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TISKOVÁ ZPRÁVA
Důchodci dostanou letos v prosinci mimořádný příspěvek 600 korun
15. června 2015
Vláda B. Sobotky na dnešním jednání schválila mimořádný jednorázový příspěvek
600 korun pro všechny důchodce. Letos v prosinci jej obdrží každý příjemce
důchodového pojištění. Vláda tímto krokem pokračuje v naplňování svých priorit a
závazků, kterými se snaží kontinuálně zlepšovat život důchodců v naší zemi.
„Jsem rád, že se nám podařilo najít koaliční kompromis a vláda dnes odsouhlasila mimořádný
příspěvek pro důchodce ve výši 600 korun, který bude vyplacen ještě letos v prosinci. Považuji
za správné, aby z rychlejšího růstu ekonomiky měli prospěch i senioři. Vláda tímto krokem
pokračuje v plnění svých závazků, postupně zlepšuje život důchodců a narovnává jejich životní
podmínky, které se jim v rámci předchozích pravicových škrtů značně zhoršily,“ uvedl
předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Vláda dnešním rozhodnutím reaguje na trend poklesu relace důchodu vzhledem k vývoji mezd,
který bude při nízké očekávané inflaci a z tohoto důvodu i nízké valorizaci pokračovat i v roce
2016. V letošním roce se očekává, že reálná hodnota důchodu dosáhne 113,8 % hodnoty,
kterou měl takový důchod v roce 1989, a v roce 2016 se očekává snížení na 112,5 %.
Zachování současných pravidel zvyšování důchodů bez dalších opatření by vedlo k tomu, že
bude zejména pokračovat trend zaostávání vývoje životní úrovně důchodců za vývojem životní
úrovně ostatního obyvatelstva.
Při minulých zvýšeních důchodů, také nedošlo k dostatečné kompenzaci růstu životních
nákladů důchodců. „Život důchodců se zkomplikoval pravicovými experimenty minulých vlád v
sociální oblasti. Vládní sociální demokracie se jednoznačně přihlásila k tomu, že životní úroveň
důchodců se musí zvyšovat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Vláda volí cestu jednorázového příspěvku, který zlepší sociální situaci důchodců s nejnižšími
důchody lépe než případná vyšší procentní valorizace. Toto jednorázové opatření neovlivní
budoucí výdaje důchodového systému. Jednotná výše příspěvku je relativně výhodnější pro
příjemce nižších důchodů, pro které je přizpůsobení se cenovému růstu obtížnější. Na opatření
se již s předstihem dohodli předsedové koaličních stran.
Náklady na výplatu jednorázového příspěvku důchodci budou činit cca 1,7 mld. Kč a budou
hrazeny ze státního rozpočtu na rok 2015. V lednu 2016 budou důchody zvýšeny podle
platného zákonného mechanismu, tj. podle plného růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy.
Trend zaostávání vývoje životní úrovně důchodců za vývojem životní úrovně
ostatního obyvatelstva
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Dosavadní kroky vlády B. Sobotky pro zlepšení života důchodců:








Obnovení plné valorizace penzí
Mimořádná valorizace penzí od 1. 1. 2015 v průměru o 207 Kč
Schválení snížené sazby DPH na léky
Zrušení zdravotnických poplatků za recept a za ambulantní ošetření
Obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce
Zrušení nefunkčního druhého důchodového pilíře
Schválení jednorázového mimořádného příspěvku 600Kč
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