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Na poříčním právu 1/376
128 01 Praha 1
V Praze dne 11. ledna 2021
Věc: Stanovisko a zásadní připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
__________________________________________________________________________________
Vážená paní ministryně,
děkujeme za možnost připomínkovat návrh zákona, který v podstatné míře akceptuje požadavky
uplatněné na český stát 3. sjezdem Rady seniorů České republiky ze dne 12. května 2017. Rada
seniorů ČR vítá a oceňuje nápravu nedokonalostí českého penzijního systému, jejichž systémové
řešení dlouhodobě navrhuje. Rada seniorů ČR vítá, oceňuje a podporuje:
1. zapojení daňových výnosů do financování starobních penzí,
2. změnu architektury starobní penze a její rozdělení na solidární a zásluhovou část,
3. změnu pravidel pro stanovení osobního vyměřovacího základu, která je oproti současným pravidlům
spravedlivější,
4. spravedlivější nastavení výpočtu starobní penze prostřednictvím zrušením tzv. první redukční
hranice,
5. započtení pevných částek (500 Kč až 1 500 Kč) tzv. výchovného za vychované děti do výpočtu
starobní penze,
6. zjednodušení pravidel výpočtu starobní penze,
7. zavedení institutu „minimálního starobního důchodu“ prostřednictvím solidární části starobního
důchodu,
8. změnu mechanismu valorizace starobního důchodu (ze 2/3 prostřednictvím indexu nominální
obecné mzdy a z 1/3 prostřednictvím indexu spotřebitelských cen nebo indexu životních nákladů
důchodců), která je oproti současném nastavení progresivnější,
9. zkrácení potřebné doby pojištění z 35 na 25 roků,
10. zvyšování zásluhové části starobního důchodu za dobu odpracovanou nad stanovenou výši 25 roků
plateb pojistného na sociální zabezpečení a
11. zvýšení vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální zabezpečení placeného
živnostníky.

Po projednání návrhu zákona ve svém legislativním týmu a v dalších odborných komisích uplatňuje
Rada seniorů ČR následné zásadní legislativní požadavky:

V ČÁSTI PRVNÍ, Čl. 1, novelizačním bodě 16 v ustanovení § 33 ve větě první se číslice 28 %
nahrazuje číslicí 30 %.
Zdůvodnění:
Navržená výše solidárního důchodu ve výši 28 % obecné průměrné mzdy (10 013 Kč) má být dle
důvodové zprávy zákona důchodem důstojným. Přitom navržená částka ani neošetřuje náklady nákupu
tzv. základních životních potřeb starobního důchodce, bez kterých nelze dlouhodobě přežít.
V současné době hodnota spotřebního koše základních životních potřeb důchodce osciluje na úrovni
cca 10 850 Kč. Proto Rada seniorů ČR důvodně požaduje navýšit solidární důchod alespoň na úroveň
30 % obecné průměrné mzdy (10 728 Kč), tak jak bylo doporučeno v Komisi pro spravedlivé důchody
dne 10. ledna 2020.
V ČÁSTI PRVNÍ, Čl. 1, v novelizačním bodě 16 v ustanovení § 34 ve větě první se číslice 0,26 %
nahrazuje číslicí 0,6 %.
Zdůvodnění:
Za současné situace, kdy stále na trhu práce chybějí zaměstnanci je nezbytné zaměstnanost seniorů
systémově podněcovat, nikoliv omezovat jak je navrženo.
V ČÁSTI PRVNÍ, Čl. 1, v novelizačním bodě 37 v ustanovení § 67 se za odst. 1 vkládá nový odst. 2,
který zní:
„Mimo pravidelný termín se důchody zvyšují (dále jen mimořádný termín), pokud v období pro
zjišťování cen stanoveném podle odstavce 2 dosáhl aspoň 5 %. V mimořádném termínu se vyplácené
důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v pátém měsíci následujícím po kalendářním měsíci,
v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %“. Dosavadní odstavce 2,3,4,5,6,7,8,9 se označují jako odstavce
3,4,5,6,7,8,9,10.
Zdůvodnění:
Rada seniorů ČR odmítá zrušit současný institut mimořádné valorizace penzí jako včasnou
kompenzaci skokového růstu spotřebitelských cen a požaduje zachovat současný stav.

Podáváme toto stanovisko, za realizaci opodstatněných požadavků předem děkujeme a jsme
s pozdravem a úctou

Zdeněk Pernes
předseda RS ČR

