
 

 

Stanovisko vlády 

k návrhu poslanců Miroslava Opálky a dalších na vydání zákona, kterým 

se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony  

(sněmovní tisk č. 392) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 23. února 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další 

související zákony, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas především z těchto 

důvodů:  

 

Institut maximálního vyměřovacího základu v podobě, v jaké je obsažen 

v právním řádu České republiky, přispívá k vyvážení parametrů pojistného systému, 

který musí akcentovat nejen princip solidarity, ale také princip přiměřenosti. Je třeba 

vzít v úvahu soulad mezi výší zaplaceného pojistného na důchodové pojištění 

na straně jedné a výší důchodu na straně druhé. Zrušením institutu maximálního 

vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění by se nepochybně značně 

prohloubila příjmová solidarita v oblasti důchodového pojištění, ale přílišná míra 

solidarity v důchodovém systému byla označena Ústavním soudem za protiústavní. 

Konkrétně v nálezu ze dne 23. 3. 2010 (sp. zn. Pl. ÚS 8/07, nález byl vyhlášen pod 

č. 135/2010 Sb.) shledal Ústavní soud míru redukce uplatňovanou v důchodovém 

pojištění u osob s vyššími příjmy za odporující ústavnímu pořádku, a zrušil proto 

ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, které stanovuje 

výpočtový základ pomocí redukce osobního vyměřovacího základu (vyšší příjmy 

se započítávaly výrazně méně než příjem do první redukční hranice). Proto byla 

s účinností od 1. 10. 2011 nově upravena konstrukce výpočtu důchodu za účelem 

snížení míry solidarity a zvýšení náhradového poměru u pojištěnců s vyššími příjmy, 

kteří též odvádí vyšší pojistné. Mimo jiné došlo i ke zvýšení druhé redukční hranice 

na 400 % průměrné mzdy (předtím na úrovni cca 120 %). Právě existence 
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maximálního vyměřovacího základu pro pojistné umožňuje, že pro výpočet důchodů 

se k příjmům nad maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové 

pojištění již nepřihlíží. 

Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné by znamenalo, 

že pojištěnci by odváděli pojistné na důchodové pojištění i z příjmů, které by jim 

nebyly při výpočtu důchodu vůbec zohledněny, což odporuje ústavním principům 

vymezeným ve shora uvedeném nálezu Ústavního soudu. Z toho vyplývá, 

že v případě zrušení maximálního vyměřovacího základu by musela být nezbytně 

změněna též konstrukce výpočtu důchodu, zejména ve vztahu k redukčním hranicím. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že příprava takové koncepční změny by si nutně 

vyžádala řadu výpočtů a analýz, obdobně jako tomu bylo při promítnutí shora 

zmíněného nálezu Ústavního soudu do zákona o důchodovém pojištění, aby byl 

ústavně konformně vyřešen problém náhradového poměru. Takové změny 

konstrukce výpočtu důchodů však předkladatelé nenavrhují a rovněž nepředkládají 

analýzu dopadů zrušení maximálního vyměřovacího základu na výpočet a výši 

důchodů. 
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