 
 
d) Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007 
 
K výše uvedenému návrhu Rada seniorů České republiky neuplatňuje žádné zásadní 
připomínky. 
 
 
  Podáváme tuto zprávu a jsme s úctou 
 
 
          Dr.Zdeněk Pernes 
                                                                                                                      předseda RS ČR 


