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Vážený pane předsedo vlády, 

 

v jednání s představiteli ministerstva práce a sociálních věcí k problematice valorizace penzí, 

které se konalo 7. prosince 2016, jste pověřil Odbornou komisi pro důchodovou reformu 

hledat možnosti změny valorizačního schématu, která by vedla ke snížení velkých rozdílů 

výsledné částky valorizace v závislosti na aktuální výši důchodu. V návaznosti na tento Váš 

pokyn jsem dostal příslib odpovědných pracovníků ministerstva, že s námi budou na řešení 

tohoto zadání spolupracovat, což se také stalo. 

 

Po více než čtyřech měsících intenzivní práce a diskusí Vám nyní předávám výsledný 

dokument zabývající se touto problematikou, nazvaný „Hledání vyváženějšího způsobu 

valorizace důchodů“. I když se nepodařilo dosáhnout shody o nejlepším způsobu řešení 

daného problému, přiklonili jsme se k návrhu zúžit možné alternativy dalšího postupu na dvě. 

 

Model 1 předpokládá navýšení základní výměry u všech valorizovaných důchodů o další 

pevnou částku. Procentní výměra by tak méně diferencovala výslednou částku valorizace 

různě vysokých důchodů a také by nepředstavovala žádnou zásadní změnu objemu finančních 

prostředků na výplatu důchodů ze státního rozpočtu. 

 

Model 3 zachovává stávající způsob valorizace u důchodů odpovídajících vládou nebo 

parlamentem stanovené částce a částkám vyšším. Valorizace všech nižších důchodů by 

dorovnávala rozdíl mezi základní výměrou a valorizací důchodů odpovídajících vládou nebo 

parlamentem stanovené částce.  Tato alternativa by představovala zvýšení všech důchodů 

v pásmu od minimální do takto stanovené výše a vyžádala by si dodatečné zdroje ze státního 

rozpočtu.  

 

Jsme připraveni s Vámi a s Vašimi spolupracovníky konzultovat všechny další kroky při 

přípravě návrhu takového řešení, které zmírní, a to zejména v dlouhodobějším horizontu, 

negativní efekty rozevírajících se nůžek mezi příjmy důchodců, kteří vstupují do důchodu 

s podprůměrnými důchody ve srovnání s těmi, jimž stávající výpočet zaručuje nadprůměrné 

valorizační částky, vypočítávané z  roku na rok valorizovaných, řetězově rostoucích 

nadprůměrných důchodů.  
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