Tisková zpráva
Nejstarším důchodcem v ČR v březnu roku 2016 je 108letá žena z jižní Moravy
Praha 28. 4. 2016
K březnu 2016 bylo v České republice 603 příjemců důchodu, kterým k 31. 3. bylo sto
a více let. Vůbec nejstarším důchodcem žijícím v České republice byla k uvedenému datu
žena, která se narodila v roce 1907 a žije v Jihomoravském kraji. Nejstarší muž důchodce žije v Libereckém kraji a je ročník narození 1909. Vyplývá to z údajů České
správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Mezi „dříve narozenými“ důchodci dlouhodobě převažují ženy, což opět potvrzují údaje ČSSZ
k 31. březnu 2016, kdy bylo evidováno 521 sto a víceletých žen a 82 mužů stejné věkové skupiny.
Nejvíce všech sto a víceletých občanů, tedy 113, žije v současné době v Praze, 88 jich žije
v Jihomoravském kraji a 55 důchodců nad sto let pobývá v kraji Středočeském.
Pokud bychom sestavovali „genderové“ zastoupení sto a víceletých důchodců podle krajů, pak
je pořadí žen totožné - 1. Praha (97), 2. Jihomoravský kraj (75), 3. Středočeský kraj (49).
U sto a víceletých mužů se pořadí dle zastoupení v krajích mírně mění – 1. Praha (16),
2. Jihomoravský kraj (13), 3. Zlínský kraj (9).
Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů
(údaje k 31. 3. 2016)
Kraj
Muži Ženy Celkem
Hl. m. Praha
16
97
113
Středočeský kraj
6
49
55
Jihočeský kraj
2
27
29
Plzeňský kraj
1
18
19
Karlovarský kraj
4
7
11
Ústecký kraj
4
38
42
Liberecký kraj
4
19
23
Královéhradecký kraj
8
27
35
Pardubický kraj
2
33
35
Kraj Vysočina
3
28
31
Jihomoravský kraj
13
75
88
Olomoucký kraj
2
43
45
Zlínský kraj
9
19
28
Moravskoslezský kraj
8
41
49
Česká republika
82
521
603

Lidem, kteří oslaví 100. narozeniny, se automaticky zvyšuje důchod, pravidlo platí od roku 1969.
Vyrozumění o zvýšení důchodové dávky, které nyní činí 2 000 korun měsíčně, dostávají oslavenci
spolu s blahopřejným dopisem od ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

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 více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba.
Více informací na www.cssz.cz a online služby na eportal.cssz.cz - ePortál ČSSZ ...naše služby jsou vám blíže
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Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví
(údaje od prosince 2011 do března 2016)

Zdroj: ČSSZ

Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Důchodová statistika.
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