Marksová: Důchody příští rok vzrostou nejvíce od krize (e-sondy)
V průměru o 475 korun by měly příští rok vzrůst důchody, oznámila po včerejším jednání kabinetu
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Základní výměra poroste o 150
korun. Na konci letošního června průměrný starobní důchod podle údajů České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ) činil 11 807 korun.
e-sondy, 19. 9. 2017
Penze se mohly navýšit razantněji díky změnám v legislativě. Do zvýšení se totiž poprvé promítne
polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou
třetinou.
„Po zveřejnění údajů o červnové inflaci Českým statistickým úřadem jsou známy všechny údaje
potřebné pro stanovení celkové valorizace. Důchody se zvýší o čtyři procenta, což u průměrné penze
představuje navýšení o 475 korun,” uvedlo ministerstvo.
Základní výměra důchodu se k 1. lednu 2018 zvýší o 150 korun na 2700 korun. Ke stejnému datu
bude zvýšena i procentní výměra důchodů, a to o 3,5 procenta. Vláda nyní dokončuje návrh rozpočtu
na příští rok, který počítá s výdaji blížícími se biliónu a 400 miliardám. Jednou z největších kapitol jsou
právě výdaje na důchody. Valorizace pro téměř dva milióny důchodců bude znamenat nárůst výdajů
na penze o 16,6 miliardy korun.
Celkové zvýšení důchodu je stanoveno ze dvou indexů. Plně se zohledňuje meziroční růst cen mezi
červny 2016 a 2017, který činil 2,3 procenta. Druhým indexem je růst reálných mezd v loňském roce.
Ten činil 3,3 procenta a pro zvýšení důchodů je použita polovina tohoto růstu, což po zaokrouhlení
představuje 1,7 procenta. Vzhledem k tomu, že růst mezd nabral v posledních měsících ještě vyšší
tempo, mohou se důchodci těšit na další výrazný růst mezd i na začátku roku 2019. Průměrná mzda
podle Českého statistického úřadu rostla naposledy ve druhém čtvrtletí roku 2017 o 7,6 procenta na
29 346 korun.
Loni kabinet schválil na letošní výdaje důchodového účtu 416,5 miliardy korun. Výdaje na valorizaci
budou v roce 2018 činit 16,6 miliardy korun. Průměrný důchod byl na konci prvního pololetí 11 807
korun. Zatímco na průměrnou mzdu nedosahují dvě třetiny zaměstnanců, u důchodů je střední
hodnota velmi blízko u průměru.
Na konci roku 2013, před nástupem Sobotkovy vlády, byl podle průměrný důchod 10 970 korun, tedy
o 7,6 procenta nižší než nyní. Letos v lednu si senioři a seniorky na důchodech polepšili v průměru o
309 korun. V roce 2015 se důchody upravily směrem vzhůru v průměru o 200 korun, od ledna 2016
se zvedly jen o 40 korun. Vláda to tehdy kompenzovala jednorázovými příspěvky k důchodům.
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