KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ V PARDUBICÍCH
Oddělení informačních služeb

Důchody v Pardubickém kraji v roce 2017 – stručné shrnutí


V prosinci roku 2017 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů v Pardubickém kraji
148 tisíc osob, více než 80 % těchto osob pobíralo starobní důchod.



V porovnání s rokem 2016 se v kraji zvýšil nejen počet starobních důchodců, ale vzrostl i počet osob
pobírajících důchod pro invaliditu 1. a 2. stupně. Největší pokles zaznamenala kategorie příjemkyň
důchodů vdovských kombinovaných s přímým důchodem a důchodů pro invaliditu 3. stupně.



Starobní důchod plný vyplácený sólo (bez kombinace s pozůstalostním důchodem) pobíralo v kraji
v prosinci roku 2017 celkem 90,6 tis. osob (s 52% podílem žen). Starobní důchod plný v kombinaci
s vdovským nebo vdoveckým důchodem pobíralo dalších 30,7 tis. obyvatel kraje (s 85% zastoupením
žen).



Zatímco příjemců starobních důchodů sólo neustále přibývá (s rychlejším růstem u mužů), počet
příjemců starobních důchodů v kombinaci s pozůstalostním důchodem mírně klesá (zejména u žen).



Rychleji rostoucí naděje dožití mužů se odráží i ve strmějším nárůstu počtu příjemců starobních
důchodů. Ženy sice stále mají mezi příjemci starobních důchodů převahu, avšak podíl mužů neustále
posiluje. Ve skupině příjemců starobních důchodů plných vyplácených sólo se podíl mužů mezi roky
2004 až 2017 v kraji zvýšil ze 44 % na 48 %.



Průměrná měsíční výše starobního důchodu (plného vypláceného sólo) vzrostla v kraji oproti roku
2016 o 3,5 % na 11 629 Kč (od roku 2010 nárůst o 17,3 %). Za republikovým průměrem starobní
důchody v kraji zaostávají o 237 Kč a jsou čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. Podprůměrné
důchody v kraji korespondují s nižší hodnotou průměrných mezd.



Ve výši průměrného starobního důchodu mužů (12 760 Kč v prosinci 2017) se kraj umístil již druhým
rokem na čtvrté nejnižší pozici. Starobní důchodkyně v kraji pobíraly v roce 2017 v průměru
10 597 Kč (hodnota uprostřed mezikrajského srovnání), což je o 2 163 Kč méně oproti mužům.



Průměrné starobní důchody mužů rostou rychleji a rozdíl v důchodech mezi pohlavími se tak neustále
mírně zvětšuje.



Nejvyšší průměrné starobní důchody v Pardubickém kraji (ve vazbě na příznivější mzdové podmínky)
dlouhodobě pobírají penzisté-muži v okrese Pardubice (30. nejvyšší pozice mezi 77 okresy ČR
v prosinci 2017), nejnižší v okrese Svitavy (10. nejnižší pozice). Obdobně penzistky mají nejvyšší
starobní důchody v okrese Pardubice (23. nejvyšší pozice mezi okresy ČR) a nejnižší v okrese Svitavy
(21. nejnižší pozice mezi okresy ČR).



Podíl příjemců předčasných starobních důchodů na počtu starobních důchodců neustále roste,
avšak stále pomalejším tempem. Oproti roku 2016 se jejich podíl v kraji zvýšil o 0,6 procentního bodu
na 30,8 %, což představuje druhý nejvyšší podíl za Krajem Vysočina (32,5 %). Uvnitř kraje nacházíme
nejvyšší zastoupení příjemců předčasných starobních důchodů v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy
(33,2 % resp. 33,1 %), nejnižší na Chrudimsku (28,5 %).



Důchody pro invaliditu 3. stupně (dříve označované jako plné) pobírá téměř polovina ze všech
invalidních důchodců; jejich počet meziročně poklesl o 1,7 %, od roku 2010 se snížil o více než pětinu.



Žen pobírajících vdovský důchod (sólo nebo v kombinaci se starobním nebo invalidním) bylo v prosinci
2017 v kraji téměř 27,4 tis., což je 5,4 krát více než mužů s vdoveckým důchodem. Z dlouhodobého
pohledu počet příjemkyň vdovských důchodů klesá a naopak počet mužů pobírajících vdovecký
důchod roste.



Počet příjemců sirotčích důchodů v kraji meziročně klesl o 3 % na 1,9 tisíce osob, ve srovnání s rokem
2010 však pokles činil 13,5 %.
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Důchody v Pardubickém kraji v roce 2017
Všechny údaje použité v tomto příspěvku (včetně dat v tabulkách, grafech a kartogramech) vycházejí
ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí, od nichž ČSÚ
datové podklady přebírá. Všechny údaje jsou uváděny podle stavu v prosinci daného roku. V závěru uvádíme
stručné metodické vysvětlivky včetně odkazů na další informace k uvedené problematice.
V Pardubickém kraji pobíralo v prosinci 2017 některý z důchodů 147,6 tisíce osob, z toho 90,7 tisíce
osob pobíralo starobní důchod sólo (bez souběhu s pozůstalostním důchodem). Průměrná výše
starobního důchodu sólo dosáhla částky 11 629 Kč, starobní důchodci muži pobírali v průměru
12 760 Kč, starobní důchod žen činil 10 597 Kč. Mezi důchodci v kraji bylo 24 osob stoletých a starších.
V Pardubickém kraji v prosinci 2017 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 147 550 osob. Mezi
všemi příjemci důchodů převažovaly ženy z 58,9 % (86 887 žen), muži tvořili 41,1 % (60 663 mužů). Počet
osob pobírajících důchod v Pardubickém kraji v roce 2017 meziročně vzrostl o 495 osob; zatímco počet mužů
se meziročně zvýšil (nárůst o 549), počet žen poklesl o 54. Změna počtu osob pobírajících některý z důchodů
podle pohlaví v jednotlivých letech není proporcionální. Podíl mužů pobírajících důchod se v porovnání
s ženami plynule zvyšuje. Zatímco v roce 2017 činil podíl mužů ze všech příjemců pobírajících některý
z důchodů 41,1 %, v roce 2010 byl podíl 39,6% a v roce 2003 jen 37,8%.
Z celkového počtu příjemců důchodů pobíralo starobní důchod vyplácený sólo a starobní důchod v kombinaci
s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým) 82,2 % osob. Vdovský a vdovecký důchod sólo
a v kombinaci s přímým (tj. starobním plným nebo invalidním) důchodem pobíralo 22,0 % všech příjemců
některého z důchodů; zatímco podíl příjemkyň vdovského důchodu (sólo a v kombinaci s přímým důchodem)
činil 18,6 % všech osob pobírající nějaký důchod, podíl příjemců vdoveckých důchodů (sólo a v kombinaci
s přímým důchodem) byl pouze 3,5%. Invalidní důchody (sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem)
v roce 2017 připadly 15,5 % příjemců všech typů důchodů a sirotčí důchod pobíralo 1,3 % osob.
Struktura příjemců důchodů podle pohlaví v Pardubickém kraji v prosinci 2017
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Ženy převažovaly mezi příjemci pozůstalostního důchodu – vdovského a vdoveckého vypláceného sólo
(79,2 %), poměrného starobního důchodu vypláceného sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem
(74,6 %) i starobního důchodu plného vypláceného sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem
(60,4 %). V případě invalidních důchodů tvořili větší podíl příjemců muži. Invalidní důchod pro 3. stupeň
invalidity vyplácený sólo a v kombinaci s přímým důchodem pobíralo 53,0 % mužů a invalidní důchod
pro 2. stupeň invalidity vyplácený sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem 50,8 % mužů. Ženy
příjemkyně převažovaly pouze v případě invalidních důchodů pro invaliditu 1. stupně sólo a v kombinaci
s pozůstalostním důchodem v 54,2 %.
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Počet příjemců a průměrná výše důchodů podle druhu v Pardubickém kraji
v letech 2010 – 2017 (stav v prosinci)
2010
Příjemci důchodů
celkem
v tom pobírající důchody:
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2)

1)

důchod sólo - bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem

2)

důchod vdovský nebo vdovecký kombinovaný s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)

Porovnáním počtu příjemců důchodů vyplácených sólo podle jednotlivých kategorií v letech 2010 a 2017
vidíme početně největší nárůst příjemců starobních důchodů plných, jejichž počet v Pardubickém kraji
vzrostl o 8 430 osob (tj. o 10,3 %). Tento nárůst částečně souvisí s rostoucím počtem osob odcházejících
do předčasného důchodu (částečně i s přeměnou invalidních důchodů vyplácených ke dni dovršení věku
65 let na starobní důchod od roku 2010). Další kategorií s nárůstem počtu příjemců jsou důchody
pro invaliditu 2. stupně – mezi roky 2010 a 2017 vzrostl počet příjemců o 975 osob (tj. o 33,3 %). Kategorií
příjemců důchodů, která také zaznamenala od roku 2010 početní nárůst, byli příjemci vdoveckých důchodů
v kombinaci s přímým důchodem, jejichž počet se zvýšil o 217 osob (tj. o 4,7 %). Pokles počtu osob mezi
lety 2010 a 2017 zaznamenaly v Pardubickém kraji ostatní kategorie příjemců důchodů. Početně největší
snížení se týkalo příjemců důchodů pro invaliditu 3. stupně o 2 718 osob (tj. o 21,7 %) a příjemkyň
vdovských důchodů v kombinaci s přímým důchodem o 947 osob (tj. o 3,5 %).
Mezi muži – příjemci některého z důchodů v Pardubickém kraji v roce 2017 tvořili největší podíl příjemci
důchodů starobních plných a poměrných vyplácených sólo a v kombinaci s vdoveckým důchodem (79,2 %).
U žen starobní důchod plný a poměrný vyplácený sólo a v kombinaci s vdovským důchodem převažuje ještě
výrazněji, pobírá jej 84,5 % ze všech příjemkyň některého z důchodů. Druhý největší podíl mezi muži tvoří
příjemci důchodů pro invaliditu 3. stupně – 8,9 %, za nimiž následují příjemci důchodů pro invaliditu
1. stupně – 6,7 %. Ženy příjemkyně důchodů pro invaliditu 1. a 3. stupně tvoří shodně druhý největší podíl
(5,5 %) ze všech příjemkyň některého z důchodů.
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Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Pardubickém kraji v prosinci 2017
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Oproti roku 2016 stoupla průměrná měsíční výše důchodů v kraji u všech sledovaných důchodových
kategorií. Nejvíce meziročně vzrostla průměrná výše vdoveckých důchodů kombinovaných s přímým
důchodem (tj. starobním nebo invalidním) o 448 Kč, tj. o 3,3 %; následoval nárůst průměrné výše u důchodů
starobních plných (sólo) o 388 Kč, tj. o 3,5 %; důchodů vdovských kombinovaných s přímým důchodem
o 379 Kč, tj. o 3,1 % a důchodů vdoveckých sólo o 332 Kč, tj. o 5,1 %. U důchodů invalidních došlo
k nejvyššímu meziročnímu zvýšení u důchodu pro invaliditu 3. stupně (sólo) o 276 Kč, tj. o 2,6 %.
Průměrná výše důchodů podle jejich druhu a pohlaví příjemce v Pardubickém kraji v prosinci 2017

Porovnáme-li průměrnou výši důchodů mezi roky 2010 a 2017, nejvyšší zvýšení se týkalo důchodů
vdoveckých kombinovaných s přímým důchodem (nárůst o 2 010 Kč, tj. o 16,6 %); u důchodů starobních
plných (sólo) jsme zaznamenali zvýšení o 1 716 Kč, tj. o 17,3 % a u důchodů vdovských kombinovaných
s přímým důchodem (nárůst o 1 642 Kč, tj. o 15,1 %). Ve sledovaném období došlo ke snížení průměrné výše
důchodů starobních poměrných (sólo) (pokles o 277 Kč, tj. o 6,0 %) a důchodů pro invaliditu 1. stupně
(sólo) (pokles o 159 Kč, tj. o 2,6 %).
V republikovém srovnání průměrné výše důchodů v jednotlivých kategoriích v roce 2017 si nejlépe stojí
Hlavní město Praha, kde nejvyšší hodnoty připadaly na důchody starobní plné (sólo), vdovské a vdovecké
kombinované s přímým důchodem i vdovecké důchody (sólo) a důchody sirotčí. Důchody starobní poměrné
(sólo) měly nejvyšší hodnotu v Královéhradeckém kraji, důchody pro invaliditu 3. stupně sólo byly nejvyšší
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ve Zlínském kraji, důchody pro invaliditu 1. a 2. stupně sólo byly nejvyšší v Kraji Vysočina a důchody
vdovské sólo v Moravskoslezském kraji.
Pardubický kraj se v roce 2017 z pohledu mezikrajského srovnání řadí na nejvyšší pozici průměrnou výší
důchodu pro invaliditu 2. stupně (sólo) (4. nejvyšší pozice mezi kraji ČR) a průměrnou výší důchodu
pro invaliditu 3. stupně (sólo) (5. nejvyšší pozice). Na opačné straně žebříčku stojí průměrná výše důchodů
vdoveckých kombinovaných s přímým důchodem, která byla v roce 2017 v Pardubickém kraji třetí nejnižší
v rámci republikového srovnání, starobní důchody plné (sólo) a důchody vdovské (sólo) byly v republikovém
srovnání čtvrté nejnižší.
Průměrná výše důchodů podle druhu v krajích České republiky v prosinci 2017

Z celkového počtu 147,6 tis. příjemců důchodů v Pardubickém kraji v prosinci 2017 početně nejvíce důchodců
žilo v okrese Pardubice (31,3 %), nejnižší počet osob pobírajících některý z důchodů v okresním srovnání byl
evidován na Svitavsku (20,9 %). V okresním srovnání příjemců důchodů dle pohlaví měly nejvyšší zastoupení
ženy důchodkyně v pardubickém okrese, kde ženy početně převyšovaly muže o 20 procentních bodů; nejnižší
podíl žen byl zjištěn v okrese Svitavy, kde ženy početně převyšovaly muže „pouze“ o 16 p. b.
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Počet příjemců a průměrná výše důchodu podle druhu a pohlaví v Pardubickém kraji
a jeho okresech v prosinci 2017

Starobní důchody
V prosinci 2017 bylo v Pardubickém kraji evidováno 90,7 tisíce osob pobírajících plný a poměrný starobní
důchod vyplácený sólo, tj. o 749 osob více ve srovnání s rokem předchozím a zároveň o 8,4 tis. příjemců více
oproti roku 2010. Ženy tvořily 52 % z příjemců plného a poměrného starobního důchodu (sólo). Dalších
30,7 tis. osob pobíralo v prosinci 2017 starobní důchod plný a poměrný v kombinaci s pozůstalostním
důchodem, z toho 26,0 tis. osob pobíralo starobní důchod v kombinaci s vdovským důchodem a 4,7 tis. osob
v kombinaci s vdoveckým důchodem.
Starobní důchod plný (sólo) v Pardubickém kraji v prosinci 2017 dosáhl průměrné měsíční výše 11 629 Kč
a meziročně vzrostl o 388 Kč, tj. o 3,5 %, ve srovnání s rokem 2010 se zvýšil o 1 716 Kč, tj. o 17,3 %.
V mezikrajském srovnání byly ke konci roku 2017 vyplaceny nejvyšší starobní důchody v Hlavním městě Praze
(12 691 Kč) a Středočeském kraji (12 019 Kč); Pardubický kraj se umístil průměrnou měsíční výší starobního
důchodu na čtvrté nejnižší pozici. Nejnižší starobní důchody pobírali na konci roku 2017 důchodci
v Olomouckém (11 504 Kč) a Karlovarském kraji (11 519 Kč).
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Starobní důchodci – muži pobírali v prosinci 2017 v Pardubickém kraji průměrně 12 760 Kč, což byla čtvrtá
nejnižší hodnota starobního důchodu plného (sólo) v mezikrajském srovnání. Meziročně se hodnota starobního
důchodu mužů v kraji zvýšila o 414 Kč. Nejvyšší starobní důchody v kraji byly vyplaceny důchodcům v okrese
Pardubice (12 999 Kč), nejnižší důchody pobírali starobní důchodci v okrese Svitavy (12 517 Kč).
Srovnáním průměrné hodnoty starobních důchodů plných vyplacených na konci roku 2017 mužům sólo
v 77 okresech České republiky vidíme nejvyšší vyplacené částky v okresech Moravskoslezského kraje
(Karviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek) a Hlavním městě Praze; okres Pardubice se umístil na 30. nejvyšší
pozici, okres Svitavy na 10. nejnižší pozici. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů mužů byly v roce
2017 vyplaceny v okresech Znojmo (v Jihomoravském kraji), Jeseník (v Olomouckém kraji) a Bruntál
(v Moravskoslezském kraji).
Průměrná měsíční výše starobního důchodu plného - sólo podle pohlaví
v Pardubickém kraji a jeho okresech v prosinci 2017
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Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) žen dosáhl v prosinci 2017 v Pardubickém kraji výše 10 597 Kč
a meziročně vzrostl o 349 Kč. Hodnota průměrného měsíčního starobního důchodu plného (sólo) žen
v Pardubickém kraji byla o 2 163 Kč nižší než u mužů a jeho výše zařadila ženy v Pardubickém kraji na sedmou
nejnižší pozici v republikovém srovnání. Nejvyšší průměrné starobní důchody v kraji pobíraly ženy v okrese
Pardubice (10 737 Kč), nejnižší starobní důchody ženy v okrese Svitavy (10 463 Kč).
Z meziokresního srovnání průměrných měsíčních starobních důchodů plných vyplácených ženám sólo
na konci roku 2017 spatřujeme nejvyšší hodnoty v Hlavním městě Praze, Praze-západ (ve Středočeském kraji)
a Brně-městě (v Jihomoravském kraji); okres Pardubice se zařadil na 23. nejvyšší pořadové místo a okres
Svitavy na 21. nejnižší místo. Nejnižší průměrné hodnoty starobních důchodů žen byly evidovány v okrese
Karviná (v Moravskoslezském kraji), Znojmo (v Jihomoravském kraji) a Jeseník (v Olomouckém kraji).
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu plného - sólo podle pohlaví
v Pardubickém kraji v letech 2004–2017 (stav v prosinci)
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V souvislosti s prodloužením věku odchodu do důchodu, horším uplatněním na trhu práce či se změnami
ekonomické situace napříč celou ČR se v posledních letech trvale zvyšuje počet lidí, kteří odchází do předčasného
starobního důchodu. V roce 2017 pobíralo předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s vdovským
nebo vdoveckým důchodem v Pardubickém kraji 30,8 % starobních důchodců, což představuje 2. nejvyšší podíl
v mezikrajském srovnání za Krajem Vysočina. Nejnižší podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu
příjemců starobního důchodu sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem byl v roce 2017 evidován v Hlavním
městě Praze (13,6 %) a Středočeském kraji (22,4 %).
Podíl příjemců předčasných starobních důchodů na počtu starobních důchodců neustále roste, avšak stále
pomalejším tempem. Ve srovnání s rokem 2016 stoupl podíl příjemců předčasného starobního důchodu
v Pardubickém kraji o 0,6 procentních bodů, od roku 2010 vzrostl podíl příjemců předčasných starobních důchodů
o 8,1 p. b.
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na počtu příjemců starobního důchodu celkem
vyplácených sólo a v kombinaci v Pardubickém kraji a jeho okresech (stav v prosinci)

Předčasný starobní důchod sólo a v kombinaci s pozůstalostním důchodem v prosinci roku 2017 v Pardubickém
kraji pobíralo 37,3 tisíc osob (16,4 tisíce mužů a 20,9 tisíce žen), počet příjemců byl proti roku 2010 o 11,7 tisíc
osob vyšší, meziročně vzrostl téměř o 1 tis. osob. Mezi příjemci předčasných důchodů v kraji na konci roku 2017
převažovaly ženy (56,0 %). Nejvyšší podíl osob pobírajících předčasný starobní důchod mezi okresy
Pardubického kraje byl v prosinci 2017 zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí (33,2 %) a Svitavy (33,1 %), nejnižší
podíl v okrese Chrudim (28,5 %).

Vdovské a vdovecké důchody
Pozůstalostní důchod, tzn. vdovský nebo vdovecký sólo a v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním
nebo invalidním) pobíralo na konci roku 2017 v Pardubickém kraji celkem 32,5 tisíce osob. Žen pobírajících
vdovský důchod sólo a v kombinaci s přímým důchodem bylo v prosinci 2017 v Pardubickém kraji celkem
27,4 tis., a to bylo 5,4 krát více, než činil počet mužů s vdoveckým důchodem sólo a v kombinaci s přímým
důchodem (5,1 osob). Meziročně poklesl počet žen pobírajících vdovský důchod o 1 %. Počet mužů pobírajících
vdovecký důchod meziročně vzrostl o 0,3 %. Porovnáním počtu příjemkyň vdovských důchodů od roku 2010 je
patrný klesající trend (pokles o 5 %), u mužů vdovců je trend rostoucí (od roku 2010 nárůst o 3 %).

Invalidní důchody
Kategorie důchodů invalidních vykazuje dlouhodobě pokles počtu příjemců. Od roku 2010 počet důchodců
invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) sólo v kraji poklesl o 8 % na 22 444 osob na konci
roku 2017. Důchody pro invaliditu 3. stupně pobírá 44 % ze všech invalidních důchodců (10 tis. osob); jejich
počet meziročně poklesl o 1,7 %, od roku 2010 se však snížil téměř o 22 %. Počet příjemců důchodů pro invaliditu
2. stupně tvoří téměř šestinu ze všech invalidních důchodců (4 tis. osob) a v této kategorii invalidity
zaznamenáváme dlouhodobě nárůst počtu příjemců (meziročně o 3,7 %, od roku 2010 nárůst o 33,3 %). Příjemci
důchodů pro invaliditu 1. stupně sólo tvoří 40 % počtu invalidních důchodců (8,7 tis. osob) a jejich počet
je relativně stabilní. Oproti roku 2016 se jejich počet zvýšil o 1,2 %, od roku 2010 poklesl o 2,4 %. Kromě výše
uvedených 22 444 osob s invalidním důchodem sólo pobíralo v kraji v prosinci roku 2017 dalších 435 osob
invalidní důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem.
www.pardubice.czso.cz
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Metodické vysvětlivky:
Starobní důchody, poměrné starobní důchody
V datech od roku 2010 uplatňujeme (na rozdíl od předchozích let) jiný pohled na počet příjemců a průměrnou měsíční výši
starobních důchodů (plných) a starobních důchodů poměrných (po dosažení určené kratší doby pojištění). Nově
vycházíme z metodiky MPSV, v níž jsou poměrné důchody přiznané podle § 29 odst. 2) Zák. č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, důsledně zařazovány mezi poměrné starobní důchody. V dosud uplatňovaném pohledu byly
součástí starobních (plných) důchodů. Nyní jsou tedy ve skupině poměrných starobních důchodů započteny nejen důchody
přiznané podle § 26 Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ale i výše zmíněné důchody přiznané podle § 29 odst.
2) Zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V důsledku toho není srovnatelná časová řada dat za starobní a starobní
poměrné důchodce a jejich důchody před a po roce 2010. Nejzřetelněji se přechod na novou metodiku projevuje v datech
za průměrné důchody poměrné. Při porovnávání dat v časové řadě je rovněž třeba vzít v úvahu skutečnost, že od roku
2010 se invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení věku 65 let mění na starobní důchod.
Předčasné starobní důchody
V předkládaném materiálu nově uvádíme počty příjemců předčasných starobních důchodů včetně osob, které pobírají
předčasný důchod v kombinaci s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Rovněž při výpočtu jejich procentního zastoupení
mezi všemi starobními důchodci dělíme jejich úhrn počtem starobních důchodců celkem (sólo a v kombinaci). V obdobných
příspěvcích zpracovaných v uplynulých letech byly hodnoceny údaje pouze za důchodce pobírající důchody sólo (bez
kombinace). Nový pohled umožňuje relevantnější posouzení uvedené problematiky a odpovídá metodickému pohledu
uplatňovanému ČSSZ.
Invalidní důchody
Od roku 2010 se invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení věku 65 let mění na starobní důchod. Od roku 2010 byla
rovněž provedena změna v hodnocení invalidních důchodů, jež se dělí do tří stupňů. 1. stupeň zahrnuje osoby se sníženou
pracovní schopností o 35 % až 49 %. U osob patřících do 2. stupně dochází ke snížení pracovní schopnosti nejméně
o 50 % a nejvíce o 69 %. 1. a 2. stupeň nahrazuje dřívější důchody invalidní částečné. Plně invalidní důchod zahrnuje
3. stupeň a jedná se o snížení pracovní schopnosti osob o 70 % a více.
Druhy důchodů (kombinace) – používané pojmy:












starobní důchody plné vyplácené sólo (tj. bez kombinace s vdovským nebo vdoveckým)
starobní důchody plné vyplácené v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým)
starobní důchody poměrné vyplácené sólo (tj. bez kombinace s vdovským nebo vdoveckým)
starobní důchody poměrné vyplácené v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým)
starobní důchody předčasné vyplácené sólo (tj. bez kombinace s vdovským nebo vdoveckým)
starobní důchody předčasné vyplácené v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo
vdoveckým)
invalidní důchody vyplácené sólo (tj. důchod pro invaliditu 1. stupně, důchod pro invaliditu 2. stupně a důchod
pro invaliditu 3. stupně bez kombinace s vdovským nebo vdoveckým)
invalidní důchody (tj. důchod pro invaliditu 1. stupně, důchod pro invaliditu 2. stupně a důchod pro invaliditu
3. stupně) vyplácené v kombinaci s pozůstalostním důchodem (tj. vdovským nebo vdoveckým)
vdovské a vdovecké důchody vyplácené sólo (tj. bez kombinace se starobním nebo invalidním)
vdovské a vdovecké důchody vyplácené v kombinaci s přímým důchodem (tj. starobním nebo invalidním)
sirotčí důchody

V příspěvku je uplatněno více pohledů na kombinace důchodů, zejména pokud jde o počty jejich příjemců
(blíže viz metodické vysvětlivky na stránkách MPSV, resp. ČSSZ).

Tematické odkazy:
Statistické ročenky MPSV z oblasti práce a sociálních věcí
Statistické ročenky ČSSZ z oblasti důchodového pojištění vč. návodu ke statistikám
Důchodová statistika ČSSZ
Další související informace na ústředních stránkách ČSÚ
Další související informace na stránkách KS ČSÚ v Pardubicích
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