
 

 

Příloha 4 

Modelace nákladů k NAPDZ, vize 2, specifický cíl 1, opatření 2 –                   

invalidní důchody 

Úvod 

Text z NAPDZ: „Komplexně změnit mechanismus posuzování invalidity a nastavení výše 

přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s 

duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika duševních 

onemocnění.“ 

Tato modelace je pouze vstupním podkladem o diskusi nad náklady výše uvedeného opatření. 

Modelace je založena na předpokladech, z nichž některé jsou ryze arbitrární, nicméně je lze 

velmi snadno pozměnit na základě expertní diskuse. Vzhledem arbitrárnosti těchto 

předpokladů je modelace koncipována jako variantní dle změny jednotlivých parametrů 

vstupujících do modelace. Je založena na nejaktuálnějších datech, tj. datech z roku 2017 

z publikace Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2017, kterou vydává ČSSZ. 

Data za rok 2017: 

Průměrná měsíční výše nově přiznaných invalidních důchodů: 

1. stupně: 5 669 Kč 

2. stupně: 7 347 Kč 

3. stupně: 12 081 Kč 

Počet nově přiznaných invalidních důchodů:  

1. stupně: 15 973 

2. stupně: 4 657 

3. stupně: 9 019                                                     

Parametry modelu: 

- Počet nově přiznaných invalidních důchodů z titulu duševního onemocnění 

A) 10 000 

B) 20 000 

C) 30 000  

- Poměr stupňů nově přiznaných invalidních důchodů z titulu duševního onemocnění, tj. 

první stupeň : druhý stupeň : třetí stupeň: 

1) 64 % : 16 % : 20 % 

2) 54 % : 16 % : 30 % 



 

 

3) 44 % : 16 % : 40 % 

- Kombinací výše uvedených hodnot parametrů dostáváme 9 variant: od A1 po C3 

Předpoklady modelu: 

- Poměr stupňů nově přiznaných invalidních důchodů pro duševně nemocné se ve 

variantě 2 rovná poměru skutečně nově přiznaných invalidních důchodů pro všechny 

příjemce bez ohledu na skupinu diagnóz v roce 2017. 

- Varianta 1 je založena na předpokladu, že noví příjemci z řad duševně nemocných mají 

nižší stupeň invalidity, varianta 3 předpokládá opak. Procentuální změny jsou čistě 

arbitrární, ale oproti variantě 2 symetrické – pohyb 10 p.b. příjemců nahoru či dolů po 

stupních invalidity. 

- Průměrná měsíční výše nově přiznaných invalidních důchodů u pacientů s duševním 

onemocněním se rovná průměrné měsíční výši těchto důchodů u příjemců bez ohledu 

na skupinu diagnóz v roce 2017. 

- Předpokládá se přiznání k 1.1. daného roku a jeho pobírání po celý rok, aniž by došlo 

ke změně stupně invalidity. 

Výsledky modelu: 

Prezentovány jsou v mil. Kč na roční bázi v hodnotách roku 2017: 

Varianta A B C 

1 866,4 1 732,8 2 599,2 

2 943,3 1 886,7 2 830,0 

3 1 020,3 2 040,6 3 060,8 

 

Závěr: 

Jak vyplývá z tabulky výše, výsledky modelu v podobě ročních nákladů dosahují značného 

rozptylu v závislosti na rozptylu vstupních parametrů. Z toho důvodu je nutné na expertní 

úrovni zúžit tyto vstupní parametry, aby se upřesnil odhad nákladů ze státního rozpočtu. 


