
Drsná čísla o českých důchodech: 

 5700 seniorů nebere ani 3000 Kč! 

 

Čeští důchodci obvykle moc důvodů k 

radosti nemají…   

 

Počet důchodců v Česku rok od roku 

roste, v penzi navíc tráví stále delší dobu. 

A ve státní kase na zasloužený odpočinek 

těch, co si už »napracovali«, docházejí peníze. Vyplývá to ze statistik České 

správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které má k dispozici Aha! 

 

Kolik je důchodců 

celkem: 2,38 milionu  

muži: 924 tisíc  

ženy: 1,46 milionu 

* Za posledních 10 let se 

jejich počet zvýšil o 430 

tisíc. 

 

rok    počet starobních 

důchodců     

2001    1,92 milionu         

2006    1,96 milionu         

2011    2,26 milionu     

2016    2,38 milionu     

* V předčasné penzi je 599 tisíc lidí. 

 

Kolik důchodci berou 

Průměrný důchod: 11 441 Kč 

Nejvyšší důchod: přesahuje 100 tisíc 

korun a v ČR ho bere jen jeden člověk. 

Dalších asi 90 seniorů bere také 

vysoký důchod 40 až 90 tisíc korun.  

nejnižší důchod: méně než 3 tisíce korun měsíčně dostane 5700 lidí.  

(Každý občan splňující zákonné podmínky má nárok na základní výměru 

důchodu 2280 Kč. Procentní část důchodu následně závisí právě na získaném 

počtu let pojištění a příjmech – pozn. red.) 

 

Jak důchody rostly 

* Od roku 2011 se zvýšily jen o necelou tisícovku. 

* Poslední navýšení je ze začátku tohoto roku, kdy penze průměrně vzrostly o 

2,7 procenta.  



Století senioři 

* ČSSZ v prosinci 2016 vyplatila celkem 567 důchodů lidem, kterým bylo více 

než 100 let.  

* Jde o 491 žen a 76 mužů.  

* Nejstaršímu českému důchodci je 108 let.  

* Nejvíce »stoletých« žije v Praze (103), Jihomoravském (87) a Středočeském 

(53) kraji.  

* Rekordní byl rok 2014, to bylo seniorů ve věku sto a více let celkem 703. 

* Zajímavost:  Každému, kdo se dožije 100 let, se důchod automaticky zvedne o 

2000 korun. Zároveň dostane osobní gratulační dopis z ministerstva práce a 

sociálních věcí. 

 

Jak dlouho »trvá« důchod 

* Doba, kterou Češi tráví v důchodu, rok od roku narůstá.  

* Zatímco v 70. letech trval průměrný důchod 11 let, dnes podle údajů ČSSZ 

tráví ženy v důchodu 27 a muži 19 let.  

* Za posledních 15 let se délka důchodu »protáhla« o čtyři roky. 

 

Stav důchodového účtu 

* Český důchodový účet je každý rok ve ztrátě. Znamená to, že do něj míří méně 

peněz, než kolik stát na důchodech rozdá.  

* Jen loni schodek důchodového účtu dosáhl 15 miliard korun, s tím, že na 

všechny důchody bylo ve státním rozpočtu plánováno 390 miliard. Důvodem je, 

že stárne populace a klesá počet pracujících, kteří »živí« seniory.  

Poznámka na webu… na důchodovém fondu bylo 330 miliard korun a to bylo 

zařazeno do rozpočtu a pak vytunelováno. Hlavní vinu má Klaus pak Topol! 

V životě už tam nikdo ty prachy nevrátí. Zůstatek na důchodovém fondu mohl 

na 20 let dopředu pokryt výše uváděný schodek! 

 

Důchodci a cestování 

* Čeští senioři jsou velcí cestovatelé. Ale míří hlavně na chalupy. 

* Podle Eurostatu tráví více času mimo domov jen penzisté z Francie a Kypru. 

Do zahraničí však Češi cestují výrazně méně, v průměru jen na pár dnů.  

* Tuzemští důchodci také na cestách utrácejí suverénně nejméně, a to v průměru 

370 korun denně. Takoví Rakušané v penzi utrácejí bezmála tři tisíce. 

 

Ekonom Navrátil: Skok do důchodu aneb »Prázdné hnízdo« 

 „Před důchodem je většina domácností ve stavu, kterému demografové říkají 

prázdná hnízda. Děti už není potřeba živit a rodiče ještě stále vydělávají. Vstup 

do důchodu je tak šokem, kdy příjmy na jednoho člena domácností poklesnou o 

třetinu. I proto 70 procent seniorů vychází jen s důchodem s obtížemi. Až 43 

procent penzistů se navíc nedovede vypořádat s nečekaným výdajem 10 tisíc 

korun,“ řekl, hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.  



 

Co by vás mohlo zajímat 

Nejmladší starobní důchodce: 52 let 

Nejstarší starobní důchodce: 108 let 

Nejvyšší důchod: přes 100 tisíc korun 

Průměrný důchod: 11 441 korun 

Průměrná doba v důchodu: ženy 27, muži 19 let 

Předlistopadový generální tajemník Ústředního výboru Komunistické 

Československa Miloš Jakeš má důchod 17 700 Kč. 

Současný prezident ČR Miloš Zeman pobírá starobní důchod 14 500 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Závěrem něco veselejšího… 

 

Nejvyšší invalidní důchod: víc jak 500 tisíc korun 

30. 8. 2016 

Rosický přišel jako volný hráč, jeho plat by se mohl 

blížit až milionu měsíčně, což by z něj dělalo nejlépe placeného hráče ligy. S 

bonusy v případě úspěchů by za rok mohl vydělat údajně až 20 milionů, což je 

na české poměry abnormální cifra, která by se ale Spartě vrátila. 

 

Jeho celkový pobyt na hřišti do konce 

roku 2016 byl několik desítek minut! 

No comment! 


