
 Návrh důchodové reformy za hnutí Úsvit přímé 

demokracie 

 

Úvod 

Důchodová reforma je pro další léta jedním ze základních pilířů sociální politiky 

hnutí Úsvit přímé demokracie a předpokládá její nastavení na dlouhé roky dopředu. 

Její fungování, stabilitu a také finanční zajištění. 

Předkládaný materiál by měl projít širokou diskusí mezi členy a příznivci hnutí a 

následně jej předložit veřejnosti. 

Chceme, aby došlo k vzájemné shodě všech politických stran a hnutí, ale i 

občanských iniciativ a společnosti nad budoucí reformou důchodového systému, 

protože jen tak bude mít dlouhodobou perspektivu fungování. Také je nutné vést 

vzájemnou diskusi všech dotčených aktérů na různých úrovních ještě před jejím 

schválením. Jak na politické, tak na občanské platformě. 

Cíl důchodové reformy 

1. Důchodová reforma musí vycházet z občanských práv deklarovaných v Listině 

základních práv a svobod. 

2. Důchodová reforma musí zajistit důstojné podmínky pro život našim občanům 

znevýhodněným věkem, zdravotním stavem, péčí o dítě a ztrátou osoby blízké. 

3. Důchodová reforma musí zajistit rovné podmínky pro všechny občany České 

republiky. 

4. Důchodová reforma musí zároveň vést občany k odpovědnosti a k plnění 

povinností vyplývajících z přijatých zákonů. 

5. Důchodová reforma musí vést k solidaritě člověka k člověku, který je 

znevýhodněn svým zdravotním stavem, věkem a může být ohrožen sociálním 

vyloučením a chudobou. 

6. Důchodová reforma musí vést k sociální spravedlnosti, aby si lidé, kteří poctivě 

pracují, podnikají, či provádějí jinou samostatnou činnost, užili dle svého přispění do 

sociálního zabezpečení výsledků své práce. 

7. Důchodová reforma, která nastaví jasná pravidla, musí být udržitelná, dlouhodobě 

stabilní a zajišťující dostatek finančních prostředků. 



8. Důchodová reforma musí zajistit pravidelnou valorizaci důchodů. 

 

Vlastní návrh důchodové reformy 

Starobní důchody 

1. Musí být nastavena minimální hranice starobního důchodu tak, aby byly pokryty 

životní náklady člověka, aby mohl žít důstojně. 

2. Výpočet důchodu musí být jednoduchý a přehledný. Každý člověk by měl mít 

možnost si spočítat, jaká částka mu bude přiznána a kolik si bude muset naspořit dle 

svých požadavků na vyšší úroveň života v důchodovém věku. 

Náš návrh: Dle odvedených finančních částek do fondu sociálního zabezpečení by 

měl být přiznán každému občanovi důchod v 5 kategorií. 

3. Starobní důchod by měl být obohacen bonusem. V případě žen zvýhodněn počtem 

porodů. Za každé narozené dítě by byla přidělena částka, která by měla dvě složky, 

porod a výchovu, abychom nediskriminovali muže, kteří se po porodu starají na 

mateřské dovolené o dítě, a matka se vrací do zaměstnání. 

Náš návrh činí 1/5 za porod a 4/5 za výchovu. Částka by byla vyplácena až do počtu 

pěti dětí. U šestého a dalšího dítěte už by žadatel neměl nárok na bonus. 

Navrhujeme změnu výrazu mateřská dovolená na mateřskou péči. 

4. Starobní důchod by měl být bonusový v případech, kdy by člověk pracoval ve 

zvlášť obtížných podmínkách, pracoval pro stát. Vojáci, záchranáři, a další 

pracovníci, kteří jsou omezeni tím, že nemohou vykonávat další pracovní činnost. 

5. Nastavení důchodového věku dle minimálních odpracovaných let a stanovení 

pevné hranice odchodu do důchodu pro ženy a muže v 65 letech. 

7. Valorizace po těchto nastavených parametrech by tak měla být jednotná s pevně 

stanovenou částkou, která by byla každoroční. Tím bude posílená zásluhovost, ale 

nebudou se rozevírat sociální nůžky mezi osobami ve vyšším věku. 

8. Zajištění fondu důchodového systému musí projít důkladnou analýzou a 

nastavením podmínek tak, aby zde byly finanční prostředky fixovány. Vláda by měla 

vrátit v co nejkratším termínu do tohoto systému prostředky, které z něj předchozí 

vlády odčerpaly. 

 



Vdovské důchody 

1. Musí být nastavena minimální hranice vdovského důchodu tak, aby byly pokryty 

životní náklady člověka, který žil v manželském svazku. Aby žil důstojně a neocitl se 

na pokraji chudoby. 

2. Výpočet vdovského důchodu by se prováděl dle odvedené částky zemřelého do 

sociálního zabezpečení při zachování dosavadních podmínek. 

Sirotčí důchody 

1. Musí být nastavena minimální hranice sirotčího důchodu tak, aby byly pokryty 

životní náklady dítěte, aby se mohlo připravit na své budoucí povolání a byly mu 

zajištěny důstojné podmínky pro život a neocitlo se na pokraji chudoby. 

2. Výpočet sirotčího důchodu by se prováděl dle odvedené částky zemřelého do 

sociálního zabezpečení se zachováním dosavadních podmínek. 

Invalidní důchody 

1. Musí být nastavena minimální hranice invalidního důchodu tak, aby byly pokryty 

životní náklady člověka, aby žil důstojně vzhledem ke svému postižení a měl 

prostředky na kompenzační pomůcky a léky, které by zmírňovaly jeho zdravotní 

problémy, formou různých dávek. 

2. Výpočet invalidního důchodu musí být jednoduchý a přehledný, aby každý člověk 

měl možnost si spočítat a zkontrolovat, jaká částka mu bude přiznána dle jeho 

postižení.  

Návrh tří kategorií invalidního důchodu s minimální výší v každé kategorii. Dále pak 

zvýšení dle přispění do sociálního zabezpečení s možností přivýdělku dle svých 

možností a schopností a nabídky trhu práce. 

3. Invalidní důchod by měl být bonusový v případech, kdy by člověk pracoval ve 

zvlášť obtížných podmínkách, pracoval pro stát, vojáci, záchranáři a další pracovníci, 

kteří jsou omezeni tím, že nemohou vykonávat další pracovní činnost, a došlo v 

tomto oboru k invaliditě. 

4. Valorizace invalidních důchodů po těchto nastavených parametrech by tak měla 

být jednotná s pevně stanovenou částkou, probíhala by každoročně. Přehodnocení 

invalidity by mělo nastat při zhoršeném déletrvajícím stavu, jinak jednou za 5 let. 

5. Zajištění fondu pro zdravotně postižené musí doplnit stát ze svých příjmů tak, aby 

měl dostatek prostředků pro invalidní spoluobčany. Jak pro přiznání invalidních 



důchodů, tak pro jejich valorizaci. Aby lidé, kteří se dostanou do této svízelné 

sociální situace, mohli žít důstojným životem. 

 

Závěr 

Předpokládaná realizace navrhované důchodové reformy musí najít všeobecnou 

podporu jak u politické, tak u občanské společnosti. K vyjádření postoje obyvatel by 

bylo vhodné využít obecného referenda, v němž by si lidé odpovědně zvolili cestu, 

jakým způsobem se chtějí zabezpečit na stáří. 

Dne: 31. 5. 2014 

Zpracovala: Jana Hnyková 

 


