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1 Úvod 

Penzijní systémy ve všech vyspělých zemích Evropy prochází v posledních letech 

výraznými změnami z důvodu demografických změn. Česká republika dlouho prováděla 

pouze parametrické změny jako prodloužení potřebné doby pojištění nebo prodloužení 

důchodového věku, ovšem důchodová reforma, jakou známe dnes, tak ta přináší změnu 

celého systému. Cílem důchodové reformy jsou vyšší a spravedlivější důchody. Tento cíl platí 

i pro Slovenskou republiku, jelikož jejich důchodový systém, který fungoval ještě v roce 

2003, byl z dlouhodobého hlediska pro stát neudržitelný.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat již zreformovaný důchodový systém České  

a Slovenské republiky a následně tyto dva systémy porovnat.  

V první kapitole se tedy budeme zabývat Českým důchodovým systémem. Tato hlavní 

kapitola bude rozčleněna na tři větší části. V první části bude popsáno důchodové pojištění  

a vypočítány jednotlivé dávky, které se z tohoto pojištění vyplácí. Ve druhé části se budeme 

zabývat druhým pilířem důchodové reformy, tedy penzijním spořením. Zjistíme, kdo toto 

spoření může využít, jak je podporováno státem, atd. V poslední větší části této první kapitoly 

se zaměříme na doplňkové penzijní spoření a jeho přeměnu z penzijního připojištění.  

Druhou kapitolou této práce je analýza Slovenského důchodového systému. Bude 

strukturována podobně jako kapitola první, tedy rozdělena na 3 větší bloky, v nichž bude 

popsáno slovenské důchodové pojištění a vypočteny státem vyplácené dávky, důchodové 

spoření, daňové úlevy, doplňkové důchodové spoření a jeho prospěch pro spořitele, a jiné.  

Poslední a tedy třetí kapitolou bude komparace těchto důchodových systémů, kde 

porovnáme jednotlivé body této práce, tedy vyplácené dávky státem, v jaké výši jsou 

vypláceny v České republice a ve Slovenské republice, dále spoření ve druhém a ve třetím 

pilíři, nastavené podmínky, podporu státu u jednotlivých typů spoření a další.  
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2 Důchodový systém České republiky 

Důchodový systém v České republice je tvořen třemi pilíři. Takzvaný první pilíř je 

založen na průběžném financování vyplácených důchodů. Druhý pilíř je financován z části 

vlastními prostředky účastníka druhého pilíře a z části vyvázaným pojistným na důchodové 

pojištění z prvního pilíře. Občané si také mohou spořit v penzijních fondech se státním 

příspěvkem v rámci třetího pilíře.  

Problematika důchodového systému České republiky je rozsáhlá, proto bude 

důkladněji popsána v následujících kapitolách. 

 

2.1 Důchodové pojištění – I. pilíř 

Důchodové pojištění je průběžně financovaný a dávkově definovaný univerzální 

systém. Dávky z tohoto systému pobírá 99 % obyvatel, kteří dosáhli věku vyššího než je 

věková hranice pro starobní důchod. Pro všechny pojištěnce platí jednotná právní úprava.   

 

2.1.1 Právní předpisy 

 Nejdůležitějšími právními předpisy, které upravují důchodové pojištění, jsou: 

 zákon č.  155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  

ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.1.2 Základní principy důchodového pojištění 

Důchodového pojištění jsou účastny všechny ekonomicky aktivní osoby. Tento princip 

má již dlouholetou tradici. Již za první Československé republiky všechny osoby 

v zaměstnaneckých vztazích musely přispívat do důchodového systému a od roku 1948 jsou 

tohoto systému účastny i osoby samostatně výdělečně činné.  

Dalším základním principem je princip jednotné úpravy, což znamená, že pro všechny 

ekonomicky aktivní osoby platí stejné zásady pro nároky na důchody a jejich výpočet. 

V České republice byla dříve některá zaměstnání zvýhodněná. Jednalo se například  

o zaměstnání v hornictví a dalších vybraných kategoriích. 
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Účast na důchodovém pojištění je výhradně povinná. Nelze se z ní vyvázat  

a nelze přestat platit pojistné. Ovšem dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná. 

Při splnění zákonných podmínek vzniká občanu právní nárok na důchod. Tento princip 

je znám jako obligatornost dávek. 

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení je přezkoumáváno soudy. Proto 

máme princip zajištění soudní ochrany, který navazuje na obligatornost dávek.  

Důchody vyplácené ze státního rozpočtu jsou garantovány státem a jsou součástí 

výdajů státního rozpočtu, ačkoli se toto pojistné vede na samostatném účtu.  

Každá osoba ekonomicky aktivní platí tzv. stanovené pojistné. Sazba činí 28% 

z vyměřovacího základu. Jedná-li se o zaměstnanecký vztah, tak v tomto případě 

zaměstnavatel za zaměstnance platí 21,5 % a zaměstnanec 6,5 % z vyměřovacího základu. 

Obě položky odvádí měsíčně zaměstnavatel na účet Okresní správy sociálního zabezpečení. 

Osoba samostatně výdělečně činná platí toto pojistné na základě ročního zúčtování ve formě 

měsíčních záloh.  

Dále máme princip solidarity, tedy solidarity mezi lidmi chudými, nemocnými, 

starými a mezi lidmi zdravými, ekonomicky aktivními. Tento princip musel vzniknout, 

jelikož v 19. století nastal rozmach kapitalismu a nebylo možno pokračovat v principu 

vícegenerační rodiny, kdy se děti postaraly o své rodiče. Proto se stát musel postarat o své 

občany, kteří byli v dlouhodobé neschopnosti opatřit si živobytí z důvodu stáří nebo 

invalidity.  

Princip průběžného financování je založen na principu průběžného spotřebovávání 

vybraného pojistného, kdy se nevytváří kapitálové fondy.  

Princip dynamičnosti důchodového pojištění spočívá v aktualizaci příjmů ekonomicky 

aktivních občanů při výpočtu důchodů. 

U českého důchodového systému máme i náhradní doby pojištění, tedy doby, kdy 

pojištěnec neplatí pojistné, ovšem tento čas se mu i přesto započítává pro účely důchodového 

pojištění. Podle České správy sociálního zabezpečení se účast na důchodovém pojištění 

z titulu náhradní doby pojištění týká:  
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 „osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo 

vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, 

a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před 

r. 2010,  

 osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu,  

po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,  

a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim podpora v nezaměstnanosti 

nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně 

ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti 

nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní 

započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti  

na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, 

která podle zvláštního předpisu nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů  

o zaměstnání, a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění,  

 osob se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě  

pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,  

 osob konajících vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud 

nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě,  

 osob konajících civilní službu (do roku 2004),  

 osob pečujících osobně o dítě ve věku do čtyř let,  

 osob pečujících osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby  

ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči 

jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) 

anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka 

domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,  

 poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§39 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 155/1995 Sb.] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného  

pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně [§39 odst. 2 písm. c)]se pro účely účasti  

na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují 

podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek 

za službu podle zvláštních zákonů,  

 osob, u nichž po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast  

na nemocenském pojištění podle zvláštního předpisu, trvá:  
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 dočasná pracovní neschopnost, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato 

dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo 

v ochranné lhůtě podle zvláštního předpisu,  

 karanténa nařízená podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné 

činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu,  

 podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného,  

 podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období  

před porodem. 

 osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona  

o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.“ (ČSSZ, 2013) 

 

2.1.3 Typy důchodů a nárok na jejich výplatu 

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle zákona o dávkách důchodového 

pojištění. Těmito dávkami jsou předčasný a řádný starobní důchod, invalidní, vdovský, 

vdovecký a sirotčí důchod. V následujících podkapitolách se zaměříme na řádný starobní 

důchod, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.  

2.1.3.1  Starobní důchod 

Důchody starobní patří do důchodů přímých. Aby občan mohl odejít do důchodu, musí 

dosáhnout určitého věku a získat potřebnou dobu pojištění. Každý vyplácený důchod se 

skládá ze dvou složek, ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stanovena pevnou 

částkou, která je stejná pro všechny typy důchodů. Pro rok 2011 to byla částka ve výši 2.230,- 

Kč, pro rok 2012 2.270,- Kč, v roce 2013 byla ve výši 2.330,- Kč a konečně v roce 2014 je 

základní výměra ve výši 2.340,- Kč (Přib, 2012). „Výše základní výměry je upravována 

v nařízení vlády o zvyšování důchodů a od roku 2012 vyhláškou Ministerstva práce  

a sociálních věcí“, jak tvrdí Přib (2012, s. 14). „Procentní výměra se stanoví procentní 

sazbou z výpočtového základu v návaznosti na získanou dobu pojištění“, Přib (2012, s. 15). 

Vzorec 2.1.3.1: 1 Schématické znázornění výše důchodu 

                                        

Jak bylo napsáno výše, procentní výměra se stanovuje procentní sazbou z výpočtového 

základu podle získané doby pojištění. Doba pojištění je součet všech let, kdy jsme byli 

ekonomicky aktivními a platili důchodové pojištění, a dále existují i náhradní doby pojištění, 

kdy jsme na důchodové pojištění nepřispívali, ale počítá se nám do celkové doby pojištění. 
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Do doby nároku na důchod nám za každý rok pojištění náleží 1,5 procentního bodu 

výpočtového základu. Pracujeme-li 45 let, náleží nám 67,5 % výpočtového základu. 

V případě, že občan pracuje i v době, kdy už má nárok na důchod a nezažádá o něj, nebo o něj 

požádá, ovšem bez jeho výplaty, bude mu náležet za každých 90 odpracovaných dní dalšího 

1,5 procentního bodu výpočtového základu. Tím pádem jeho výše důchodu bude mnohem 

rychleji stoupat, než když ještě nárok na důchod neměl. Do těchto 90 dní se ovšem 

nezapočítává doba pracovní neschopnosti, neplaceného volna a doba, kdy občan pobírá dávky 

nemocenského pojištění. Dále je možnost pobírat polovinu výše starobního důchodu a přitom 

pracovat, tím pádem se důchod zvyšuje za každých 180 dní o 1,5 % výpočtového základu.  

A poslední možností je pobírání důchodu v plné jeho výši při vykonávání výdělečné činnosti 

a to zvyšuje důchod za 360 dnů o 0,4 procentního bodu výpočtového základu. Nárok  

na zvýšení o 0,4 % má důchodce vždy po dvou letech nebo po skončení výdělečné činnosti.  

Abychom mohli stanovit výpočtový základ, musíme znát osobní vyměřovací základ. 

Ten je tvořen průměrem všech měsíčních příjmů dosažených v tzv. rozhodném období.  

Pro rok 2013 jsou rozhodným obdobím léta 1986 až 2012, ze kterých se stanoví důchod. Tyto 

jednotlivé roční příjmy jsou poté násobeny koeficienty, které jsou odvozeny od průměru 

dosažených příjmů všech pojištěnců v daných letech. Do důchodů se započítávají všechny 

příjmy, ze kterých bylo odváděno pojistné a také náhrada mzdy po ukončení pracovní 

neschopnosti, která měla příčinu v nemoci nebo úrazu z povolání, i když z ní pojistné není 

placeno.  

Jak tedy vypočteme výši starobního důchodu pro rok 2013, si ukážeme dále 

v modelovém příkladu. V prvé řadě potřebujeme znát datum, kdy můžeme do důchodu odejít. 

Vezměme v úvahu pana H. narozeného 1. 2. 1951. Tento muž může odejít do důchodu  

v 62 letech a 8 měsících, jak můžeme vidět v příloze č. 1. Jeho nárok na důchod mu tedy 

vznikne 1. 10. 2013. Dalším důležitým bodem, který musíme pro výpočet důchodu znát, je 

doba, po kterou tento muž platil pojištění. Je to vlastně součet všech dnů, po které byl 

zaměstnán. Započítává se zde i dovolená, nemoc a vojenská prezenční služba. U žen se zde 

počítá i mateřská dovolená. Doba pojištění pro lidi, kterým vznikl nárok na důchod v roce 

2013, musí být delší 29 let. Pro přesné stanovení doby pojištění je nutno vědět, že máme  

i náhradní doby pojištění, což je například studium a do doby pojištění se v tomto okamžiku 

započítává pouze 80% této náhradní doby po dosažení věku 18 let. Dále následuje určení 

výpočtového základu. Pro rok 2013 počítáme pouze s výdělky od roku 1986 až do roku 2012. 
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Abychom přepočítali roční výdělky na úroveň roku 2012, musíme je násobit tzv. koeficienty 

přepočtu. Celé určení výpočtového základu je provedeno v tabulce, která je přílohou č. 2. 

Tabulka pro určení výpočtového základu tedy obsahuje jednotlivé roky, vyloučené 

doby, což jsou dny, kdy byl pan H. v pracovní neschopnosti, bez zaměstnání či si vzal 

neplacené volno, což také znamená, že neplatil pojistné.  

Dále obsahuje roční výdělky, koeficienty pro přepočet a konečně přepočtené hrubé 

výdělky v jednotlivých letech. Údaje o vyloučených dobách nám poskytne ČSSZ na naše 

vyžádání, ovšem pouze jedenkrát ročně.  

Dále musíme vypočíst denní průměrný výdělek (Pd) za celkové rozhodné období (RO). 

V případě pana H. je rozhodné období 9 862 dní. To zjistíme tak, že sečteme dny od roku 

1986 až do roku 2012. Abychom zjistili denní průměrný výdělek, tak musíme podělit součet 

všech přepočtených hrubých ročních výdělků rozhodným obdobím, od kterého ještě odečteme 

vyloučené doby. 

Vzorec 2.1.3.1: 2 Výpočet průměrného denního výdělku Pd 

   
      

        
 

   
         

         
 

            

Tento průměrný denní výdělek dále vynásobíme průměrnou délkou měsíce v roce 

(PDD), která je 30,4167 dní a tímto dostaneme osobní vyměřovací základ (OVZ). 

Vzorec 2.1.3.1: 3 Výpočet osobního vyměřovacího základu 
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Tabulka 2.1.3.1: 3 Výpočtový základ 

Pro osobní vyměřovací základ (OVZ) Výše výpočtového základu (VPZ) 

do 11 389 Kč VPZ = 100 % 

nad 11 389 Kč do 30 026 Kč VPZ = 27 % 

nad 30 026 do 103 536 Kč VPZ = 19 % 

nad 103 536 Kč VPZ = 6 % 

 

V tabulce 2.1.3.1: 3 máme uvedeno, že výše výpočtového základu u občana, jehož 

osobní vyměřovací základ je menší, než 11 389 Kč je identický jako osobní vyměřovací 

základ. Poté u občana, jehož OVZ je v rozmezí 11 389 a 30 026 Kč musíme nejdříve vzít 

částku 11 389 Kč a k ní přičíst rozdíl mezi 30 026 a 11 389 a z tohoto rozdílu počítat pouze 

27 %. Po sečtení získáme správnou výši výpočtového základu. Stejně postupujeme u OVZ, 

jež je vyšší než 30 026 Kč. Pro ilustraci budeme pokračovat v modelovém příkladu pana H. 

Jelikož OVZ pana H. je 30 630 Kč, musíme počítat následovně. 

Částka 11 389 Kč mu náleží v plné výši. Jelikož jeho OVZ přesahuje částku 11 389 

Kč, počítáme dále. 

Vzorec 2.1.3.1: 4 Postupný výpočet procentní výměry starobního důchodu – část 1. 

                        

                     

Dále vezmeme OVZ pana H., tedy 30 630 Kč a odečteme od něj stanovený OVZ  

ve výši 30 026 Kč a vypočteme správnou procentní část, která mu náleží.  

Vzorec 2.1.3.1: 5 Postupný výpočet procentní výměry starobního důchodu – část 2. 

                     

                

Nyní sečteme všechny částky, abychom dostali správnou výši výpočtového základu 

(VPZ).  

Vzorec 2.1.3.1: 6 Postupný výpočet procentní výměry starobního důchodu- část 3. 
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Výpočtový základ pana H. je tedy ve výši 16 536 Kč. Celková doba, kdy platil pan H. 

důchodové pojištění je 44 let. Jak již bylo zmíněno výše, za každý rok pojištění každému 

náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn.: 

Vzorec 2.1.3.1: 7 Postupný výpočet procentní výměry starobního důchodu- část 4. 

                  

Procentní výměra důchodu pana H. bude tedy: 

Vzorec 2.1.3.1: 8 Postupný výpočet procentní výměry starobního důchodu- část 5. 

                      

Celková výše starobního důchodu se skládá z procentní a základní výměry. Jelikož 

základní výměra v roce 2013 činila 2 330,- Kč a procentní výměra pana H. je 10 914 Kč, tak 

důchod, který bude panu H. měsíčně vyplácen je 13 244 Kč. 

Žádost o důchod poté musí podat pan H. osobně v případě, že by byl zbaven 

způsobilosti k právním úkonům, tak by žádost podal jeho zákonný zástupce. Také je zde 

možnost podání žádosti rodinným příslušníkem, ale to pouze v případě, že osoba, jíž bude 

důchod příslušet, je ve špatném zdravotním stavu a souhlasí s tímto úkonem. Poslední 

možností, jak podat žádost o důchod je mít zmocněnce, ovšem tato osoba musí být detailně 

ztotožněná se všemi informacemi o pojištěném, aby byl důchod správně vyměřen. Informace, 

jako výchova nezletilých dětí, pobírání dávek nemocenského, odpracovanou dobu  

od ukončení školní docházky, a tak dále.  

Nárok na důchod vzniká tehdy, když žadatel získá potřebnou dobu pojištění, která je 

stanovena v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v § 29 odst. 1 až 4. Jednotlivé 

žádosti o důchod poté sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražská správa 

sociálního zabezpečení (PSSZ) nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ)  

a určovány jsou podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. Konečné rozhodnutí  

o starobním důchodu vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Lhůta, kdy je ČSSZ povinná vydat rozhodnutí o přiznání dávky důchodového 

pojištění, je nejdéle 90 dnů ode dne zahájení řízení ovšem může se tato lhůta prodloužit 

v případě došetření rozhodných skutečností u úřadů, zaměstnavatelů, atd.  
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2.1.3.2  Sirotčí důchod 

Sirotčí důchod je také znám jako důchod pozůstalých. Tak, jak bylo napsáno  

u starobního důchodu, tak i sirotčí se skládá ze základní a procentní výměry.  

Nárok na sirotčí důchod má každé nezaopatřené dítě, ať už zletilé či nezletilé  

a podmínky jsou stanoveny zákonem. Žádost na důchod musí poté podat zákonný zástupce 

nezletilého dítěte nebo samotné dítě, které nabylo plnoletosti.  

Jak již bylo napsáno výše, sirotčí důchod je důchod pozůstalých. To v praxi znamená, 

že dítě, kterému zemře rodič nebo osoba, které bylo soudem svěřeno dítě do výchovy, má 

nárok na tento důchod ovšem za podmínky, že rodič nebo pověřená osoba byli poživateli 

invalidního či starobního důchodu nebo splnili podmínku nároku invalidního nebo starobního 

důchodu. Dítě má poté nárok na důchod po každém ze zemřelých rodičů a tento nárok zaniká 

v případě, že osiřelé dítě bude osvojeno. 

Abychom mohli spočítat výši sirotčího důchodu, musíme nejdříve vypočítat procentní 

výměru této dávky. Když vezmeme modelový příklad pana H., kterému byl spočítán starobní 

důchod v kapitole 2.1.3.1, můžeme zjistit, jaká částka by náležela jeho patnáctileté dceři, 

v případě jeho úmrtí v roce 2013. Procentní výměra pana H. tedy činila 10 914 Kč (viz vzorec 

2.1.3.1.8). Dle § 53, odst. 2, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: „Výše 

procentní výměry sirotčího důchodu činí 40% procentní výměry starobního nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.“ 

Proto se procentní výměra sirotčího důchodu vypočte následovně: 

Vzorec 2.1.3.2: 1 Výpočet procentní výměry sirotčího důchodu 

                       

Po zaokrouhlení tedy dostáváme částku 4 365 Kč. Abychom dostali celkovou výši 

sirotčího důchodu, která přísluší pozůstalému dítěti pana H., tak musíme k vypočtené částce 

připočíst základní výměru, která pro rok 2013 činí 2 330 Kč měsíčně.  

Vzorec 2.1.3.2: 2 Výpočet sirotčího důchodu 

                     

Celková výše sirotčího důchodu je tedy 6 696 Kč. Důležité je vysvětlit termín 

nezaopatřené dítě. Dítě je nezaopatřené do doby ukončení povinné školní docházky a poté až 

do věku šestadvaceti let, v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání.  
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Také dítě, které nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo pracovat kvůli nemoci či 

úrazu, nebo z důvodu dlouhodobého špatného zdravotního stavu není schopno vykonávat 

výdělečnou činnost.  

Aby byl dítěti přiznán sirotčí důchod, musí být podána písemná žádost v předepsané 

formě České správy sociálního zabezpečení. Jednotlivé žádosti sepisují okresní správy 

sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a Městská 

správa sociálního zabezpečení (MSSZ), podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. 

Rozhodnutí o přiznání poté vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) do 90 dnů 

ode dne zahájení řízení. Lhůta může být prodloužena pro došetření rozhodných skutečností  

u zaměstnavatelů a úřadů.  

V případě, že dítě je účastno prezenčního studia na vysoké škole a k tomu je vedeno 

například jako osoba samostatně výdělečně činná, sirotčí důchod to nijak neovlivní. Ovšem, 

studuje-li kombinovaně, či dálkově a přitom si chce přivydělávat, nesmí mu vzniknout účast 

na sociálním a zdravotním pojištění, aby nepřišlo o svůj sirotčí důchod. To v praxi znamená, 

že musí pracovat pouze na dohodu o provedení práce, kdy jeho měsíční odměna nepřevýší 

částku 10 tisíc, což nezakládá účast na pojištění. Dále může vykonávat práce malého rozsahu, 

například na dohodu o pracovní činnosti, kdy jeho měsíční odměna nepřevýší 2 500,- Kč, což 

také nezakládá účast na nemocenském pojištění. Poslední možností je, že tento student, který 

bude chtít pobírat sirotčí důchod a zároveň bude OSVČ, musí dosahovat maximálního 

ročního zisku ve výši 62 122,- Kč.  

 Jakákoli skutečnost, kvůli které zanikne dítěti nárok na jeho důchod, musí být 

ohlášena Okresní správě sociálního zabezpečení, do osmi dnů od zjištění skutečnosti. Tímto je 

myšleno například ukončení studia, osvojení dítěte nebo zaměstnání při kombinovaném 

studiu.  

 

2.1.3.3 Vdovský a vdovecký důchod 

Vdovský a vdovecký důchod jsou důchody pozůstalostní. Skládají se ze základní  

a procentní výměry, která činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu  

pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl zemřelý nárok. Nárok na vdovský či 

vdovecký důchod má buďto pozůstalý manžel nebo manželka v případě, že zemřelý pobíral 

starobní nebo invalidní důchod, splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok  

na starobní nebo invalidní důchod, či zemřel následkem pracovního úrazu.  
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Vezměme opět modelový příklad pana H. z kapitoly 2.1.3.1 a 2.1.3.2, kdy pan H. 

zemřel v roce 2013, kdy už pobíral starobní důchod a pozůstalými se staly jeho dcera  

a manželka. Dcera, jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.3.2 má nárok na sirotčí důchod a jeho 

manželka, jak si ukážeme nyní, má nárok na důchod vdovecký. Jak bylo popsáno výše, 

musíme vzít 50% procentní výměry starobního důchodu pana H. a k němu přičíst výměru 

základní, což nám dá plnou výši vdoveckého důchodu, na který bude mít nárok paní H. 

Procentní výměra pana H. je spočítána v kapitole 2.1.3.1. a činí 10 914 Kč.  

Vzorec 2.1.3.3: 1 Výpočet procentní výměry vdoveckého důchodu 

                     

Procentní výměra vdoveckého důchodu paní H. tedy činí 5 457 Kč měsíčně.  

K ní přičteme základní výměru. 

                     

A tímto jsme získali plnou výši vdoveckého důchodu paní H, která činí 7 787 Kč 

měsíčně.  

Pobírán je pozůstalým pouze po dobu jednoho roku. Ovšem v případě, že pozůstalý 

pečuje o nezaopatřené dítě nebo dítě, které je závislé na pomoci druhé osoby ve druhém, 

třetím nebo čtvrtém stupni. Dále pokud pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého, který je 

závislý na pomoci druhé osoby ve druhém, třetím a čtvrtém stupni. Pozůstalý je invalidní  

ve třetím stupni nebo dosáhl věku alespoň o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk  

pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, tak má 

pozůstalý nárok pobírat tento důchod nadále. V případě, kdy po uplynutí jednoho roku osoba, 

která má nárok na důchod nesplní tuto podmínku, tak její nárok na výplatu zaniká. Ovšem, 

když některá z rozhodujících událostí uvedených výše, nastane do pěti let od data zániku 

nároku, důchod bude obnoven. Pokud však vznikl nárok až po 31. 12. 2011, lhůta pěti let se 

zkracuje na dva roky. O vdovský a vdovecký důchod taktéž přijde osoba, která uzavřela nové 

manželství, a také osoba, která byla soudem shledána jako vinná za smrt manžela,  

či manželky, ať už jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.  

Žádost o vdovský či vdovecký důchod může podat buďto oprávněná osoba, kterou je 

vdovec nebo vdova, či zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním 

úkonům nebo má tuto způsobilost omezenu. Stejně jako u sirotčího a starobního důchodu se 

žádosti podávají na OSSZ, PSSZ nebo MSSZ, podle místa bydliště oprávněné osoby  
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a rozhodnutí o přiznání důchodu poté vydává ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti v případě, že 

není potřebné došetřit některé rozhodné skutečnosti u zaměstnavatele, úřadů, aj.  Osoba, které 

zanikne nárok na důchod, musí tuto skutečnost nahlásit do 8 dnů ČSSZ. Kdyby byl důchod 

vyplacen neprávem, tak je tato osoba povinna částku vrátit v plné výši.  

Souběh důchodu starobního a vdovského je řešen následovně. Důchod, který dosahuje 

vyšší částky, se vyplácí v plné výši včetně základní výměry a z druhého důchodu se vyplácí 

pouze polovina procentní výměry. To by v případě, kdyby paní H. pobírala starobní důchod 

ve výši 11 225 Kč a měla nárok na vdovský důchod po panu H. ve výši 7 787 Kč, znamenalo, 

že jí bude vyplacena pouze částka 13 954 Kč. A to proto, že na její starobní důchod by měla 

nárok v plné výši a z vdovského důchodu by jí byla vyplacena pouze polovina procentní 

výměry, která činí 2 729 Kč. V součtu tedy dostáváme částku 13 954 Kč, kterou obdrží 

měsíčně paní H. na účet.  

 

2.1.3.4  Invalidní důchod 

Invalidní důchod je typ důchodu, na který mají nárok pouze osoby s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem, který jim snižuje jejich pracovní schopnost. V roce 2010 

došlo ke změnám, které dřívější specifikaci plné a částečné invalidity nahradily invaliditou 

prvního, druhého a třetího stupně. Jednotlivé stupně znamenají, v jaké výši je omezena 

pracovní schopnost daného člověka. V § 39, odst. 1), 2), zákona č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění je přímo specifikována invalidita takto: „Pojištěnec je invalidní, 

jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní 

schopnosti nejméně o 35 %. 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 %, c) jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu 

třetího stupně.“ 

Invalidní důchod se skládá ze základní a procentní výměry, přičemž základní výměra 

se nemění a pro rok 2013 činí u všech typů důchodů 2 330,- Kč. Procentní výměra se stanoví 

procentní sazbou z výpočtového základu, podle stupně invalidity, za každý celý rok pojištění 

a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku. Procentní sazba dle § 41, odst. 2), 

zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění činí za každý celý rok doby pojištění: „a) 0,5 

% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, 

b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého 

stupně, c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu 
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třetího stupně.“ Nejnižší procentní výměra invalidního důchodu je minimálně 770 Kč 

měsíčně.  

Budeme dále pokračovat v modelovém příkladu zesnulého pana H. a jeho rodiny.  

Paní H. má z minulého manželství syna, který není schopen se sám o sebe postarat z důvodu 

těžkého úrazu. V roce 2013 byl lékařem shledán jako osoba, která má pokleslou pracovní 

schopnost o 75 procentních bodů, což znamená, že se jedná o invaliditu třetího stupně. Synovi 

paní H. je 35 let, narozen 6. 5. 1978 a o důchod požádal od vzniku invalidity, tedy od 8. 6. 

2013. Do této doby získal 17 let a 32 dní pojištění. Dále se do doby pojištění započítává  

i dopočtená doba, která se určí jako doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod, až  

do doby, kdy osoba dosáhne důchodového věku bezdětné ženy stejného data narození.  

Pro osoby narozené roku 1978 platí důchodový věk 67 let a 2 měsíce. Z čehož tedy vyplývá, 

že dopočtená doba syna paní H. činí 32 let a 27 dní, přepočteno na dny celkem 11 707 dní. 

Dohromady doba pojištění je 49 let. Osobní vyměřovací základ syna paní H. činí 25 300 Kč. 

Výpočtový základ stanovíme následovně. Částka 11 389,- Kč náleží v plné výši. K této částce 

přičteme 28 procentních bodů rozdílu částky 25 300 Kč a 11 389 Kč, podobně jako u výpočtu 

starobního důchodu v kapitole 2.1.3.1. 

Vzorec 2.1.3.4: 1 Výpočtový základ invalidního důchodu – část 1. 

                        

Nyní spočteme 28 % z částky 13 911 Kč a sečteme ji s 11 389 Kč. 

Vzorec 2.1.3.4: 2 Výpočtový základ invalidního důchodu – část 2. 

                    

                       

Výpočtový základ důchodu syna paní H. tedy činí 15 284. Nyní víme, že za každý rok 

pojištění z důvodu invalidity třetího stupně, náleží této osobě 1,5 procentního bodu 

výpočtového základu. To znamená, že za 49 let pojištění činí procentní výměra  

73,5 procentního bodu výpočtového základu.  

Vzorec 2.1.3.4: 3 Výpočet procentní výměry invalidního důchodu 
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Vzorec 2.1.3.4: 4 Celková měsíční výše invalidního důchodu  

                     

Procentní výměra tedy činí 11 234,- Kč a společně se základní výměrou bude syn paní 

H. měsíčně dostávat invalidní důchod ve výši 13 564 Kč.  

Žádost o invalidní důchod může podat oprávněná osoba nebo její zákonný zástupce, 

je-li zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo má-li tuto způsobilost omezenu. 

V případě, že oprávněná osoba je ve špatném zdravotním stavu a nemůže si žádost podat 

osobně, může ji zastoupit rodinný příslušník, ovšem musí s tímto úkonem souhlasit  

a zdravotní stav musí být potvrzen lékařem. To, že člověk je invalidní ještě neznamená, že má 

oprávněný nárok na invalidní důchod. Tato osoba nesmí být starší 65 let, musí být invalidní 

v prvním, druhém nebo třetím stupni, získat potřebnou dobu pojištění nebo být invalidní 

z důvodu pracovního úrazu Dále nesmí splnit podmínky nároku na řádný starobní důchod, 

dosáhnout důchodového věku ani mu nesmí být přiznán předčasný starobní důchod. Jak již 

víme, abychom si mohli nárokovat invalidní důchod, je také potřeba mít určitou dobu 

pojištění, která je jiná pro každého občana dle věku. Přesně je stanovena v § 40, odst. 1), 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, takto: „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, 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.“ Vznikla-li ovšem invalidita z důvodu pracovního 

úrazu, nepřihlíží se k potřebné době pojištění. Jakmile občan dosáhne věku 65 let, 

automaticky vzniká nárok na starobní důchod ve stejné výši, v jaké mu doposud náležel 

důchod invalidní. To samozřejmě nebrání tomu, aby si občan požádal o přiznání řádného 

starobního důchodu. V tomto případě se postupuje tak, že se vyplácí důchod, jehož dávka je 

vyšší. Žádosti o invalidní důchod se podávají na OSSZ, PSSZ a MSSZ. Rozhodování poté 

náleží ČSSZ a rozhodnutí o přiznání, či nepřiznání důchodu musí vydat do 90 dní od data 

podání žádosti. Doba může být prodloužena z důvodu došetření rozhodných skutečností. 

Oprávněná osoba může být vyzvána k podrobení se odbornému vyšetření zdravotního stavu. 

V případě, že by se takovémuto vyšetření nepodrobila, může jí být zastavena výplata dávky 

z důchodového pojištění. Tato osoba je povinna předložit k posouzení lékařské nálezy 

ošetřujících lékařů a to do osmi dnů ode dne doručení výzvy, není-li stanovena lhůta delší.  

I v tomto případě při nedodržení povinnosti může být výplata dávek zastavena.  
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2.2 Důchodové spoření – II. pilíř 

2.2.1 Základní charakteristika 

V posledních desítkách let klesá výrazně porodnost, prodlužuje se délka života a to má 

za následek zvyšování úmrtnosti ve vyšším věku. Všechny tyto parametry mění populační 

strukturu obyvatelstva České republiky, což v důsledku znamená, že plátců důchodového 

pojištění ubývá a naopak starobních důchodců přibývá. V současné době na jednoho 

důchodce připadá 1,8 ekonomicky aktivních lidí, a pokud by se systém neupravil, tak dle 

posledních analýz to v roce 2050 bude již pouze 1,2 plátců sociálního pojištění na jednoho 

důchodce. Z těchto důvodů bylo nutno zreformovat důchodový systém a začala se 

projednávat důchodová reforma, která zahrnuje i tzv. druhý pilíř. Tento druhý pilíř je vlastně 

dobrovolné fondové důchodové spoření.    

Veškeré vlastnosti tohoto spoření jsou upraveny v zákoně č. 426/2011 Sb.,  

o důchodovém spoření. Vstup do systému je zcela dobrovolný. Účastníkem může být každá 

fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vstoupit může kdykoli do konce kalendářního roku, 

ve kterém dosáhne věku 35 let. Druhý pilíř byl spuštěn 1. 1. 2013 a pojištěnci starší věku 35 

let měli možnost vstoupit do tohoto pilíře naposledy ke dni 30. 6. 2013. Na rozdíl  

od dobrovolného vstupu, výstup není občanům umožněn. 

 

2.2.2 Financování fondů 

Druhý pilíř je financován jeho účastníky. Z prvního pilíře jsou vyvázány 3 % 

pojistného placené zaměstnancem a k nim je účastník povinen přidat částku 2 % z vlastních 

prostředků, tedy ze své hrubé mzdy. Tyto částky za něj odvádí zaměstnavatel. V případě 

nemoci či nezaměstnanosti se měsíční příspěvky neodvádí. Tyto prostředky si může každý 

účastník zhodnocovat v jednom ze čtyř důchodových fondů, které má na starosti jím vybraná 

penzijní společnost. Jednotlivé fondy se od sebe liší investičními limity, strukturou 

spravovaného portfolia a s tím spojeným rizikem. Jedná se tedy o fond státních dluhopisů, 

konzervativní fond, vyvážený a dynamický fond. Fond státních dluhopisů investuje výhradně 

do dluhopisů České republiky, popřípadě může ještě investovat do předem jasně určených 

dluhopisů zemí Evropské unie nebo OECD. Další fondy investují do širšího spektra 

finančních instrumentů, ale investiční limity jsou stanoveny zákonem. Je zde také možnost 

účastníka zvolit si tzv. strategii životního cyklu, ve které jsou prostředky alokovány  

do jednotlivých fondů podle věku majitele účtu.  
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Tabulka 2.2.2: 1: Spoření ve druhém pilíři 

Měsíční hrubá mzda 2 % z hrubé mzdy 3 % z prvního pilíře 

15 000 Kč 300 Kč 450 Kč 

20 000 Kč 400 Kč 600 Kč 

25 000 Kč 500 Kč 750 Kč 

30 000 Kč 600 Kč 900 Kč 

 

2.2.3 Výplata důchodu 

Starobní důchodce bude dostávat svůj důchod ze dvou zdrojů. Co se týká starobního 

důchodu, tedy prostředků z prvního pilíře, tak ty bude vyplácet ČSSZ a výplatu prostředků 

z druhého pilíře bude mít na starosti životní pojišťovna. Z druhého pilíře mohou být 

vypláceny tyto druhy důchodů: starobní důchod ve formě doživotní anuity, starobní důchod 

ve formě doživotí anuity se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu ve stejné výši  

po dobu tří let ode dne úmrtí účastníka a dále starobní důchod vyplácený po dobu 20 let. 

V případě, že by příjemce důchodu zemřel před uplynutím doby 20 let, náleží nespotřebovaná 

část pojistného do dědictví. Naspořené prostředky jsou tedy vlastnictvím účastníka druhého 

pilíře a po úmrtí této osoby jsou předmětem dědictví. Záleží na věku dědice, podle něj se totiž 

určuje, jak bude dědictví vyplaceno. V případě, že je dědic mladší osmnácti let, tak je  

za dědický podíl nakoupen sirotčí důchod životní pojišťovnou, který je dědici vyplácen 

následujících pět let. V případě, že je dědic starší osmnácti let a je účastníkem druhého pilíře, 

tak je dědický podíl převeden na jeho osobní důchodový účet.  Poslední možností je zletilý 

dědic, který nemá své důchodové spoření a tehdy je mu vyplacen jeho dědický podíl danou 

penzijní společností. 

 

2.2.4 Výše budoucího důchodu 

Je zcela zřejmé, že výše budoucího starobního důchodu bude rozdílná a záležet bude 

na rozhodnutí občana, zdali vstoupí do druhého pilíře, či nikoliv. Ukážeme si konkrétní 

případ, o kolik peněz by se starobní důchod zvýšil, v případě účasti na důchodovém spoření  

a zdali to má pro daného občana smysl. Vezměme tedy za příklad muže, pana Z., ve věku  

30 let, narozeného  1. 5. 1983. Dle zákona č. 155/1992 Sb., o důchodovém pojištění má nárok 

na starobní důchod v jeho 68 letech, tedy 1. 5. 2051. Jeho měsíční hrubá mzda je ve výši 

15 000 Kč, přičemž s jejím zvýšením se v budoucnu nepočítá. V případě účasti pouze 

v prvním pilíři, kdy nebude zohledněn předpoklad o poklesu starobního důchodu, by státní 
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důchod tohoto muže byl ve výši 10 717 Kč za měsíc
1
. Kdyby se rozhodl vstoupit do druhého 

pilíře a rozhodl se pro investování do vyváženého fondu, získal by měsíční starobní důchod 

ve výši 11 413 Kč. Tato částka se skládá ze tří menších částek. Největší z nich tvoří státní 

důchod, který je počítán z 25 % odvedeného pojistného a činí 9 441 Kč. Zde můžeme vidět 

pokles státního důchodu v případě vstupu do druhého pilíře. V případě odvodu pojistného  

ve výši 28 % z hrubé mzdy byl totiž státní důchod tohoto muže ve výši 11 413 Kč za měsíc. 

Další částkou, která tvoří důchod z druhého pilíře je 3 % fondová složka ve výši 1 183 Kč a  

2 % fondová složka ve výši 789 Kč. Starobní důchod by se tomuto muži tedy při účasti  

ve druhém pilíři zvýšil o 597 Kč za měsíc, což není až tak závratná částka, a tak se rozhodl 

nevstoupit kvůli podmínce, že by již nikdy nemohl své rozhodnutí vzít zpět a spoří si  

na důchod jinou formou.  

Vezměme v úvahu ještě spolužáka pana Z., který byl narozen ve stejném roce,  

ale získal lépe placenou práci a jeho hrubá mzda dosahuje výše 30 000 Kč za měsíc. Jeho 

důchod při účasti pouze v prvním pilíři by byl ve výši 13 525 Kč
2
. Při účasti ve druhém pilíři 

by jeho důchod narostl o 2 051 Kč a dostával by vypláceno 15 576 Kč měsíčně. Zde už je 

rozdíl znatelný, proto se tento muž rozhodl do druhého pilíře vstoupit.  

 

2.2.5 Penzijní společnosti ve druhém pilíři 

Penzijní společnosti, které mohou nabízet důchodové spoření, musí vyhovět 

legislativě, která stanovuje přísné podmínky a regulaci. Společnostmi, které vyhovují, jsou 

Allianz penzijní společnost, Penzijní společnost České pojišťovny, Penzijní společnost České 

spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, KB Penzijní společnost, Raiffeisen penzijní 

společnost. 

                                                 
1
 Výpočty provedeny v kalkulátoru Ministerstva práce a sociálních věcí, který je uveřejněn na webovém 

portálu: 

http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/?rok_narozeni=1983&pohlavi=1&mzda=15000&vynos=4&save=Vy

po%C4%8D%C3%ADtat&_form_=calc> 

 
2
 Výpočty provedeny v kalkulátoru Ministerstva práce a sociálních věcí, který je uveřejněn na webovém 

portálu: 

<http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/?rok_narozeni=1983&pohlavi=1&mzda=30000&vynos=4&save=V

ypo%C4%8D%C3%ADtat&_form_=calc> 
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2.3 Doplňkové penzijní spoření – III. Pilíř 

2.3.1 Základní charakteristika DPS 

Doplňkové penzijní spoření je třetím pilířem důchodového systému České republiky. 

Jeho vlastnosti upravuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Je to 

dobrovolný finanční produkt, který umožňuje občanům spořit pro období stáří, s tím, že 

mohou své prostředky investovat podle individuálně zvolené penzijní strategie. Tento produkt 

je podporován ze strany státu, a to daňovými výhodami a státním příspěvkem.  

Do systému penzijního spoření může vstoupit každá osoba starší 18 let, pokud uzavře 

písemnou smlouvu s penzijní společností. Není možno uzavřít více smluv s jednou penzijní 

společností. Výjimkou by bylo, kdyby účastník již požádal o výplatu dávky. Smlouvu je 

možno vypovědět ze strany účastníka kdykoliv, ovšem ze strany penzijní společnosti musí být 

splněny podmínky stanovené zákonem, aby mohla společnost smlouvu vypovědět. Příkladem 

by mohlo být porušení smluvního závazku a to neplacení příspěvků, což se ovšem nevztahuje 

na situaci, kdy účastník odloží placení příspěvků, nebo jej přeruší po domluvě s danou 

institucí. 

 

2.3.2 Penzijní připojištění 

Doplňkové penzijní spoření je vlastně upravené penzijní připojištění, které jsme si 

mohli sjednat do konce listopadu roku 2012. Změna netkví pouze v názvu, ale i v dalších 

parametrech. V prvé řadě, dříve lidé ukládali své peníze do penzijních fondů, nyní se o tyto 

peníze starají vybrané penzijní společnosti. Staré smlouvy byly automaticky převedeny  

do transformovaného fondu s garancí nezáporného zhodnocení. Noví klienti si již mohou 

vybírat pouze z účastnických fondů. Do transformovaných fondů již vstoupit nelze. Státní 

příspěvky a daňové výhody byly zachovány, ovšem změnila se výše státního příspěvku. Další 

změnou je volba investiční strategie, která dříve nebyla možná. Dále vklady jednotlivých 

účastníků již nejsou garantovány. Smlouvu o penzijním připojištění jsme také mohli 

předčasně ukončit a to již po 12 měsících, nyní je toto umožněno až po uplynutí lhůty 24 

měsíců. Dříve jsme také mohli smlouvu o penzijním připojištění převést k jiné pojišťovně, to 

od 28. 2. 2012 bohužel už není možné. Můžeme pouze požádat o převedení naši staré 

smlouvy na novou smlouvu doplňkového penzijního spoření k jiné společnosti, než je naše 

stávající a poté tuto smlouvu za nových podmínek převést k jiné společnosti.  
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2.3.3 Podpora státu u DPS a penzijního připojištění 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem bylo podporováno státem. Taktéž je tomu 

u doplňkového penzijního spoření, které platí od roku 2013, ovšem výše podpory se  

u jednotlivých částek změnila. Státní příspěvky u penzijního připojištění se pohybovaly od 50 

Kč, při měsíční úložce 100 Kč, do 150 Kč, při měsíční úložce 500 Kč a více. Dále stát 

podporoval účastníka daňovými úlevami u penzijního připojištění, a to následovně.  

Za zdaňovací období roku 2012 si účastník mohl snížit daňový základ pro výpočet daně 

z příjmu fyzických osob až do výše 12 000 Kč za rok. Při spoření nad částku 6 000 Kč ročně 

si tedy mohl o částku, která přesahuje tuto hranici snížit právě svůj daňový základ. Maximální 

daňová úleva tak byla dosažena při měsíční úložce 1 500 Kč. V tomto případě sleva na dani 

činila 1 800 Kč.   

U doplňkového penzijního spoření je výše státního příspěvku také, ale až od úložky 

300 Kč měsíčně, a to ve výši 90 Kč. Přitom minimální měsíční příspěvek účastníka zůstal 

zachován ve výši 100 Kč, v tomto případě ale nemůžeme počítat se státním příspěvkem. 

Nejvyšší možný státní příspěvek činí 230 Kč a to při měsíční úložce 1 000 Kč a výše.  

Za stávajících podmínek existují také daňové úlevy, ovšem pro zdaňovací období roku 2013 

musíme naspořit nad hranici 12 000 Kč, abychom si mohli svůj daňový základ snížit. 

Maximální daňová úleva tak bude dosažena při měsíční úložce 2 000 Kč. Sleva na dani činí 

stejně, jako u penzijního připojištění 1 800 Kč.   

Tabulka 2.3.3: 1 Porovnání státní příspěvku a daňových odpočtů u penzijního připojištění a DPS 

Příspěvek účastníka 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 

Státní 

příspěvek 

Do 31.12.2012 50 90 120 140 150 150 150 150 150 150 150 150 

Od 1.1. 2013 0 0 90 110 130 150 170 190 210 230 230 230 

Daňové 

odpočty 

Pro rok 2012 0 0 0 0 0 1200 2400 3600 4800 6000 12000 12000 

Pro rok 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 12000 

 

2.3.4 Penzijní společnosti ve třetím pilíři 

Penzijní společnosti, které nabízí svou službu doplňkového penzijního spoření je více 

než ve druhém pilíři. Jsou to tedy tyto společnosti: Allianz penzijní společnost, AXA penzijní 

společnost, Conseq penzijní společnost, Penzijní společnost České pojišťovny, Penzijní 

společnost České spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, Generali Penzijní společnost, ING 

Penzijní společnost, KB  Penzijní společnost, Raiffeisen penzijní společnost.  
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3 Důchodový systém Slovenské republiky 

Slovenská republika po roce 2003 přistoupila k rozsáhlé důchodové reformě, která 

přeměnila dřívější systém průběžného financování s mezigeneračním přerozdělením,  

na důchodový systém postavený na třech samostatných pilířích. Prvním pilířem je povinné 

důchodové pojištění, což je dávkově definované a průběžně financované pojištění, které 

spravuje Sociálna poisťovna. Starobní důchodové spoření je druhým pilířem a je financováno 

příspěvky účastníků, které spravují důchodové společnosti. Třetí pilíř se nazývá dobrovolné 

doplňkové důchodové spoření, což je příspěvkově definované pojištění financované 

prostřednictvím kapitalizace, které spravují jednotlivé doplňkové důchodové společnosti.  

 

3.1 Dôchodkové poistenie – I. pilíř 

Systém důchodového pojištění, tzv. první pilíř je upravován zákonem č. 461/2003 Z., 

z. o sociálnom poisteni v zneni neskorších predpisov. Je to tedy dávkový, průběžně 

financovaný systém, který je úzce navázán na ekonomickou aktivitu občanů a jejich příjem. 

Účast na tomto pojištění vzniká občanům přímo ze zákona. Nároky pojištěnce se odvíjejí  

od zaplaceného pojistného, které je hlavním zdrojem financování tohoto systému. Celé 

důchodové pojištění se člení na dva podsystémy, a to starobní a invalidní pojištění. Starobní 

pojištění má zajistit příjem ve stáří a v případě úmrtí. Poskytují se z něj dávky jako je starobní 

důchod, předčasný starobní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Invalidní pojištění 

slouží jako pomoc v případě poklesu pracovní schopnosti v důsledku dlouhodobého 

nepříznivého zdravotního stavu, a také pro případ úmrtí. Ze systému invalidního pojištění  

se poté poskytuje invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.  

 

3.1.1 Typy důchodů a nárok na jejich výplatu 

3.1.1.1 Starobný dôchodok 

Starobní důchod je dávka, která je poskytována ze systému starobního pojištění. 

Účelem této dávky je zabezpečit pojištěnci příjem v důchodu. Nárok na tuto dávku má každý 

člověk, který získal nejméně 15 let období důchodového pojištění a dovršil důchodového 

věku. Důchodový věk je ve Slovenské republice stanoven na 62 let a platí jednotně pro ženy 

narozené od roku 1962, i muže, kteří jsou narození v období počínající rokem 1946. Původní 

důchodový věk byl 60 let u mužů a 53 až 57 let u žen podle počtu vychovaných dětí.  
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Tato pravidla stále platí pro muže narozené v období roku 1944 a 1945 a u žen narozených 

v období let 1947 až 1961.  

Pro přiznání starobního důchodu musí každá fyzická osoba podat písemnou žádost, 

čímž si bude nárokovat důchod a následně jeho výplatu. Tuto žádost sepisuje daná pobočka 

sociální pojišťovny, podle trvalého místa pobytu žadatele. Žádost je dostatečně podrobná,  

aby dle ní bylo možno posoudit nárok na důchod a určení jeho sumy. Nutnými doklady jsou 

platný průkaz totožnosti, doklad o ukončení vzdělání, vojenská knížka, rodné listy dětí, 

potvrzení o všech obdobích, kdy byl občan evidovaný mezi nezaměstnanými, či pobíral 

podporu v nezaměstnanosti, a další.  

Výše důchodu se určí ke dni vzniku nároku na starobní důchod. A to podle tohoto 

vzorce: 

Vzorec 3.1.1.1: 1 Základní suma důchodu 

                             

Musíme tedy mezi sebou násobit průměrný osobní mzdový bod, součet období 

důchodového pojištění získané ke dni vzniku nároku na starobní důchod a aktuální 

důchodovou hodnotu, ke dni vzniku nároku na výplatu důchodu.  

V případě, že důchodce, kterému vznikl nárok na důchod, by byl nadále ještě 

pojištěný, musíme postupovat v prvním bodě stejným způsobem při výpočtu. Poté ve druhém 

bodě k této základní sumě připočteme částku důchodu, která důchodci patří za období, kdy  

po vzniku nároku stále ještě pracoval. Vypočítá se dle vzorce níže.  

Vzorec 3.1.1.1: 2 Suma důchodu po vzniku nároku při důchodovém pojištění 

∑        

Jedná se tedy o součet osobních mzdových bodů za období důchodového pojištění  

po vzniku nároku, které se vynásobí aktuální důchodovou hodnotou ke dni vzniku nároku  

na výplatu důchodu. Třetím bodem bude připočítání procentního zvýšení důchodu k sumě 

určené v bodě číslo 2. Pracujícímu důchodci se tedy procentuálně navyšuje důchod  

za každých 30 dní o 0,5 %. Pokud ovšem nebude ani těchto třiceti dní dosáhnuto, tak se toto 

zvýšení neposkytuje. Za celý kalendářní rok, tedy 365 dní, bude poskytnuto zvýšení o celých 

6 procentních bodů. Pro určení osobního mzdového bodu, za poslední rok důchodového 

pojištění po vzniku nároku na důchod, se použije všeobecný vyměřovací základ za kalendářní 
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rok, který předchází o dva roky onomu roku, za který se tento bod zjišťuje. V případě, že byl 

důchodce pojištěný více let, tak použijeme všeobecný vyměřovací základ za rok,  

který předchází danému roku, ve kterém se osobní mzdový bod určuje.  

Pro úplné pochopení výpočtu si vezmeme konkrétní případ pana J. Tento pán splnil 

podmínky pro nárok na starobní důchod k 1. 1. 2014 a k tomuto datu o důchod také požádal. 

Získal celých 16 434 dní důchodového pojištění, což v přepočtu na roky je 45,0247 let. 

Důchodová hodnota pro rok 2014 činí 10,2524 EUR a hodnota jeho průměrného osobního 

mzdového bodu je 1,0012. Nyní podle vzorce číslo 3.1.1.1: 1 uvedeného výše spočteme výši 

důchodu.  

Vzorec 3.1.1.1: 3 Výpočet starobního důchodu 

                                  

Podle zákona č. 329/2013 Z. z., § 1 písm. a) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, se výše důchodu od 1. 1. 2014 zvýší o 8,80 EUR, o tzv. 

pevnou sumu zvýšení starobního důchodu. Celková měsíční výše důchodu pana J. tedy bude 

471,00 EUR. 

Jak již bylo napsáno výše, tak nárok na výplatu starobního důchodu vzniká splněním 

podmínek nároku a podáním žádosti u příslušné sociální pojišťovny. Občan má nárok  

na výplatu i v době, kdy je stále důchodově pojištěný. Tedy může pobírat důchod a současně 

pracovat bez omezení. Důchod se mu pouze nevyplácí v době, kdy má náhradu příjmu  

při dočasné pracovní neschopnosti, nebo je na nemocenské.  

Může nastat i situace, kdy má tato fyzická osoba souběh nároků na výplatu dvou a více 

důchodů. V případě, že pojištěnec již pobírá invalidní důchod a žádá o přiznání starobního 

důchodu, bude mu vyplácen pouze ten, který je vyšší. Pokud by jejich výše byla stejná, tak si 

pojištěnec může zvolit, který bude pobírat. Ode dne souběhu nárok na důchod, který se 

nevyplácí, zaniká. V jiném případě, kdy pojištěnec pobírá pozůstalostní důchod a přiznává se 

mu důchod starobní, tak mu bude vyplácen vyšší důchod v plné sumě a nižší bude vyplácen 

pouze z jedné poloviny. Pokud by byla jejich výše stejná, tak ve výši jedné poloviny je vždy 

vyplácen pozůstalostní důchod.  

Starobní důchod bývá vyplácen v pravidelných měsíčních lhůtách ve formě, jakou  

si zvolí jednotlivý žadatel. Např. v hotovosti, na účet, na účet manžela, atd. Výplatní termín 

určí každé osobě sociální pojišťovna. Nárok na výplatu zaniká dnem úmrtí fyzické osoby.  
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3.1.1.2 Sirotský dôchodok 

Účelem sirotčího důchodu je zabezpečit sirotka v případě úmrtí jeho rodičů nebo 

osvojitelů. Tato dávka je poté vyplácena ze starobního nebo invalidního pojištění. Nárok  

na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě po zemřelém rodiči nebo osvojiteli, který ke dni smrti 

pobíral starobní důchod, invalidní důchod, nebo měl nárok na předčasný starobní důchod. 

Také tento nárok vzniká sirotku, jehož rodič nepobíral žádný důchod, ale získal potřebný 

počet roků důchodového pojištění pro nárok na invalidní, či starobní důchod nebo zemřel 

v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Od 1. 1. 2014 může vzniknout dítěti nárok 

na dva sirotčí důchody, a to po obou rodičích nebo osvojitelích. Tento nárok ovšem 

nevznikne, pokud je dítě v pěstounské péči a zemřel by právě jeho pěstoun.  

Žádost o přiznání sirotčího důchodu musí podat fyzická osoba, která si nárok  

na důchod a jeho výplatu uplatňuje. Jedná-li se o dítě, které dosáhlo 15 let věku a je způsobilé 

k právním úkonům, podává si žádost na vlastní jméno. Za sirotka mladšího 15 let nebo  

za dítě, které není způsobilé k právním úkonům, tento nárok uplatňuje zákonný zástupce. 

Žádost sepisuje pobočka sociální pojišťovny podle místa trvalého pobytu žadatele a je nutné 

mít pro sepsání žádosti jednotlivé doklady, jako jsou platný průkaz totožnosti, rodný list 

sirotka, úmrtní list rodiče, potvrzení o studiu, atd.  

Sirotčí důchod je vyplácen ve výši 40 % ze starobního, předčasného starobního nebo 

invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý rodič, či osvojitel dítěte. 

Vezměme konkrétní případ pana J. Tento pán zemřel 10. 1. 2014 a nepobíral žádný důchod. 

K tomuto dni získal potřebnou dobu důchodového pojištění, aby měl nárok na invalidní 

důchod, proto jeho dceři, která je nezaopatřeným dítětem vzniká nárok na sirotčí důchod  

od tohoto data. Ke dni smrti pan J. získal 14 026 dní důchodového pojištění. Ode dne smrti  

do důchodového věku mu schází 1 058 dní. Dohromady to je 15 084 dnů, což v přepočtu  

na roky dělá 41,3261 let. Aktuální důchodová hodnota pro rok 2013 je 10,2524 EUR  

a hodnota osobního mzdového bodu pana J. je 0,9616. Z těchto údajů snadno spočítáme výši 

invalidního důchodu, na který by měl tento pán od 10. 1. 2014 nárok. 

Vzorec 3.1.1.2: 1 Vzorec pro výpočet invalidního důchodu 

                              

Vzorec 3.1.1.2: 2 Výpočet invalidního důchodu 
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Jednotlivé položky ve vzorci jsou vysvětleny v kapitole 3.1.4 Invalidní důchod.  

Nám nyní postačuje informace, že by pan J. dostával měsíčně vypláceno 407,50 EUR a z toho 

nyní spočítáme sirotčí důchod pro jeho dceru. Jak bylo napsáno výše, bude dostávat 

vypláceno pouze 40 % otcova důchodu.  

Vzorec 3.1.1.2: 3 Výpočet sirotčího důchodu 

                   

Částka 163 EUR bude sirotčím důchodem slečny J. do jejich šestadvaceti let, pokud 

stále bude nezaopatřeným dítětem nebo pokud nebude osvojena.  

Může samozřejmě dojít k souběhu nároků na výplatu jednotlivých důchodů. 

Například, když sirotek bude již pobírat invalidní důchod a vznikne mu nárok na sirotčí 

důchod, tak mu bude v plné výši vyplácen pouze vyšší důchod a ten nižší jen z jedné 

poloviny. Pokud by oba dva byly ve stejné částce, vyplácel by se vždy z jedné poloviny 

sirotčí důchod. Může také nastat situace, kdy toto nezaopatřené dítě, kterému se přiznává 

sirotčí důchod, již pobírá invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod, popřípadě i sirotčí 

důchod. V tomto případě se postupuje následovně. V plné výši se vyplácí pouze nejvyšší 

důchod a ty další se vyplácejí ve výši jedné poloviny. Pokud by došlo k souběhu dvou 

sirotčích důchodů, tak se oba tyto důchody vyplácejí v plné výši.  

 

3.1.1.3 Vdovský a vdovecký dôchodok 

Vdovský a vdovecký důchod jsou dávky, které jsou vypláceny ze starobního 

nebo  invalidního pojištění. Účelem vdovského důchodu je zabezpečit příjem vdově  

po zemřelém manželi a účelem vdoveckého důchodu je taktéž zabezpečit příjem, ale vdovci 

v případě úmrtí jeho ženy. Jelikož je jen pár rozdílů mezi těmito důchody, popíši dále pouze 

vdovský důchod, s tím, že jednotlivé informace o vdovském důchodu platí i pro důchod 

vdovecký. Např. nárok na důchod, podání žádosti, jednotlivé náležitosti žádosti, jeho výplata 

po dobu jednoho roku, poté nutnost splnění daných podmínek, aby nárok na výplatu trval déle 

než jeden rok po smrti pojištěnce, výpočet výše důchodu a souběh nároků na výplatu více 

důchodů, atd.  

Aby vůbec vznikl nárok na výplatu vdovského důchodu, musel pojištěnec, který 

zemřel, ke dni smrti pobírat starobní nebo invalidní důchod, mít nárok na starobní, invalidní 

nebo předčasný starobní důchod, nebo zemřít v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání.  



30 

 

Od 1. ledna 2004 nemůže vzniknout nárok na vdovský důchod rozvedené ženě. 

V tomto případě se ani nezkoumá, zda spolu žili manželé ve společné domácnosti, ani jestli 

manželství plnilo společenskou funkci nebo ne. Nárok na tento důchod vzniká dnem smrti 

manžela. Vdova musí podat žádost o přiznání důchodu na pobočku sociální pojišťovny, podle 

místa jejího trvalého bydliště.  Za den uplatnění nároku na vdovský důchod a nároku na jeho 

výplatu se považuje den, když žadatelka sepíše žádost o tento důchod. Dle této žádosti se 

posuzuje, zda má žadatelka nárok na důchod a v jaké výši, proto musí obsahovat veškeré 

důležité údaje. Žadatelka u sebe musí mít platný průkaz totožnosti, výpis z knihy manželství, 

úmrtní list manžela, doklad o ukončení vzdělání zemřelého manžela, atd.  

Vdovský důchod se poskytuje ve výši 60 procentních bodů ze starobního  

nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel ke dni úmrtí. 

Dále z invalidního důchodu, pokud zemřelý manžel pobíral invalidní důchod a ke dni smrti 

nesplnil podmínky nároku na starobní důchod nebo nezískal počet roků důchodového 

pojištění potřebných pro vznik nároku na invalidní důchod. Může být také vyplácen ve výši 

60 procent z předčasného starobního důchodu přiznaného zemřelému manželi.  

V kapitole 3.1.2 Sirotčí důchod jsme počítali výši sirotčího důchodu, na který měla 

nárok dcera pana J.. Nyní vypočítáme vdovský důchod pro paní J.. Její muž tedy zemřel 10. 1. 

2014. K tomuto dni nepobíral žádný důchod, ale získal potřebný počet roků důchodového 

pojištění pro nárok na invalidní důchod, který jsme spočítali v kapitole 3.1.2, a činil by 407,50 

EUR. Jak již bylo napsáno výše, vdově vzniká nárok na vdovský důchod od 10. 1. 2014  

ve výši 60 % z invalidního důchodu jejího manžela.  

Vzorec 3.1.1.3: 1 Výpočet vdovského důchodu 

                      

Paní J. tedy bude měsíčně vypláceno 244,50 EUR po dobu jednoho roku od smrti 

manžela. Poté nárok na výplatu tohoto důchodu zaniká, ale samotný nárok na důchod nadále 

trvá. Po uplynutí jednoho roku nárok na výplatu má pouze vdova, která se stará alespoň  

o jedno nezaopatřené dítě, poté pokud je invalidní a její pracovní schopnost klesla o více než 

70 %, dále pokud vychovala alespoň tři děti, dovršila věku 52 let a vychovala dvě děti,  

či dovršila důchodového věku. Pokud tedy alespoň jednu z těchto podmínek splňuje, tak je jí 

vdovský důchod vyplácen i po uplynutí prvního roku od smrti manžela. Pokud ovšem vdova, 

které se přiznává vdovský důchod, již pobírá starobní, předčasný starobní nebo invalidní 

důchod, tak v plné výši jí bude vplácen pouze nejvyšší z těchto důchodu a nižší pouze ve výši 



31 

 

jedné poloviny. Pokud by byla jejich výše stejná, tak se ve výši jedné poloviny vždy vyplácí 

vdovský důchod. Také může nastat situace, kdy vdova již pobírá invalidní a sirotčí důchod, 

popřípadě dva sirotčí důchody a ještě má nárok na vdovský důchod. V tomto případě ji bude 

vyplácen pouze nejvyšší důchod a ostatní se budou vyplácet ve výši jedné poloviny. Pokud by 

byla jejich výše stejná, tak se ve výši jedné poloviny bude vyplácet vdovský a sirotčí důchod. 

 

3.1.1.4 Invalidný dôchodok 

Invalidní důchod je dávka, která je poskytována ze systému invalidního pojištění. 

Účelem je zajistit pojištěnci příjem v případě poklesu jeho pracovní schopnosti, která je 

způsobena dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem. Aby mohl pojištěnec pobírat tuto 

dávku, musí splnit tři podmínky, a to, být invalidní, získat potřebnou dobu důchodového 

pojištění a zároveň nesmí ke dni vzniku invalidity splnit podmínky pro nárok na starobní 

důchod nebo mu nesmí být přiznán předčasný starobní důchod. Potřebný počet roků pro vznik 

nároku na invalidní důchod je odstupňován podle věku pojištěnců. Například, pokud se jedná 

o pojištěnce mladšího 20 let, musí splnit podmínku délky pojištění kratší jednoho roku. Pokud 

se ale jedná o osobu starší 45 let, musí mít dobu pojištění nejméně 15 let. Za jistých podmínek 

může vzniknout nárok na tento důchod i osobě, která ještě nedovršila věku, ve kterém se 

končí povinná školní docházka nebo osobě, která je tzv. nezaopatřeným dítětem. Nejdříve 

však tento nárok vznikne dovršením osmnácti let věku této osoby.  

Každá fyzická osoba, která má nárok na invalidní důchod, musí podat písemnou 

žádost na Sociální pojišťovnu příslušnou podle místa trvalého pobytu žadatele, aby jí byly 

dávky vypláceny. Tiskopis žádosti obsahuje veškeré informace, které jsou rozhodné  

pro přiznání důchodu a jeho výši. Při sepisování žádosti je nutno mít sebou platný průkaz 

totožnosti, zprávu od lékaře, vojenskou knížku, rodné listy dětí, potvrzení o všech obdobích, 

kdy byl občan evidovaný jako nezaměstnaný, evidenční list důchodového zabezpečení, atd.  

Pro výpočet výše invalidního důchodu u pojištěnce, u kterého poklesla pracovní 

schopnost o více, jak 70 % použijeme vzorec uvedený níže. 

Vzorec 3.1.1.4 1 Výpočet invalidního důchodu – omezení nad 70 % 

                              

Budeme tedy násobit průměrný osobní mzdový bod (POMB) se součtem období 

důchodového pojištění, které daná osoba získala ke dni vzniku nároku na invalidní důchod  

a připočítaného období, což je období od vzniku nároku na invalidní důchod do dne dovršení 
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důchodového věku (ODP), a dále s aktuální důchodovou hodnotou, která je aktuální ke dni 

nároku na výplatu důchodu. V případě poklesu pracovní schopnosti v rozmezí 40 až 70 %, 

spočítáme výši invalidního důchodu stejně jako u omezení nad 70 %, ale vypočtenou částku 

ještě budeme násobit procentuální mírou poklesu pracovní schopnosti. 

Vzorec 3.1.1.4 2 Výpočet invalidního důchodu – omezení od 40 do 70 % 

                 (            )                            

V případě, kdy se jedná o občana mladšího dvaceti let, který má nárok na výplatu 

důchodu, použijeme místo průměrného osobního mzdového bodu, osobní mzdový bod 

v hodnotě 0,67. V případě, kdy si invalidní stav přivodí občan vlastní vinou a to požitím 

alkoholu, či jiných návykových látek, tak výplata dávky je krácena na polovinu.  

Vezměme v potaz tedy pana R., který byl 10. 1. 2014 uznán jako invalidní s poklesem 

pracovní schopnosti o více než 70 %. Ke dni vzniku invalidity získal 14 026 dní důchodového 

pojištění a do důchodového věku mu zbývá 1 058 dní. Dohromady to činí 15 084 dní, tedy 

41,3261 let důchodového pojištění. Hodnota jeho průměrného osobního mzdového bodu je 

0,9616 a aktuální důchodová hodnota v roce 2014 je 10,2524 EUR.  Výše důchodu se tedy 

určí následovně.  

Vzorec 3.1.1.4 3 Výpočet výše invalidní dávky 

                                  

Podle zákona č. 329/2013 Z. z., § 1 písm. a) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, se výše důchodu od 1. 1. 2014 zvýší o 8,80 EUR, o tzv. 

pevnou sumu zvýšení invalidního důchodu. Celková měsíční výše důchodu pana R. tedy bude 

415,30 EUR. 

Může dojít k situaci, kdy osoba, které je přiznáván invalidní důchod již pobírá 

pozůstalostí důchod. V tomto případě je vyplácen v plné výše pouze vyšší důchod a druhý 

důchod jen ve výši jedné poloviny. Pokud by byla jejich výše stejná, tak se vždy vyplácí 

z jedné poloviny pozůstalostní důchod. Pokud by tato osoba pobírala dva nebo více 

pozůstalostních důchodů, tak se v plné výši opět vyplácí pouze nejvyšší důchod další pouze 

z jedné poloviny. Pokud by byla jejich výše stejná, tak z jedné poloviny se vždy vyplácí 

pozůstalostní důchod. Dále může nastat situace, kdy pojištěnec splnil podmínky nároku  

na dva invalidní důchody, a to invalidní důchod podle § 70 odst. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. 

ve znení neskorších predpisov a tzv. invalidní důchod z mladosti podle § 70 odst. 2 zákona  
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č. 461/2003 Z. z. v znení zákona neskorších predpisov. Tady v tomto případě se vyplácí 

pouze důchod, který je vyšší a pokud by byla jejich výše stejná, tak ten, který si pojištěnec 

zvolil. Pokud se přiznává invalidní důchod z důvodu poklesu pracovní schopnosti o více než 

70 %, nevznikne souběh nároků na výplatu invalidního a sirotčího důchodu, protože tento 

sirotek nemá nárok na sirotčí důchod z důvodu toho, že se nepovažuje za nezaopatřené dítě.  

 

3.2 Starobné dôchodkové sporenie – II. pilíř 

3.2.1 Základní charakteristika SDS 

Druhý pilíř neboli starobní důchodové spoření má tvořit spolu s důchodovým 

pojištěním jeden celek, který má spořiteli zabezpečit příjem ve stáří a pozůstalým v případě 

jeho úmrtí. Výše tohoto příjmu samozřejmě záleží na zaplacených příspěvcích, které  

si spořitel ukládá na osobním důchodovém účtu, délce tohoto spoření, míře zhodnocení jeho 

příspěvků a také na způsobu pobírání důchodu starobního důchodového spoření.  Druhý pilíř 

je upravován zákonem č. 43/2004 Z. z o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Z druhého pilíře jsou vypláceny jednotlivé typy dávek, a to starobní důchod  

a předčasný starobní důchod, vdovský a vdovecký důchod a také důchod sirotčí. Pro starobní 

a předčasný starobní důchod poté platí pravidlo, že se tyto dávky vyplácí ve formě 

programového výběru s doživotním důchodem nebo ve formě doživotního důchodu.  

 

3.2.2 Rozdíl mezi prvním a druhým pilířem 

V prvé řadě je nutné si upřesnit základní pojmy, jako jsou pojištěnec a spořitel. Osoby, 

které jsou v prvním pilíři, jsou důchodově pojištěné a jsou tedy pojištěnci. Osoby, které jsou 

ve druhém pilíři, jsou spořiteli. Dalším důležitým faktem je, že v prvním pilíři může člověk 

být, aniž by měl účast ve druhém pilíři, avšak nelze být účastníkem pouze druhého pilíře  

bez účasti v pilíři prvním. Pokud se tedy osoba účastní obou pilířů, tzn., že vykonává buďto 

činnost zaměstnance, nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, tak celková odvedená 

suma na sociální pojištění je rozdělená mezi I. a II. pilíř, přičemž tento poměr je stanoven 

zákonem.  

Systém důchodového pojištění je průběžně financován a vybrané pojistné se používá 

na výplatu pro současné důchodce, to znamená, že je uplatněn princip solidarity. Ovšem 

systém starobního důchodového spoření je založen na principu spoření a jednotliví účastníci 
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si zde spoří finanční prostředky na svých osobních důchodových účtech a prostředky zde 

naspořené jsou jejich majetkem. V případě jejich úmrtí v době, kdy jsou stále ekonomicky 

aktivní, se tyto prostředky stávají předmětem dědického řízení.  

Základním rozdílem mezi osobou účastnou pouze prvního pilíře a osobou, která je 

účastníkem obou pilířů je ten, že osoba pouze důchodově pojištěná platí sociální pojišťovně 

18 % z vyměřovacího základu a důchod v budoucnu bude pobírat jen z průběžného systému. 

Osoba, která je účastna obou pilířů platí sociální pojištění také ve výši 18 %, ale sociální 

pojišťovna rozdělí tuto část v poměru 14 % : 4 %, přičemž 14 % zůstává sociální pojišťovně  

a zbylé 4 % jsou postoupené důchodové správcovské společnosti, která je jako důchodové 

jednotky zaeviduje na osobním účtu daného spořitele. Důchod tedy tento člověk bude pobírat 

ze dvou zdrojů. Výše důchodu ze druhého pilíře bude záležet na výši naspořených prostředků 

a důchod z prvního pilíře bude dostávat poměrně snížený podle toho, jak dlouho byl  

ve druhém pilíři a kolik procent v tomto období odváděl do druhého pilíře.  

 

3.2.3 Příspěvky na starobní důchodové spoření 

Příspěvky se dělí na povinné a dobrovolné. Co se týká povinných příspěvků, tak ty 

vybírá sociální pojišťovna, která je povinná tyto finanční prostředky převést na jednotlivé 

osobní účty spořitelů, které jsou spravovány DSS. Od 1. ledna 2013 je možnost pro účastníky 

druhého pilíře si dobrovolně přispívat na své důchodové spoření. Výše těchto částek není 

nijak omezená, ale daňové zvýhodnění platí pouze pro příspěvky do výše 2 % ze svého 

základu daně. Výše těchto dobrovolných příspěvků, které jsou daňově zvýhodněné, nesmí 

přesáhnout výši dvou procent ze 60-násobku průměrné měsíční mzdy v hospodářství 

Slovenské republiky, která je zjištěná Statistickým úřadem Slovenské republiky 

v kalendářním roce, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se základ daně 

zjišťuje. Toto daňové zvýhodnění bude platit do konce roku 2016.  

3.2.4 Dôchodkové správcovské spoločnosti 

V současnosti ve Slovenské republice působí 6 důchodových správcovských 

společností. Jsou to AEGON d.s.s., a.s., Allianz – Slovenská dôchodková správcovská 

spoločnosť, a.s., AXA d.s.s., a.s., DSS Poštovej banky d.s.s., a.s., ING dôchodková 

správcovská spoločnosť, a.s., VÚB Generali d.s.s., a.s.. Všechny důchodové společnosti 

mimo jiné povinně spravují jeden dluhopisový garantovaný fond, což jsou peněžní  



35 

 

a dluhopisové investice a jeden akciový negarantovaný důchodový fond, který odpovídá 

investičním strategiím spojeným s investováním do široké škály nástrojů včetně akcií.  

 

3.2.5 Změny ve druhém pilíři od roku 2013 

Zásadní změnou bylo snížení příspěvků do druhého pilíře z 9 % na 4 % z hrubé mzdy, 

která je v platnosti od září roku 2012. Tato výše odvodů bude platit podle aktuálního znění 

zákona do roku 2016 a od roku 2017 se příspěvková sazba bude každoročně zvyšovat o 0,25 

procentního bodu na konečných 6 % v roce 2024. Dále se od ledna 2013 zrušil automatický 

vstup do druhého pilíře s možností výstupu do dvou let od vstupu a místo toho se zavedl 

dobrovolný vstup pro lidi do 35 let věku, přičemž výstup od 31. 1. 2013 již není možný. Lidé, 

kteří se rozhodli z tohoto pilíře vystoupit a měli zde již naspořené peníze, tak ty se převedly 

do Sociální pojišťovny a byly z nich vypláceny důchody pro aktuální důchodce. V praxi to 

znamená, jako by tento spořitel platil po celé období odvody do prvního pilíře a nikdy nebyl 

důchodovým spořitelem. Dále byla zkrácená doba spoření z 15 let na 10. Tedy pro výplatu 

důchodu musíme splnit dvě podmínky, a to dosáhnout důchodového věku a spořit nejméně 10 

let.  
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3.3 Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilíř 

3.3.1 Základní charakteristika DDS 

Doplňkové důchodové spoření upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Je to zcela dobrovolná forma spoření si na důchod u jednotlivých doplňkových 

důchodových společností, které spravují finanční prostředky jednotlivých účastníků.  

Osoba, která dosáhne důchodového věku, má možnost pobírat důchod až ze tří zdrojů. 

Prvním zdrojem by byl klasický důchod z průběžného systému, v případě, že by byla 

účastníkem starobního důchodového spoření, tak by jí byl důchod vyplácen i z prostředků, 

které si jako spořitel naspořila na osobním důchodovém účtu, a to v závislosti na tom, jak tyto 

finanční prostředky důchodová společnost zhodnotila investováním. Třetím zdrojem by byl 

důchod z doplňkového důchodového spoření, který by byl vyplácen osobě, která si jako 

účastník doplňkového spoření naspořila prostředky na osobním účtu, které daná DSS 

investovala za účelem jejich zhodnocení.  Ze třetího pilíře se tedy po ukončení spoření 

vyplácí doplňkový starobní důchod ve formě doživotního nebo dočasného doplňkového 

starobního důchodu, doplňkový výsluhový důchod ve formě doživotního, nebo dočasného 

doplňkového výsluhového důchodu, nebo může dojít k jednorázovému vyrovnání účtu 

spořitele, či mu bude vyplaceno odstupné.  

Účastníkem třetího pilíře může být zaměstnanec, který uzavřel smlouvu o tomto 

spoření s doplňkovou důchodovou společností, či jiná osoba, která ke dni uzavření účastnické 

smlouvy dovršila nejméně 18 let věku.  

 

3.3.2 Příspěvky na DDS 

Účastník si spoří finanční prostředky v doplňkové důchodové společnosti, která tyto 

prostředky investuje s cílem je zhodnotit. Příspěvky může účastník platit sám, nebo je  

i možnost, že mu na jeho účet bude přispívat zaměstnavatel. Výsledná suma samozřejmě 

záleží na odvedených příspěvcích za celou dobu spoření. Výši měsíčních příspěvků si určí 

účastník sám v účastnické smlouvě. Výše příspěvků zaměstnavatele, který platí příspěvky  

za své zaměstnance je součástí zaměstnavatelské smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem  

a DDS. Zaměstnavatel však není povinný tuto smlouvu uzavřít, pokud by ale zaměstnával 

účastníky vykonávající rizikovou práci, tak mu tato povinnost vzniká.  



37 

 

3.3.3 Doplnkové dôchodkové spoločnosti 

Doplňková důchodová společnost je akciová společnost, se sídlem na území 

Slovenské republiky, která vykonává svou činnost na základě povolení na vznik a činnost 

DDS vydaného Národní bankou Slovenska. V současné době poskytují služku doplňkových 

důchodových společností pouze AXA d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra 

banky, a.s., ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a Stabilita, d.d.s., a.s. Tyto společnosti musí mít 

vytvořený jeden výplatní doplňkový důchodový fond, který mohou tvořit pouze dluhopisové  

a peněžní investice a obchody určené na omezení devizového rizika a nejméně jeden 

příspěvkový doplňkový důchodový fond, jehož fond mohou tvořit akciové, dluhopisové 

finanční a jiné investice.  

 

3.3.4 Změny ve třetím pilíři od roku 2014 

Zásadní změnou je možnost odečíst si naspořené prostředky od základu daně. 

Maximální odpočet je však ve výši 180 EUR za rok při výši příspěvku 15 EUR za měsíc. Tuto 

možnost budou mít lidé, kteří uzavřeli smlouvu o DDS v roce 2014 nebo ti, kteří podepsáním 

dodatku souhlasí s novými podmínkami podle aktuální legislativy. Nové podmínky platné  

od 1. 1. 2014 však zahrnují i možnost výplaty doplňkového starobního důchodu, až  

po přiznání předčasného nebo řádného starobního důchodu Sociální pojišťovnou, nebo 

dovršením 62 let. Podle starých podmínek měl účastník nárok na výplatu již v 55 letech. Dále 

je zrušeno odstupné, což dříve znamenalo, že lidé toto spoření mohli vnímat i jako finanční 

rezervu a když ji potřebovali využít, tak společnost jim byla povinna vyplatit 80 % naspořené 

sumy z příspěvků zaměstnavatele i jejich vlastních a tím pádem smlouva zanikla. Podle 

nových podmínek toto již není možné, ale vznikla nová možnost a to předčasného výběru  

po 10 letech spoření. Vybrat si tedy mohou občané Slovenské republiky příspěvky, které  

si zde sami vložili i včetně zhodnocení, ovšem příspěvky zaměstnavatele zůstávají na účtu, 

dokud tato osoba nezačne pobírat předčasný, nebo řádný starobní důchod, přiznaný Sociální 

pojišťovnou. Smlouva tímto nezaniká, ale naopak se dále na ni spoří.  

  



38 

 

4 Komparace důchodových systémů 

Důchodové systémy jak v České tak i Slovenské republice jsou v mnoha parametrech 

podobné. Oba dva systémy byly zreformovány z důvodu dlouhodobého problému 

s financováním starobních důchodů ze státního systému důchodového pojištění, který je 

neudržitelný kvůli demografickým poměrům, včetně stále zvětšující se propasti mezi počtem 

pobíratelů a počtem přispívatelů do systému. Z tohoto důvodu byly vytvořeny jednotlivé 

pilíře, a to dodatečně druhý a třetí, ve kterých si občané mohou spořit na své důchody, 

a zároveň je jejich spoření podporováno státem. 

 

4.1 Porovnání důchodového pojištění v ČR a SR 

Důchodové pojištění v České a Slovenské republice bylo popsáno výše. Nyní  

si provedeme jejich srovnání. Začneme tím, že každé důchodové pojištění se řídí zákony dané 

země. V České republice je to zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů a na Slovensku zákon č. 461/2003 Z., z. o sociálnom poisteni v zneni 

neskorších predpisov. Oba dva systémy jsou průběžně financovány a to platbami sociálního 

pojištění, které do tohoto systému odvádí ekonomicky aktivní lidé. Tyto peníze jsou poté 

okamžitě přerozděleny na výplaty jednotlivých typů důchodů. Těmito důchody jsou starobní 

důchod, sirotčí důchod, vdovský a vdovecký důchod a také důchod invalidní. Nyní  

si v dalších podkapitolách uvedeme rozdíly u jednotlivých typů důchodů a také srovnáme 

výši, v jaké jsou vypláceny v České a Slovenské republice. Nutno ještě zdůraznit, že v Česku 

se všechny důchodové dávky vyplácí ze systému sociálního pojištění, ale na Slovensku jej 

mají ještě rozděleno na starobní a invalidní pojištění. 

 

4.1.1 Starobní důchod 

Pro starobní důchodce v Česku i na Slovensku platí stejná pravidla, co se týká nároku 

na důchod. Obojí občané musí dosáhnout určitého věku a také určité doby, po kterou jsou 

důchodově pojištění, aby jim nárok na důchod vznikl. Vezměme například ženu narozenou 

v roce 1963, která vychovala jedno dítě. V České republice musí získat celých 35 let doby 

pojištění, aby měla nárok na důchod, a k tomu může žádat o starobní důchod, až ve věku  

64 let a 8 měsíců, tzn. v roce 2027. Přičemž na Slovensku by mohla žena stejného roku 

narození zažádat o důchod po 15 letech důchodového pojištění, ve věku 62 let, tedy v roce 

2025. Je tedy zřejmé, že podle stávající legislativy ve Slovenské republice stačí méně, než 

poloviční doba, kdy je člověk důchodově pojištěn oproti České republice. A ženy stejného 
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roku narození mohou jít do důchodu o dva roky dříve, než v České republice. Totéž platí  

u mužů tohoto roku narození.  

Průměrná výše starobního důchodu v České republice uveřejněná Českou správou 

sociálního zabezpečení v prosinci 2013 činila 11 498 Kč. Podle statistiky Sociálnej poisťovne 

na Slovensku v prosinci činila 390,51 EUR. Podle kurzovního lístku vydaného ČNB k 7. 4. 

2014 činí 1 euro 27,445 Kč. Což po přepočtu dělá 10 717,55 Kč. Je tedy zřejmé, že průměrný 

starobní důchod na Slovensku je nižší než ten Český.  

Žádost o důchod se podává na příslušné sociální pojišťovně, podle místa trvalého 

pobytu žadatele. Podle žádosti se poté vypočítává výše důchodové dávky, která je vyplácena 

měsíčně. Stejně také platí, že český i slovenský důchodce může pobírat důchod a zároveň 

pracovat bez omezení. Také je pro důchodce možnost být nadále ekonomicky aktivní, aniž by 

o důchod vůbec zažádal. Tímto se samozřejmě důchodcům zvyšuje jejich budoucí výplata 

důchodů.  

 

4.1.2 Sirotčí důchod 

V České i Slovenské republice platí, že účelem sirotčího důchodu je zabezpečit dítě 

v případě úmrtí jeho rodičů, či osvojitelů. Platí taktéž dvojí výplata této dávky, tedy v případě 

úmrtí obou rodičů, či osvojitelů má toto nezaopatřené dítě nárok na výplatu dávky po obou 

rodičích. Nezaopatřeným dítětem poté je do doby ukončení povinné školní docházky a poté až 

do věku šestadvaceti let, v případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání, nemůže 

se připravovat na budoucí povolání, nebo pracovat kvůli nemoci či úrazu, nebo z důvodu 

dlouhodobého špatného zdravotního stavu není schopno vykonávat výdělečnou činnost.  

Dále také platí, že zemřelý musel pobírat starobní nebo invalidní důchod, či splnit 

podmínku pro nárok na starobní, či invalidní důchod. Poté se z tohoto důchodu přizná dítěti  

40 %, které mu jsou jako sirotčí důchod měsíčně vypláceny.  

Pro srovnání výše sirotčích důchodů v ČR a SR v prosinci 2013 vydala ČSSZ a SP 

jednotlivé statistiky. V České republice tedy průměrný sirotčí důchod ke konci roku 2013 

činil 5 657 Kč a na Slovensku 130,48 EUR, po přepočtu podle aktuálního kurzu ČNB 

3 581,02 Kč. Je tedy opět zřejmé, že důchod pro nezaopatřené dítě je v České republice vyšší 

než na Slovensku.  
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4.1.3 Vdovský a vdovecký důchod 

Pro obě země platí, že tyto důchody jsou typově pozůstalostní důchody a má na ně 

nárok buďto manžel, nebo manželka po svém zemřelém protějšku. Účelem je tedy zabezpečit 

příjem vdovy, či vdovce v této těžké životní situaci. Nárok vzniká dnem úmrtí této osoby  

a platí po dobu jednoho roku od vzniku nároku. Aby mohl občan pobírat tento důchod déle, 

než rok, musí splňovat určité podmínky, které se v několika bodech v Česku a na Slovensku 

liší. V České republice například má nárok na důchod po uplynutí jednoho roku vdova  

i vdovec, kteří se starají o rodiče své nebo rodiče zemřelého, kteří jsou závislí na pomoci 

druhých ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni. Toto na Slovensku neplatí.  

Také samozřejmě platí, že zemřelý musel splnit podmínku pro vznik nároku  

na invalidní nebo starobní důchod, nebo byl jeho pobíratelem. V tomto případě vdovci,  

či vdově s českým občanstvím vzniká nárok na 50 % z tohoto důchodu, ale slovenským 

občanům vzniká nárok ve výši 60 % z důchodu zemřelého, pokud podají žádost na Sociální 

pojišťovnu dle místa svého trvalého bydliště.  

Průměrná výše vdovského důchodu v prosinci 2013 dle statistik ČSSZ byla 7 216 Kč  

a vdoveckého 6 240 Kč. Ve Slovenské republice podle statistik uveřejněných SP byl 

průměrný vdovský důchod ve výši 237,33 EUR a vdovecký 183,19 EUR. Po přepočtu  

na českou měnu byl vdovský 6 513,52 Kč a vdovecký 5 027,65 Kč.  

 

4.1.4 Invalidní důchod 

Invalidní důchod již podle názvu slouží k zajištění situace, kdy má člověk dlouhodobě 

omezenou pracovní schopnost. V české republice máme tři typy invalidních důchodů, a jsou 

rozděleny podle stupně invalidity. O první stupeň invalidity se jedná v případě, kdy má člověk 

omezenou pracovní schopnost v rozmezí 35 % až 49 %. Druhý stupeň invalidity je omezení 

v rozmezí 50 % až 69 % a o třetí stupeň invalidity se jedná v případě, kdy je pracovní 

schopnost omezena o více než, 70 %. Na Slovensku jsou pouze dva typy invalidního důchodu 

a to omezení nad 70% a poté omezení od 40 do 70 %. Samozřejmě platí, že čím větší 

omezení, tím větší dávka bude vyplacena.  

Nárok na tento důchod musí vždy schválit posudkový lékař, zdali pacient je opravdu 

nemohoucí, nebo ne. Podle posudku se poté přizná procento omezení. S tímto lékařským 

rozhodnutím se musí pacient dostavit na příslušnou pobočku sociální pojišťovny, podle místa 

jeho trvalého pobytu a nárokovat tento důchod.  
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V České republice se průměrný invalidní důchod prvního stupně v prosinci 2013 

vyplácel ve výší 5 989 Kč, druhého stupně ve výši 6 675 Kč a třetího stupně ve výši 10 245 

Kč. Slovenské invalidní důchody, s omezením pod 70 %, byly v prosinci 2013 vypláceny 

v průměrné výši 193,45 EUR a s omezením nad 70 % v průměrné výši 341,80 EUR.  

Po přepočtu na českou měnu průměrný důchod s nižším omezením byl vyplácen v hodnotě 

5 309,24 Kč a důchod s vyšším omezením ve výši 9 380,7 Kč. Zde můžeme vidět,  

že kdybychom v České republice měli stále pouze dva stupně invalidity, tak výše vyplácených 

důchodů jsou téměř srovnatelné. 

 

4.2 Porovnání důchodového spoření v ČR a SR 

Jak v Česku, tak i na Slovensku byl zaveden druhý pilíř důchodového spoření 

z důvodu dlouhodobé neudržitelnosti stávajícího systému PAYG. Tedy systému, prvního 

pilíře. Řekněme, že za padesát let musíme počítat s tím, že dávky například starobního 

důchodu, jaké jsou dnes v roce 2014, nemůžeme očekávat. Právě proto byly zreformovány 

důchodové systémy a řešením by měl být druhý pilíř. Účelem druhého pilíře je tedy naspoření 

si dostatečné výše finančních prostředků, aby zabezpečily příjem ve stáří.  

Systém tohoto spoření je nastaven tak, že jsou vyvázána určitá procenta ze sociálního 

pojištění odváděného z hrubé mzdy občana a jsou převedena do osobního fondu spořitele. 

V České republice mluvíme o 3 % ze sociálního pojištění, plus spořitel musí přidat další 2 % 

ze své hrubé mzdy. Občané Slovenské republiky, podle platné legislativy v roce 2014, odvádí 

na starobní důchodové pojištění 18 % z hrubé mzdy a z tohoto jsou vyvázána 4 %,  

která sociální pojišťovna přidělí do druhého pilíře. Na Slovensku, navíc mají ještě 

dobrovolnou složku spoření, kde si může spořitel vkládat jakoukoliv částku finančních 

prostředků, které se mu budou zhodnocovat ve fondu, který si vybral. Na rozdíl od České 

republiky, si mohou občané Slovenska navíc uplatnit daňové zvýhodnění a to maximálně  

do 2 % ze svého základu daně. Toto zvýhodnění ovšem nesmí přesáhnout šedesátinásobek 

průměrné měsíční mzdy v hospodářství Slovenské republiky. 

Rozdílným faktorem v Česku a na Slovensku byla dobrovolnost tohoto spoření. V roce 

2005 kdy bylo toto spoření zavedeno na Slovensku, bylo povinné pro všechny, kteří se stali 

poprvé pojištěnými, tedy například pro absolventy vysokých škol, kteří se nechali zaměstnat, 

nebo začali podnikat a tím pádem začali poprvé platit pojistné. Nakonec tato povinnost byla 

zrušena a od 1. září 2012 až dokonce ledna 2013 bylo možné z tohoto pilíře libovolně 
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vystoupit. V České republice bylo toto spoření zavedeno až od 1. ledna 2013 a bylo od 

prvopočátku dobrovolné. Vstup v obou zemích je možný od 18 let věku, nejpozději však 

v roce, kdy občan dovrší 35. roku věku. V České i Slovenské republice si občané při vstupu 

do druhého pilíře mohou vybrat ze šesti společností, které se jim budou starat o jejich finance. 

 

4.3 Porovnání doplňkového penzijního spoření v ČR a SR 

Doplňkové důchodové spoření je v mnoha parametrech podobné, jak v České, tak 

Slovenské republice. V obou zemích má naprosto stejný účel, a to naspořit si na stáří určitou 

sumu peněz, která bude spořiteli vyplacena v důchodovém věku. Má tedy zajistit příjem jeho 

samého, popřípadě jeho rodiny. Dále platí pro obě země, že toto spoření je naprosto 

dobrovolné a smlouvu o doplňkovém penzijním spoření může uzavřít osoba starší 18 let  

a může si vybrat z několika institucí, které jsou regulovány Českou národní a Slovenskou 

národní bankou. V České republice si občané mohou vybrat z desíti společností  

a na Slovensku ze čtyř.  

Pro obě země platí, že při uzavření smlouvy si klient zvolí výši příspěvků, které bude 

na svůj důchodový účet posílat. V průběhu let tuto výši může samozřejmě měnit. Dále může 

na tuto smlouvu přispívat zaměstnavatel. Při uzavření smlouvy si zvolí typ důchodového 

fondu. Tyto fondy byly popsány v kapitolách analýzy jednotlivých důchodových systémů.  

V České republice jsou občané oproti Slovensku zvýhodnění státními příspěvky. Ty se 

pohybují v závislosti na výši příspěvků spořitele. Od 300 Kč měsíčně získává účastník spoření 

90 Kč od státu, maximálně však 230 Kč měsíčně, při úložce 1 000 Kč za měsíc. Další 

výhodou, která ovšem již platí v obou zemích, jsou daňové úlevy. Ovšem opět v České 

republice jsou vyšší, než na Slovensku. Konkrétně si mohou občané České republiky odečíst 

za zdaňovací období jednoho roku 12 000 Kč, Slováci pouhých 180 EUR, což po přepočtu  

na českou měnu podle kurzovního lístku vydanému k 7. 4. 2014 je 4 940 Kč za rok.  

 

4.4 Vlastní návrh důchodové reformy v České republice 

Jak jsme již z předešlých kapitol mohli zjistit, tak problematika důchodového systému 

je opravdu rozsáhlá. Při zohlednění snižování důchodů do budoucna, nebudou lidé schopni 

z vyplácených dávek starobního důchodu pokrýt ani své nejnutnější měsíční náklady, jako 

jsou strava a bydlení. Když se budeme zabývat pouze starobním důchodem, tak tuto situaci 

měl řešit druhý pilíř, bohužel tomu tak není a pravděpodobně asi ani nebude z důvodu malého 
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úspěchu u ekonomicky aktivních lidí. Ke konci února 2014 zveřejnily penzijní společnosti,  

že účastníků ve druhém pilíři je pouze okolo 84 000. Tedy k nijak velkému nárůstu nedošlo. 

Situace v České republice není do budoucna k udržení a bude se muset změnit. 

Stávající vláda s předsedou Bohuslavem Sobotkou ohlásila zrušení druhého pilíře. Údajně  

od roku 2016 nebude možno do druhého pilíře posílat peníze. Jak k tomuto zrušení ovšem 

dojde, ještě nebylo řečeno. Jsou varianty, jako převedení naspořených prostředků do třetího 

pilíře. Ovšem druhý pilíř tvoří i složka vyvázaných procent z prvního pilíře. Je tedy možnost, 

že budou zpět převedeny do prvního pilíře. Druhou možností by bylo převedení všech 

prostředků na třetí pilíř, ovšem to by poměrně snížilo budoucí výplatu starobního důchodu  

od státu. Je tedy mnoho otázek, jak toto důchodové spoření bude pokračovat. 

Všeobecně známou věcí je, že většině občanů chybí informovanost ohledně jejich 

možností, jak s penězi nakládat, aby jejich standardní příjem přetrval i v době, kdy budou 

nemohoucí následkem úrazu, nemoci, či dosáhnou důchodového věku. Celková finanční 

gramotnost by se měla vyučovat již od druhého stupně základní školy. Podávat dětem 

základní informace o rodinném rozpočtu, aby rozuměly tomu, co jsou náklady a výnosy 

v rámci rodiny, a jiné. Tuto činnost by měl zabezpečit stát, aby bylo toto učivo zahrnuto do 

výukových osnov. Na každé škole by poté měl působit buďto externí školitel, nebo by interní 

učitel měl mít tuto problematiku zvládnutou tak, aby ji mohl dále předávat dětem. Následně 

by se mělo ve výuce pokračovat na střední škole, ať už je jakéhokoliv zaměření. Zde by již 

studenti měli vědět, jak se zajistit na nepříjemné situace, které jim život může přivodit. Dále 

by měl být kladen důraz právě na spoření na bydlení, důchod, děti. Jak postupovat v situaci, 

kdy nemají dostatek finančních prostředků, na to, aby si své vlastní bydlení mohli zařídit,  

a tak dále. Detailní osnovy by musely být nastaveny přímo odborníky a zavedeny bez rozdílu 

ve všech školách, které připravují děti k výdělečným činnostem.  

Dalším krokem po zavedení výuky finanční gramotnosti do škol, by bylo úplně nové 

spoření, které by zabezpečovalo příjem v důchodovém věku. Toto spoření by mělo podobné 

parametry, jako má druhý pilíř, ale netýkalo by se pouze účastníka, ale i jeho dětí. Základní 

myšlenkou by tedy bylo, že už od narození dítěte je třeba mu pomoci ve spoření. Spoření by 

bylo podporováno společnostmi, které již jsou na trhu desítky let, tedy společnostmi, jako je 

Allianz, ING, Pioneer Investments, a dalšími, které mají se správou financí již dostatečné 

zkušenosti, jak v Česku, tak i v zahraničí.  
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Toto spoření by bylo povinné ze zákona pro všechny ekonomicky aktivní lidi a tito 

lidé by museli ze svého platu povinně odvádět určitou částku na spoření své i svých dětí. 

Odvody by byly zajištěny prostřednictvím zaměstnavatele a v případě osob samostatně 

výdělečně činných, by si odvody musely zajistit samostatně. Výše odvodů by nebyla omezena 

horní hranicí, ale spodní hranice by byla pro každého občana minimálně 100 Kč za měsíc. 

Když vezmeme za příklad čtyř člennou rodinu, kdy oba dva manželé pracují 

v zaměstnaneckém poměru, tak z platu manžela by odcházelo 100 Kč na jeho spoření, z platu 

manželky 100 Kč na její spoření a navíc z platu obou manželů by ještě bylo odváděno 50 Kč 

pro každé dítě. Kdyby tedy spořili v minimálních částkách, tak na účtu každého z nich bude 

za rok naspořeno 1 200 Kč, za deset let 12 000 Kč a ve věku, kdy jejich děti dosáhnou 

dospělosti, povinnost spoření by přešla právě na ně a tím pádem by si mohli zvýšit své 

odvody spoření.  

Tyto finanční prostředky by tedy spravovaly jednotlivé společnosti, které by občanům 

byly schopny nabídnout jednu ze čtyř investičních strategií. Od těch nejkonzervativnějších až 

po ty s větším investičním rizikem, ty by samozřejmě měly větší výnosové procento, než 

konzervativní fondy.  

Při minimálních částkách by si lidé na důchod nebyli schopni naspořit v patřičné výši. 

Určitě bude nutné ze své mzdy odvádět větší částky, ovšem toto opatření by mělo zabezpečit, 

aby se občané České republiky vůbec naučili odkládat své peníze, tak, jako je tomu  

ve vyspělejších zemích světa.   
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo zanalyzovat důchodové systémy v České a Slovenské republice 

a následně je porovnat. Vytvořit celistvý obraz o jednotlivých částech reformy a zjednodušit 

tak jejich pochopení.   

V práci byly rozčleněny důchodové systémy na tři části, a to na první, druhý a třetí 

pilíř. První pilíř, tedy důchodové pojištění, bylo zaměřeno na jednotlivé dávky, které jsou 

z tohoto systému vypláceny a také na jejich výpočet. Druhý pilíř byl zaměřen spíše teoreticky 

a byl zde popsán účel vzniku tohoto spoření a také vypočten důchod budoucího důchodce  

při účasti ve druhém pilíři. V kapitole o doplňkovém důchodovém spoření, tedy v kapitole, 

která se zabývala třetím pilířem, byly popsány změny, které byly provedeny v tomto spoření  

a také byly zdůrazněny daňové výhody, díky kterým je tento typ spoření oblíbenější.  

Jak Český, tak Slovenský důchodový systém měl stejnou strukturu kapitol, aby mohlo 

dojít k následnému porovnání a splnění určeného cíle práce. Cíl byl splněn a porovnání bylo 

provedeno v kapitole č. 4. Při porovnání bylo zjištěno, že v České republice jsou dávky 

vypláceny z jednotného systému sociálního pojištění, ale na Slovensku mají toto sociální 

pojištění rozčleněno ještě na starobní a invalidní pojištění. Dále bylo zjištěno, že výše 

vyplácených dávek ze sociálního pojištění v České republice je poměrně vyšší, než  

na Slovensku. Dalším důležitým zjištěním bylo, že Slováci mají daňově zvýhodněný i druhý 

pilíř důchodového spoření, zatím, co v České republice je tomu tak pouze u třetího pilíře.  

Je pravdou, že daňové zvýhodnění u třetího pilíře je i na Slovensku, ale rozhodně v menší 

míře, než v naší rodné zemi.  

Problematika důchodových systémů je velice rozsáhlá, tato práce se jí dotýká pouze 

okrajově. Dalším rozšířením této práce by mohlo být doplnění o jednotlivé statistické údaje  

o jednotlivých pilířích, také změny v systémech zapříčiněné vládou, možné zrušení druhého 

pilíře v České republice a vývoj důchodových systémů od vstupu do Evropské unie.  
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Seznam zkratek 

 

ADH  aktuální důchodová hodnota 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSOB  Československá obchodní banka 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

d.d.s.  dôchodková správcovská spoločnosť 

DDS  doplnkové dôchodkové sporenie 

DPS  doplňkové penzijní spoření 

d.s.s.  dôchodková správcovská spoločnosť 

KB  Komerční banka 

KP  koeficient přepočtu 

MSSZ  Městská správa sociálního zabezpečení 

ODP  období důchodového pojištění 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

OVZ  osobní vyměřovací základ 

PAYG  „Pay as you go“ = plať dokaď můžeš 

Pd  průměrný denní výdělek 

PDD  průměrná délka měsíce v roce 

POMB  průměrný osobní mzdový bod 



50 

 

PSSZ  Pražská správa sociálního zabezpečení 

RO  rozhodná období 

RVZ  roční vyměřovací základ 

SDS  starobné dôchodkové sporenie 

SP  Sociálna poisťovňa 

SR  Slovenská republika 

SRVZr  úhrn přepočtených výdělků 

SVDr  úhrn vyloučených dob 

VDr  vyloučené doby 

VPZ  výše výpočtového základu 

VZ  vyměřovací základ 
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