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Přelom roku mění některé termíny výplaty důchodů
Praha 13. 12. 2013
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) oznamuje svým klientům, že na přelomu roku 2013
a 2014 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů.
Změna se týká důchodů vyplácených v následujících výplatních termínech:


důchody splatné v pátek 20. 12. 2013 budou vyplaceny ve čtvrtek 19. 12. 2013,



důchody splatné v neděli 22. 12. 2013 budou vyplaceny v pátek 20. 12. 2013,



důchody splatné v úterý 24. 12. 2013 budou vyplaceny v pondělí 23. 12. 2013.

Klienti ČSSZ, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty, budou mít v lednu 2014
následující změnu výplatních termínů:


důchody splatné ve čtvrtek 2. 1. 2014 budou vyplaceny v pátek 3. 1. 2014,



důchody splatné v sobotu 4. 1. 2014 budou vyplaceny v pátek 3. 1. 2014.

Posun bezhotovostní výplaty důchodů se splatností 2. a 4. v lednu 2014 je mimořádným
opatřením souvisejícím s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2014 může
ČSSZ čerpat až dnem 2. 1. 2014.
Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci, obdrží lednovou splátku v řádném
termínu. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.
Na způsobu výplat důchodů se nebude v roce 2014 nic měnit - budou probíhat jako dosud
podle požadavku klienta - buď bezhotovostně na účty bank nebo spořitelních a úvěrních
družstev či v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. - tedy způsobem, který umožňuje
platný zákon o důchodovém pojištění (z. č. 155/1995 Sb.).
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ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba. Více informací na http://www.cssz.cz.

