
 

Jana Buraňová, tisková mluvčí, email: jana.buranova@cssz.cz, tel. 257 063 044 
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. 

 
Tisková zpráva 

 
Od ledna 2015 se valorizují všechny druhy důchodů i příplatky k důchodům 
 
Praha 11. 12. 2014 
 
Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého 
důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká správa 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. K 30. 9. 2014 ČSSZ 
vyplatila bezmála 3,5 milionu důchodů. 
 
Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží oznámení o jeho zvýšení. Lidem, kterým důchod 
vyplácí v hotovosti Česká pošta, předá oznámení poštovní doručovatel spolu s výplatním dokladem při 
výplatě důchodu za leden 2015. Klientům s bezhotovostní výplatou důchodu zašle ČSSZ oznámení 
běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou ČSSZ a valorizovaný důchod jim bude připsán na účet 
v lednu 2015. 
 
Jaké důchody se zvyšují a o kolik 
Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu 
prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu 
(stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč (z 2 340 Kč na 2 400 Kč). Procentní výměra 
důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných 
příjmech, vzroste o 1,6 %. V září 2014 o tomto zvýšení rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí 
vyhláškou č. 208/2014 Sb. 
 
Příklad valorizace starobního důchodu 
Pobírá-li v roce 2014 důchodce starobní důchod například 11 066 Kč (průměrná výše starobního 
důchodu ke konci září 2014), tvoří ho základní výměra 2 340 Kč a procentní výměra 8 726 Kč. 
Od lednové splátky důchodu v roce 2015 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 2 400 Kč, procentní 
výměra se zvýší o 1,6 %, tj. o 140 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem 
nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 200 Kč. Od lednové splátky v roce 2015 tak bude náležet 
starobní důchod ve výši 11 266 Kč měsíčně. 
 
Zvýšení tzv. dílčích důchodů 
Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení 
Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se procentní 
výměra důchodu zvýší také o 1,6 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší 
o poměrnou část z 60 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.  
 
Zvýšení příplatků k důchodu 
Od lednové splátky 2015 se zvýší také vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády 
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených 
komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za 
vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 1,6 % 
celkové výše příplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona 
č. 357/2005 Sb. 
 
Údaje k 30. 9. 2014: 

Průměrná výše 
starobního důchodu 

(v Kč)*) 

Počet vyplácených 
důchodů v ČR 

Počet důchodců v ČR 
Výdaje na důchody 

(v mld. Kč) 

11 066,-- 3 479 777 2 857 229 275,76 
*) jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůstalostními   
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