
Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů 

Znění návrhu  

Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci 
procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských cen (životních nákladů) 
domácností. V případě, že by však tento index měl nižší hodnotu než index růstu 
spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností důchodců, potom ke 
stanovení minimální valorizace procentní výměry důchodů komise navrhuje použít 
index růstu spotřebitelských cen domácností důchodců.  

Zároveň komise navrhuje stanovit minimální valorizaci průměrného starobního 
důchodu představující úhrn částky, o kterou se zvýší základní výměra důchodu, a 
částky, o kterou se zvýší procentní výměra důchodu, ve výši součtu stanoveného 
růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. 

Zdůvodnění návrhu 

Předkládaný návrh reaguje na historický vývoj průměrných důchodů ve vztahu 
k průměrným příjmům ekonomicky aktivních osob vyjádřený průměrnou nominální 
mzdou (obr. B1 v příloze) při podstatně rychlejším růstu životních nákladů důchodců                     
ve srovnání s obecným růstem životních nákladů (obr. B2) po roce 1989, který 
jednoznačně dokládá dlouhodobě rostoucí znevýhodnění důchodců. Pozorovaný vývoj je 
mimo jiné také důsledkem nedostatečné participace důchodců na růstu blahobytu 
společnosti (mezi roky 2000 a 2015 vzrostlo HDP o 92% a důchody pouze o 81 %). 

Návrh nového způsobu valorizace důchodů je veden snahou, aby důchody:  

1. byly důstojné, tj. chránily své příjemce před chudobou; 

2. byly spravedlivé ve smyslu jejich zásluhovosti, tedy aby svou výší odrážely výši 
předcházejících přímých finančních odvodů do systému; 

3. zprostředkovaly účast důchodců na růstu blahobytu společnosti; 

4. nenarušovaly dlouhodobou finanční udržitelnost důchodového systému v rámci 
veřejných financí.  

Modelové simulace vývojových trendů naznačují, že současné nastavení valorizací již 
vyměřených důchodů by za určitých reálných podmínek vedlo k poměrně dynamickému 
růstu podílu důchodců ohrožených chudobou (s příjmem pod hranicí 60 % mediánového 
příjmu), při významném snížení náhradového poměru (poměru průměrného důchodu 
k průměrné nominální mzdě) a k poklesu podílu výdajů na důchody ve vztahu k HDP.                    
Z této realistické perspektivy lze vyvozovat, že existuje možnost a zároveň i nutnost 
valorizovat důchody ve větší míře, než odpovídá parametrům současného nastavení 
valorizačního mechanismu (vizte citlivostní analýzy dopadů valorizace důchodů v Příloze 
C). 



Přestože teoreticky by se intenzity změn obou indexů růstu spotřebitelských cen neměly 
v dlouhodobém průměru od sebe zásadně lišit, vývoj od roku 1996 (s výjimkou let 2014               
a 2015) ukazuje, že náklady domácností důchodců rostly významně rychleji než náklady 
domácností obecně. Výběr vyššího z obou indexů pomůže v budoucnu eliminovat možnost 
výskytu dopadu vyššího růstu životních nákladů domácností důchodců ve srovnání                           
s životními náklady domácností obecně, a tím zajistit minimálně udržení reálné kupní síly 
příjemců. S ohledem na odlišnosti obou spotřebních košů představuje navrhovaná 
možnost použití indexu životních nákladů domácností důchodců pojistku především před 
rychlejším růstem cen potravin. Současně by výběr vyššího z obou indexů umožnil alespoň 
zčásti kompenzovat uvedené znevýhodnění českých důchodců v uplynulých dvaceti 
letech.  

Aktuální nastavení minimální valorizace průměrného starobního důchodu na úrovni 
odpovídající růstu spotřebních cen a jedné třetině růstu reálných mezd zajišťuje 
důchodcům pouze velmi omezený podíl na růstu blahobytu společnosti. Jeho další 
používání by zároveň velmi pravděpodobně vedlo k významnému snížení náhradového 
poměru a růstu podílu důchodců ohrožených chudobou při současném poklesu podílu 
výdajů na důchody ve vztahu k HDP. Tím by kromě jejich odpovídající, spravedlivější účasti 
na růstu blahobytu společnosti byla vážně ohrožena také další důležitá funkce důchodů – 
ochrana důchodců před chudobou.  

Komentář  

Komise předkládá tento návrh s vědomím, že při rozhodování o konkrétní výši valorizace 
je třeba mít na paměti také dopady na budoucí veřejné rozpočty. Samozřejmě platí, že čím 
vyšší míru valorizace konkrétní mechanismus nastaví, tím menší skupina důchodců bude 
ohrožena chudobou. Zároveň však z podrobných diskusí na půdě druhého pracovního 
týmu Odborné komise vyplynulo, že žádná realistická, rozpočtově únosná a politicky 
průchodná míra valorizace nemůže vyřešit problém chudoby u všech důchodců.  

Rozhodování o výši valorizace tedy musí brát v potaz skutečnost, že valorizace nemůže být 
jediným řešením problému ohrožení chudobou, tedy důstojného důchodu pro všechny. 
Jakákoli realisticky vyšší míra valorizace bude muset být vždy doplněna o další nástroje 
sociální politiky zacílené na důchodce, jejichž důchod jim ani v případné kombinaci 
s dalšími příjmy nezajistí život nad hranicí chudoby. Proto je výše uvedený rozsah 
valorizace navržen s ohledem na její odhadovaný dopad na státní rozpočet vyjádřený 
předpokládaným podílem vyplácených důchodů na vytvářeném HDP, který je ve srovnání 
s většinou evropských zemí relativně nízký a v nejbližších dvaceti letech by se navíc měl 
spíše snižovat.   

Předkládaný návrh nevylučuje formulaci a případné přijetí dalších zdůvodněných změn 
parametrů prvního pilíře důchodového systému. 

Poznámky 



Předkládaný návrh nemění nic na novele Zákona o důchodovém pojištění 155/1995 Sb., 
která zahrnuje oprávnění vlády zvýšit svým usnesením průměrný starobní důchod až              
o 2,7 %. 

Pro simulace budoucího vývoje v rámci citlivostních analýz, jejichž výsledky jsou 
prezentovány v příloze C, byl použit model MPSV. Ten vychází, mimo jiné, z vývoje indexu 
životních nákladů domácností důchodců, který odpovídá vývoji indexu spotřebitelských 
cen zvýšenému o průměrný rozdíl růstu indexu životních nákladů domácností důchodců                
a indexu spotřebitelských cen v období posledních deseti let. Na základě oficiálních údajů 
o vývoji těchto indexů rostly životní náklady domácností důchodců v průměru o 0,9 
procentního bodu rychleji, než činil průměrný růst spotřebitelských cen. Dle vyjádření 
informovaných expertů je tato hodnota značně vysoká, neboť v dlouhodobém průměru 
by vývoj obou indexů měl být obdobný. Za běžných podmínek by se pak hodnoty 
odpovídající použití indexu životních nákladů domácností důchodců (IŽND) prezentované 
v grafech v příloze C (červené a zelené křivky) logicky přiblížily hodnotám odpovídajícím 
použití indexu životních nákladů (IŽNC) znázorněných modrou křivkou.  

Přílohy 

Příloha A:  Současná právní úprava dotčené části valorizací  

§ 67 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění: 

(6) Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v posledním 
měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu                                        
v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci 
tohoto období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné 
desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu cen 
se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních 
nákladů) za domácnosti celkem zjištěných Českým statistickým úřadem. 

(7) Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry 
důchodu činila 9 % průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se zaokrouhluje                        
na celé desetikoruny nahoru. 

(8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném 
termínu zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné 
místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní 
výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení 
průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle 
odstavce 6 a jedné třetiny růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno 
platné desetinné místo. Procentní výměry vyplácených důchodů se však nezvýší, 
pokud se v důsledku zvýšení základní výměry důchodu podle odstavce 7 zvýší výše 
průměrného starobního důchodu alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení 
stanovené ve větě první. 



 
 
Příloha B:  Historický vývoj důchodů, mezd, indexů životních nákladů a 

náhradového poměru 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
Příloha C:  Citlivostní analýza dopadů valorizace důchodů  
 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 



Příloha D: Různé 
 
 
Tab. D1: Analýza dopadů přechodu na valorizaci podle indexu životních nákladů 

domácností důchodců od roku 2004 
 

Proměnná Jednotky 

Zvýšení hodnoty proměnné k roku 2015 
v porovnání s odhadem skutečností 

Vyšší IŽN+1/3 rRM Vyšší IŽN+1/2 rRM 

Výdaje na důchody mld. Kč 31,9 43,5 

Náhradový poměr procentní body 3,5 4,8 

Reálná hodnota důchodu procentní body 9,7 13,2 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroje použitých dat: MPSV ČR, ČSÚ 


