
 
 

 

I. 

 

Předkládací zpráva 

 

 Ministryně práce a sociálních věcí předkládá Koaliční radě návrh na úpravu 

valorizačního mechanismu základního důchodového systému. 

Současná valorizační pravidla mohou v určitých situacích vést k velmi nízkému 

nominálnímu zvýšení vyplácených důchodů, konkrétně od ledna 2016 bude navýšení 

důchodů jen o 40 Kč formou zvýšení základní výměry. Dochází k tomu zejména při 

velmi nízkém růstu cen a reálných mezd. 

V takové situaci, pokud nastane, dochází k tomu, že je zejména pro poživatele 

nízkých důchodů jejich životní situace obtížně zvládnutelná. Navrhuje se s cílem 

předcházet velmi nízké valorizaci do budoucna úprava zákona č. 155/1995 Sb. o 

důchodovém pojištění ve třech variantách, které se liší flexibilitou a finančními dopady.  

Dvě varianty navrhují doplnit zákon zmocněním vlády a to v rámci upravených 

zákonných limitů buď k rozhodnutí o jednorázovém příspěvku, nebo o vyšší valorizaci. 

Třetí varianta navrhuje zavést minimální individuální částku valorizace.   

 Rozpočtové dopady první varianty jsou krátkodobé, dopady druh a třetí varianty 

po dobu cca 25 let jak je tomu u standardní zákonné valorizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II. 

Náměty upravující valorizační mechanismus, respektive zvyšování 

příjmů důchodců po roce 2016 

(materiál pro koaliční jednání) 

 

1. Cíl opatření 

Cílem změny valorizačního mechanismu současného základního důchodového 

systému je vytvořit nástroj na odstranění či zmírnění dopadů nominálně velmi nízkého 

zvýšení důchodů. 

 

2. Popis současného stavu 

Příjmy důchodců navyšuje pravidelný každoroční valorizační mechanismus. 

V současné době je plně automatický, navázaný na statisticky zjištěné údaje a bez 

možnosti jej ovlivnit rozhodnutím vlády. Zákonná úprava - § 67 zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon“) - určuje, že pro zvýšení 

důchodů v pravidelném termínu od ledna se úhrnná valorizace stanoví podle údajů 

Českého statistického úřadu tak, aby u průměrného starobního důchodu zvýšení činilo: 

- součet částky odpovídající 100 % růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za 

domácnosti celkem,  

- a dále též částky odpovídající jedné třetině růstu reálných mezd,  

- základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry 

důchodu činila vždy 9 % průměrné mzdy,  

- index zvýšení procentní výměry se stanoví tak, aby u průměrného starobního 

důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní 

výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanovenému 

ve výši součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy. 

 

3. Identifikace problému 

Současná valorizační pravidla mohou v určitých situacích vést k velmi nízkému 

nominálnímu zvýšení vyplácených důchodů. Dochází k tomu zejména při zpomalení 

růstu cen a růstu reálných mezd. Následně po obnovení růstu reaguje valorizace se 

zpožděním 1 – 2 roky. Pro valorizační účely např. nedošlo dosud po roce 2011 k růstu 

reálné mzdy, což spolu s pomalým růstem cen 0,3 % (do srpna 2015) způsobilo, že 

zvýšení od ledna 2016 bude provedeno pouze ve výši 40 Kč. Pokud by nebyla v roce 

2014 přijata novela zákona zaručující valorizaci o 1,8 % (200 Kč u průměrného 



 
 

 

důchodu), bylo by valorizační zvýšení od ledna 2015 nominálně rovněž velmi nízké – 

0,6 %, tj. u průměrného starobního důchodu o 69 Kč. 

Očekává se, že pro valorizace od roku 2017 bude již vývoj rozhodných ukazatelů 

příznivější a podle aktuálních odhadů by se valorizace měla pohybovat v rozmezí 200 

- 300 Kč, situace s nominálně nízkými valorizacemi se ale v budoucnu může při 

stávající právní úpravě opakovat. 

V situacích nízkého růstu průměrné mzdy (která určuje růst základní výměry důchodu) 

a nízké inflace (která určuje rozhodující měrou celkové navýšení důchodů) dochází 

k tomu, že je zejména pro poživatele nízkých důchodů jejich životní situace obtížně 

zvládnutelná. Naskýtá se otázka, zda současná pravidla valorizace dostatečně chrání, 

zejména příjemce nízkých důchodů, před rizikem chudoby.  

 

4. Přístupy k řešení 

MPSV navrhuje k projednání tři základní varianty řešení, které se odlišují rozsahem 

flexibility a rozpočtovými dopady. Byly zvažovány pouze dílčí úpravy současného 

systému s ohledem především na časové hledisko legislativního procesu a potřebné 

přípravy plátců důchodů (zejména ČSSZ) na změny při realizaci opatření poprvé na 

přelomu roku 2016 a 2017. 

Rovněž byl rámcově posuzován dopad na jednotlivé důchodce, resp. skupiny 

důchodců, a to i s ohledem na ústavnost řešení s akcentem na existující judikaturu 

Ústavního soudu (tj. ústavní konformita takového řešení), především nález ze  dne 23. 

3. 2010 (sp. zn. Pl. ÚS 8/07, publikovaný pod č. 135/2010 Sb.), a článek 78 Ústavy1. 

 

5. Varianty řešení problému 

Varianta 1 – Jednorázový příspěvek 

Zákonným zmocněním vlády  (v zákoně o důchodovém pojištění) by bylo možno 

rozhodnout každoročně o přiznání jednorázového příspěvku důchodci2 včetně jeho 

podrobnější specifikace, a to formou nařízení vlády. Jednorázový příspěvek by byl 

poskytnut ve stejné výši všem příjemcům důchodů (obdobně jako v návrhu pro 

                                            
1 „Vláda je i bez konkrétního zákonného zmocnění oprávněna podle čl. 78 Ústavy vydávat nařízení k provedení 
zákona a v jeho mezích. Tato její ústavní pravomoc tedy není neomezená, neboť nesmí překročit meze 
prováděného zákona a musí se tak pohybovat „secundum et intra legem“, a nikoliv „praeter legem“. Meze zákona 
jsou přitom vymezeny buď výslovně, anebo vyplývají z jeho smyslu a účelu. Navíc exekutiva v tomto směru nikdy 
zcela volnou úvahou nemůže disponovat, neboť je omezena Ústavou, mezinárodními smlouvami  a obecnými 
právními principy.“ - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, čj. 4 Ads 120/2009-88 
2 Po vzoru projednávaného návrhu pro výplatu 600 Kč v prosinci 2015 



 
 

 

prosinec 2015 – sněmovní tisk č. 526; příspěvek se vyplatí spolu se splátkou důchodu 

splatnou ještě v prosinci téhož roku), přičemž zákon stanoví limitem přiměřený rozsah, 

v jakém se může tento příspěvek pohybovat (tj. rozsah zmocnění vlády), např. 

maximálně do výše poloviny základní výměry důchodu (v roce 2016 to bude 1220 Kč). 

Výhody: 

- silný prvek ochrany před rizikem chudoby - posiluje stejně příjmy důchodců 

s nižšími i vyššími důchody, 

- umožňuje operativně reagovat nejen na potřebu zvýšení příjmů důchodců ale 

současně na aktuální možnosti navýšení výdajů státního rozpočtu,  

- financování je z rozpočtu roku, ve kterém se rozhoduje,  

- finanční dopad je jednorázový (cca 3 mld. Kč na každých 1 000 Kč jednorázového 

příspěvku), neovlivní budoucí výdaje na důchody a neohrozí tak dlouhodobou 

udržitelnost veřejných financí a sekundárně důchodového systému. 

Nevýhody: 

- po několika aplikacích se může vytvořit očekávání poživatelů důchodů, že 

příspěvek bude opět „automaticky“ vyplacen,  

- nutnost stanovení limitu předurčuje zároveň požadavky veřejnosti na realizaci 

výplaty nejvyššího možného příspěvku, horní limit může být považován za 

„standard“ a nikoliv maximum.  

 

Varianta 2 – Zaručené procento celkové valorizace 

Zmocnění pro vládu v zákoně o důchodovém pojištění k rozhodnutí o vyšší valorizaci 

než podle zákonných valorizačních pravidel3. Vláda by mohla rozhodnout, v rámci 

zákonem určených limitů, o vyšší valorizaci, než podle zákonných valorizačních 

pravidel. Například, že může navýšit průměrnou valorizaci maximálně o 1 procentní 

bod (tyto limity musí být stanoveny přiměřeně k samotné výši valorizace dané 

současnými pravidly). Ostatní pravidla pro valorizaci důchodů by zůstala zachována.   

Na příkladech pravidelné zákonné valorizace z ledna 2015 (nikoliv garantované 

novelou zákona) a budoucí valorizace z ledna 2016 je dokumentován dopad tohoto 

opatření pro příjemce důchodů různé výše. 

U roku 2015 jsou v prvním řádku uvedeny částky navýšení důchodů jak by vypadaly 

podle zákonných pravidel, ve druhém řádku částky skutečně důchodcům přiznané 

podle novely zaručující valorizaci minimálně 1,8 % a ve třetím řádku částky valorizace 

                                            
3 Po vzoru minima stanoveného pro rok 2015 zákonem. 



 
 

 

jak by vypadaly po realizaci navrženého opatření v maximálním rozsahu – tzn. 

navýšení procenty valorizace z 0,6 na 1,6. 

Tabulka 1 

 

 

Nutné úpravy procesu rozhodování o valorizaci: 

- nutné „posunutí“ rozhodného období pro zjištění vývoje cen na období „od 

července předchozího roku do června běžného roku“ (ze současných „od září do 

srpna“), aby vláda znala v červenci celkovou výši zákonné valorizace, 

- vláda by rozhodla do konce srpna kalendářního roku o celkovém zvýšení důchodů, 

tzn., zda bude provedena jen zákonná valorizace, nebo zda využije část svého 

zmocnění, a rozhodne, o kolik se důchody v průměru zvýší, resp. o kolik se navýší 

nad rámec, který určuje zákon; takové rozhodnutí by vláda učinila, a to nařízením 

vlády, 

- poté, když údaje o růstu mezd ČSÚ z počátku měsíce září určí výši základní výměry 

a dopočte se index navýšení procentní výměry, vydá MPSV do 30. 9. vyhlášku 

(stejně jako nyní), která zohlední případné rozhodnutí vlády o navýšení celkového 

procenta nad rámec zákonné valorizace. 

Výhody: 

- tato varianta brzdí nejlépe pokles relace důchodů ke mzdám, efekt opatření se 

promítne v posílení příjmů i v následujících letech, 

- možnost realizace vyšší valorizace by byla každoročně projednávána ve vládě 

paralelně s přípravou návrhu státního rozpočtu, což by umožnilo zohlednit toto 

rozhodnutí již ve státním rozpočtu na příští rok. 

Nevýhody: 

- finančně nejnáročnější, náklady na valorizaci všech důchodů zvýší výdaje na 

důchody v mnoha následujících letech (na každých 100 Kč dodatečného zvýšení 

připadá výdaj příštího roku cca 3 mld. Kč a zároveň úhrnný náklad po dobu příštích 

25 let ve výši cca 60 mld. Kč) a i přes vymezení relativně úzkého prostoru pro 

rozhodnutí vlády může opatření při opakované realizaci oslabit dlouhodobou 

udržitelnost důchodového systému,  

Zvýšení důchodu podle výše důchodu a způsobu stanovení valorizace

8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

leden 2015 růstu cen a mezd 66 68 70 72 74

růstu cen a mezd a s garancí 1,8% 151 183 215 247 279

růstu cen a mezd a s navýšením o 1 p.b. 140 168 196 224 252

leden 2016 růstu cen a mezd 40 40 40 40 40

růstu cen a mezd a s navýšením o 1 p.b. 108 132 156 180 204

Výše důchodu před zvýšením 
Zvýšení Při zvýšení stanoveném podle



 
 

 

- vzhledem k nutnosti (z pohledu ústavní konformity) stanovit maximální rozsah pro 

rozhodnutí vlády bude vláda čelit požadavkům veřejnosti na zvýšení důchodů 

právě v této maximální výši. 

 

Varianta 3 – Zaručená částka individuální valorizace 

Tato varianta by úpravou zákona zavedla zvláštní režim pro zvyšování nízkých 

důchodů. Současná valorizační pravidla by byla v zákoně o důchodovém pojištění 

doplněna. Zákon by nově stanovil, že u poživatelů starobních důchodů4 bude výsledná 

částka valorizace u konkrétního důchodu činit nejméně částku odpovídající určitému 

procentu průměrné mzdy (např. 0,5 %, což je nyní cca 135 Kč). Na příkladech 

pravidelné zákonné valorizace z ledna 2015, zaručené valorizace z ledna 2015 a 

budoucí valorizace z ledna 2016 je opět dokumentován dopad tohoto opatření pro 

různé výše důchodů. 

U roku 2015 jsou v prvním řádku uvedeny částky navýšení důchodů podle zákonných 

pravidel, ve druhém řádku částky skutečně důchodcům přiznané podle novely 

zaručující valorizaci minimálně 1,8 % a ve třetím řádku částky valorizace po realizaci 

navrženého opatření. Opatření navyšuje důchody v roce 2015 výrazně méně než ve 

Variantě 2, v roce 2016 při extrémně nízké zákonné valorizaci již rozdíl Variant 2 a 3 

není zdaleka tak výrazný. 

Tabulka 2 

 

Výhody:  

- posílí nejvíce příjmy příjemců nízkých důchodů, které jsou u těchto osob velmi 

pravděpodobně jediným (či rozhodujících) zdrojem příjmu, tj. u poživatelů 

starobních důchodů v souladu s cílem řešení, 

- půjde o cílené a tedy rozpočtově relativně efektivní řešení, protože zpravidla posílí 

jen menší část vyplácených důchodů. 

                                            
4 Aplikace řešení na další druhy důchodů se na základě prvotních rozborů ukazuje jako věcně a administrativně 
v zásadě nerealizovatelná zejména s ohledem na souběhové důchody a úpravy výší důchodů v průběhu výplaty 
(změny stupňů invalidity, přiznání a ukončení výplaty pozůstalostního důchodu, krácení důchodu při souběhu 
atd.). 

Zvýšení starobního důchodu podle výše důchodu a způsobu stanovení valorizace

8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

leden 2015 růstu cen a mezd 66 68 70 72 74

růstu cen a mezd a s garancí 1,8% 151 183 215 247 279

růstu cen a mezd, nejméně 0,5% prům. mzdy 134 134 134 134 134

leden 2016 růstu cen a mezd 40 40 40 40 40

růstu cen a mezd, nejméně 0,5% prům. mzdy 136 136 136 136 136

Zvýšení Při zvýšení stanoveném podle
Výše důchodu před zvýšením 



 
 

 

Nevýhody:  

- upravuje pouze každoroční valorizaci vyplácených důchodů a neřeší prvotní 

nastavení výše při přiznání důchodu, tzn. nově přiznané nejnižší důchody by se 

tímto opatřením posílily o významnější částku až za řadu let, 

- nelze zcela vyloučit kolizi s požadavkem ÚS z roku 2010 na posílení zásluhovosti, 

protože v segmentu nižších důchodů by vedlo k jejich nivelizaci5  

- jedná se o administrativně nejnáročnější variantu, 

- vztahuje se pouze na starobní důchody (nikoli na invalidní a pozůstalostní). 

 

6. Finanční dopady  

Tabulka uvádí časový horizont i přibližné dopady jednotlivých variant. Varianta 1 má 

dopad jen v roce, ve kterém je zmocnění vlády využito, Varianty 2 a 3 mají dopad 

výrazně delší, protože trvale navyšují důchody i pro výplatu v příštích letech. Dopad 

Varianty 3 velmi závisí na výši zákonné valorizace. 

 

Tabulka 36 

 

 

  

                                            
5 viz. Nález ÚS publikovaný pod č. 135/2010 Sb., který - velmi zjednodušeně - nastavil limity pro další posilování 
solidárních prvků systému a oslabování principu zásluhovosti. 
6 Dopad u Varianty 3 je závislý na konkrétní struktuře valorizace (růst nominálních mezd, inflace a reálných mezd). 
Např. u valorizace od ledna 2016 by efekt odpovídal horní hranici odhadu.  



 
 

 

 

Příloha 1: 

Změny ve valorizaci důchodů po roce 1995 

Před rokem 1995 byla valorizace prováděna vždy na základě zvláštního zákona. Po 

roce 1995 upravil nový zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) valorizaci 

následovně: 

 zákon stanovil minimum, o které se důchody musely navýšit, 

 vláda byla zmocněna valorizaci navýšit (v zákoně nebylo horní omezení tohoto 

zmocnění). 

Od roku 1996 až do roku 2011 stanovila zvýšení důchodů vláda nařízením. Vláda 

mohla, pokud chtěla navýšit valorizaci nad zákonné minimum a volit mezi různými 

způsoby zvýšení. Zvýšení mohlo být jednotné nebo diferencované podle data přiznání 

důchodu a mohla být zvýšena jen procentní výměra nebo jen základní výměra anebo 

obě výměry. V tomto období došlo k několika změnám, valorizace byla v jednotlivých 

etapách upravena takto: 

a) Od roku 1996 se sledoval kumulativní vývoj indexu spotřebitelských cen 

od posledního zvýšení důchodů. Pokud vzrostl aspoň o 5 %, vláda byla povinna 

provést valorizaci. Zvýšení důchodu muselo odpovídat nejméně nárůstu tohoto 

indexu, a pokud došlo v posledních dvou letech k růstu reálné mzdy, zvyšovaly se 

důchody ještě aspoň o jednu třetinu růstu reálné mzdy.  

b) Od roku 1998 se důchody zvyšovaly tak, že povinné minimum  zvýšení činilo jen 

70 % růstu cen, třetina růstu reálných mezd se zohledňovala nadále. 

c) V roce 2002 byl zaveden pravidelný termín zvýšení důchodů (poprvé realizováno 

v lednu 2003) a mimořádný termín zvýšení důchodů. V pravidelném termínu, tj. 

v lednu, se důchody musely zvýšit za podmínky, že zvýšení důchodu by činilo 

aspoň 2 % z výše průměrného starobního důchodu. Minimální povinné zvýšení 

důchodu bylo obnoveno na nejméně 100 % růstu cen a jednu třetinu růstu reálné 

mzdy. V mimořádném termínu se důchody povinně zvyšovaly, pokud by od 

posledního zvýšení dosáhl růst cen aspoň 10 % a od roku 2008 aspoň 5 %. Ke 

zvýšení důchodů v mimořádném termínu došlo pouze v srpnu 2008. 

 

K zásadní změně pravidel pro zvyšování důchodů došlo přijetím zákona 

č. 220/2011 Sb.; tato nová pravidla byla poprvé použita pro valorizaci v roce 2012 

 Pravidelný termín (leden) a mimořádný termín (za podmínky růstu cen aspoň o 5 

%) byly zachovány.  



 
 

 

 Nově byl podrobně definován způsob stanovení zvýšení důchodů na základě 

statistických údajů o vývoji cen a mezd, zůstal zachován princip 100 % růstu 

spotřebitelských cen a 1/3 růstu reálných mezd 

 Byla zrušena možnost navýšit valorizaci důchodů rozhodnutím vlády;  

 Výši valorizace podle zákonných pravidel pak stanoví Ministerstvo práce a 

sociálních věcí vyhláškou. 

V souvislosti s úsporami ve výdajích státního rozpočtu došlo k dočasné úpravě 

pravidel pro valorizaci důchodů zákonem č. 314/2012 Sb., který stanovil, že pro 

zvýšení vyplácených důchodů v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se při 

stanovení růstu cen použije jen jedna třetina procentního přírůstku indexu 

spotřebitelských cen.  

Zákon č. 183/2014 Sb. toto omezující ustanovení zrušil již pro zvyšování důchodů 

v roce 2015, naopak stanovil, že se při zvýšení v lednu 2015 zvýší vyplácené důchody 

tak, aby úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní 

výměry důchodu činil 1,8 %. 

Současně platný systém zvyšování důchodů je tedy plně automatický, navázaný 

na statisticky zjištěné údaje a bez možnosti jej ovlivnit rozhodnutím vlády. 

 

  



 
 

 

III. 
S t r u č n é      s h r n u t í 

Příjmy důchodců navyšuje pravidelný každoroční valorizační mechanismus. 
V současné době je plně automatický, navázaný na statisticky zjištěné údaje a bez 
možnosti jej ovlivnit rozhodnutím vlády. Předmětem návrhu je úprava zákona ve třech 
variantách, první dvě navrhují v zákoně upravit zákonné zmocnění vlády, třetí varianta 
navrhuje změnu valorizačních pravidel pro příjemce nejnižších starobních důchodů.. 

Varianta 1 – Jednorázový příspěvek 

Zákonným zmocněním vlády  (v zákoně o důchodovém pojištění) by bylo možno 
v rámci zákonného limitu rozhodnout každoročně o přiznání jednorázového příspěvku 
důchodci7 včetně jeho podrobnější specifikace, a to formou nařízení vlády. 

Varianta 2 – Zaručené procento celkové valorizace 

Zmocnění pro vládu v zákoně o důchodovém pojištění k rozhodnutí o vyšší valorizaci 
než podle zákonných valorizačních pravidel8. Vláda by mohla rozhodnout, v rámci 
zákonem určených limitů, o vyšším procentu celkové valorizace, než podle zákonných 
valorizačních pravidel. 

Varianta 3 – Zaručená částka individuální valorizace 

Varianta by úpravou zákona zavedla zvláštní režim pro zvyšování nízkých důchodů. 
Současná valorizační pravidla by byla v zákoně o důchodovém pojištění doplněna. 
Zákon by nově stanovil, že u poživatelů starobních důchodů9 bude výsledná částka 
valorizace u konkrétního důchodu činit nejméně částku odpovídající určitému procentu 
průměrné mzdy. 

Finanční dopady 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
7 Po vzoru projednávaného návrhu pro výplatu 600 Kč v prosinci 2015 
8 Po vzoru minima stanoveného pro rok 2015 zákonem. 
9 Aplikace řešení na další druhy důchodů se na základě prvotních rozborů ukazuje jako věcně a administrativně 
v zásadě nerealizovatelná zejména s ohledem na souběhové důchody a úpravy výší důchodů v průběhu výplaty 
(změny stupňů invalidity, přiznání a ukončení výplaty pozůstalostního důchodu, krácení důchodu při souběhu 
atd.). 



 
 

 

Analýza dopadů alternativních způsobů zvyšování důchodů 

Materiál pro jednání koaličních expertů v návaznosti na jednání KR dne 12. 10. 2015 
 

1. Cíle návrhu 

Na jednání koaliční rady 12. 10. 2015 předložila ministryně práce a sociálních věcí tři 
návrhy na posílení příjmu důchodců v situaci, kdy statistické indexy určí velmi nízkou 
úroveň valorizace.  Varianty se systémově odlišovaly přístupem k řešení této otázky. 
Varianta 1 navrhovala umožnit posílení příjmů důchodců zmocněním vlády 
k rozhodnutí o výplatě jednorázového příspěvku důchodcům, všem ve stejné výši. 
Příspěvek by nezvyšoval vyplácený starobní důchod do budoucna 
Varianta 2 navrhovala umožnit posílení příjmů důchodců zmocněním vlády 
k rozhodnutí o vyšší valorizaci, než jaká je určena statistickými indexy, a to v limitu 
maximálně o 1 %. Navýšená valorizace by se promítla u všech důchodců, rozdílně u 
jednotlivých důchodců podle výše jejich vypláceného důchodu. Vyplácené důchody by 
zvyšovala do budoucna trvale.  
Varianta 3 navrhovala trvalou změnu zákona o důchodovém pojištění – doplnění 
pravidel určení valorizace. Pokud by částka celkové valorizace u konkrétního příjemce 
starobního důchodu nedosahovala stanovené hodnoty (např. 0,5 % průměrné mzdy), 
byla by při aplikaci zákonných pravidel ČSSZ automaticky dorovnána na tuto 
stanovenou částku. Navýšená valorizace by se promítla zpravidla jen u části 
důchodců. Vyplácené důchody by zvyšovala do budoucna trvale. Vláda by v této 
variantě žádná rozhodnutí přijímat nemohla. 
Na základě výsledků jednání zástupců koaličních stran (ve formátu tzv. Koaliční rady), 
kde se diskuze zaměřila na doplnění zákona 155/1995 Sb. o zmocnění vlády k 
navýšení zákonné valorizace bylo MPSV uloženo připravit podkladový materiál pro 
jednání expertů koaličních stran k tématu doplnění současného způsobu zvyšování 
důchodů. 
Základním principem má být, na základě závěrů z jednání Koaliční rady, zmocnění 
vlády ke stanovení zvýšení důchodů, a to v pásmu zákonem stanoveného minima a 
maxima. MPSV pro jednání koaličních expertů rozpracovalo Variantu 2 do tří 
podvariant s různou formou návrhu zmocnění pro vládu. Vzhledem k tomu, že panuje 
obecná shoda na tom, že příslušným minimem by mělo být současné zvýšení o 100 
% růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálných mezd (tj. pravidlo 
obsažené v současném znění § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), 
vztahují se jednotlivé podvarianty pouze ke stanovení maximální meze pro zvýšení10. 
Při stanovení maximálního limitu pro zvýšení je nutné zohlednit i ústavněprávní 
aspekty dané aktuální judikaturou, která se zabývá především článkem 78 Ústavy11, 
který upravuje zmocnění vlády k vydávání nařízení12. Tato analýza ústavněprávní 

                                            
10 Hodnocení dopadů vychází z předpokladu, že by se zmocnění nevztahovalo na případná mimořádná zvýšení 
důchodů realizovaná při cenovém zrychlení nad 5 %, neboť zde se nikdy nezohledňuje růst reálných mezd a 
nemůže nastat problém nízkého nominálního zvýšení. 
11 Čl. 78 - K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje 
předseda vlády a příslušný člen vlády. 
12 „Vláda je i bez konkrétního zákonného zmocnění oprávněna podle čl. 78 Ústavy vydávat nařízení k provedení 
zákona a v jeho mezích. Tato její ústavní pravomoc tedy není neomezená, neboť nesmí překročit meze 
prováděného zákona a musí se tak pohybovat „secundum et intra legem“, a nikoliv „praeter legem“. Meze zákona 
jsou přitom vymezeny buď výslovně, anebo vyplývají z jeho smyslu a účelu. Navíc exekutiva v tomto směru nikdy 



 
 

 

aspekty a přiměřenost jednotlivých variant či povariant ve vztahu k Ústavě neřeší a 
soustředí se pouze na věcnou problematiku. Nicméně následně, po výběru konkrétní 
varianty, bude nutné zmapovat a navrhnout řešení i v této legislativní oblasti. 

 

2. Podvarianty zvyšování důchodů13 - zmocnění pro vládu 

MPSV předkládá k diskuzi tři následující podvarianty úpravy zmocnění vlády v zákoně 
155/1995 Sb., dále v textu označeny jako varianty 2a, 2b a 2c  
Varianta 2a – Maximální zvýšení na úrovni 100 % růstu indexu spotřebitelských 
cen a 100 % růstu reálných mezd (tj. v zásadě na úrovni růstu nominálních 
mezd). 
Varianta 2b – Maximální zvýšení na úrovni o 1 procentní bod vyšší než je 100 % 
růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálných mezd. 
Varianta 2c – Maximální zvýšení na úrovni 1,5 % v případě, že by 100 % růstu 
indexu spotřebitelských cen a jedné třetiny reálných mezd bylo nižší. 

3. Dopady jednotlivých variant 2a, 2b a 2c. 

Všechny uváděné varianty jsou analyzovány z 3 různých hledisek, a to: 
1) jejich aplikací na historicky známou skutečnost vývoje cen a mezd pro valorizace od roku 200414 

2) srovnáním v krátkém horizontu očekávaného budoucího vývoje od roku 2017 do roku 2020 

3) z pohledu dlouhodobých dopadů do finanční udržitelnosti veřejných rozpočtů, tj. 

v neuzavřeném horizontu. 

Vzhledem k tomu, že všechny varianty jsou postaveny na zmocnění a tedy rozhodnutí 
vlády, které vláda může v konkrétní situaci konkrétních kalendářních roků a parametrů 
vývoje cen a mezd, ale nemusí využít nebo může využít jen částečně, nelze předem 
jednoznačně vyčíslit dopady. Z tohoto důvodu jsou v rámci analýzy hodnoceny dopady 
vždy obou krajních mezí, tj. minima (vláda zmocnění v žádném roce nevyužije), 
maxima (vláda zmocnění využije v každém roce v maximálním rozsahu) a dále dopady 
scénáře, že bude příslušné zmocnění využito každý rok z jedné poloviny, tj. uprostřed 
mezi minimem a maximem (střed pásma). 

3.1. Komparace se skutečným vývojem cen a mezd 

Cílem tohoto srovnání je demonstrovat možné dopady v období, ve kterém známe 
skutečný vývoj cen a mezd. Ve srovnání s posouzením na odhadovaném či 
modelovém vývoji, obsahují skutečná data o vývoji cen a mezd reálné efekty 
ekonomického cyklu a jiných výkyvů ve vývoji cen a mezd a tím mohou ukázat 
realističtěji možné fluktuace i celkové dopady. Na druhou stranu nelze očekávat, že 
minulý vývoj bude do budoucna kopírován. 

                                            
zcela volnou úvahou nemůže disponovat, neboť je omezena Ústavou, mezinárodními smlouvami a obecnými 
právními principy.“ - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010, čj. 4 Ads 120/2009-88 
13 Kromě možnosti zmocnit vládu ke stanovení výše zvýšení důchodů, která je předmětem této analýzy, byly 
v podkladovém materiálu pro jednání Koaliční rady další dva možné přístupy ke zvýšení příjmů důchodců. Těmito 
přístupy bylo zmocnění vlády k rozhodnutí o výplatě jednorázového příspěvku a jeho výši a úprava valorizačního 
mechanismu tak, aby zajišťoval minimální zvýšení na úrovni individuálního důchodu. Těmito možnostmi se 
Koaliční rada nezabývala a nejsou předmětem, této analýzy.  
14 Rok 2004 je zvolen s ohledem na fakt, že v tomto roce byla poprvé provedena pravidelná valorizace od ledna 
podle principů aplikovaných dodnes. Je tak do jisté míry zajištěna srovnatelnost či kontinuita výsledků. 



 
 

 

Pro doplnění je v této části ukázán i skutečný vývoj jednotlivých zvýšení důchodů, který 
nemá přímý vztah k jednotlivým návrhům, ale může ilustrovat celkový kontext, 
zejména přispět k určité indikaci, jak moc by se mohl vývoj odchylovat od stavu, resp. 
vývoje, který dnes pozorujeme. 
V této části je také zahrnuto, jaký by příslušná varianta měla, v případě, že by již byla 
implementována, vliv na zvýšení důchodů v roce 2016. 
Tabulka 1 – Realizovaná zvýšení důchodů od roku 2004 

 
Takto realizovaná zvýšení důchodů se promítla do výdajů na jednotlivé valorizace a 
tím i do celkových výdajů na důchody a samozřejmě i do průměrné výše vypláceného 
starobního důchodu jak ukazuje Tabulka 2. 
Tabulka 2 – Vývoj výdajů na jednotlivé valorizace, výdajů na důchody a průměrné výše starobního důchodu, v mld. Kč resp. 
v Kč 

 
* Výdaje na valorizaci nezahrnují, stejně jako v celém dalším textu, výdaje na mimořádné zvýšení v srpnu 2008 
** U průměrného starobního důchodu jde o odhad 

3.2. Odhad vývoje v krátkém horizontu do roku 2020 

Tato část dopadu ukáže očekávané efekty v nejbližších letech, konkrétně v horizontu 
o rok delším, než je aktuální rozpočtový výhled a je významný zejména pro posouzení 

Měsíc a rok 

zvýšení důchodů v % 

v Kč (u průměrného 

starobního důchodu)

leden 2004 2,0 144

leden 2005 5,7 412

leden 2006 4,9 380

leden 2007 6,2 504

leden 2008 3,9 346

srpen 2008 5,1 470

leden 2009 3,4 330

leden 2011 3,6 371

leden 2012 1,6 174

leden 2013 1,3 137

leden 2014 0,4 45

leden 2015 1,8 200

leden 2016 0,4 40

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Výše průměrného 

starobního 

důchodu

2004 4,4 226,9 7256

2005 12,8 243,6 7728

2006 12,3 261,5 8173

2007 16,2 282,9 8736

2008* 11,1 305,5 9347

2009 10,6 331,7 10028

2010 0,0 340,2 10093

2011 12,3 359,2 10543

2012 5,9 367,9 10770

2013 4,6 372,3 10962

2014 1,6 376,4 11065

2015** 6,7 11331



 
 

 

možností financování možných dopadů z pohledu řízení státního rozpočtu na nejbližší 
období. Vychází z toho, že by došlo k realizaci v letech 2017 – 2020, tj. poprvé 
od valorizace v lednu 2017. 

3.3. Dlouhodobé dopady a udržitelnost 

Vzhledem k tomu, že konkrétní zvýšení důchodů v daném roce má značnou 
setrvačnost v dopadech, neboť zvýšený důchod je vyplácen v průměru dalších cca 15 
let (u nově přiznaného v průměru cca 24 let), je vhodné pro úplné posouzení efektů 
opatření zahrnout i dlouhodobé dopady. 
Pro posouzení dlouhodobých dopadu byl zvolen indikátor S215, resp. dopad příslušné 
varianty do jeho hodnoty. Tento indikátor je využíván Evropskou komisí pro hodnocení 
dlouhodobé udržitelnosti (resp. rizik) veřejných rozpočtů. Na základě aktuálních 
projekcí16 vychází hodnota tohoto indikátoru pro ČR na úrovni 3,4, což znamená 
potřebu fiskální konsolidace (tj. zlepšení aktuálního primárního strukturálního salda 
veřejných rozpočtů) na úrovni 3,4 % HDP (tj. v hodnotách HDP roku 2015 cca 152 mld. 
Kč). Tato úroveň indikátoru S2 řadí ČR z pohledu dlouhodobé udržitelnosti mezi země 
se středním rizikem. 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé varianty dávají diskreční možnost vládě rozhodnout o 
konkrétním zvýšení v definovaném pásmu, není, jak již bylo zmíněno, předem jasné 
jaké konkrétní zvýšení bude v jednotlivých letech zvoleno. Z pohledu obezřetnostního 
náhledu na dlouhodobý vývoj a udržitelnost veřejných rozpočtů byl zvolen předpoklad 
o maximálním využívání možného pásma17.  
 

4. Varianta 2a – zmocnění do úrovně růstu 100 % mezd 

Tato varianta je návrhem možného přístupu z jednání Koaliční rady. Její aplikace by 
měla umožnit vládě rozhodnout o zvýšení důchodů v pásmu mezi 100 % růstu indexu 
spotřebitelských cen a jedné třetiny růstu reálných mezd (minimum) a 100 % růstu 
indexu spotřebitelských cen a 100 % růstu reálných mezd (maximum).  

4.1. Komparace se skutečným vývojem cen a mezd 

Jak je uvedeno výše toto posouzení vychází z období 2004 – 2015, kdy bylo zvyšování 
důchodů realizováno na v zásadě stejných principech. Podle této varianty by konkrétní 
zvýšení v jednotlivých letech bylo následující (Tabulka 3). 

                                            
15 Detaily k Sustainability Indicator, Kapitola 1 v Evropská komise (DG ECFIN), 2012, "Fiscal Sustainability Report 
2012", European Economy, No. 8/2012, EC, Brussels. 
16 Ageing Report 2015. 
17 Vzhledem k tomu, že obdobná možnost rozhodování neexistuje v žádné evropské zemi, není možné z nějakých 
realizovaných zkušeností dovodit možný přístup. 



 
 

 

Tabulka 3 – Zvýšení v jednotlivých letech v % 

 
Rozdíl mezi minimální a maximálním zvýšením, resp. zvýšením podle středu pásma, 
by se projevil jak ve výdajích na samotnou valorizaci a celkových výdajích na důchody, 
tak i ve výši průměrného starobního důchodu a jeho nominálním zvýšení. U všech 
těchto ukazatelů by se vliv realizace minimálního či maximálního zvýšení v čase 
kumuloval, což je přehledně vyčísleno v následující tabulce (Tabulka 4). 
Tabulka 4 – Vývoj výdajů na valorizaci, výdajů na důchody (v mld. Kč) a výše průměrného starobního důchodu a jeho zvýšení 
(v Kč) 

 
Aplikace maxima by ve srovnání s minimem znamenala, že v období let 2004 až 2015 
by průměrné náklady na valorizaci byly o cca 7,5 mld. Kč vyšší. Rozdíl v celkových 
výdajích by byl v roce 2015 zhruba 95 mld. Kč, tj. 2,1 % HDP.  
Průměrný starobní důchod by se při aplikaci maxima zvyšoval v průměru o 244 Kč 
více, než při minimálním zvýšení. V roce 2015 by byl o více jak 2 800 Kč vyšší a 
dosahoval necelých 14 tis. Kč, tj. 51,3 % průměrné mzdy18 (současná hodnota je 42 
%), což by zhruba odpovídalo hodnotě z přelomu roku 1989 a 1990. Při středu pásma 
by průměrný starobní důchod dosáhl hodnoty necelých 12,5 tis. Kč, tj. 45,8 % 

                                            
18 V materiálu je vždy tímto míněna hrubá mzda před odvody a zdaněním. 

Kalendářní 

rok Minimum Maximum Střed pásma

2004 1,7 5,4 3,6

2005 5,7 9,9 7,8

2006 3,1 5,5 4,3

2007 4,5 6,4 5,5

2008 3,9 6,4 5,2

2009 3,4 6,2 4,8

2010 0,9 2,1 1,5

2011 2,7 4,2 3,5

2012 1,6 5,9 3,8

2013 3,4 3,7 3,6

2014 1,3 1,3 1,3

2015 0,6 0,6 0,6

zvýšení v %

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

2004 3,7 226,2 7 234 124 11,9 234,4 7 502 398 7,8 230,3 7 368 261

2005 12,7 242,9 7 705 437 23,0 261,5 8 304 788 17,8 252,1 8 002 609

2006 7,8 256,2 8 003 262 14,9 282,1 8 831 503 11,2 268,9 8 411 379

2007 11,5 272,8 8 417 389 18,1 305,6 9 453 611 14,7 288,8 8 924 495

2008 10,7 294,9 9 015 356 19,8 337,2 10 336 658 15,0 315,5 9 657 500

2009 10,3 320,6 9 685 327 21,3 374,6 11 350 684 15,5 346,7 10 489 495

2010 2,9 331,7 9 836 86 7,8 391,4 11 652 238 5,2 360,4 10 710 156

2011 9,0 347,3 10 185 282 16,6 415,3 12 233 521 12,5 379,9 11 167 393

2012 5,7 355,7 10 405 172 25,4 443,9 13 041 768 14,7 397,5 11 656 445

2013 11,7 367,2 10 809 354 16,0 459,5 13 579 484 13,7 411,0 12 123 415

2014 5,1 374,8 11 016 151 6,4 468,4 13 830 190 5,7 419,2 12 350 170

2015 2,2 373,6 11 147 65 2,8 467,8 13 983 82 2,5 418,3 12 492 73

Minimum Maximum Střed pásma



 
 

 

průměrné mzdy, což by zhruba odpovídalo hodnotám v průměru dosahovaným v 90. 
letech minulého století. 
U této varianty je jako u jediné nutno zohlednit i vývoj předchozích let. Při poklesu 
reálných mezd se tento do valorizací totiž nepromítá, ale je započítán proti růstu 
reálných mezd v roce následujícím. Z pohledu možného řešení situace, která nastává 
směrem k zvýšení důchodů v lednu 2016, by toto ustanovení bylo neúčinné. Růst 
reálných mezd v roce 2014 byl započítán proto poklesu reálných mezd v letech 2012 
a 2013, kdy za celé tříleté období byla inflace 5,2 % a růst mezd 5 %.  V této konkrétní 
situaci by nebyl žádný rozdíl mezi minimem a maximem a zvýšení by i přes existenci 
touto variantou definovaného zmocnění vlády proběhlo jen na úrovni 0,4 %, tj. o 40 
Kč. 

4.2. Odhad vývoje v krátkém horizontu do roku 2020 

Jak je uvedeno výše, se tato část zabývá odhadem dopadů v krátkém horizontu do 
roku 2020, tj. realizací v letech 2017 – 2020. 
Tabulka 5 – Zvýšení v jednotlivých letech v % 

 
Rozdíl mezi minimální a maximálním zvýšením, resp. zvýšením podle středu pásma, 
by se projevil jak ve výdajích na samotnou valorizaci a celkových výdajích na důchody, 
tak i ve výši průměrného starobního důchodu a jeho nominálním zvýšení. Dopady 
uvádí následující tabulka (Tabulka 6). 
Tabulka 6 – Vývoj výdajů na valorizaci, výdajů na důchody (v mld. Kč) a výše průměrného starobního důchodu a jeho zvýšení 
(v Kč) 

 
Aplikace maxima by ve srovnání s minimem znamenala, že v období let 2017 až 2020 
by průměrné náklady na valorizaci byly o cca 6 mld. Kč vyšší. Rozdíl v celkových 
výdajích na důchody by byl v roce 2020 zhruba 24,2 mld. Kč. 
Průměrný starobní důchod by se při aplikaci maxima zvyšoval v průměru o 175 Kč 
více, než při minimálním zvýšení. V roce 2020 by byl o necelých 700 Kč vyšší a 
dosahoval necelých 13,6 tis. Kč, tj. 41,3 % průměrné mzdy. Při středu pásma by 
průměrný starobní důchod dosáhl hodnoty zhruba 13,3 tis. Kč, tj. 40,3 % průměrné 
mzdy, při minimu, tzn. ve scénáři bez možností navýšení zmocněním vlády, 
očekáváme, že by dosáhl 39,2 % průměrné mzdy. 

4.3. Dlouhodobé dopady a udržitelnost 

Implementace Varianty 2a by vedla k dodatečnému zhoršení indikátoru S2 o zhruba 
1,7 na hodnotu 5,1. Tato hodnota by ČR zařadila mezi země s vysokým rizikem a 

Kalendářní 

rok Minimum Maximum Střed pásma

2017 3,0 4,9 3,9

2018 2,7 4,0 3,3

2019 3,0 4,3 3,6

2020 1,8 2,9 2,3

zvýšení v %

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

2017 11,8 408,6 11 821 344 19,3 416,0 12 037 561 15,2 412,0 11 920 444

2018 11,2 424,1 12 193 323 16,6 437,0 12 567 481 14,2 430,6 12 379 411

2019 12,8 441,1 12 610 368 18,7 460,0 13 153 538 16,0 450,8 12 889 462

2020 8,0 452,4 12 888 229 13,3 476,7 13 584 382 10,9 465,1 13 252 314

Střed pásmaMinimum Maximum



 
 

 

zvýšila potřebu fiskální konsolidace o dalších zhruba 1,7 % HDP (tj. v hodnotách HDP 
roku 2015 zhruba 72 mld. Kč). Potřeba celkové konsolidace (zlepšení primárního salda 
veřejných rozpočtů) by tedy byla na úrovni převyšující 220 mld. Kč. 
 

5. Varianta 2b – zmocnění navýšit valorizaci až o 1 % 

Aplikace varianty by měla umožnit vládě rozhodnout o zvýšení důchodů v pásmu 0 % 
až o 1 % (maximum) nad rámec 100 % růstu indexu spotřebitelských cen a jedné 
třetiny růstu reálných mezd (minimum). Tato varianta tedy zmocnění definuje 
nominálně stanoveným rozpětím. Stanovení konkrétního rozmezí pásma má poměrně 
zásadní vliv na celkové dopady této varianty. 

5.1. Komparace se skutečným vývojem cen a mezd 

Jak je uvedeno výše toto posouzení vychází z období 2004 – 2015, kdy bylo zvyšování 
důchodů realizováno na v zásadě stejných principech. Podle této varianty by konkrétní 
zvýšení v jednotlivých letech bylo následující (Tabulka 7) s tím, že je zde jasně patrná 
stálá diference mezi maximem a minimem 1 p.b. 
Tabulka 7 – Zvýšení v jednotlivých letech v % 

 
Rozdíl mezi minimálním a maximálním zvýšením, resp. zvýšením podle středu pásma, 
by se projevil jak ve výdajích na samotnou valorizaci a celkových výdajích na důchody, 
tak i ve výši průměrného starobního důchodu a jeho nominálním zvýšením. U všech 
těchto ukazatelů by se vliv realizace minimálního či maximálního zvýšení v čase 
kumuloval, což je přehledně uvedeno v následující tabulce (Tabulka 8). 

Kalendářní 

rok Minimum Maximum Střed pásma

2004 1,7 2,7 2,2

2005 5,7 6,7 6,2

2006 3,1 4,1 3,6

2007 4,5 5,5 5,0

2008 3,9 4,9 4,4

2009 3,4 4,4 3,9

2010 0,9 1,9 1,4

2011 2,7 3,7 3,2

2012 1,6 2,6 2,1

2013 3,4 4,4 3,9

2014 1,3 2,3 1,8

2015 0,6 1,6 1,1

zvýšení v %



 
 

 

Tabulka 8 – Vývoj výdajů na valorizaci, výdajů na důchody (v mld. Kč) a výše průměrného starobního důchodu a jeho zvýšení 
(v Kč) 

 
Aplikace maxima by ve srovnání s minimem znamenala, že v období let 2004 až 2015 
by průměrné náklady na valorizaci byly o cca 3,6 mld. Kč vyšší. Rozdíl v celkových 
výdajích by byl v roce 2015 zhruba 45 mld. Kč, tj. 1 % HDP.  
Průměrný starobní důchod by se při aplikaci maxima zvyšoval v průměru o cca 114 Kč 
více, než při minimálním zvýšení. V roce 2015 by byl o necelých 1 400 Kč vyšší a 
dosahoval necelých 12,5 tis. Kč, tj. 45,8 % průměrné mzdy, což zhruba odpovídá 
hodnotám v průměru dosahovaným v 90. letech minulého století. Při středu pásma by 
průměrný starobní důchod dosáhl hodnoty necelých 11,8 tis. Kč, tj. 43,3 % průměrné 
mzdy, což by zhruba odpovídalo hodnotám v průměru dosahovaným na začátku 
tohoto tisíciletí. 
Z pohledu možného řešení situace, která nastává směrem ke zvýšení důchodů v lednu 
2016, by tato Varianta, s ohledem na fakt, že rozpětí pásma je stanoveno nominálně, 
umožnila zvýšit důchody až o 1,3 %, tj. u průměrného důchodu až o 148 Kč. Rozdíl 
mezi minimem a maximem by činil v této variantě necelých 110 Kč. Při středu pásma 
by byly důchody zvýšeny o 1,1 %, tj. průměrný starobní důchod o 130 Kč. 

5.2. Odhad vývoje v krátkém horizontu do roku 2020 

Jak je uvedeno výše, se tato část zabývá odhadem dopadů v krátkém horizontu do 
roku 2020, tj. realizací v letech 2017 – 2020. 
Tabulka 9 – Zvýšení v jednotlivých letech v % 

 
Rozdíl mezi minimální a maximálním zvýšením, resp. zvýšením podle středu pásma, 
by se projevil jak ve výdajích na samotnou valorizaci a celkových výdajích na důchody, 
tak i ve výši průměrného starobního důchodu a jeho nominálním zvýšení. Dopady 
uvádí následující tabulka (Tabulka 10). 

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

2004 3,7 226,2 7 234 124 5,9 228,4 7 307 198 4,8 227,3 7 270 161

2005 12,7 242,9 7 705 437 15,1 247,6 7 855 519 13,9 245,2 7 780 478

2006 7,8 256,2 8 003 262 10,5 263,6 8 240 354 9,1 259,8 8 121 308

2007 11,5 272,8 8 417 389 14,5 283,3 8 749 490 13,0 278,0 8 582 439

2008 10,7 294,9 9 015 356 14,0 308,8 9 450 466 12,3 301,8 9 231 410

2009 10,3 320,6 9 685 327 13,9 338,3 10 233 444 12,0 329,3 9 955 385

2010 2,9 331,7 9 836 86 6,4 353,2 10 491 194 4,6 342,3 10 158 138

2011 9,0 347,3 10 185 282 13,2 373,3 10 967 413 11,0 360,1 10 569 345

2012 5,7 355,7 10 405 172 10,0 386,1 11 316 302 7,8 370,6 10 852 235

2013 11,7 367,2 10 809 354 16,5 402,4 11 865 500 14,0 384,4 11 325 424

2014 5,1 374,8 11 016 151 9,8 414,8 12 217 295 7,3 394,3 11 602 220

2015 2,2 373,6 11 147 65 6,6 417,9 12 482 196 4,3 395,2 11 797 127

Minimum Maximum Střed pásma

Kalendářní 

rok Minimum Maximum Střed pásma

2017 3,0 4,0 3,5

2018 2,7 3,7 3,2

2019 3,0 4,0 3,5

2020 1,8 2,8 2,3

zvýšení v %



 
 

 

Tabulka 10 – Vývoj výdajů na valorizaci, výdajů na důchody (v mld. Kč) a výše průměrného starobního důchodu a jeho 
zvýšení (v Kč) 

 
Aplikace maxima by ve srovnání s minimem znamenala, že v období let 2017 až 2020 
by průměrné náklady na valorizaci byly o cca 4,4 mld. Kč vyšší a zvýšení průměrného 
starobního důchodu by bylo vyšší o cca 127 Kč. Rozdíl v celkových výdajích by byl 
v roce 2020 zhruba 17,6 mld. Kč. 
Průměrný starobní důchod by se při aplikaci maxima zvyšoval v průměru o 127 Kč 
více, než při minimálním zvýšení. V roce 2020 by byl o něco více jak o 500 Kč vyšší a 
dosahoval necelých 13,4 tis. Kč, tj. 40,7 % průměrné mzdy. Při středu pásma by 
průměrný starobní důchod dosáhl hodnoty necelých 13,1 tis. Kč, tj. 39,9 % průměrné 
mzdy. 

5.3. Dlouhodobé dopady a udržitelnost 

 
Implementace Varianty 2b by vedla k dodatečnému zhoršení indikátoru S2 o zhruba 
1,3 na hodnotu 4,7. Tato hodnota by těsně zachovala hodnocení ČR jako země se 
středním rizikem, nicméně by zvýšila potřebu fiskální konsolidace o dalších zhruba 1,3 
% HDP (tj. v hodnotách HDP roku 2015 zhruba 55 mld. Kč). Potřeba celkové 
konsolidace (zlepšení primárního salda veřejných rozpočtů) by tedy byla na úrovni 
převyšující 200 mld. Kč. 

6. Varianta 2c – zmocnění k valorizaci do úrovně 1,5 % 

Aplikace varianty by měla umožnit vládě rozhodnout o vyšším zvýšení důchodů pouze 
v případě, že by zvýšení o 100 % růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetiny 
růstu reálných mezd (minimum) bylo nižší, než o 1,5 %. Vláda by mohla zvýšení určit 
max. právě do úrovně 1,5 % (maximum). Tato varianta by dávala vládě možnost 
rozhodovat pouze v situacích nízkého nominálního zvýšení. Stanovení konkrétní 
hodnoty 1,5 % má poměrně významný vliv na celkové dopady této varianty. 

6.1. Komparace se skutečným vývojem cen a mezd 
Jak je uvedeno výše toto posouzení vychází z období 2004 – 2015, kdy bylo zvyšování 
důchodů realizováno na v zásadě stejných principech. Jaké by bylo zvýšení podle této 
varianty uvádí následující tabulka (Tabulka 11). Je zde vidět, že by zmocnění bylo 
možné realizovat pouze ve specifických situacích, které v období od roku 2004 nastaly 
celkem 3 krát, a to v letech 2010, 2014 a 2015. Při středu pásma (tj. zvýšení na úrovni 
0,75 %) by došlo k využití pouze v roce 2015. 

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

2017 11,8 408,6 11 821 344 15,9 412,6 11 938 462 13,7 410,4 11 875 399

2018 11,2 424,1 12 193 323 15,2 432,2 12 426 439 13,1 428,0 12 304 381

2019 12,8 441,1 12 610 368 17,4 453,9 12 977 502 14,9 447,1 12 783 430

2020 8,0 452,4 12 888 229 12,8 470,0 13 392 367 10,2 460,6 13 123 291

Střed pásmaMinimum Maximum



 
 

 

Tabulka 11 – Zvýšení v jednotlivých letech v % 

 
Rozdíl mezi minimální a maximálním zvýšením, resp. zvýšením podle středu pásma, 
by se projevil jak ve výdajích na samotnou valorizaci a celkových výdajích na důchody, 
tak i ve výši průměrného starobního důchodu a jeho nominálním zvýšení. U všech 
těchto ukazatelů by se vliv realizace minimálního či maximálního zvýšení v čase 
kumuloval, což je patrné v následující tabulce (Tabulka 12). 
Tabulka 12 – Vývoj výdajů na valorizaci, výdajů na důchody (v mld. Kč) a výše průměrného starobního důchodu a jeho 
zvýšení (v Kč) 

 
Aplikace maxima (tj. v této Variantě vyšší zvýšení v letech 2010, 2014 a 2015) by ve 
srovnání s minimem znamenala, že v období let 2004 až 2015 by průměrné náklady 
na valorizaci byly o cca 0,5 mld. Kč vyšší. Rozdíl v celkových výdajích by byl v roce 
2015 zhruba 6 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že celkové výdaje na důchody by v roce 
2015 byly při realizaci minima na úrovni cca 6 mld. Kč pod očekávanou skutečností 
současného stavu, potom by realizace maxima znamenala proti současnému stavu 
srovnatelné výdaje, nicméně k realizaci by bylo možné přistoupit i v roce 2016, což by 
vedlo k dalším dodatečným výdajům na cca 4,5 mld. Kč. 
Průměrný starobní důchod by se při aplikaci maxima zvyšoval v průměru o cca 16 Kč 
více, než při minimálním zvýšení. V roce 2015 by byl o 190 Kč vyšší a dosahoval 

Kalendářní 

rok Minimum Maximum Střed pásma

2004 1,7 1,7 1,7

2005 5,7 5,7 5,7

2006 3,1 3,1 3,1

2007 4,5 4,5 4,5

2008 3,9 3,9 3,9

2009 3,4 3,4 3,4

2010 0,9 1,5 0,9

2011 2,7 2,7 2,7

2012 1,6 1,6 1,6

2013 3,4 3,4 3,4

2014 1,3 1,5 1,3

2015 0,6 1,5 0,8

zvýšení v %

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

2004 3,7 226,2 7 234 124 3,7 226,2 7 234 124 3,7 226,2 7 234 124

2005 12,7 242,9 7 705 437 12,7 242,9 7 705 437 12,7 242,9 7 705 437

2006 7,8 256,2 8 003 262 7,8 256,2 8 003 262 7,8 256,2 8 003 262

2007 11,5 272,8 8 417 389 11,5 272,8 8 417 389 11,5 272,8 8 417 389

2008 10,7 294,9 9 015 356 10,7 294,9 9 015 356 10,7 294,9 9 015 356

2009 10,3 320,6 9 685 327 10,3 320,6 9 685 327 10,3 320,6 9 685 327

2010 2,9 331,7 9 836 86 4,8 333,6 9 894 144 2,9 331,7 9 836 86

2011 9,0 347,3 10 185 282 9,1 349,3 10 245 283 9,0 347,3 10 185 282

2012 5,7 355,7 10 405 172 5,8 357,7 10 466 173 5,7 355,7 10 405 172

2013 11,7 367,2 10 809 354 11,8 369,3 10 872 357 11,7 367,2 10 809 354

2014 5,1 374,8 11 016 151 5,9 377,7 11 104 176 5,1 374,8 11 016 151

2015 2,2 373,6 11 147 65 5,6 379,9 11 337 167 2,8 374,1 11 163 82

Minimum Maximum Střed pásma



 
 

 

zhruba 11,3 tis. Kč, tj. 41,4 % průměrné mzdy, což zhruba odpovídá hodnotám 
v průměru dosahovaným po roce 2005. 
Při středu pásma by průměrný starobní důchod dosáhl hodnoty necelých 11,2 tis. Kč, 
tj. 41,0 % průměrné mzdy, což by zhruba odpovídalo hodnotám v průměru 
dosahovaným ve druhé polovině minulého desetiletí. 
Z pohledu možného řešení situace, která nastává směrem ke zvýšení důchodů v lednu 
2016, by tato Varianta, s ohledem na fakt, že je stanoveno minimální nominální 
zvýšení, umožnila zvýšit důchody až o 1,5 %, tj. až o 175 Kč, resp. o 0,8 % při středu 
pásma. Rozdíl mezi minimem a maximem by činil v této variantě 1,1 p.b., tj. 135 Kč. 
Oproti středu pásma by šlo o navýšení o 0,4 p.b., tj. 50 Kč. 

6.1. Odhad vývoje v krátkém horizontu do roku 2020 

Jak je uvedeno výše, se tato část zabývá odhadem dopadů v krátkém horizontu do 
roku 2020, tj. realizací v letech 2017 – 2020. 
Tabulka 13 – Zvýšení v jednotlivých letech v % 

 
Na základě očekávaného vývoje cen a mezd se nepředpokládá, že by v horizontu roku 
2020 bylo u této varianty aplikováno zmocnění, neboť očekáváme, že zákonná 
valorizace (minimální zvýšení) by vždy přesáhla hodnotu 1,5 %. Minimální a maximální 
hodnota zvýšení stejně jako hodnota pro střed pásma by si tedy byly rovny. 
Tabulka 14 – Vývoj výdajů na valorizaci, výdajů na důchody (v mld. Kč) a výše průměrného starobního důchodu a jeho 
zvýšení (v Kč) 

 

6.2. Dlouhodobé dopady a udržitelnost 

V dlouhodobém výhledu již lze očekávat, že v některých obdobích inflace klesne 
výrazněji pod inflační cíl ČNB a statistické indexy určí zákonnou valorizaci pod 
hodnotou 1,5 %. Implementace Varianty 2c by vedla k dodatečnému zhoršení 
indikátoru S2 o zhruba 0,3 na hodnotu 3,7. Tato hodnota by zachovala hodnocení ČR 
jako země se středním rizikem, zvýšila by potřebu fiskální konsolidace o dalších zhruba 
0,3 % HDP (tj. v hodnotách HDP roku 2015 zhruba 13 mld. Kč). Potřeba celkové 
konsolidace (zlepšení primárního salda veřejných rozpočtů) by tedy byla na úrovni 
zhruba 165 mld. Kč. 
 
 

Kalendářní 

rok Minimum Maximum Střed pásma

2017 3,0 3,0 3,0

2018 2,7 2,7 2,7

2019 3,0 3,0 3,0

2020 1,8 1,8 1,8

zvýšení v %

Kalendářní 

rok

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

Výdaje na 

valorizaci

Výdaje na 

důchody

Průměrný 

starobní 

důchod

Zvýšení 

průměrného 

starobního 

důchodu

2017 11,8 408,6 11 821 344 11,8 408,6 11 821 344 11,8 408,6 11 821 344

2018 11,2 424,1 12 193 323 11,2 424,1 12 193 323 11,2 424,1 12 193 323

2019 12,8 441,1 12 610 368 12,8 441,1 12 610 368 12,8 441,1 12 610 368

2020 8,0 452,4 12 888 229 8,0 452,4 12 888 229 8,0 452,4 12 888 229

Minimum Maximum Střed pásma


