
� Na jiném
místě NOS zve-
řejňujeme sou-
bor informací
vztahujících  se
k nálezu Ústav-
ního soudu Pl.

ÚS 8/07 ze dne 17. dubna 2010
(zrušení ustanovení § 15 zá-
kona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění Ústavním
soudem ČR). Informace zpra-
cované  ČMKOS  byly dne 19.
4. 2010 projednány Radou
ČMKOS. V úplném znění byly
již 20. 4. 2010 zveřejněny na
webové  stránce OS a nyní také
v NOS.
Stručnou informaci o dalším
postupu podal sociálním part-
nerům  (zástupcům odborů  a
zaměstnavatelů) ministr práce a
sociálních věcí P. Šimerka v
úvodu plenárního zasedání
RHSD (tripartita) dne 22. 4.
2010. Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí jako gesční minis-
terstvo zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění zpracu-
je do konce května podrobnější
návrh věcných řešení. Vzhledem
k tomu, že k 1. 10. 2011 nabude
účinnosti zrušení ustanovení §
15 zákona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění Ústavním
soudem ČR, musí být návrh
změny zákona č. 155/1995 Sb.,
o  důchodovém   pojištění  věc-
ně připravený do konce června.
S ohledem na délku legisla-
tivního procesu (6 měsíců) musí
vláda  předložit  návrh zákona,
kterým se bude měnit zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění Parlamentu ČR do
konce tohoto roku. Bylo dohod-
nuto, že návrh věcného řešení
předloží ministerstvo práce a so-
ciálních věcí sociálním part-
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10,70  Kč

Případným autorùm  příspěvků do našehočasopisu sdělujeme, žehonorář za zveřejněnímůže být vyplacen,pouze pokud autor uvedesvé rodné číslo.
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http://statorg.cmkos.cz

Informace předsedkyně

Výbor odborového svazu

Pokračování na straně 2

nerům a na základě jejich žá-
dosti bude také předmětem jed-
nání RHSD (tripartita). 
Upozorňujeme, že všechny dů-
ležité informace budeme prů-
běžně zveřejňovat na webové
stránce OS a následně v NOS.
Vzhledem k závažnosti prob-
lematiky žádáme funkcionáře
ZO OS, aby námi zveřejněné
informace zpřístupnili všem
zaměstnancům organizace.
� Opakovaně upozorňujeme
ZO OS na možnost proškolení
nově zvolených funkcionářů
závodních výborů obdobně
jako tomu je u funkcionářů nově
ustavených ZO OS. Školení za-
jišťuje OS prostřednictvím
svých odborných zaměstnanců,
kteří za tímto účelem vyjíždějí
přímo do konkrétní odborové
organizace nebo na jiné předem
dohodnuté místo. Funkcionáři
ZO OS, kteří mají o školení zá-
jem se dohodnou s regionálně
příslušným zaměstnancem
Informačního a poradenského
centra OS (IPC), který školení
zajistí. OS doporučuje všem
nově zvoleným funkcionářům
ZO OS, aby tuto možnost ve
vlastním zájmu využili. Této
možnosti mohou využít také
stávající členové závodních
výborů odborových organiza-
cí. Pokud budou mít o pro-
školení zájem všichni členové
závodního výboru odborové or-
ganizace lze dohodnout, pro-
střednictvím    regionálně    pří-
slušného Informačního a po-
radenského centra OS (IPC), vý-
jezd odborných zaměstnanců
OS přímo do odborové organi-
zace. 
V Praze dne 23. 4. 2010

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

V Praze se ve čtvrtek 22. dubnakonalo 7. zasedání Výboru naše-ho odborového svazu. Výborprojednal a schválil zprávu ohospodaření odborového svazuza rok 2009 s tím, že ztrátahospodaření  provozního fonduv částce 3 081 982,36 Kč a ziskz hospodářské činnosti OS včástce 1 375 469,70 Kč budouzúčtovány s rezervním fondem

OS. Dále výbor projednal aschválil písemnou zprávu o ma-jetkových aktivitách odboro-vého svazu v roce 2009, schválilpísemnou zprávu o činnosti odminulého zasedání VOS doplně-nou ústně předsedkyní OS A.Vondrovou a schválil složeníkomisí pro přípravu konání VI.

REKREACE - zbývající poukazy
Letní tuzemská rekreace - nabídka, termíny, ceny - uveřejněno
v NOS č. 2-3/2010 informace u pracovníků IPC v krajích nebo u
pí Pechové, tel. 224 142 773, e-mail pechova.vera@cmkos.cz
Zahraniční rekreace - Chorvatsko, Makarská - nabídka, ter-
míny, ceny - uveřejněno v NOS č. 2-3/2010 informace u pí
Pechové, tel. 224 142 773, e-mail pechova.vera@cmkos.cz
Rekreační zařízení Smrk, Lázně Libverda - celoroční provoz -
nabídka, ceny - uveřejněno v NOS č. 1/2010  informace u pí
Pechové, tel. 224 142 773, e-mail pechova.vera@cmkos.cz
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Ze zprávy o hospodaření za rok 2009
PROVOZNÍ FOND OS

Rozpočet Skutečnost %
k 31.12.2009

v tis. Kč v tis Kč
Výnosy
Tvorba PF z podílu člen. příspěvků 17.188,1 18,123.263,68 105,4
Úroky – výnosy z vkladů u peněž.ústavů 800,0 899.273,31 112,4
Splátky půjček z PSF 100,0 106.500,00 106,5
Výnosy celkem 18.088,1 19,129.036,99 105,8
Náklady
Zasedání orgánů a komisí 150,9 133.759,00 88,6
Porady, aktivy, semináře 47,4 15.631,50 33,0
Školení 302,0 217.292,60 72,0
Činnost sekcí 1.676,4 1,417.478,70 84,6
Cest.náhrady pracovníků a funkc.OS 85,0 81.795,00 96,2
Publikace, časopisy, noviny 56,0 56.646,00 101,2
Mezinárodní činnost 100,0 53.192,41 53,2
Právní zastup. a poradenství 300,0 307.994,00 102,7
Péče o funkcionáře 12,0 12.619,00 105,2
Mzdové náklady 5.986,3 5,719.048,00 95,5
Zákonné pojištění 2.060,6 1,976.314,00 95,9
Příděly SF 145,4 139.050,00 95,6
Provozní náklady 1.138,0 1,058.197,28 93,0
Péče o pracovníky 54,0 36.226,50 67,1
Nákup drobného majetku 200,0 156.252,45 78,1
Náklady autoprovozu 350,0 192.071,68 54,9
Náklady IPC 4.527,2 4.490.606,53 99,2
Náklady spojené s vyd.čas. NOS 1.000,0 977.165,30 97,7
Příspěvek na činnost ČMKOS 2.019,5 2,300.653,60 113,9
Příspěvek na činnost BOZP 190,1 166.473,00 87,6
Příspěvky PSI 335,4 329.854,20 98,4
Příspěvek Sdruž. nájemníků ČR 41,7 42.212,00 101,2
Příspěvek Evropskému hnutí v ČR 0,5 500,00 100,0
Systém podpor a dotací pro čl.OS (PSF) 1.845,0 2,274.451,00 123,3
Protestní akce - 55.535,60 -
Náklady celkem 22.623,4 22,211.019,35 98,2
Výnosy celkem 18.088,1 19,129.036,99 105,8
Výsledek hospodaření (schodek) -4.535,3 - 3,081.982,36 68,0
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Výbor odborového svazu

V části zprávy věnované členskézákladně se uvádí: “Z analýzyčlenské základny vyplývá, žepokles členů se za srovnatelnéobdobí významně snížil. Zda sejedná o trvalejší trend, prokáževývoj členské základny za delšíčasové období. Potvrzuje sevšak dlouhodobější trend vývoječlenské základny v jednotlivýchZO OS. Lze konstatovat, že v cca20 % ZO členská základnanarůstá  a  v  cca  35 % ZO OSklesá. Počet nově přijatýchčlenů však stále nedosahujeúrovně počtu členů, kteří člen-ství zrušili.” Dále zpráva uvádí,že činnost OS v legislativníoblasti byla v uplynulém obdobíomezena blížícími se volbamido Parlamentu ČR. V uplynulémobdobí OS zpracoval stanoviskok  zákonu  o  Celní  správě ČR,stanovisko k zákonu, kterým semění zákon o územních fi-nančních orgánech  a stanoviskok novele zákona o platu ús-tavních  činitelů   a   soudců   astanovisko k vládnímu materiáluVýchodiska z krize. V právním poradenství jsou nej-častěji používány telefonickékonzultace a osobní návštěvy.Vrůstá podíl dotazů konzulto-vaných prostřednictvím e-mailů.V   10 – 15  případech měsíčnějsou požadovány písemnéodpovědi. Roste počet nároč-ných konzultací pro ZO, kterévyžadují účast právníka odbo-rového svazu na jednání se za-městnavatelem. Důvodem jevznik nových základních odbo-rových organizací u zaměstna-vatelů, kde mají zaměstnancidéletrvající problémy. Pracovněprávní  problémy řadulet tvoří především otázky spo-jené se vznikem, změnou apředevším pak skončením pra-

covního poměru, a dále to jsouproblémy v souvislosti s pře-kážkami v práci, náhradamimzdy, platovým zařazením, pra-covní kázní, pracovní dobou apřestávkami, vysíláním zaměst-nanců na pracovní cesty, pod-mínkami pro činnost odboro-vých orgánů.V uplynulém období bylo zastu-pováno u soudu 65 členů našehoodborového svazu, Z toho byloskončeno 10 sporů  a zahájeno 7nových.  Úspěšnost   soudníchsporů se pohybuje okolo 75 %,dopočet do 100 % netvoří pouzeneúspěšné spory, ale i mimo-soudní vyrovnání, popřípadězpětvzetí žaloby.V rámci právní pomoci se os-vědčuje školení nových funk-cionářů ve stávajících i nově us-tavených odborových organiza-cích přímo v regionech.V oblasti kolektivního vyjed-návání odborové organizacepřistupovaly k jednáním s infor-macemi ze školeních a metodic-kých pomůcek vydaných odbo-rovým svazem. Formální ne-dostatky kolektivního vyjed-návání se týkají např. zahájeníjednání  a  povinnosti  druhésmluvní strany odpovědět nanávrh kolektivní smlouvy nej-později do 7 pracovních dnů,pokud se smluvní strany nedo-hodnou jinak. Zaměstnavatel sev mnoha případech k návrhuvyjádří až na osobním jednání aodborová organizace nemádostatek času se na argumentacidostatečně připravit. Dalším for-málním nedostatkem je sku-tečnost, že zaměstnavatelé před-kládají tzv. protinávrh kolektivnísmlouvy, což je v rozporu sezákonem o kolektivním vyjed-návání, a zaměstnanci, kteří nej-sou členy odborové organizacemnohdy nejsou o kolektivnímvyjednávání a jeho závěrechdostatečně informovány. Věcnénedostatky smluv se týkaly dob,

na kterou jsou uzavírány, někdynejsou dojednány možnostizměn či kolektivní smlouvy vrozporu se zákonem ukládajípovinnosti jednotlivým zaměst-nancům. Dochází k mechanické-mu přebírání návrhů z metodic-kých pomůcek bez konkrétníchpodmínek, např. materiálníchpodmínek pro činnost odborovéorganizace.Z mzdové oblasti zpráva o čin-nosti připomíná odmítnutí OSrozhodnutí vlády nerespektovatzákon o státním rozpočtu na rok2010 a vázat objem mzdovýchprostředků ve výši 1 %.  Za mi-

nimálně problematické pokládáOS rozhodnutí vlády plošněvázat výdaje rozpočtových kapi-tol ve výši 5 %.V průběhu prvního čtvrtletí roku2010 bylo svazovými inspektoryBOZP vykonáno 65 kontrol ametodických pomocí. Obsahovézaměření činnosti inspektorů by-lo  rozšířeno  o  kontrolu plněnístanovených opatření při pře-dešlé prověrce stavu BOZP v or-ganizaci. Závady jsou odstra-ňovány v předepsaných ter-mínech, vstup svazových in-spektorů přináší kladné výsled-ky.   Ze zprávy o činnosti leden - duben 2010

sjezdu našeho odborového sva-zu. Výbor se seznámil se závěryV. sjezdu Českomoravské kon-federace odborových svazů, pro-jektem Posilování sociálního di-alogu – služby pro zaměstnancea účastí OS v projektu, přehle-dem vývoje platů v roce 2009 as průběžným zajištěním rekrea-ce pro členy OS v Chovatsku.Poslední část jednodenníhozasedání Výboru byla věnována

informacím o zrušení ustano-vení § 15 zákona č. 155/1995Sb. o  důchodovém pojištění Ús-tavním soudem. O problemati-ce související s realizací nálezuústavního soudu a negativnímidopady do důchodového systé-mu podrobně informoval vedou-cí právního oddělení ČMKOSJUDr. Vít Samek. Zasedání Výboru se z jeho 40členů zúčastnilo 31. -dě-

I práce má svůj svátek
Oslavy  1.  máje - svátku práce letos opět organizuje re-
gionální  rada  odborových  svazů  ČMKOS
Jihomoravského kraje v Brně na Špilberku. Sobotní
odpoledne patří hudební skupině Renegáti, DIXIHATS z
Rakouska,  skupině Irské tance ze Slovenska a dětskému
programu na Malém nádvoří. 
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I. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07 ze dne 17. dubna 2010 
I.1. Výrok
Ústavní soud České republiky rozhodl dne 17. dubna 2010 ve věci
návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 15 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (Pl. ÚS 8/07), za účasti
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu
Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení tak, že napadené
ustanovení § 151 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
zrušil dnem 30. 9. 2011 (dále jen „Nález“ a „Ústavní soud“).
S ohledem na složitost celé problematiky a na připravovanou reformu
důchodového systému odložil Ústavní soud vykonatelnost svého
rozhodnutí do 30. 9. 2011 s tím, že zrušovaná ustanovení zůstávají do
stanovené doby aplikovatelná.
Pokud jde o  důsledky  svého  rozhodnutí, Ústavní soud konstatoval
v článku 97 Nálezu, že „Ústavnímu soudu nepřísluší hodnotit zvolený
model důchodového systému hledisky politickými či ekonomickými
(ve smyslu de lege lata), ani modelovat optimální důchodový systém
(ve smyslu úvah de lege ferenda). Jeho volba a parametry jsou ostat-
ně již řadu let předmětem politických i odborných diskusí v souvislosti
s (víceméně konsensuálně vnímaným) ohrožením dlouhodobé finanční
udržitelnosti stávajícího systému s ohledem na demografický vývoj.
Právě v rámci těchto odborných a politických debat bude nutno
zohledňovat veškeré sociální a ekonomické aspekty právní úpravy dů-
chodového  systému,  jež  ze  shora uvedených důvodů nemohl brát
Ústavní soud na zřetel. Na základě svého přezkumu nicméně Ústavní
soud zdůrazňuje, že při existenci celé škály důchodových systémů a
způsobů  konstrukce  důchodových dávek je nutno zvolit takovou va-
riantu, do níž budou promítnuty všechny principy sociální politiky,
jakož i systému důchodového zabezpečení, která bude důsledně re-
spektovat ústavní principy a naplňovat ustanovení čl. 30 odst. 1, čl. 1
a čl. 3 odst. Listiny a současně ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 4
Listiny šetřit podstatu těchto základních práv.“
I.2. Předmět přezkumu Ústavního soudu
Ústavní soud svým Nálezem posuzoval ústavní konformitu na-
padeného ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém po-
jištění. Předmětem přezkumu Ústavního soudu byla otázka, zda
poměr mezi výší příjmu, pojistného na důchodové pojištění a výší
důchodu za stávající právní úpravy naplňuje ústavní požadavek
„přiměřenosti“ hmotného zabezpečení ve stáří (resp. při nezpů-
sobilosti k práci či při ztrátě živitele) a nezakládá navrhovatelem
namítanou nerovnost účastníků důchodového pojištění. Při posu-
zování důvodnosti návrhu na zrušení ustanovení § 15 se proto Ústavní
soud neomezoval pouze na posouzení ústavní konformity vlastního
provedení práva na přiměřené hmotné zabezpečení zakotveného v us-
tanovení čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je
součástí Ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“), ale
rovněž na naplnění principu rovnosti zakotveného v čl. 1 Listiny.
V odstavci 39 svého Nálezu Ústavní soud správně zdůrazňuje, že
průběžný systém v zásadě vyžaduje ke svému fungování plnou tzv.
mezigenerační solidaritu, což znamená v zásadě rovnost příjmu a vý-
dajů důchodového systému v každém roce, a že se z aktuálně vy-
braného pojistného vyplácejí již přiznané dávky - ekonomicky aktivní
generace tedy bezprostředně platí důchodové dávky ekonomicky
neaktivní generaci a vyrovnanosti finanční bilance v průběžných sys-
témech lze dosáhnout pouze tehdy, pokud příjmy jsou stejné jako vý-
daje.
Správně si Ústavní soud všímá v odstavcích 41 a 42 Nálezu i vztahu
pojistného  k dávkám,  který není založen na prosté ekvivalenci (ani
z podstaty věci nemůže být): v systému průběžném je souhrn vy-
braného pojistného účelově určen ke krytí nároků ze systému a jakko-
liv placení pojistného a jeho výše nemá zejména v dávkově defino-
vaných systémech přímý vliv na výši vyplácené dávky, má přinej-
menším vliv nepřímý, neboť účast na pojištění je základní podmín-
kou nároku na budoucí plnění ze systému, přičemž se v konstrukci
dávky pro její výši zohledňuje vždy nějakým způsobem přinejmenším
délka přispívání do systému. 

V průběžných systémech nutně není předpokladem existence přímé
vazby mezi výší zaplaceného pojistného a výší v budoucnu pobírané
dávky.  Pokud je  v  budoucnu pobíraná dávka vždy nějak závislá na
v minulosti  placeném pojistném, pak je to délka placení pojistného,
která je v dávkové formuli případně proměnnou ovlivňující částečně
její výši. Výše dávky je však zásadně převážně závislá na výši po-
jistného  placené  budoucí  generací. Případnou zásluhovost při-
znané dávky tedy v průběžných systémech zásadně nelze odvíjet
přímo od výše v minulosti zaplaceného pojistného bez ohledu na
pojistné placené mladší generací v okamžiku přiznávání dávky,
neboť by docházelo k riziku deficitu financování systému. Přesto
však, v závislosti na zvolené konstrukci odvození dávky, i v prů-
běžném systému může být míra ekvivalence přiznané dávky a před-
chozího příjmu v době ekonomické aktivity vyšší či nižší.
I.3. Problematika redukčních hranic a výpočet důchodu
Důchod se v českém důchodovém pojištění skládá ze dvou složek, a
to ze základní výměry stanovené pevnou částkou pro všechny druhy
důchodů bez ohledu na dobu pojištění a výši výdělku a z procentní
výměry reflektující předchozí výdělky pojištěnce. Starobní (plný in-
validní a částečný invalidní důchod) se vyměřuje příslušnou procent-
ní  sazbou  v závislosti na získané délce doby důchodového pojištění
z výpočtového základu. 
Pro stanovení výpočtového základu jsou podstatné dva prvky, a
to osobní vyměřovací základ a tzv. redukční hranice. Při stanovení
výpočtového základu se vychází z osobního vyměřovacího základu,
tj. z úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce v jednotlivých
kalendářních letech rozhodného období, které jsou pomocí koeficien-
tu nárůstu  všeobecného  vyměřovacího  základu  přizpůsobovány
mzdové úrovni dosahované v roce předcházejícím roku přiznání dů-
chodu. Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok,
vynásobený příslušným koeficientem nárůstu všeobecného vyměřo-
vacího základu, tvoří roční vyměřovací základ pojištěnce a měsíční
průměr těchto ročních vyměřovacích základů za rozhodné období
tvoří osobní vyměřovací základ. Redukcí osobního vyměřovacího
základu se zjistí výpočtový základ pro vyměření procentní
výměry důchodu. Právě tuto problematiku upravuje Ústavním
soudem zrušené ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění.
Důchod se vypočítá tak, že se nejprve vynásobením ročních vyměřo-
vacích základů koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího zá-
kladu zjistí valorizované roční vyměřovací základy a jejich úhrn.
Současně se sečtou vyloučené doby. Výpočet osobního vyměřovacího
základu  se  potom provede tak, že se úhrn ročních vyměřovacích zá-
kladů za rozhodné období vynásobí koeficientem dle § 16 odst. 1
zákona č. 155/1995 Sb. a vzniklý součin se podělí počtem dnů
rozhodného období (od nějž jsou odečteny tzv. vyloučené doby).
Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ nepřevyšu-
jící stanovenou částku, která se započítává v plné výši a při jejím
překročení, k němuž dochází u cca 95 % pojištěnců) je poprvé re-
dukována, a to 30 %, přičemž při překročení druhé redukční
hranice, k němuž dochází u cca 30 % pojištěnců, je započítáváno
pouze 10% z osobního vyměřovacího základu.
I.4. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří
Ústavní soud posuzoval tato pravidla z hlediska naplnění us-
tanovení čl. 30 odst. 1 Listiny, stanovícího, že „občané mají právo
na  přiměřené  hmotné zabezpečen í ve stáří a při nezpůsobilosti
k práci, jakož i při ztrátě živitele“, zákonem č.155/1995 Sb. zejmé-
na jeho napadeným ustanovením § 15. 
Uvažování  Ústavního  soudu  je  zřejmé z následujících citací z od-
stavců 54 až 56 Nálezu: „Vnější solidarita tuto citovou blízkost
postrádá, a souhlas jednotlivce s jejím uplatňováním je proto zdrá-
havější. Jedná se na příklad o solidaritu bohatých s chudými, schop-
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ných s méně schopnými, zdravých s nemocnými. Stát se v této oblasti
uplatňuje svojí mocensko-vrchnostenskou funkcí velmi aktivně. Přes
princip solidarity se uskutečňuje přerozdělování, tj. pohyb přenášející
zdroje od jedněch k druhým – těm potřebným. Solidarita má své
hranice. Nemůže mít natolik vychýlenou podobu, aby ji ti, které
postihuje, pociťovali jako nepřiměřenou, neproporcionální, nebo
dokonce nespravedlivou a odňali ji svůj tichý souhlas. Ve jménu so-
lidarity může stát postihovat pouze takovou část majetku schopného,
aby současně nedestruoval aktivitu jeho výkonu a nedostal se za ús-
tavní hranici ochrany majetku.“
„Princip příjmové solidarity se projevuje tím, že při konstrukci výpoč-
tu důchodu dle platné právní úpravy důchodový systém neposkytuje
všem pojištěncům ekvivalentní plnění, neboť – jak již bylo shora uve-
deno – mj. naplňuje i ochrannou a přerozdělovací funkci sociální
politiky.“
Konečně politicky zabarveným tvrzením, že „Při realizaci uvedené
ochranné a přerozdělovaní funkce sociální politiky by však zákon-
odárce při konstrukci důchodového systému, respektive při konstruk-
ci výpočtu důchodových dávek, neměl potlačovat další esenciální
funkce sociální politiky, tedy ani funkci stimulační, která by měla žá-
doucím způsobem ovlivňovat ekonomické chování pojištěnců a ve
svém důsledku vést ke zvyšování celkových příjmů daného systému.“
si Ústavní soud (v duchu ideologie „netrestat za úspěch“) připravil
půdu pro zrušovací výrok svého Nálezu.
Velmi jednoduše se Ústavní soud vypořádává předem i s námitkou na
odlišnost soukromého pojištění a sociálního pojištění: „I při respek-
tování odlišností komerčního a veřejného pojištění, u kterého není
možno vycházet z principu čisté ekvivalence (výše plnění plně reflek-
tuje výši pojistného), musí relace mezi výší odvedeného pojistného a
výší přiznaného důchodu odrážet i pro jednotlivé účastníky jistou
míru přiměřenosti, aby došlo k ústavně konformnímu naplnění čl. 30
odst. 1 Listiny.“
V odstavci 67 dokonce Ústavní soud připouští, že český důchodový
systém základní splňuje požadavek přiměřenosti, jak je defi-
nován mezinárodními smluvními instrumenty, ale zdůrazňuje, že
jej dokáže ovšem splnit (s ohledem na to, že jde právě o systém
průběžný dávkově definovaný) pouze za cenu vysoké míry mezi-
generační a intragenerační solidarity. Aby totiž při zachování vy-
rovnané platební bilance bylo možno zachovat žádoucí náhradový
poměr jedinců s výdělky pohybujícími se cca někde okolo průměrné
mzdy, je třeba rezignovat na obdobnou míru individuálního
náhradového poměru u jedinců, jejichž příjmy se pohybují v řádu ví-
cenásobků průměrné mzdy, kterým sice garantuje dávku, která dle
zákonné úpravy představuje určité minimum k důstojnému přežití ve
stáří, nicméně jde o dávku, která nedokáže garantovat zachování ži-
votního standardu obvyklého u těchto osob z dob ekonomické aktivi-
ty.
Výrokem,  že „Zákonná  úprava ve snaze zajistit přiměřené hmotné
zabezpečení všem účastníkům důchodového pojištění, nezajišťuje čás-
ti pojištěnců přiměřené hmotné zabezpečení, reflektující v seznatelné
míře princip zásluhovosti, tedy naplňující stimulační funkci sociální
politiky“ (viz odst. 71 na konci), však uznává Ústavní soud (bez
ohledu na rozsáhlé citace ze závěrů tzv. Bezděkovy komise, či mate-
riálů MPSV, kde se v úvahách expertů vyskytuje i názor, že jedinou
cestou k posílení principu zásluhovosti nemusí být nutně pouze poža-
davek navýšení finančních zdrojů tohoto systému) úroveň důchodů
ostatních příjmových skupin za přiměřenou, tj. nezpochybňuje ji
sám jako nepřiměřeně vysokou. To může být důležitým vodítkem
při přípravě legislativní reakce na Nález, která by se měla snažit
„přiměřeně“ zvýšit náhradový poměr u nadprůměrných příjmů,
aniž by snižovala náhradový poměr u ostatních poživatelů dů-
chodů. 
Konečně v odstavci 96 Nálezu Ústavní soud výslovně konstatuje, že

kritériem ústavní konformity je jak „přiměřenost“ zvolené kon-
strukce dávek důchodového pojištění, kdy na jedné straně limitující
korektiv principu zásluhovosti představuje imperativ (akcesorické i
neakcesorické) rovnosti a na straně druhé je potom oním korektivem
„přiměřenost“ minimálního hmotného zabezpečení, tedy nejen ve
smyslu eliminace chudoby, ale i zajištění důstojné životní úrovně
pro nízkopříjmové pojištěnce.
I.5. Ústavněprávní východiska a závěry
Z hlediska Ústavní konformity napadeného ustanovení § 15 zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Ústavní soud postavil svůj
zrušovací výrok na premise, že z čl. 31 Listiny, ve spojení s čl. 41 a
čl. 4 odst. 4 Listiny, jakož i z čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny, pro pojištěnce
plyne základní právo na zákonodárcem transparentně určený
komponent ekvivalence (přiměřenosti) ve veřejném důchodovém,
nemocenském a zdravotním pojištění, a to v takové míře, jež ještě
zachovává povahu právního institutu pojištění a nemění jej v daň.
Výrazem ústavního zákazu libovůle při stanovování práv a povinnos-
tí subjektů je ústavní princip rovnosti. Ústavní soud ve své judikatuře
interpretuje ústavní princip rovnosti ve smyslu akcesorické i neakce-
sorické rovnosti. Určitá zákonná úprava, jež zvýhodňuje jednu
skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže být tudíž bez dalšího
označena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce má určitý
prostor k úvaze, zda takové preferenční zacházení zakotví. Musí
přitom dbát o to, aby zvýhodňující přístup byl založen na objek-
tivních a rozumných důvodech (legitimní cíl zákonodárce) a aby
mezi tímto cílem a prostředky k jeho dosažení (právní výhody)
existoval vztah přiměřenosti.
V případě kolize části veřejných dober se základními právy Ústavní
soud použil odlišnou strukturu zásady proporcionality (jíž testoval i
kolizi základních práv plynoucích z principu rovnosti s jinými právy,
či veřejnými dobry), než tu, kterou představuje příkaz k optimalizaci.
Tuto alternativní strukturu zásady proporcionality by bylo lze
nazvat vyloučením extrémní disproporcionality.
Protiústavnost zákonné úpravy spočívající v neakcesorické
nerovnosti je dána absencí vztahu mezi legislativním prostředkem
a jeho proklamovaným (zamýšleným) účelem.
Legislativní nástroje umožňující dosažení diferenciace důchodů při
zajištění sociální solidarity jsou podle Ústavního soudu nutně spojeny
se zákonnou úpravou pojistného na sociální zabezpečení, konkrétně
pak se zakotvením maximálních vyměřovacích základů pro placení
pojistného. Teprve § 15a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na so-
ciální  zabezpečení  a  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl
v roce 2007 s odstupem 12 let po nabytí účinnosti zákona o dů-
chodovém pojištění vytvořen legislativní prostor pro proporcionální
soulad mezi účely sociální solidarity a diferenciace s ohledem na výši
příjmů i výši pojistného na důchodové pojištění.
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvis-
losti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2010, se uvedený legislativní prostředek, odstraňující extrémní dis-
proporcionalitu  mezi  zákonnou úpravou a jejím účelem, redukuje,
resp. ve svých důsledcích ruší.
Při absenci extrémní disproporcionalitu redukujícího momentu,
jenž  ve  shodě  i  se zahraničními právními úpravami lze spatřovat
v reálném maximálním vyměřovacím základu placení pojistného,
nelze než konstatovat u napadené zákonné úpravy rovněž
porušení principu akcesorické nerovnosti (odst. 93).
Ústavní soud dospěl k závěru, že konstrukce uvedená v § 15, za-
kotvující dvě redukční hranice ve stávajících výších za existence sy-
stému odvodů do důchodového pojištění bez efektivního „za-
stropování“, vytváří výrazné disproporce mezi výší příspěvku do
pojistného systému, výší příjmů a výší přiznané důchodové dávky
u části pojištěnců, čímž porušuje ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1
Listiny. Nadto do této konstrukce zasahují postupy exekutivy dle us-
tanovení § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., na základě kterého
může vláda zvyšovat tzv. redukční hranice, avšak zákonodárce pře-
nesl dle aktuální právní úpravy na vládu oprávnění modifikovat výši
redukčních hranic bez potřebných limitů, resp. kritérií, jež v dřívější
právní úpravě neabsentovala. Odhlédnout přitom nemohl Ústavní
soud ani od skutečnosti, že celá složitá konstrukce důchodového
systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty de fac-
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to zcela nesrozumitelná; pro většinu pojištěnců se tak vypočítaná
výše důchodové dávky stává neverifikovatelnou (odst. 94).
II. Důsledky Nálezu
Zrušení obou redukčních hranic pro redukci osobního vyměřo-
vacího základu při výpočtu důchodu podle § 15 zákona o dů-
chodovém pojištění se projeví, pokud nebude přijata jiná právní
úprava (zejména, pokud by nebyly provedeny změny ostatních para-
metrů ovlivňujících výši důchod), od 1.10. 2011 ve výši nově přizná-
vaných důchodů, a to skokovým zvýšením jejich průměrné rela-
tivní úrovně vůči mzdám ze současných cca 45 % na skoro 80 %
(zdroj: MPSV). 
V celkové úrovni důchodů se zrušení redukčních hranic bude pro-
jevovat postupně, protože se vztahuje pouze na nově přiznávané dů-
chody. To však založí nerovnost mezi jednotlivými skupinami po-
jištěnců, kterou nebude s ohledem na potenciální náklady z eko-
nomického hlediska reálné odstranit vyrovnáním důchodů
Nálezem vytvořené skupiny „starodůchodců“ na úroveň nově
přiznávaných důchodů. 
V dlouhodobém horizontu by se zvýšila průměrná úroveň vyplá-
cených starobních důchodů (měřená relací průměrného starobního
důchodu k průměrné mzdě) až skoro k 65 % průměrné mzdy, což by
negativně ovlivnilo celkové výdaje na důchody a finanční udržitelnost
průběžně financovaného důchodového systému.
Z právního hlediska je nutné konstatovat, že Nálezem vzniká
vážné riziko, pokud nebude přijata nová právní úprava, že po zrušení
ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění, tj. od 1. října
2010, by všechny přímé důchody byly vyměřovány jen v mini-
málních zaručených výších, neboť by byla zrušena definice klí-
čového prvku pro výpočet procentní výměry důchodů (a navazující
ustanovení § 16 až 18 zákona o důchodovém pojištění by se tak stala
prakticky neaplikovatelná, a tudíž obsoletní).
Již z prvních reakcí představitelů politických stran i důchodových ex-
pertů je zřejmé, že přijetí nové úpravy bude velmi obtížné. Z pod-
staty věci vyplývá, že stejně bude muset být určitá redukce opět
přijata (např. stejná jako dosud, jen v nepatrně vyšších procentních
sazbách  oproti současnosti),  neboť  jinak  by podíl výše důchodu
k čisté mzdě činil více než 90 % (podle údajů MPSV by se pohybo-
val od 91 % do 97 %), což je s ohledem na výši dluhu veřejných fi-
nancí a záměr vstoupit v dohledné době do Eurozóny naprosto
nereálné financovat.
Je na místě připomenout, že překážkou pro dosažení zvýšení re-
dukčních hranic tak, aby se pro výpočet důchodu hodnotil osobní
vyměřovací základ ve větším rozsahu, není samotná dikce Nálezem
zrušeného ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění (výši
těchto hranic stanoví vláda nařízením), ale politická vůle vlády vy-
cházející z ekonomických možností (v minulosti v tomto ohledu
nebylo velkého rozdílu v neochotě zvyšovat redukční hranice mezi
vládami pravicovými i levicovými). Tady jednoznačně míří Nález Ús-
tavního soudu na kompetenci vlády, která dnes nebyla zákonem nijak
omezována (pro stanovení výše těchto hranic vládou nejsou v zákoně
o důchodovém pojištění stanovena žádná kritéria. 
Tato kritéria jsou však v praxi dána jednak finančními možnostmi sy-
stému důchodového pojištění  (včetně vyrovnávání, resp. dorov-
návání výše již přiznaných důchodů, aby nevznikaly rozdíly mezi dů-
chody přiznanými v různých obdobích), jednak úlohou redukčních
hranic v pojetí českého důchodového systému, a proto nebylo, resp.
ani nemohlo být přikročeno v minulosti k výraznějším změnám ve
výši redukčních hranic. Teoreticky by bylo možné, aby vláda sta-
novila druhou redukční hranici ve výši např. 100 000 Kč, ale s vě-
domím, že na to nemá k dispozici finanční zdroje, to žádná zod-
povědná vláda udělat nemůže. Ústavní soud, který v tomto směru
nenese za své činy žádnou odpovědnost, ji však k takovému opatření
nabádá. Podle názoru ČMKOS naprosto nepřijatelným způsobem.
III. Stanovisko ČMKOS k Nálezu
ČMKOS považuje Nález Ústavního soudu za nepřijatelný zásah do
pravomocí a působnosti orgánů moci zákonodárné a výkonné,
překračující pravomoc Ústavního soudu. ČMKOS se přitom vedle již
uvedených  výhrad  ztotožňuje  s  hlavními  námitkami  obsaženými

v odlišném stanovisku soudce Ústavního soudu Jana Musila, zejména
s jeho názorem, že Ústavní soud svým Nálezem ze dne 17. dubna
2010, kterým zrušil ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění
– porušil Ústavní soud všeobecně uznávaný princip ústavního
soudnictví, totiž princip zdrženlivosti a vědomého sebeomezení
(judicial selfrestraint), na jehož základě má Ústavní soud zásadně
rezignovat na to, aby „provozoval politiku“, tj. aby zasahoval do ús-
tavou vytvořeného a ohraničeného prostoru svobodné politické tvor-
by, který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány,
– se dostal Ústavní soud do rozporu se svými dřívějšími nosnými
právními názory a tím i do rozporu s ustanovením článku 89 odst. 2
Ústavy ČR, podle něhož (předchozí) vykonatelná rozhodnutí Ús-
tavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby (včetně
Ústavního  soudu  samého);  jde např. o nález sp. zn. Pl. ÚS 2/08 a
v něm obsažené teze.
– tím, že Ústavní soud posuzoval, «zda poměr mezi výší příjmu, po-
jistného na důchodové pojištění a výší důchodu za stávající právní
úpravy naplňuje ústavní požadavek „přiměřenosti“ hmotného zabez-
pečení ve stáří … a nezakládá namítanou nerovnost účastníků dů-
chodového pojištění» (bod 34 nálezu), vkročil na teritorium sociál-
ní politiky, o níž rozhodovat přísluší toliko zákonodárci.
Posuzovaná výše výpočtového základu (zahrnující tzv. osobní
vyměřovací základ a tzv. redukční výši) je totiž integrální součástí
celého systému vzájemně propojených a vyvážených prvků, kam patří
dále např. rozsah zápočtu jednotlivých náhradních dob, způsob
zjišťování průměru příjmů za rozhodné období, včetně jejich indexa-
ce a redukce, procentní sazba z výpočtového základu za každý celý
rok doby pojištění, důchodový věk, institut dopočtené doby atd. Při
tomto posuzování je stále třeba mít na zřeteli celkovou bilanci příjmů
a výdajů důchodového sytému. Posoudit všechny tyto otázky je zcela
nemožné  bez  speciálních odborných znalostí z  oblasti demografie,
statistiky, pojistné matematiky apod., kterými Ústavní soud přirozeně
nedisponuje.
ČMKOS se ztotožňuje s námitkami obsaženými v odlišném stano-
visku soudce Ústavního soudu JUDr. Jiřího Nikodýma, zejména s je-
ho názorem, že
– zásadě rovnosti v právech je proto třeba rozumět také tak, že
právní rozlišování v přístupu k určitým právům mezi právními sub-
jekty nesmí být projevem libovůle, neplyne z ní však,  že „by každé-
mu muselo být přiznáno jakékoliv právo“,
– speciální ustanovení Listiny mající vztah k důchodovému za-
jištění nemluví o rovnosti, ale o přiměřenosti, a míní tím při-
měřenost sociální, nikoliv udržení dosavadní životní úrovně. Po
základním důchodovém systému lze těžko něco takového požadovat.
Zachování životního standardu je otázkou dalšího, smluvního po-
jištění. O to se musí postarat každý sám z vlastních prostředků. Nelze
požadovat na státu, aby toto garantoval,
– je otázkou, zda vyhovět návrhu by neznamená založení nepří-
pustné nerovnosti mezi důchodci, jimž byl důchod vyměřen v re-
dukované podobě dle dosavadních pravidel a důchodci „novými“,
– odůvodnění nálezu zcela opomíjí fakt, že není a nemůže být
předem známo, jak dlouho bude ten který pojištěnec přiznaný
důchod pobírat. Rozdíl mezi dobami čerpání důchodů může ve svém
důsledku vést k úplnému obrácení takto vnímané rovnosti. Ti
„vysokopříjmoví“, kteří odváděli několikanásobně vyšší pojistné,
mohou i při existenci redukčních hranic v důsledku dlouhé doby
pobírání důchodu výrazně přečerpat pomyslný podíl, jímž se na
vytváření prostředků důchodového účtu podíleli a naopak,
– stávající systém důchodového pojištění může být obdobně na-
paden příslušníkem generace aktuálních přispěvatelů pro údajnou
nerovnost s tím, že v důsledku nižší porodnosti a prodlužujícího se
průměrného věku je nucen hradit vyšší pojistné (resp. odvádět sociál-
ní daň) než jeho rodiče. Podstata celého systému stojí na solidaritě,
jak je v nálezu konstatováno. Nicméně není to jenom solidarita
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Pokračování ze strany 5
ČMKOS: Ústavní soud svým rozhodnutím ohrožujeveřejné finance více než současná krize
ČMKOS považuje Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2010,
týkající se zákona o důchodovém pojištění za nepřijatelný zásah
do pravomocí a působnosti orgánů moci zákonodárné a výkonné,
překračující pravomoc Ústavního soudu. 
ČMKOS se ztotožňuje s hlavními námitkami obsaženými v odlišných
stanoviscích soudců Ústavního soudu Jana Musila, a Jiřího
Nykodýma, zejména s jejich názorem, že Ústavní soud tím, že zrušil
§ 15 zákona o důchodovém pojištění a  posuzoval, zda poměr mezi
výší příjmu, pojistného na důchodové pojištění a výší důchodu
naplňuje ústavní požadavek „přiměřenosti“ hmotného zabezpečení ve
stáří, vkročil na teritorium sociální politiky, o níž rozhodovat pří-
sluší pouze zákonodárci. Posoudit všechny tyto otázky je zcela
nemožné   speciálních odborných znalostí z oblasti demografie, sta-
tistiky, pojistné matematiky apod., kterými Ústavní soud přirozeně
nedisponuje.
Speciální ustanovení Listiny týkající se důchodového zajištění
nemluví o rovnosti, ale o přiměřenosti, a míní tím přiměřenost so-
ciální, nikoliv udržení dosavadní životní úrovně. Po základním dů-
chodovém systému nelze něco takového požadovat.  
ČMKOS považuje za důležité zdůraznit, že Ústavní soud již jednou
přijal stanovisko, že poměr solidarity a ekvivalence v systému so-
ciálního zabezpečení je vyhrazen zákonodárci. Nález nyní přijatý
ovšem tento závěr popírá.
ČMKOS varuje, že jakékoliv zvýšení důchodů jedné z příjmových
skupin musí nutně vést buď ke snížení důchodů jiných příjmových
skupin nebo k zadlužování systému nebo ke zvýšení odvodu na so-
ciální  pojištění. 
ČMKOS konstatuje, že Ústavní soud načasováním vyhlášení svého
Nálezu před volbami, vstoupil do politické soutěže o podobu dů-
chodové reformy. Svým rozhodnutím stanovil závazné omezení pro
uplatnění příjmové solidarity v důchodovém systému ČR.  
Vyzdvihováním příkladu slovenské důchodové reformy založené na
vyvedení  části  prostředků  do soukromého důchodového pilíře se
Ústavní soud přiklonil k tomuto konkrétnímu typu důchodové re-
formy (opt-out) a přihlásil se tak k politickým programům pravico-
vých stran kandidujících v ČR ve volbách. ČMKOS zastává názor, že
tato role Ústavnímu soudu nepřísluší.
ČMKOS se obává, že legislativní reakce na Nález Ústavního soudu
vyvolá eskalaci nákladů na financování důchodů v České republice,
které mohou vážně poškodit jak veřejné finance, tak důchodové jisto-
ty současných i budoucích důchodců.
ČMKOS proto vyzývá vládu i zaměstnavatele k urychlenému tri-
partitnímu jednání o finančních, ekonomických a sociálních důsled-
cích Nálezu Ústavního soudu.
ČMKOS považuje za důležité dosažení shody sociálních partnerů na
takové úpravě znění zákona o důchodovém pojištění, která podstatně
nezvýší náklady důchodového systému a zachová současné
náhradové poměry nízko a středně příjmových skupin obyvatelstva.
20. dubna 2010

Informace o zrušení ustanovení . . .
chudších s bohatšími a mladších se staršími nebo zdravých či
méně nemocných s nemocnějšími, ale každého s každým.
– podstatné je, že Ústavní soud již jednou přijal stanovisko, že
poměr solidarity a ekvivalence v systému sociálního zabezpečení
je vyhrazen zákonodárci. Nález nyní přijatý ovšem tento závěr
popírá,
– jakékoliv zvýšení důchodů jedné z příjmových skupin musí nutně
vést buď ke snížení důchodů jiných příjmových skupin nebo k zadlu-
žování systému nebo ke zvýšení sociální daně, které by ovšem opět
postihlo především vysoko příjmové skupiny.
IV. Prohlášení ČMKOS ke o zrušení ustanovení § 15 zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Ústavním soudem ČR
ČMKOS konstatuje, že Ústavní soud svým Nálezem ze dne 17. dub-
na 2010, kterým zrušil ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o dů-
chodovém pojištění, a načasováním jeho vyhlášení, vstoupil do poli-
tické soutěže o podobu důchodové reformy, týkající se průběžně fi-
nancovaného důchodového pojištění tím, že stanovil závazné
omezení pro uplatnění příjmové solidarity v tomto systému. 
Vyzdvihováním příkladu slovenské důchodové reformy (odstavec 73
Nálezu uprostřed) založené na vyvedení části prostředků do
soukromého důchodového pilíře se Ústavní soud přiklonil k tomuto
konkrétnímu  typu  důchodové  reformy  (opt-out)   a přihlásil se tak
k politickým programům pravicových stran kandidujících ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. ČMKOS je
názoru, že tato role Ústavnímu soudu nepřísluší.
Nález Ústavního soudu povede podle názoru ČMKOS ke zvýšení
náhradového poměru osob, které dosahují nadprůměrné příjmy. Podle
ČMKOS nelze připustit v současné době snížení náhradových poměrů
u ostatních skupin obyvatelstva a ani Ústavní soud současně ve svém
Nálezu nepožaduje snížení náhradového poměru osob s nižšími než
průměrnými příjmy (náhradový poměr u těchto osob považuje v odst.
67 za „žádoucí“ a v odst. 71 za „přiměřený“). Legislativní reakce na
Nález Ústavního soudu tak vyvolá eskalaci nákladů na financování
důchodů v České republice, které mohou vážně poškodit jak veřejné
finance, tak důchodové jistoty současných i budoucích důchodců.
Jedinou ekonomicky reálnou možnost pro zajištění zdrojů potřebných
pro zvýšení důchodů podle schváleného Nálezu, aniž by byly sni-
žovány důchody středních a nižších příjmových skupin obyvatelstva,
představuje podle názoru ČMKOS zvýšení pojistného (popřípadě
daní), které však může jen zaměnit napětí mezi osobami s různou výší
svých příjmů a z nich vyplývajících odvodů do důchodového systému
za napětí mezi osobami ekonomicky aktivními a neaktivními a ohro-
zit tak zachování široké míry solidarity, zejména mezigenerační.
Protože  Ústavní  soud  současně  „navrhuje“ v odst. 91 a 92 Nálezu
snížit tzv. stropy pojistného, dojde k výraznému růstu zatížení příj-
mově slabších skupin obyvatelstva postižených předcházejícími vlád-
ními reformami veřejných financí a pokračující finanční, hospodář-
skou a sociální krizí.
ČMKOS proto vyzývá vládu i zaměstnavatele k urychlenému tripar-
titnímu jednání o finančních, ekonomických a sociálních důsledcích
zrušení ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém po-
jištění, Ústavním soudem ČR, s cílem dosažení shody o takové úpravě
znění zákona o důchodovém pojištění, která podstatně nezvýší nákla-
dy důchodového systému a zachová současné náhradové poměry
nízko a středně příjmových skupin obyvatelstva.
V Praze dne 19.4.2010
Českomoravská konfederace odborových svazů
1Ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb. zní: „Výpočtovým základem je osobní
vyměřovací základ (§ 16), pokud nepřevyšuje částku 5 000 Kč. Převyšuje-li osobní
vyměřovací základ částku 5000 Kč, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 5000
Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 5000 Kč do
10 000 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 10 000
Kč se počítá 10 %.“.
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V posledním měsíci je oblíbeným
hitem ODS, ale také ministra financí
Eduarda Janoty opakované veřejné
varování  před možností,  následovat
v dohledné době řecký rozpočtový
příklad. Vytvořila se poměrně
úspěšná mediální zkratka, jejímž
cílem je vnutit české veřejnosti pocit,
že nás smutný řecký osud nemine (ze-
jména pak, pokud nevyhraje volby
ODS.
Srovnání situace ČR s Řeckem není
adekvátní, jak pokud jde o trendy
vývoje veřejných rozpočtů, tak o cel-
kový aktuální podíl veřejného dluhu
na HDP. Je to stejně nepřesné, jako
přirovnávat nyní k Řecku Slovensko,
Polsko, Irsko nebo třeba Rakousko. 
Celkový veřejný dluh bude v Řecku
na konci letošního roku 120 % tam-
ního  HDP,  Česká  republika vykáže
s vysokou pravděpodobností celkové
zadlužení 40 % HDP. Tedy nižší než
Rakousko a Polsko a podobné jako
Slovensko. V těchto zemích, jejichž
celková zadluženost se řecké situaci
dlouhodobě blíží o něco více než ČR
žádná podobná hysterie „Řecko
nadohled“ neprobíhá. Připomínám,
že v roce 2007 byl podíl našeho dluhu
na HDP 29 %. 
Ano, v Evropě existují země, které
lze z pohledu celkové výše dluhu s
Řeckem porovnávat. Patří mezi ně
nejzadluženější země EU - Itálie a
také Belgie, Maďarsko a Portugalsko.
V žádném případě ne Česká republi-
ka. Rozdílné bylo také tempo zadlu-
žování v posledních letech, zatímco
roční  deficity veřejných rozpočtů se
v ČR v letech 2004 až 2008 držely
kolem a pod 3 % HDP, řecké roční
schodky se pohybovaly v průměru na
7 % HDP. Řecko trvale překročovalo
obě rozpočtová kritéria, důležitá pro
členství v eurozóně - celkový dluh i
roční schodek. Navíc bylo opakovaně
odhaleno špatné účetnictví, které kry-
lo skutečnou (vyšší) úroveň deficitu.
To dále snížilo věrohodnost Řecka
jak  v  očích zemí EU, tak investorů.
V ČR se nic takového jako zkre-

slování údajů pro EK nedělo.
Pan ministr Janota by proto neměl
naši zemi tak často veřejně srovnávat
s Řeckem.  Zhoršuje to vnímání naše-
ho  státu v očích analytiků ratingo-
vých agentur, Evropské komise, za-
hraničních investorů i zájemců o naše
státní dluhopisy. Vyvolávání paniky
(např. ve stylu – nebude na důchody)
také zbytečně dále ochromuje spotře-
bu tuzemských domácností.
Česká republika potřebuje změnit
trend vývoje veřejných rozpočtů,
poznamenaný  poklesem ekonomiky
v roce 2009 a chybným snižováním
některých daní po roce 2008. Je
důležité dodržet konvergenční plán
redukce schodků tak, jak ho předloži-
la Fischerova vláda. O konkrétních
nástrojích fiskální konsolidace
rozhodnou  přirozeně  volby, je  ale
klíčové, aby se ke snížení deficitu pod
3 %  přihlásily  obě  hlavní politické
strany (jedna z nich totiž volby vyhra-
je). Příští vláda ale současně nesmí
přehnat rozpočtovou restrikci tak, aby
poškodila reálnou ekonomiku.
Budoucí ekonomický růst je zatím
velmi nejistý. Deficit je nutno snižo-
vat postupně, v horizontu několika let
tak, aby poklesl pod 3% HDP nej-
později v roce 2013.
K tomu potřebujeme konkrétní plán
úspor a zvýšení příjmů státu. Neprav-
divé srovnávání s řeckým rozpoč-
tovým problémem je možná dobrý
nástroj stranické propagandy, ale
ničemu dobrému jinak nepomůže.
Mimochodem, v letech 2000-2004
vládla v Řecku levice, od roku 2004
do roku 2009 pak pravicová Nová
demokracie. V roce 2004 byl řecký
veřejný  dluh na úrovni 98,6 % HDP,
v roce 2008 99,2 % HDP. Řecko také
v minulých letech snižovalo daně
(DPPO postupně z 25 na 20 % a dvě
sazby daně z příjmů fyzických osob
poklesly z 29 %/39 % na 25 %/35 %.
Mezní sazba této daně (pro příjmy
nad 75 tisíc euro ročně) zůstala i za
pravicové vlády na 40 %.

www.bohuslavsobotka.cz

Česká republika není a nebude rozpočtovým „Řeckem“
ODS:  Vyrovnaný  rozpočet  užv roce 2017Občanští  demokraté   nesouhlasís tvrzením levice, že Česku ne-hrozí vážné ekonomické problé-my, a poukazují na příklad Ma-ďarska, Lotyšska a Řecka. Protochtějí prosazovat, aby schodek vnávrhu státního rozpočtu pro rok2012 činil nejvýše tři procentahrubého domácího produktu. Opět let později, v roce 2017, by užČesko mělo podle ODS hospo-dařit bez deficitu. A jak chtějí ús-porného hospodaření dosáhnout?Hodlají  prosadit  finanční ústavus principy rozpočtové odpověd-nosti a zavedení sankcí pro minis-try a poslance, kteří by cíl zdra-vých veřejných financí porušo-vali. ODS chce současně vytvořitNárodní rozpočtovou radu, kterábude ověřovat výdajové rámcerozpočtu a návrhy ovlivňující roz-počet. Rada má vzniknout trans-formací odboru Ministerstva fi-nancí a její členy by měl jmenovatprezident. Bez vyjádření rady krozpočtovým dopadům a vlivu napodnikatelské prostředí nebudepodle ODS možné projednat jaký-koli legislativní návrh. Poslanciby pak už ve druhém čtení zákonůnemohli předkládat pozměňujícínávrhy, které by zvyšovaly výdajeveřejných rozpočtů proti původní-mu znění předlohy. Návrh finanční ústavy a Národnírozpočtové rady považují někteříekonomové za přelom. „Vzhle-dem k tomu, že na disciplínu, zod-povědnost a rozum politiků nelzespoléhat, jak potvrzuje dlouho-dobý vývoj, bylo by vhodné za-kotvit fiskální disciplínu do legis-lativy, pokud možno formou ús-tavního zákona,“ schvaluje nápadODS hlavní ekonom Patria Finan-ce David Marek. ČSSD se tomupodle ekonomického experta so-ciálních demokratů Jana Mládkanebrání, ale model ODS odmítá.Nelíbí se mu, že by členy rady

celkem
sociálnívýdaje
celkemv tom

starobnía pozůstalostnípenze
podporarodiny politikazaměstnanosti zdravotněpostižení bydlení péčeo zdraví ostatní

EU27 26,2 25,2 11,7 2 1,3 2 1,3 7,4 0,5
ČR 2007 18,6 18,0 8 1,7 0,6 1,5 0,6 6,1 0,1
rozdíl -7,6 -7,2 -3,7 -0,3 -0,7 -0,5 -0,7 -1,3 -0,4

Co nás čeká po volbách?

Na všechny sociální a zdravotní služ-
by bylo u nás v roce 2007 vyděleno
16 % HDP. Přitom průměr všech
sedmadvaceti členských zemí
Evropské unie činil v témže roce
25,2 %.
Základní rovnice, kterou řešíme tedy

není co nejvíce sížit daně - a posléze
přemýšlet, jak rozdělit tenčící se
výnosy z nich,  případně kde si půjčit
tam, kde se peněz nedost.ává.
Rovnice je napsána takto: existuje
jistá suma veřejných úkolů, které je
nutno  řešit  tak,  aby  se  zvyšovala

kvalita života a nezhoršovaly, pří-
padně  i  zlepšovaly parametry jeho
udržitelnosti. Nyní hledejme
dostatek zdrojů, aby tyto veřejné úlo-
hy mohly být úspěšně realizovány.

(iniciativa Podpora rozvoje veřej-
ných služeb a občanského sektoru)

Podíl veřejných výdajů na sociální a zdravotní služby jako % HDP

jmenoval   pre zident Václav Klaus.„ODS chce prostřednictvím tétorady po prohraných volbách zasa-hovat do politického dění,“ tvrdí. Nejsilnější pravicová strana chcezrušit tři ministerstva a některédalší  státní instituce.  Napříkladsloučením ministerstev průmyslua obchodu, dopravy a části minis-terstva pro místní rozvoj by moh-lo vzniknout jedno ministerstvohospodářství. Ušetřit chtějí občanští demokraté itransparentnějšími veřejnými fi-nancemi. ODS, ale i ČSSD a dalšístrany počítají s tím, že se nákupystátní správy přesahující určitýlimit budou provádět centrálně.TOP 09: Nezvyšovat daněTaké strana TOP 09 varuje, žepokud se rychle nezmění způsobhospodaření státu, hrozí Českuzadlužení, které nebude schopnazvládnout, a její rozpočet sezhroutí. Proto navrhuje snížit odeset procent objem mezd vyplá-cených ze státního rozpočtu aneměnit jej po tři roky. Snížení seovšem  nemá  týkat učitelů,  kteříjsou podle strany dlouhodoběpodhodnoceni.  Snížit by se mělypodle exministra financí a místo-předsedy TOP 09 Miroslava Ka-louska také platy ústavních či-nitelů, a to o deset procent. Ka-lousek by zkrátil i příspěvek poli-tickým stranám o polovinu nadobu tří let, na stejnou dobu o de-set procent i sociální dávky s vý-jimkou mateřské a příspěvků napěstounskou péči.  Stejně jakoODS i TOP 09 slibuje, že nezvýšídaně, ale chce zrušit většinu sou-časných daňových výjimek. Škrtatchce i v dávkách v nezaměst-nanosti.Hlavními body ekonomickéhoprogramu strany Věci veřejnénazvaného Proti krizi je sníženípočtu státních úředníků o dese-tinu a pětinové zmenšení provoz-ních výdajů ministerstev. „Změ-nou zákona o veřejných zakáz-kách bychom rádi ušetřili padesátaž šedesát miliard korun,“ říkáekonomický odborník strany Ka-mil Jankovský. Poslanecké náhra-dy hodlá strana stlačit na polovi-nu. Speciálním opatřením Věcíveřejných je daňová amnestiepoplatníků, kteří by přiznali fi-nanční prostředky uložené v za-hraničí, a těch, kteří si nejsou jistijiž uplatněnými náklady v tuzem-sku. profit.cz, 21. 4. 2010
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Tajné detaily ohledně kanadsko-evropských rozhovorů o volnémobchoduPři začátku třetího kola kanadsko-evropských jednání o volném ob-chodu byly zveřejněny některé detaily ohledně navrhované Úplnéhospodářské a obchodní dohody (CETA). Tyto detaily společnězveřejnily odborové organizace PSI, Evropská federace odborů veveřejném sektoru a Kanadská síť obchodní spravedlnosti. Tyto novéinformace přinášejí vážné otázky ohledně dopadu dohody o volnémobchodu  na  sociální politiku, environmentální udržitelnost, veřejnéslužby, kulturu, intelektuální vlastnické práva a další důležité oblastizájmu evropských a kanadských občanů.PSI přislíbila podporu a solidaritu s jihoafrickými municipálnímiodboryJihoafrická odborová organizace municipálních pracovníků(SAMWU) a jejich 130 tisíc členů se aktuálně angažují v národnístávce, která začala 12. dubna. Členové SAMWU byli donuceni k to-muto kroku poté, co po sedmi letech vyjednávání nedokázali získatodpovídající mzdy a rovnocenné pracovní podmínky pro pracovníkyv municipálním sektoru. PSI chválí SAMWU za její nezlomnépřesvědčení a odhodlání v tomto boji za spravedlnost. Takovéto krokynejsou jednoduché a PSI si váží, že SAWMU jedná v zájmu ochranya posílení veřejných služeb. PSI věří, že pracovníci poskytující veřej-né služby si zcela jasně zaslouží slušné pracovní podmínky a odpoví-dající mzdy. PSI odsuzuje nekompromisnost Jihoafrické asociace promístní samosprávu (SALGA) a kritizuje fakt, že SALGA drží nízkémzdy u municipálních pracovníků, zatímco zaměstnanci ministerstvapro pracovní záležitosti nadále pobírají vysoké platy. Mnoho pobočekPSI po celém světě je na tom bohužel podobně.EU komisař pro obchod a generální tajemník ETUC diskutují opracovních standardech a obchodní politice13. duben 2010 Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht a generální tajemníkETUC (Evropská odborová konfederace) John Monks se dnes sešli,aby diskutovali o tom, jak obchodní politika EU může prospět kprosazování “decentní” práce. Pan De Gucht k tomu řekl: „Dohody ovolném obchodě mohou otevřít nové cesty k zajištění zlepšenéochrany lidských práv včetně těch pracovních. Obchodní politikamůže  pomoci  a  ne  brzdit  řešení legitimních sociálních problémů.V našicg nových dohodách s Korejí, Indií  a Kolumbií se jedná právěo tento případ.“ Pan Monks k tomu dodal: „Obchodní dohoda meziEU a Korejí je správným krokem. Musíme přispět k prosazování právpracovníků. Je důležité, aby všechna evropská průmyslová odvětví ztéto dohody profitovala, a aby tato dohoda přinesla nová pracovnímísta.“ ETUC vyjádřil své hluboké obavy z vývoje situace odborů a lidskýchpráv v Kolumbii a z vývoje bilaterální obchodní dohody mezi EU aKolumbií. ETUC by vzhledem k této situaci rád ponechal tlak nakolumbijské vládní představitele, aby došlo k co nejrychlejší nápravětohoto nepříznivého stavu. Zástupci Evropské komise připomnělidůležitost pokračujícího dialogu s Kolumbií, po které žádá respek-tování pracovních práv, a naznačili svůj záměr úzce monitorovatplnění kolumbijských závazků.Ministři práce zemí G20 posílají důležitý vzkaz o pracovníchmístech – budou ale následovat kroky vlád na zvýšení zaměst-nanosti?Brusel, 22. dubna 2010 Ministři práce zemí G20 tento týden ve Washingtonu vydali před-stavitelům G20 doporučení, aby zařadili pracovní místa a sociálníochranu do plánů na hospodářské zotavení. Odbory se obávají, že přivšeobecném  tlaku na omezování programů na obnovu ekonomiky asnižování státních deficitů by mohlo předčasné opuštění těchto pro-gramů vést globální ekonomiku k další krizi. Generální tajemníkMezinárodní odborové konfederace (ITUC), Guy Ryder, k tomu řekl:„Ministři práce tento týden připravili důležitý základ pro boj s ma-sivními dopady globální hospodářské krize na zaměstnanost, ale toteď musí být následováno podporou globální poptávky a zaměst-nanosti v následujících měsících. Musíme zastavit pokračující růstnezaměstnanosti a začít vytvářet nové pracovní místa.“Zmiňované stanovisko ministrů práce doporučuje vládám posílení so-

ciálního dialogu a kolektivního vyjednávání, výstavbu sociálníchochranných systémů, zavést cílené vytváření pracovních míst proohrožené skupiny pracovníků, implementaci Globálního paktu o prá-ci od ILO a zajištění pokračující role ILO v rámci globálního rámcezemí G20.Haiti na cestě k obnově a rozvojiBrusel, 19. duben 2010Na mítinku více než 120 odborových předáků z celého světa se jed-nalo o dalším pokračování obnovy na Haiti. Tento mítink, kterého seúčastnilo i mnoho odborářů z Haiti, se konal v rámci velkého summi-tu v Santo Domingo ve dnech 8.-10. dubna. Odboráři se zde snažilizjistit, jakou roli mohou hrát odbory při další rekonstrukci a rozvojiHaiti. Tohoto summitu se kromě odborářů z karibského regionu, latin-ské Ameriky nebo Afriky účastnili i zástupci haitského ministerstvapráce a sociálních věcí nebo představitelé ILO (Mezinárodní organi-zace práce). Konečným výsledkem tohoto summitu byl návrh, kterýklade důraz na odpovídající pracovní agendu, posilování haitskýchodborů a rozvinutý sociální dialog, jakožto klíčový faktor při přes-tavbě Haiti na silnější a férovější než tomu bylo před zemětřesením. ITUC posiluje svou přítomnost v arabském regionu, aby mohllépe chránit odborářská právaHammamet, 16. duben 2010V tuniském Hammametu se v půlce dubna sešli zástupci devíti arab-ských odborových organizací přidružených k ITUC s představitelišesti místních odborů. Otevřené a konstruktivní diskuse byly vedenygenerálním tajemníkem ITUC Guy Ryderem. Hlavním předmětemdiskuse byla strategie ITUC v arabském regionu před červnovýmplánovaným kongresem ve Vancouveru. Pan Ryder toto setkání ko-mentoval slovy: „Tyto diskuse nám umožnili udělat si společný názorna to, jak budovat silnou a dlouhodobou pozici ITUC v arabském re-gionu přes naší kancelář v Ammanu, která by se měla stát regionál-ním ředitelstvím s posíleným mandátem k prosazování spolupráce za-ložené na základních principech svobodného a nezávisléhoodborového hnutí. Všichni delegáti účastnící se této konference jed-nohlasně  potvrdily  svou  odhodlanost dodržovat základní principy,které stvrzují jednotu mezi pobočkami ITUC.“  
ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADYBrusel,  březen 2010Evropská rada projednala novou strategii Evropské unie pro zaměstnanost a růst.Dohodla se na nejpodstatnějších prvcích této strategie včetně hlavních cílů, znichž bude vycházet její provádění, a včetně mechanismů pro její lepší sledování.Hlavy států a předsedové vlád rovněž přistoupili k výměně názorů ohledněkonkurenceschopnosti, jež představuje klíčový aspekt budoucího evropského růs-tu, a projednali aktuální stav příprav na nadcházející summit zemí G-20. Pokudjde o změnu klimatu, Evropská rada se dohodla, že v současné době je zapotřebívnést do jednání novou dynamiku, a nastínila v této otázce další postup. Závěry jednání nastiňují dva cíle - Evropa 2020: Nová evropská strategie pro za-městnanost a růst, a Změna klimatu: Nové zaměření úsilí po kodaňské konferen-ci. Tyto programy mají být oficiálně přijaty v červnu tohoto roku. Mimo jiné budeupřena pozornost na intenzivnější koordinaci hospodářských politik, vyšší za-městnanost žen a mužů ve věku od 20 do 64 let a pracovníků s nízkou kvalifikacía lepší integraci legálních migrantů či zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, ze-jména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhlyv úhrnu 3 % HDP.Je nezbytné urychleně dosáhnout pokroku v posilování finanční regulace a dohle-du jak v rámci EU, tak na mezinárodních fórech jako G-20 a současně zajistitrovné podmínky na celosvětové úrovni. Pokroku je zapotřebí zejména v otázkách,jako jsou kapitálové požadavky, systémově důležité instituce, nástroje financo-vání pro řízení krizí, dále zvýšení transparentnosti na trzích s deriváty, zváženíkonkrétních opatření v souvislosti se swapy úvěrového selhání státu a zaváděnímezinárodně dohodnutých zásad týkajících se bonusů v odvětví finančních služeb.Komise v brzké době předloží zprávu o možných inovativních zdrojích financová-ní, jako je například globální daň z finančních transakcí.                              -pm-


