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                                                                                                                                                                                                                                   VI. 
 

 
Vypořádání připomínkového řízení 

 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 14. 2. 2019 s termínem sdělení 
stanovisek  do 25. února 2019. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně Ministerstvo 

financí 
Ministerstvo financí vyjadřuje zásadní nesouhlas s „Návrhem zákona, 
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů“. Návrh zákona obsahuje zvýšení základní 
výměry důchodu z 10 % průměrné mzdy na u varianty I 10,6 % a u 
varianty II 10,9 % průměrné mzdy. Toto opatření se bude týkat nově 
přiznávaných důchodů i vyplácených důchodů. 
Zásadní připomínka 

Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí 
na pozorovatelný pokles poměru průměrného 
starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika 
posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 
37,9 % v roce 2018).  
 
Náhradový poměr se vlivem navrhovaného 
opatření oproti současnému právnímu stavu zvýší 
přibližně o 0,6 p. b., resp. o 0,9 p. b. 
 
 

Obecně Ministerstvo 
financí 

1. Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s výše uvedeným 
materiálem. Důvodem je dohoda na Koaliční radě, která rozhodla o 
tom, že se základní výměra nebude zvyšovat. 
Zásadní připomínka 

Návrh byl před předložením vládě projednán 
Koaliční radou dne  18. 3. 2019. Koaliční rada za 
účasti ministryně financí vyslovila souhlas se 
zvýšením důchodů cca o 900 Kč, což odpovídá 
variantě I. Tímto závěrem Koaliční rady byl 
rozpor odstraněn. 
 
 

Obecně Ministerstvo 
financí 

2. V obou variantách se počítá s příliš vysokým nárůstem 
výdajů státního rozpočtu (v roce 2020 7,5 mld. Kč, resp. 11,1 mld. 
Kč a v horizontu střednědobého výhledu 23 až 24 mld. Kč, resp. 35 

Vyčíslený nárůst výdajů odpovídá počtu vyplácených 
důchodů (resp. počtu důchodců) a výši dodatečného 
zvýšení důchodů. Není v tomto ohledu nijak 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
až 36 mld. Kč). Tyto nárůsty výrazně překračují možnosti státního 
rozpočtu. 
Zásadní připomínka 

nadhodnocen. 
Návrh byl před předložením vládě projednán 
Koaliční radou dne  18. 3. 2019, což umožní stanovit 
priority státního rozpočtu a zdroje pro financování 
těchto priorit. MPSV se domnívá, že řešení 
sytematicky se zhoršující finanční pozice poživatelů 
důchodů by měla být jednou z hlavních priorit 
státního rozpočtu. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

3. Uvedený návrh zhoršuje jak dlouhodobou udržitelnost 
veřejných financí (v dlouhém období o 0,2 až 0,3 % HDP), stejně i 
střednědobý výhled v částkách kolem 24 resp. 35 mld. Kč. Na 
základě posledních dlouhodobých projekcí byl ČR zejména vlivem 
zvýšených nákladů stárnutí v rámci důchodového systému zpřísněn 
střednědobý rozpočtový cíl na -0,75 % HDP, což vyžaduje oproti 
stávajícímu stavu nutnost snížení výdajových rámců o cca 12 mld. 
Kč. Další zhoršování udržitelnosti by znamenalo zvýšené riziko ještě 
výraznějšího zpřísnění střednědobého rozpočtového cíle až na úroveň 
-0,5 % HDP. Takový vývoj je pro ČR krajně nežádoucí. 
Zásadní připomínka 

Jak ukazují údaje o vývoji poměru starobního 
důchodu vůči mzdám a podílu výdajů na důchody 
v poměru k HDP, kdy se oba tyto ukazatele 
v posledním období významně snižují, nesou 
„náklady“ zlepšujícího se salda státního rozpočtu, 
resp. obecně veřejných rozpočtů, z významné části 
právě důchodci. MPSV se nedomnívá, že by tato 
jedna ze sociálně nejzranitelnějších skupin měla i 
nadále v takové míře tyto „náklady“ nést a považuje 
za nezbytné, aby se jejich participace na aktuálním 
růstu bohatství celé společnosti vrátila na přiměřenou 
úroveň. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
financí 

4. Nepovažujeme za příliš relevantní argumentovat poměrem 
průměrného důchodu a průměrné mzdy ve dvou arbitrárně zvolených 
letech. Mírná variabilita náhradového poměru úzce souvisí s 
průběhem hospodářského cyklu a je charakteristickým prvkem 
českého důchodového systému vzhledem k jeho valorizačnímu 
mechanismu. Hlavním faktorem je cyklický vývoj mezd a cen, který 
se ve vyplácených důchodech projeví až se zpožděním. Pokles 
náhradového poměru byl např. zaznamenán v období ekonomické 
konjunktury 2005–2008. Jak sami autoři uvádějí v Tabulce 4, i za 
současného stavu se v příštích letech očekává obnovení růstu 
náhradového poměru. Pokud roste reálná kupní síla důchodů, pak 
valorizace plní svůj účel a oscilace poměru průměrných důchodů a 
mezd je zcela běžná. Dočasný cyklický charakter poklesu 
náhradového poměru tak podle našeho názoru není dostatečným 

Údaje o vývoji průměrného starobního důchodu vůči 
mzdám demonstrují setrvalý a výrazných pokles 
v posledních 5 letech. Srovnáním s obdobím 2005 – 
2008 dokládá (mezi roky 2005 – 2008 byl pokles o 
necelý 1 p.b. ze 41,1 na 40,2, zatímco mezi roky 
2013 a 2018 o téměř 4,5 p.b. ze 42,3 na 37,9), že 
aktuální vývoj je pro důchodce vážnější a nejde 
pouze o běžný cyklický výkyv. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
argumentem pro změnu v důchodovém systému. 
Zásadní připomínka 

Obecně Ministerstvo 
financí 

5. Podíl důchodců ohrožených příjmovou chudobou byl v ČR v 
roce 2017 10,8 %, a byl tak nižší než v celé EU (14,2 %). Pro zvýšení 
životní úrovně důchodců byla navíc v poslední době přijata či je 
připravována řada opatření, např. slevy na jízdném, snížení sazby 
DPH na vodné, stočné a základní služby. Navíc jde návrh nad rámec 
koaliční dohody, která již nízkopříjmovým skupinám důchodců 
výrazně přilepšila od začátku roku 2019 úpravou základní výměry a 
osobám nad 85 let 1000 Kč měsíčně navíc. Nedomníváme se, že v 
době zpomalujícího hospodářského růstu a napjaté rozpočtové situace 
je koncepční zatěžovat státní rozpočet poměrně vysokým břemenem 
dodatečných mandatorních výdajů na úkor jiných, např. investičních. 
Zásadní připomínka 

Podíl důchodců ohrožených příjmovou chudobou 
v ČR v posledním období výrazně roste. 
Podle údajů EU SILC z roku 2017 (reflektující 
příjmy v roce 2016) dosahovala uváděné hodnoty 
10,8 %, nicméně ještě za rok 2012 dosahovala 
hodnoty těsně nad 6 %, tj. za 5 let se téměř 
dvojnásobila. Podle odhadů MPSV i přes uváděná a 
provedená opatření dále poroste a již do dvou let 
překoná hodnotu 15 %, tj. dostane se nad aktuální 
průměr  EU. MPSV se nedomnívá, že by mělo 
docházet k investicím na úkor systematického 
zhoršování sociálního postavení jedné 
z nejzranitelnějších skupin. 
 
Návrh byl projednán Koaliční radou dne  18. 3. 2019. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

6. V nedávné době byla výše základní výměry všech důchodů 
svázána s výší nominální průměrné mzdy tak, aby nebylo nutné 
zasahovat ad hoc politickými rozhodnutími do mechanismu 
automatické indexace této části důchodů. Ta tak plně reflektuje na 
současný dynamický růst mezd. Pro další nahodilé navyšování 
základní výměry nad rámec daný stanoveným mechanismem a nad 
rámec standardní valorizace nevidíme žádný důvod. Očekávané 
zvýšení důchodů v rámci standardní současné valorizace považujeme 
za dostatečné. 
Zásadní připomínka 

Nutnost zásahu je dána především systematicky se 
zhoršujícím sociálním postavením důchodců, kdy 
výrazně klesá poměr důchodu ke mzdě a narůstá míra 
ohrožení příjmovou chudobou, přičemž tento trend 
zásadně nezvrátí ani již realizovaná opatření. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

7. Upozorňujeme, že uvedený návrh, jak je přiznáno i v 
důvodové zprávě, zvyšuje solidaritu na úkor zásluhovosti, zejména 
pak v delším horizontu. Poměr mezi solidaritou a zásluhovostí je 
záležitost, která se již dostala i před Ústavní soud, jehož nález spíše 
svědčí o tom, že v rámci systému je již dnes poměr vychýlen spíše k 
solidaritě. Nepovažujeme za žádoucí další vychylování směrem k 
větší solidaritě, což může být i potenciálně nebezpečné z 

Navrhované opatření sice sníží diferenciaci 
(zásluhovost) důchodů, neboť poměr mezi nejvyššími 
a nejnižšími důchody se poněkud zmenší, avšak 
pouze marginálně s tím, že tento dopad bude po roce 
2030 mírně oslabovat a za horizontem roku 2050 již 
bude stabilní. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
ústavněprávního hlediska. 
Zásadní připomínka 

Obecně Ministerstvo 
financí 

8. V případě, že by vláda souhlasila s materiálem, tak 
požadujeme, aby se nezvyšovala základní výměra důchodů (to by 
bylo ještě předmětem jednání). 
Zásadní připomínka 

Vzhledem k tomu, že předmětem materiálu je pouze 
zvýšení základní výměry, nelze již souhlasit 
s materiálem po vypuštění zvýšení základní výměry 
důchodu, neboť již není s čím souhlasit. Pokud bylo 
myšleno navrhnout jiný způsob úpravy zvýšení 
důchodů, jednalo by se o jiný návrh zákona, který by 
musel být znovu projednán v připomínkovém řízení. 
Koaliční rada vyslovila souhlas se zvýšením základní 
výměry na 10,6 % průměrné mzdy. 
Vysvětleno. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
financí 

Postrádáme zdůvodnění navržených úrovní základní výměry ve výši 
10,6 %, resp. 10,9 % průměrné mzdy, zda jsou např. vztaženy ke 
konkrétním cílům. 

Tyto úrovně jsou stanoveny na základě prohlášení 
předsedy vlády, který uvedl, že v roce 2020 se 
důchody zvýší v průměru o 900 Kč. Hodnoty 10,6 a 
10,9 představují interval ve kterém se musí zvýšení 
základní výměry důchodu pohybovat tak, aby bylo 
tohoto cíle dosaženo s tím, že varianta 10,9 % 
reflektuje i nejistotu vývoje rozhodných ukazatelů 
jako je růst cen a mezd. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
financí 

Upozorňujeme na překlep v Důvodové zprávě: 
Na str. 6 u Varianty II.  je uveden jako dopad na státní rozpočet: 
„…Výdaje na důchody budou vyšší o 11,9 mld. Kč v roce 2021 a o 
12,6 mld. Kč v roce 2021….“ Zřejmě má být uvedeno: „…Výdaje na 
důchody budou vyšší o 11,9 mld. Kč v roce 2021 a o 12,6 mld. Kč v 
roce 2022….“ 

Akceptováno. Bylo opraveno. 

Obecně Ministerstvo 
zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje nesouhlas s oběma 
navrhovanými variantami, které se týkají zvýšení základní výměry 
důchodu z  10 % průměrné mzdy na (variantně) 10,6 % nebo 10,9 %, 
a požaduje ponechat stávající úpravu. 
 
Odůvodnění: Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že 
navrhované navýšení bude mít negativní dopad do veřejných financí. 
Zásadní připomínka 

Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí 
na pozorovatelný pokles poměru průměrného 
starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika 
posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 
37,9 % v roce 2018). Viz též vysvětlení u připomínek 
MF. 
 
Náhradový poměr se vlivem navrhovaného 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
opatření oproti současnému právnímu stavu zvýší 
přibližně o 0,6 p. b. ve smyslu závěrů Koaliční rady 
konané dne 18. 3. 2019. 
 
 

Obecně Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj uplatňuje zásadní připomínku k 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Požaduje, aby 
při výpočtu celkové výše důchodů v konkrétních případech, případně 
při změnách související legislativy, nepřesáhlo každé jednotlivé 
zvýšení důchodu pro rok 2020 částku 700 Kč, jak bylo dohodnuto na 
jednání koaliční rady, přičemž se použije stávající valorizační 
mechanismus (závislost na růstu cen a mezd), na základě kterého by 
se jednalo o nárůst o 700 Kč. 
Zásadní připomínka 

Požadavek není reálný, nebož výše zvýšení procentní 
výměry závisí na konkrétní výši procentní výměry u 
jednotlivých důchodců.  
Viz též vysvětlení u přippomínek MF. 
Návrh byl projednán Koaliční radou dne 18. 3. 2019 
a předkládá se na základě závěrů Koaliční rady. 
 
 

Obecně Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zásadně nesouhlasíme s navyšováním základní výměry důchodů.  
 
Úkol vyplývající z Programového prohlášení, tj. zvýšit základní 
výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy, byl již splněn zákonem č. 
191/2018 Sb. Další navyšování nepovažujeme za vhodné, a to 
především v souvislosti s ekonomickými prognózami, jež 
předpovídají postupné snižování tempa růstu české ekonomiky. 
Z tohoto důvodů je finančně nezodpovědné, aby došlo k dalšímu 
navyšování, které – při nižší variantě 10,6 % – ve střednědobém 
výhledu zatíží státní rozpočet až o 24 mld. Kč ročně. 
Zásadní připomínka 

Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí 
na pozorovatelný pokles poměru průměrného 
starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika 
posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 
37,9 % v roce 2018).  
Náhradový poměr se vlivem navrhovaného 
opatření oproti současnému právnímu stavu zvýší 
přibližně o 0,6 p. b., resp. o 0,9 p. b. 
Viz též vysvětlení u připomínek MF. 
Návrh byl projednán Koaliční radou dně 18. 3. 2019 
a předkládá se na základě závěrů Koaliční rady. 

Obecně Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. Pokud se týče dvou navržených variant zvýšení základní 
výměry důchodu, považujeme rozhodnutí o výši zvýšení základní 
výměry důchodu za rozhodnutí politické při respektování 
ekonomických principů. Konstatujeme, že jakékoliv navýšení 
základní výměry důchodu posílí více příjmy poživatelů nízkých 
důchodů a následně se sníží relativní rozdíly mezi důchody osob 
s různými předdůchodovými příjmy. V případě, že bude rozhodnuto 
o zvýšení základní výměry důchodu, přikláníme se spíše k variantě I 

Doporučení přiklonit se k variantě I  vychází ze 
závěrů Koaliční rady konané dne 18. 3. 2019. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
z důvodů výše uvedených a s ohledem na menší finanční dopad do 
státního rozpočtu. 

Přechodné 
ustanovení 
Čl. II 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. K Čl. II - Přechodné ustanovení: V tomto ustanovení jsou 
ve třech případech použita slova „1. září 2019“, což nepovažujeme za 
vhodné zejména kvůli možné jiné účinnosti než navrhované a 
doporučujeme uvedená slova nahradit slovy „nabytí účinnosti tohoto 
zákona“. 

Datum 1. září 2019 v přechodném ustanovení 
navazuje na účinnost zákona, která je podle čl. III 
rovněž dnem 1. září 2019. Tato účinnost je volena 
záměrně, neboť vláda musí podle § 67 odst. 16 
zákona o důchodovém pojištění schválit navazující 
nařízení vlády o valorizaci důchodů v roce 2020, 
které bude vycházet z navrhované právní úpravy, do 
30. září 2019. Stejná úprava je obsažena  též 
v zákoně č. 191/2018 Sb., který upravuje zvýšení od 
roku 2019. 

Obecně Ministerstvo 
vnitra 

K návrhu variant: 
 Ohledně předkládaných variant navýšení se přikláníme k 
variantě II. zvyšující základní výměru důchodu na 10,9 % průměrné 
mzdy. Jsme si však vědomi, že konečná výše valorizace je odvislá od 
možností státního rozpočtu. 

Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I. 

Obecně Ministerstvo 
zemědělství 

S ohledem na nedostatečnou analýzu dodatečné fiskální konsolidace 
se přikláníme k Variantě I. – zvýšení základní výměry důchodů z 10 
% průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzdy. 

Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
zemědělství 

K důvodovým zprávám 
Do důvodových zpráv v části „E. Dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty“ doporučujeme doplnit hlubší analýzu dodatečné 
fiskální konsolidace, která zajistí prostředky na financování 
navrhovaného opatření.  

Na základě Programového prohlášení vlády byla 
ustavena Komise pro spravedlivé důchody, jejíž 
jednou z priorit je právě otázka určení dalších zdrojů 
pro financování výdajů důchodového pojištění. Toto 
téma bude podle plánu práce komise řešeno na 
přelomu letošního a příštího roku. 

Obecně Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zvýšení životní úrovně občanů pobírajících důchody je jistě žádoucí, 
stát by však měl při valorizace důchodů přihlédnout též k aktuálním 
makroekonomickým indikátorům. Jelikož nelze s ohledem na 
slábnoucí výkonnost národního hospodářství ve střednědobém 
výhledu vyloučit ovlivnění příjmové stránky státního rozpočtu a tím i 
snížení objemu prostředků na vyplácení důchodů, doporučujeme 
zvýšení základní výměry důchodu o 10,6 % průměrné mzdy. 

Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I. 
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Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Dovoluji si doporučit dopracování důvodové zprávy, a to její části o 
dopadu variantně navrženého zvýšení základní výměry důchodu na 
státní rozpočet. Považuji za vhodné, aby se tato pasáž neomezila 
pouze na předpokládané vyčíslení takového dopadu, nýbrž 
obsahovala dostatečnou konkretizaci způsobů, jakými lze potřebného 
finančního krytí dosáhnout. Na základě těchto doplněných informací 
bude možné učinit odpovědné rozhodnutí, kterou variantu zvýšení 
základní výměry důchodu zvolit. 

Na základě Programového prohlášení vlády byla 
ustavena Komise pro spravedlivé důchody, jejíž 
jednou z priorit je právě otázka určení dalších zdrojů 
pro financování výdajů důchodového pojištění. Toto 
téma bude podle plánu práce komise řešeno na 
přelomu letošního a příštího roku. 

Obecně ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů k předloženému 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení 
základní výměry důchodů) sděluje, že se přiklání k variantě č. II, při 
které dojde ke zvýšení základní výměry z 10% na 10,9% průměrné 
měsíční mzdy, i s vědomím, že to představuje dílčí posun od 
zásluhovosti ve prospěch solidarity průběžného důchodového 
systému. 
Vzhledem k tomu, že měsíční příjem většiny českých zaměstnanců 
nedosahuje průměrné mzdy v České republice, považujeme za 
nejdůležitější úkol zajistit sociálně přijatelnou výši důchodu 
především u zaměstnanců, kteří strávili převážnou část své pracovní 
kariéry v profesích, jejichž výdělková úroveň nedosahovala průměrné 
měsíční mzdy.  
Zásadní připomínka 

Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I. 
 
Právě zvýšení základní výměry důchodu se pozitivně 
projeví zejména u důchodů osob, jejichž příjmy 
v průběhu ekonomické aktivity byly spíše nižší. 
Tento návrh je tedy v souladu s požadavkem 
ČMKOS. 

Obecně Hospodářská 
komora 

Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
konstatuje, že návrh nemá přímé dopady na podnikatelskou veřejnost, 
nicméně ohrožuje stabilitu veřejných financí České republiky, a proto 
považujeme za nutné se k návrhu vyjádřit.  
Rozumíme sociální motivaci vlády s ohledem na její programové 
prohlášení, ale s ohledem na fiskální důsledky se HK ČR nemůže s 
návrhem ztotožnit. Domníváme se navíc, že jde o razantní zásah do 
stability veřejných financí, který do budoucna může veřejné finance 
významně ohrozit.  Současný příznivý vývoj ekonomiky by neměl 
být zneužíván k navenek líbivým krokům, které jsou ve skutečnosti 

Návrh na zvýšení základní výměry důchodu je reakcí 
na pozorovatelný pokles poměru průměrného 
starobního důchodu vůči průměrné mzdě v několika 
posledních letech (z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 
37,9 % v roce 2018).  
 
Náhradový poměr se vlivem navrhovaného 
opatření oproti současnému právnímu stavu zvýší 
přibližně o 0,6 p. b., resp. o 0,9 p. b. 
 
Viz též vysvětlení u připomínek MF. 
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společensky nezodpovědné. 
HK ČR podporuje dlouhodobé a systémové řešení penzijního 
systému komplexní reformou, předkládaný návrh je ale proti tomu 
zcela nekoncepční. Návrh jednoznačně zhorší fiskální udržitelnost 
penzijního systému, když v souvislosti s navrženými opatřeními 
předpokládá navýšení výdajů státního rozpočtu v roce 2020 o cca 
11,1 mld. Kč a ve střednědobém výhledu o cca  
35-36 mld. Kč. Je třeba si uvědomit, že se jedná o druhou takovouto 
změnu v krátkém časovém období, již k 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení 
základní výměry důchodu z 9 % na 10 %, tzn., že ve skutečnosti 
oproti roku 2018 dojde v roce 2020 (v případě, že bude přijata 
varianta zvýšení základní výměry důchodu na 10,9 %) ke zvýšení 
nákladů o 24,1 mld. Kč (předpokládaných 11,1 mld. Kč dle nového 
návrhu plus 13,1 mld. Kč z již platné změny).  
Navýšení výdajů státního rozpočtu musí být nutně kryto buď 
zvýšenými příjmy, nebo krácením výdajů, nebo kombinací obojího. 
Vzhledem k tomu, že zároveň vláda v již předložených návrzích i ve 
svých plánech navrhuje snížení daní (v současnosti přesun některých 
služeb a výrobků do nižší sazby DPH), nelze předpokládat, že 
zvýšení výdajů na důchody bude kryto zvýšením příjmů, ale naopak 
razantním omezením jiných výdajů.  
Relativně se více posílí příjmy poživatelů nízkých důchodů, u nichž 
základní výměra tvoří významnou část důchodu, a poněkud se sníží 
relativní rozdíly mezi důchody osob s různými předdůchodovými 
příjmy. Opatření tak směřuje k vyššímu rovnostářství v systému 
důchodového pojištění. Dnešní důchodový systém v ČR je přitom 
velmi nediverzifikovaný a extrémně  solidární, což jej  činí 
dlouhodobě  riskantním v konečném důsledku jak pro stát, tak i z 
pohledu jednotlivce.  
Návrh nejenže neřeší současné problémy důchodového systému, ale 
ve své podstatě je ještě zhoršuje. Důsledkem zavedení navrhovaného 
opatření bude zmenšení zásluhovosti, což uvádí i Důvodová zpráva k 
návrhu. Vysoké předdůchodové příjmy jsou regulovány již při 
výpočtu důchodu. Pokud bude tento trend pokračovat, může ve 

Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhované opatření sice sníží diferenciaci 
(zásluhovost) důchodů, neboť poměr mezi nejvyššími 
a nejnižšími důchody se poněkud zmenší, avšak 
pouze marginálně s tím, že tento dopad bude po roce 
2030 mírně oslabovat a za horizontem roku 2050 již 
bude stabilní. 
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výsledku dojít k opětovnému porušení zásady rovnosti zaručené 
Ústavou ČR, což již jednou Ústavní soud ČR v souvislosti 
s výpočtem a nastavením pravidel pro důchody konstatoval ve svém 
usnesení Pl. ÚS 8/07. Jediným řešením současné situace je skutečná 
penzijní reforma, která bude řešit fiskální udržitelnost systému, jeho 
diverzifikaci a zvýšení jeho ekvivalence a bude působit ve směru 
rozložení mezigeneračního břemene.   
Dlouhodobá neudržitelnost českého penzijního systému se zásadním 
negativním dopadem na celé veřejné finance je již nyní kritizována ze 
strany Evropské komise. Lze důvodně předpokládat, že předmětný 
návrh kritickou pozici Evropské komise dále vyostří. 
Zásadní připomínka 

Obecně KZPS Návrh je podáván mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 
přesto, že je ve vazbě na Programové prohlášení vlády s dostatečným 
předstihem znám úkol přispět ke zvýšení životní úrovně lidí 
s nízkými důchody. 
Zásadní připomínka 

Návrhy zákonů lze podávat i mimo Plán 
legislativních prací vlády, což se v praxi též často 
děje. 

Důvodová 
zpráva 

KZPS KZPS ČR nezpochybňuje potřebu růst důchodů, které jsou stále 
nízké, ale abychom návrh mohli podpořit, musí být jasně stanoveno 
z jakých zdrojů bude vláda takovéto další výrazné navýšení 
důchodů krýt.  
Zásadní připomínka 

Na základě Programového prohlášení vlády byla 
ustavena Komise pro spravedlivé důchody, jejíž 
jednou z priorit je právě otázka určení dalších zdrojů 
pro financování výdajů důchodového pojištění. Toto 
téma bude podle plánu práce komise řešeno na 
přelomu letošního a příštího roku, přičemž zástupce 
KZPS je členem komise. 

 KZPS Po letošním skokovém navýšení důchodů jde o další výrazné 
zvyšování mandatorních výdajů. Důchodový systém skončil sice 
v roce 2017 v mírném přebytku (necelá 1 mld. Kč), v roce 2018 
v přebytku 22 mld. Kč, ale jen po navýšení důchodů v letošním roce 
se počítá s nárůstem výdajů důchodového systému o 12 mld. Kč a ve 
střednědobém výhledu o 39 mld. Kč.  Navrhované zvýšení základní 
výměry důchodu od roku 2020 v mírnější variantě (10,6% průměrné 
mzdy) počítá s dalším nárůstem těchto výdajů o 7,5 mld. Kč a 
v letech 2021 a 2022 o dalších cca 8 mld. Kč. Je otázka, z čeho budou 
takto výrazně navýšené výdaje důchodového systému, v případě 

Na základě Programového prohlášení vlády byla 
ustavena Komise pro spravedlivé důchody, jejíž 
jednou z priorit je právě otázka určení dalších zdrojů 
pro financování výdajů důchodového pojištění. Toto 
téma bude podle plánu práce komise řešeno na 
přelomu letošního a příštího roku, přičemž zástupce 
KZPS je členem komise. 
 
Viz též vysvětlení u připomínek MF. 
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zpomalení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti a tím i snížení 
příjmů nejen důchodového systému, kryty. Zvyšování důchodů je jen 
jedním ze zvyšovaných mandatorních výdajů. Navíc zvýšením 
základní výměry dojde k dalšímu snížení zásluhovosti důchodů.  
 
Vzhledem k tomu, že jde o výraznou prioritu vládní koalice, je 
předpoklad, že zvýšení bude prosazeno i přes výše uvedené námitky. 
Předpokládáme, že alespoň v navrhovaném nižším podílu základní 
výměry na průměrné mzdě (10,6 %).  
Zásadní připomínka 

 
 
 
 
 
Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I. 

Důvodová 
zpráva 

Vládní 
zmocněnkyně 
pro lidská 
práva 

Požadujeme doplnění důvodové zprávy v části G. Zhodnocení 
dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen.  
Zhodnocení dopadu ve vztahu k rovnosti žen a mužů je v důvodové 
zprávě provedeno v zásadě pouze formálně a neodpovídá zcela čl. 9, 
odst. 2, písm. a) Legislativních pravidel vlády, která uvádí: obecná 
část důvodové zprávy obsahuje zhodnocení platného právního stavu, 
včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, přičemž zhodnocení musí 
obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů 
nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a jiných údajů, 
jsou-li tyto údaje k dispozici.  
V České republice dlouhodobě přetrvává asi 18% rozdíl v 
průměrných starobních důchodech žen a mužů , což se mj. projevuje i 
ve dvounásobně větší míře ohrožení chudobou a sociálním 
vyloučením žen ve věku 55+ . Příčinou rozdílu je skutečnost, že ženy 
v průměru vydělávají méně než muži a že jsou ekonomicky aktivní 
po kratší časový úsek.  
S ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že zvýšení základní 
výměry starobních důchodů povede k dílčímu snížení rozdílů v 
průměrných starobních důchodech žen a mužů a bude mít tedy 
pozitivní dopad ve vztahu k rovnějšímu ekonomickému postavení žen 
a mužů v důchodovém věku. Pozitivní dopad ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů je ostatně také jedním z cílů předkladatele deklarovaných 

Důvodová zpráva byla upravena a doplněna; text 
důvodové zprávy byl s připomínkovým  místem 
projednán a dohodnut.  
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na veřejnosti. Proto je překvapivé, že o těchto dopadech důvodová 
zpráva v podstatě mlčí a pouze konstatuje, že „návrh zákona platí 
stejně pro muže a ženy“.  
Požadujeme proto, aby hodnocení dopadů ve vztahu k rovnosti žen a 
mužů bylo provedeno nejen formálně, ale aby se zaměřila i na 
vyčíslení očekávaných dopadů ve vztahu ke snížení rozdílu v 
průměrných starobních důchodech žen a mužů. K provedení tohoto 
hodnocení doporučujeme využít Metodiku hodnocení dopadů na 
rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR , jejíž 
využívání doporučila vláda ČR svým usnesením ze dne 8. července 
2015 č. 542.  
Zásadní připomínka 

Důvodová 
zpráva 

NKÚ V důvodové zprávě byl vyčíslen finanční dopad obou předkládaných 
variant, a to zvýšení výdajů na důchody o 7,5 mld. Kč (varianta I.) 
nebo o 11,1 mld. Kč (varianta II.); v dalších letech má docházet k 
dalšímu pozvolnému růstu výdajů na důchody. 
  
Dále se v důvodové zprávě uvádí, že „z pohledu dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných financí vytváří navrhované opatření potřebu 
dodatečné fiskální konsolidace (tj. zvýšení příjmů, snížení výdajů 
státního či veřejných rozpočtů nebo jejich kombinace)“. Důvodovou 
zprávu doporučujeme v uvedeném směru doplnit, protože v ní chybí 
informace, kterých příjmů a kterých výdajů státního rozpočtu se má 
dodatečná fiskální konsolidace týkat, a zdroj financování zvýšených 
výdajů na důchody tak není z předloženého materiálu zřejmý. 

Na základě Programového prohlášení vlády byla 
ustavena Komise pro spravedlivé důchody, jejíž 
jednou z priorit je právě otázka určení dalších zdrojů 
pro financování výdajů důchodového pojištění. Toto 
téma bude podle plánu práce komise řešeno na 
přelomu letošního a příštího roku. 

Obecně Rada seniorů Novela zákona o důchodovém pojištění řeší dva z šesti významných 
problémů současného penzijního systému ČR. Tedy plošné navýšení 
nízkých starobních penzí sólo, kterých je pod 8 000 Kč cca 83 000 a 
současně dlouhodobě permanentní pokles mezigenerační 
spravedlnosti mezi ekonomicky aktivní a post aktivní částí populace 
měřený náhradovým poměrem. 
Předložená právní úprava zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění navyšuje variantně základní výměru starobních, invalidních 
a pozůstalostních penzí z 10 na 10,6, respektive na 10,9 procent 

Připomínka směřuje nad rámec zákona a v rámci 
navrhovaného zákona jí nelze vyhovět; připomínka 
představuje zásadní změnu valorizačního vzorce. ČR 
všechny své mezinárodní závazky týkající se 
minimální úrovně dávek plní. Koaliční rada konaná 
dne 18. 3. 2019 rozhodla o variantě I. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAEKV5DL)



12 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
průměrné mzdy v národním hospodářství. Obdobně jako při navýšení 
základní výměry o 570 Kč v roce letošním jde o významnou pomoc 
nejen příjemcům nízkých penzí starobních, ale zejména o další plošné 
navýšení penzí invalidních a pozůstalostních. Permanentní pokles 
skromného sociálního postavení českých starobních důchodců 
měřený náhradovým poměrem, byl zahájen v roce 2014 a 
přetrvává již pátým rokem! Rok 2018 byl rokem, ve kterém 
podruhé v historii poklesla relace průměrného starobního 
důchodu k průměrné mzdě pod 40 %. Dle propočtů MPSV o 
historických 2,1 procentního bodu! Tato situace v historii České 
republiky nikdy nenastala, pod 40 % pokleslo sociální postavení 
českých starobních důchodců pouze v roce 2008, a to jen o 0,2 
procentního bodu.   
Pro Radu seniorů ČR je sociální postavení seniorské populace 
zásadním indikátorem a jeho pokles pod 40 procentních bodů 
nepřijatelný. Pokles náhradového poměru pod 40 % neumožňují ani 
mezinárodní právní předpisy, které ČR ratifikovala. Ukazuje se, že i 
přes zvýšení progresivity valorizačního vzorce v roce 2017 je při 
vysokém růstu mezd stále nedostatečný. Proto požadujeme jeho 
revizi a navýšení podílu seniorské populace na prosperitě 
společnosti ze současné ½ růstu průměrné reálné mzdy na 0,7 % 
až 0,8 % růstu průměrné reálné mzdy v národním hospodářství. 
Rada seniorů ČR oceňuje snahu ministerstva práce a sociálních věcí 
zastavit pětiletou diskriminaci seniorské populace a z výše uvedených 
důvodů požaduje uplatnit variantu druhou. Tj. základní výměru 
starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů navýšit z 10 % na 
10,9 % průměrné mzdy v národním hospodářství.  Současně 
upozorňujeme, že ani toto navýšení propad sociálního postavení 
českých seniorů pod „nepřekročitelnou“ hranici 40 % 
náhradového poměru nezastaví!  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAEKV5DL)
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně Národní rada 

osob se 
zdravotním 
postižením 

 

Koaliční rada konaná dne 18. 3. 2019 rozhodla 
o variantě I.    

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAEKV5DL)




