Tisková zpráva

Praha, 26. dubna 2019

Penzisté si v příštím roce zřejmě výrazně přilepší. Zvýšení
důchodů o 900 Kč podpořili poslanci
Až o 900 Kč může v příštím roce vzrůst průměrný důchod. Nad rámec valorizace
dané zákonem totiž dostanou všichni důchodci navíc ještě pevnou částku, která
se bude blížit 200 Kč. Navýšení o pevnou částku znamená, že si více polepší penzisté
s podprůměrnými důchody. Vládní návrh na další výrazné navýšení penzí podpořila
většina poslanců v prvním čtení v pátek 26. dubna. Lhůta pro projednání ve výborech
před druhým čtením byla zároveň zkrácena o 30 dní.
„Dnes si může samostatně žijící důchodce s průměrným důchodem dovolit ani ne polovinu
výdajů, co samostatně žijící pracující s průměrnou mzdou. Pokud bychom dodatečné
navýšení důchodů neprosadili, pomyslné nůžky mezi příjmy důchodců a pracujících by se
ještě více rozevřely. Kromě toho ale nesmíme zapomínat ani na posilování principu
solidarity v důchodovém systému, čímž bojujeme také proti chudobě seniorů,“ uvedla
ministryně Jana Maláčová (ČSSD).
Podle návrhu bude současným penzistům důchod valorizován dle aktuálně zákonem
stanovených podmínek, tedy zhruba o 700 Kč. Nad rámec této valorizace pak bude všem
důchod navýšen o pevnou částku (přibližně o 200 Kč) tak, aby jeho celkové zvýšení
dosáhlo právě na 900 Kč navíc u průměrného důchodu.
Tímto mechanismem bude posílen prvek solidarity v důchodovém systému, protože se
relativně více zlepší situaci lidí s podprůměrnými důchody. Například:
 Současný důchod ve výši 8 000 Kč se zvýší o 8,1 % na 8 650 Kč.
 Současný průměrný důchod ve výši 13 394 Kč se zvýší o 6,7 % na 14 294 Kč.
 Současný důchod ve výši 18 000 Kč se zvýší o 6,2 % na 19 110 Kč.
Pevná částka, o kterou budou důchody nakonec navýšeny, bude stanovena až v průběhu
roku, protože valorizace procentní výměry důchodů závisí na růstu mezd a inflace v tomto
roce. Navýšení o pevnou částku se dotkne pouze důchodců, kteří již penzi pobírají.
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