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Příloha č. 1 

Podmínky nároku na invalidní důchod dle 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 

o důchodovém pojištění v platném znění 

§ 38  

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového 

věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se 

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity 

podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod 

podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo 

b) invalidním následkem pracovního úrazu. 

§ 39 

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. 

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost 

odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k 

dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. 

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v 

důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který 

byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

(4) Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce 

doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, 
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a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, 

b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, 

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, 

d) schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, 

e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti 

nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, 

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen 

výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 

(5) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti považuje 

soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí. 

(6) Za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje takový zdravotní stav, 

který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat výdělečnou činnost bez 

zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu 

může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení. 

(7) Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže nabyl, 

popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, 

smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení 

zdravotního stavu vlivem takové činnosti. 

(8) Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých číslech. 

§ 40 

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku 

a) do 20 let méně než jeden rok, 

b) od 20 let do 22 let jeden rok, 

c) od 22 let do 24 let dva roky, 
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d) od 24 let do 26 let tři roky, 

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 

f) nad 28 let pět roků. 

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem 

invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem 

invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na 

invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 

let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné 

doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, 

byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; 

u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky. 

 

(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za 

dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a 

dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let 

věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu 

prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně. 
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Příloha č. 2 

Podmínky nároku na starobní důchod dle 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 

o důchodovém pojištění v platném znění 

§ 28 

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl 

stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v tomto zákoně. 

§ 29 

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

„důchodový věk“) před rokem 2010, 

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, 

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, 

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, 

f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, 

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, 

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, 

i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, 

j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, 

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018. 

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a 

získal dobu pojištění nejméně 
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a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, 

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození, 

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození, 

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození, 

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození, 

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození. 

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na 

starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let 

doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1. 

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na 

starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk 

vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo 

b). 

(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového 

věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně podle § 61b. 

(6) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) 

až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob 

pojištění uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle předpisů platných 

před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění 

stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem 

nahoru. 
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§ 31 

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal 

dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode 

dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, 

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. 

(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání 

tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, 

od něhož je tento důchod přiznán. 

(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod 

podle § 29. 

§ 32 

(1) Důchodový věk činí 

a) u mužů 60 let, 

b) u žen 

1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 

2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 

3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 

4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 

5. 57 let, 

jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936. 

(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 se důchodový věk stanoví podle 

přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155#f1628475
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považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v 

den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc 

takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni 

posledního přičteného kalendářního měsíce. 

(3) U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let 

přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem 

narození pojištěnce a rokem 1977. Ustanovení odstavce 2 věty druhé zde platí obdobně. 

(4) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena 

osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti 

roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je 

podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku 

do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením 

zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat. 
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Příloha č. 3 

Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb. 

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 

Rok narození  

Důchodový věk činí u  

mužů  
žen s počtem vychovaných dětí  

0 1 2 3a4 5 a více 

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 

1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 

1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 

1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 

1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 

1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 

1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 

1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 

1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 

1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 

1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 

1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 

1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 

1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 

1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 

1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 

1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 

1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 

1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 

1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 
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1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60rf4m 59r 57r+8m 

1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 

1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 

1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 

1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 

1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 

1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 

1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 

1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 

1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 

1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m 

1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m 

1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m 

1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m 

1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m 

1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m 

1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m 

1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m 

1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m 

1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 

1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 

1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r 

 

U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový 

počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a 

rokem 1977
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Příloha č. 4 

Podmienky nároku na starobný dôchodok dle zákona 461 z 30. októbra 2003 o sociálnom 

poistení 

 

§ 65 

    (1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a 

dovŕšil dôchodkový vek. 

 

    (2) Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

    (3) Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa 

dôchodkový vek určí tak, že k veku 60 rokov sa pripočíta 

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov. 

 

     (4) Žene, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 

2014 dovŕšila vek 53 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 53 rokov sa pripočíta 

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov, 

c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov, 

d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, 

e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov, 

f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov, 

g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov, 

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov, 

i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov, 
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j) v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov, 

k) v roku 2014 deväťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov. 

 

    (5) Žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 

2013 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 54 rokov sa pripočíta 

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov, 

c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov, 

d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, 

e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov, 

f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov, 

g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov, 

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov, 

i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov, 

j) v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov. 

 

    (6) Žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 dovŕšila 

vek 55 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta 

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov, 

c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov, 

d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, 

e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov, 

f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov, 

g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov, 

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov, 
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i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov. 

 

    (7) Žene, ktorá vychovala jedno dieťa a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 dovŕšila 

vek 56 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 56 rokov sa pripočíta 

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov, 

c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov, 

d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, 

e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov, 

f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov, 

g) v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov. 

 

    (8) Žene, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 dovŕšila vek 57 rokov, sa 

dôchodkový vek určí tak, že k veku 57 rokov sa pripočíta 

a) v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, 

b) v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov, 

c) v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov, 

d) v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov, 

e) v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov, 

f) v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov. 

 

    (9) Dôchodkový vek určený podľa odsekov 3 až 8 je vek dovŕšený v kalendárnom mesiaci v deň, 

ktorý sa číslom zhoduje s dňom narodenia poistenca. 

 

    (10) Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku určeného podľa odsekov 3 až 8 pripadne na deň, ktorý 

sa číselne nezhoduje s dňom narodenia poistenca, za deň dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje 

posledný deň posledného pripočítaného kalendárneho mesiaca 
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