Tisková zpráva
Přelom roku o den posune výplatu důchodů s termínem 2. ledna. Vánoce naopak „nadělí“
důchody dříve
Praha 29. 11. 2017
Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu
bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou
na svých účtech výjimečně ve středu 3. ledna 2018.
Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů
v roce 2018 může ČSSZ čerpat až v úterý 2. 1. 2018. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat
výplatu důchodů běžným způsobem. Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci
již obdrží lednovou splátku v řádném termínu.
Vánoce „nadělí“ důchody dříve
Vánoční čas výplatní termíny důchodů rovněž mění. Štědrý den, tj. 24. prosinec, připadá na neděli,
takže důchody, které mají být vyplaceny tento den, budou vyplaceny v pátek 22. prosince. Důchody
s termínem výplaty 22. prosince, vyplatí ČSSZ o den dříve, tj. ve čtvrtek 21. prosince.
Způsob výplaty důchodu si volí důchodce
Důchody vyplácí ČSSZ buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti
prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání
žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.
Důchody se vyplácejí dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů
vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje i výplaty důchodů
do zařízení sociálních služeb. Do těchto zařízení se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,7 milionu
klientů, z toho zhruba 2,9 milionu důchodců. Vyplácí měsíčně přes 3,5 milionu důchodů a cca 270 tisíc dávek nemocenského
pojištění. ČSSZ vybírá více než 1/3 všech příjmů státního rozpočtu ČR. Její součástí je lékařská posudková služba.
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