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Anotace: 

 

Důchodové pojištění v České republice představuje finanční zabezpečení 

poskytované občanům ČR. Je označováno jako tzv. „státní systém“, jelikož je financován 

ze státních finančních prostředků, které získává především z pojistného na sociální 

zabezpečení resp. z pojistného na důchodové pojištění. Důchodové pojištění se řídí 

vnitrostátními předpisy, tj. zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento zákon 

nahradil do té doby platnou právní úpravu důchodového zabezpečení obsaženou v zákoně 

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.5.2004 se i 

naše republika stala součástí EU, proto musíme mít na paměti, že vnitrostátním předpisům 

jsou nadřazeny předpisy EU – nařízení Rady (EHS) č.1408/71 a 574/72. Diplomová práce 

velmi stručně analyzuje celý důchodový systém, ukazuje způsob jeho výpočtu a uvádí 

přehled o vývoji ve vybraných létech v okrese Opava. 

 

Klíčová slova: důchod, důchodové pojištění, finance, Opava 

 

Annotation: 

 

Pension insurance in the Czech Republic represents a financial security scheme 

granted to the citizens of the CR. It is labelled as a so-called “state system” as it is funded 

from national financial means that are mainly gained from social security insurance 

contributions or pension insurance contributions. Pension insurance is governed by 

national regulations, i.e. Act 155/1995 Coll., on pension insurance. This act has superseded 

till then valid legal regulations on the pension security scheme included in Act 100/1988 

Coll., on social security scheme, as amended. Since 1 May 2004 also the Czech Republic 

has become part of the EU and thus it is necessary to keep in mind that the national 

regulations are subordinate to the EU regulations – Council Directives (EHS) 1408/71 and 

574/72. The Diploma Thesis briefly analyses the overall pension security scheme, exposes 

the method of its calculation and states an overview of its development in selected years in 

the region of Opava. 
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1 Úvod 

Sociální pojištění (důchodové pojištění a nemocenské pojištění) v má v České 

republice, stejně jako ve většině evropských zemí, velmi dlouhou historii. Jeho základy je 

nutné hledat v pojišťovacím zákonodárství ve sklonku 19. století (Bismarckova reforma 

v Německu a Taafeho reforma v Rakousku-Uhersku), na jehož principy navázalo sociálně-

pojišťovací zákonodárství Československé republiky přijímané v průběhu 20. let minulého 

století. Zákon o národním pojištění z roku 1948, na který do určité míry navázal i reformní 

proces v roce 1989, vycházel spíše z anglosaských principů (Beveridge), uplatňovaných po 

II. světové válce. Přes řadu deformací ve druhé polovině 20. století si zachovala základní 

koncepce českého sociálního pojištění mnoho společného s koncepcemi sociálně-

pojišťovacích systémů v některých zemích EU. V českém důchodovém systému zůstaly 

určité prvky (pojištění), protože dávkové nároky byly stále závislé na době zaměstnání a 

výši výdělku, i když tato závislost byla různými způsoby omezována.  

Důchodový systém v České republice se skládá ze dvou částí. Prvním pilířem je 

povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované  a průběžně financované . 

Zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je jednotná pro všechny 

pojištěnce. V oblasti organizačního a administrativního zabezpečení jsou určité odchylky 

pro některé tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). Důchod ze 

základního důchodového pojištění pobírá více než 99 % obyvatel ve věku vyšším, než je 

věková hranice pro nárok na starobní důchod. Důchodové pojištění se řídí zákonem č. 

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. 

Vedle povinného důchodového pojištění existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově 

definované , kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Toto 

penzijní připojištění se státním příspěvkem je možno podle terminologie EU považovat za 

třetí pilíř důchodového systému. Součástí  tohoto třetího pilíře jsou i produkty komerčních 

pojišťoven - zejména životního pojištění. Podíl důchodů,  které  jsou přiznávané z třetího 

doplňkového pilíře se podílí na příjmech důchodců  zatím zanedbatelnou měrou. 

Důchodové pojištění se týká každého z nás. Proto již od ukončení základní školy 

bychom se měli zajímat nebo spíše se seznámit s podmínkami a nároky na různé druhy 

důchodů. Myslíme si, že nás se důchodová problematika netýká, neboť odchod do 



starobního důchodu je ještě příliš daleko, ale mohou nastat situace, které ovlivní celý náš 

další život. Postihne nás nemoc a následně odchod do invalidního důchodu, případně 

přiznání pozůstalostního důchodu. Proto myslet na budoucnost a její zabezpečení by mělo 

být jednou z hlavních priorit každého občana. Také si musíme být vědomi i toho, že kolik 

nyní do systému pojištění odvádíme, takový jednou bude náš důchod. Jedná se tedy o 

finanční zajištění, kterým náš stát zajišťuje obyvatelstvo jak ve stáří, tak v nemoci či při 

ztrátě jednoho z manželů.  

Důchody rozdělujeme na starobní, plně invalidní a částečně invalidní, vdovské a 

vdovecké a sirotčí důchody. Starobní důchod je v současnosti hlavní nebo alespoň jedním 

z hlavním zdrojů finančního zabezpečení občana při dovršení důchodového věku a 

ukončení pracovní aktivity. V ČR mimo jiné platí, že dovrší-li zaměstnanec důchodového 

věku a jestliže pobírá důchod, může nadále pracovat.  

Práce nejprve charakterizuje důchodový věk, následně jednotlivé důchodové dávky 

a výpočet důchodu, informace o důchodech s mezinárodním prvkem a analýzu vývoje 

počtu důchodů.  

Jelikož  práce je zaměřená na okres Opava, je velká část celé problematiky 

vymezena tomuto okresu.  

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava je důležitým orgánem v přípravném 

důchodovém řízení. Neméně je orgánem, který v oblasti důchodů poskytuje veškeré 

informace občanům, organizacím i jiným státním institucím.  

Cílem práce je analyzovat důchodový systém, naznačit jeho výpočet a výši důchodu 

a zpracovat přehled o vývoji důchodů ve vybraných letech v okrese Opava.  

Získané informace byly čerpány z uvedené literatury, interních materiálů Okresní 

správy sociálního zabezpečení Opava a internetových stránek České správy sociálního 

zabezpečení Praha a ministerstva práce a sociálních věcí. 
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2 Charakteristika důchodového pojištění  

Důchodové pojištění v České republice představuje finanční zabezpečení 

poskytované občanům ČR. Je označován jako tzv. „státní systém“, je financován  

ze státních finančních prostředků, které získává především z pojistného na sociální 

zabezpečení resp. z pojistného na důchodové pojištění.  

Důchodové pojištění se řídí vnitrostátními předpisy, zákonem č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění a prováděcími předpisy. Tento zákon nahradil do té doby platnou 

právní úpravu důchodového zabezpečení obsaženou v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.5.2004 se i naše republika stala součástí 

EU, proto musíme mít na paměti, že vnitrostátním předpisům jsou nadřazeny předpisy EU 

– nařízení Rady (EHS) č.1408/71 a 574/72, jejichž předmětem jsou dávky v nemoci a 

mateřství, dávky v invaliditě a ve stáří, dávky pozůstalým a při pracovních úrazech nebo 

nemocech z povolání, pohřebné, rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti.  

Důchodové pojištění má v České republice dlouholetou tradici. Již za první 

Československé republiky ve 20. letech dvacátého století, byly přijaty právní předpisy, 

které důchodové pojištění rozšířily na prakticky všechny osoby činné v zaměstnaneckých 

vztazích. Od roku 1948 byly důchodového pojištění účastny též osoby samostatně 

výdělečně činné.  

 

2.1 Základní principy důchodového pojištění 

Jedná se o principy pomocí kterých se důchodové pojištění řídí a stručně 

charakterizují jeho platný systém. 

Základním principem je skutečnost, že účast na důchodovém pojištění je povinna 

pro všechny ekonomicky aktivní osoby, což je uloženo zákonem č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění. 

Dalším principem důchodového pojištění je princip jednotné úpravy. Znamená  

to tedy, že jednotliví pojištěnci, např. zaměstnanci v pracovním poměru, osoby ve 

služebním poměru, osoby samostatně výdělečně činné, členové družstev a ostatní skupiny 

pojištěnců, nemají v České republice samostatný systém důchodového pojištění, ale mají 

společné zásady pro nároky na důchody a jejich výpočet. 



V důchodovém pojištění ČR se objevuje princip nazývaný obligatornost dávek. 

Jedná se o princip, kdy při splnění stanovených podmínek pro důchodové pojištění vzniká 

pojištěnci právní nárok na důchod z tohoto pojištění.  

V České republice je funkce státu v oblasti důchodového pojištění důležitá, neboť 

stát garantuje výplatu důchodů jelikož se jedná o výdaje ze státního rozpočtu.  

Důležitým principem v důchodovém pojištění ČR je platba stanoveného 

pojistného. Jedná se o sazbu pojistného na důchodové pojištění. 

V důchodovém pojištění se uplatňuje princip solidarity a princip tzv. průběžného 

financování. V prvním případě se jedná o solidaritu mezi pojištěnci s vyššími příjmy 

s pojištěnci s nižšími příjmy. Tento princip se v praxi projevuje především ve způsobu 

stanovení výše důchodu, neboť od určité výše se základ pro výpočet důchodu redukuje,  

to znamená, nezohledňuje se plně. V druhém případě se jedná o solidaritu osob 

ekonomicky aktivních s osobami, které pobírají důchody, neboť vybrané pojistné na 

důchodové pojištění slouží k úhradě vyplácených důchodů. Zjednodušeně řečeno vybrané 

pojistné se průběžně spotřebovává a nevytvářejí se kapitálové fondy. 

Významným principem současného důchodového pojištění je jeho dynamičnost.  

Tato se projevuje v aktualizaci hodnoty příjmů pojištěnců při výpočtu důchodu. 

 

2.1.1 Důchodový věk  

Důchodový věk z hlediska vzniku nároku na starobní důchod podle zákona o 

důchodovém pojištění (dále jen ZDP) můžeme dělit na tzv. důchodový věk obecný a 

důchodový věk snížený. Důchodový věk obecný upravuje § 32 ZDP a to diferencovaně pro 

muže i ženy. Ženám je upraven důchodový věk podle počtu vychovaných dětí. I další 

paragrafy zmíněného zákona, § 74, 76 a 94 ZDP, se důchodovým věkem zabývají.  

2.1.2 Důchodový věk obecný 

Důchodový věk obecný je rozdílný pro muže a ženy, u žen je rozlišen počtem 

vychovaných dětí a současně zvyšování důchodového věku je výraznější než u mužů. U 

pojištěnců, kteří dosáhnou věkových hranic podle zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním 

zabezpečení (dále jen ZSZ) v době od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012 se důchodový 

věk stanoví tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém dosáhli této hranice, se u mužů 

přičítají dva měsíce a u žen čtyři měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 



31.12.1995 do dne dosažení věkových hranic podle ZSZ, a za důchodový věk se považuje 

věk dosažený v takto určeném kalendářním měsíci a dni, který se shoduje se dnem 

narození pojištěnce. Není-li takového dne v měsíci, považuje se za důchodový věk ten den, 

který je dosažen v posledním dni takto určeného měsíce. K dalšímu navyšování  

důchodového věku bude docházet platnou změnou zákona o důchodovém pojištění od 

1.1.2010.   

 

Pro informaci uvádím důchodový věk podle ZSZ a hranici důchodového věku 

podle ZDP, které jsou uvedeny v příloze č. 1, včetně příkladů.  

Hranice důchodového věku, který stanovil ZSZ činí: 

1. u mužů 60 let,  

2. u žen  

o 53 let, pokud vychovala 5 a více dětí, 

o 54 let, pokud vychovala 3 až 4 děti, 

o 55 let, pokud vychovala 2 děti, 

o 56 let, pokud vychovala 1 dítě, 

o 57 let, pokud nevychovala žádné dítě  

 

Příklad: muž narozený 12.8.1947, dosáhne 60 let 12.8.2007. K datu 12.8.2007 

přičteme navýšení za roky 1996 až 2007, tj. 12 x 2 měsíce = 24 měsíce, tj. 2 roky. Tento 

muž dosáhne důchodového věku podle ZDP dnem 12.8.2009. 

Příklad: žena narozená 12.8.1952, která vychovala 2 dítě, dosáhla 55 let dnem 

12.8.2007. K datu 12.8.2007 přičteme navýšení za roky 1996 až 2007, tj. 12 x 4 měsíce = 

48 měsíců, tj. 4 roky. Důchodového věku tato žena dosáhne dnem 12.8.2011.( viz příloha 

č. 1)  

O dalších změnách, dalším navýšení důchodového věku hovoří kapitola 2.4. – 

změny od ledna 2010.  

 

2.1.3 Důchodový věk zvláštní 

Tento typ důchodového věku se dělí na důchodový věk nižší nebo vyšší, než  

je důchodový věk obecný, jednak „uvnitř“ důchodového věku nižšího, než je důchodový 



věk obecný, podle příčin, resp. podmínek, které vznik nároku na starobní důchod v tomto 

nižším věku odůvodňují. 

Důchodový věk zvláštní, nižší nebo obecný - aplikace je podmíněna 

alternativními faktory: 

• získáním potřebné doby zaměstnání v I. pracovní kategorii, popř. 

podmíněném dalšími podmínkami, (platnost do 31.12.2018) (§74 ZDP), 

• získáním potřebné doby zaměstnání I. (II.) kategorie funkcí, (platnost do 

31.12.2018) (§74 ZDP), 

• získáním potřebné doby vybraných zaměstnání v hornictví a splněním 

dalších podmínek, (§76 ZDP), 

• dobou trvání a druhem odbojové činnosti za II. světové války (§ 94 ZDP) 

Důchodový věk zvláštní (vyšší než obecný) - zvláštní důchodový věk může být  

i vyšší než důchodový věk obecný. Je tomu tak v případech, kdy při dosažení obecného 

důchodového věku není splněna podmínka potřebné doby pojištění, takže nárok na starobní 

důchod při dosažení tohoto věku nevzniká. Pro tyto případy stanoví zákon o důchodovém 

pojištění kratší podmínku potřebné doby pojištění, 15 let a věková hranice pro muže i ženy 

je jednotná - 65 let. 

 

2.2 Rozdělení důchodového pojištění 

V současné době důchodové pojištění rozlišuje důchody přímé, jimiž se rozumí 

starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod a důchody odvozené, 

které můžeme označit též jako pozůstalostní a řadí se k nim důchod vdovský, vdovecký  

a sirotčí. Rozdíl mezi přímým a odvozeným důchodem je ten, že důchody přímé jsou 

závislé na délce doby pojištění a výdělku, oproti důchodům odvozeným, jejichž procentní 

výměra se stanoví z přímého důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl zemřelý 

nárok.  

 

2.2.1 Starobní důchod 

Starobní důchod je nejrozšířenější a nejtypičtější druh důchodu a představuje 

základní dávku důchodového pojištění. Účelem starobního důchodu je zabezpečit občany  



resp. pojištěnce v období, kdy dovršili důchodového věku a zpravidla ukončili výdělečnou 

činnost. Starobní důchody dělíme na tzv. řádný starobní důchod a na tzv. předčasný 

starobní důchod, dočasně snížený nebo trvale snížený. 

Řádný starobní důchod – nárok na důchod vyžaduje splnění dvou základních 

podmínek, které jsou obsaženy v § 29 zákona č. 155/1955 Sb. o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů. Těmito podmínkami se rozumí získání potřebné doby 

důchodového pojištění a dosažení důchodového věku.  

Pro vznik nároku na tento důchod musí pojištěnec získat nejméně 25 let doby 

pojištění a současně dosáhnout důchodového věku. Nárok nemůže vzniknout, jestliže 

pojištěnec dosáhl důchodového věku, avšak nezískal potřebnou dobu pojištění a naopak. 

Zákon také vymezuje tzv. poměrný řádný starobní důchod. U tohoto druhu starobního 

důchodu vzniká pojištěnci nárok, jestliže získal kratší dobu pojištění, nejméně však 15 let a 

dosáhl věku alespoň 65 let. Tato věková hranice je jednotná jak pro muže tak pro ženy. 

Nejnižší procentní výměra těchto důchodů činí 770 Kč. 

Dočasně snížený předčasný starobní důchod - je upraven v § 30 ZDP, který 

vymezuje, že nárok na tento typ důchodu má pojištěnec, získal-li dobu pojištění nejméně 

25 let a současně, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do dosažení 

důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky. Lze jej přiznat i zpětně, nejdříve však 

dnem splnění podmínek nároku. Současně upozorňuji na dočasnost tohoto typu důchodu, 

kdy nárok na důchod vznikne jen tehdy, pokud výše uvedené podmínky pro nárok byly 

splněny do 31.12.2006. Při dosažení důchodového věku poživatel tohoto důchodu může 

požádat o obecný starobní důchod podle § 29 ZDP.  

Výše procentní výměry tohoto typu důchodu se snižuje o 1,3 % výpočtového 

základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které scházejí od data přiznání 

důchodu do dosažení důchodového věku. Přitom výše procentní výměry nesmí být nižší 

než 770 Kč měsíčně. Pokud by procentní výměra byla nižší, upraví se na tuto částku.  

Trvale snížený předčasný starobní důchod - je upraven v § 31 ZDP který 

vymezuje, že pojištěnec má nárok na tento důchod získal-li dobu pojištění nejméně 25 let a 

do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí 

nejvýše 3 roky. Trvale snížený starobní důchod nelze přiznat zpětně, tedy se přiznává 

nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Na rozdíl od dočasně 



sníženého starobního důchodu nemůže pojištěnec trvale sníženého předčasného starobního 

důchodu požádat o přiznání obecného starobního důchodu. 

Výše procentní výměry tohoto důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu  

za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které scházejí od data přiznání důchodu  

do dosažení důchodového věku. Stejně tak procentní výměra důchodu nesmí být nižší  

než 770 Kč. 

Příklad: Občan požádá o přiznání tohoto důchodu 180 dnů před dosažením 

důchodového věku. V tomto případě dojde k trvalému krácení výpočtového základu 2 x 

0,9 = 1,8 %. Pokud občan požádá o důchod 91. den před dosažením důchodového věku, 

bude krácení stejné, 2 x 0,9 = 1,8 % a to z toho důvodu, že byla započata další 

devadesátina kalendářních dnů, která schází do dosažení důchodového věku. Tzn. pokud 

občan odejde do předčasného starobního důchodu 91 den či 180 dnů před dosažením 

důchodového věku, trvalá procentní ztráta bude stejná.  

 

2.2.2 Invalidní důchod 

Jedná se o důchod poskytovaný osobám, které se na základě posouzení zdravotního 

stavu lékařem lékařské posudkové služby staly plně invalidními nebo částečně invalidními.  

Plný invalidní důchod - za plně invalidního pojištěnce chápeme osobu, které 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  poklesla schopnost soustavné 

výdělečné činnost nejméně o 66 %, nebo je schopna pro zdravotní postižení vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek.  

Základními podmínkami pro získání plného invalidního důchodu je plná invalidita 

a získání potřebné doby pojištění, pokud již žadatel o důchod nesplnil ke dni vzniku plné 

invalidity podmínky nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku. Taktéž 

poživatelům obou typů předčasných důchodů může vzniknout nárok na plný invalidní 

důchod, pokud jejich plná invalidita vznikla před dosažením důchodového věku. [1] Nárok 

na důchod vzniká též plně invalidním je-li příčinou plné invalidity pracovní úraz. 

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li  

o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem plné invalidity. 

Podmínka potřebné doby pojištění se považuje též za splněnou, byla-li tato doba získána v 



kterémkoliv období 10 roků dokončeném po vzniku plné invalidity ( u pojištěnce mladšího 

24 let přitom činí potřebná doba pojištění 2 roky). 

Na plný invalidní důchod má nárok též osoba, která nebyla nikdy účastna pojištění, 

ale dosáhla věku 18 let a má na území ČR trvalé bydliště. Jedná se o tzv. invalidní důchod 

z mládí a i jeho výpočet je rozdílný o výpočtu ostatních důchodů.  

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je uvedena v tabulce č. 1.  

 

Věková kategorie pojištěnce Potřebná doba pojištění 

do 20 let méně než rok 

od 20 do 22 let rok 

od 22 do 24 let 2 roky 

od 24 do 26 let 3 roky 

od 26 do 28 let 4 roky 

Tabulka 1: Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod. [2] 

 

Částečný invalidní důchod - za částečně invalidního pojištěnce chápeme osobu, 

které se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížila schopnost soustavné 

výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Může se též jednat o pojištěnce, kterému dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. 

Nárok na částečný invalidní důchod má pojištěnec, který se stal částečně invalidním  

a získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal částečně invalidním následkem pracovního 

úrazu. Doba pojištění pro vznik nároku na důchod se zjišťuje stejným způsobem jako u 

plného invalidního důchodu.  

 

2.2.3 Vdovský a vdovecký důchod 

Jedná se o tzv. pozůstalostní důchod. Z názvu již vyplývá, že vdovský důchod 

náleží po úmrtí manžela a vdovecký důchod náleží zemřela-li manželka. Pro snadnější 

vysvětlení je dále popisován už jen jako vdovský důchod. Základní podmínkou pro nárok 

na vdovský důchod je existující manželství ke dni smrti jednoho z manželů a současně 

skutečnost, že zemřelý byl poživatelem starobního, plného invalidního, částečně 



invalidního důchodu nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik 

nároku na plný invalidní důchod nebo starobní důchod, nebo zemřel následkem pracovního 

úrazu. Nárok na vdovský důchod nevzniká rozvedené ženě, ani v případě, že byla na něho 

odkázána výživou. Naopak nárok na důchod bude mít jeho manželka, i když před úmrtím 

spolu nežili a jejich manželství neplnilo společenskou funkci.  

Vdova má nárok na vdovský důchod vždy po dobu jednoho roku od úmrtí manžela 

a dále v případě, že: 

• pečuje o nezaopatřené dítě, 

• pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II. – středně těžká 

závislost, ve stupni III. – těžká závislost nebo stupni IV. – úplná závislost, 

• pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije 

v domácnosti (domácnost – řídí se občanským zákoníkem) a je závislý na 

péči jiné osoby ve stupni II., III., IV., 

• je plně invalidní, 

• dosáhla věku 55 let (u žen) nebo 58 let (u mužů)nebo důchodového věku, 

je-li důchodový věk nižší 

 

Jestliže pozůstalá osoba přestane splňovat výše uvedené podmínky pro nárok na 

vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí 1 roku od smrti druhého z manželů, nárok 

zanikne. Nárok na dávku vznikne znovu pouze tehdy, jestliže pozůstalá osoba splní 

některou z výše uvedených podmínek do 5 let po zániku dřívějšího nároků na vdovský 

důchod. Pokud na základě rozhodnutí soudu pozůstalá osoba úmyslně způsobila smrt 

druhého z manželů jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu, nárok na 

vdovský nebo vdovecký důchod zaniká pravomocným rozhodnutím soudu. Nárok na 

vdovský nebo vdovecký důchod zaniká též uzavřením nového manželství. V takovém 

případě vzniká nárok na poskytnutí 12 měsíčních splátek vdovského (vdoveckého) 

důchodu. [1]  

Procentní výměra pozůstalostního důchodu činí 50 % procentní výměry starobního 

nebo plného invalidního důchodu, na který měla zemřelá osoba nárok ke dni úmrtí nebo 50 

% procentní výměry částečného invalidního důchodu zemřelého, pokud ke dni smrti 

nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní nebo plný 



invalidní důchod. Pozůstalostní důchody patří mezi důchody odvozené jak pro nárok tak 

pro jejich výši.  

 

2.2.4 Sirotčí důchod 

 Sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel jeden nebo oba 

rodiče (popř. osvojitel) nebo osoba, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů a 

dítě na ní bylo v době její smrti převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných 

příčin nemohli zajistit vlastní rodiče. K přiznání sirotčího důchodu musí být splněny 

podmínky a to, aby zemřelý byl ke dni smrti poživatelem starobního, plného nebo 

částečného invalidního důchodu, nebo aby ke dni smrti splňoval podmínku potřebné doby 

pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod 

anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Pokud jsou tyto podmínky oboustranně 

splněny,  osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů, nebo  po osobě, která 

dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů. Výše sirotčího důchodu činí 40 % procentní 

výměry důchodu zemřelého, pokud se jedná o oboustranného sirotka, pak má nárok na 40 

% procentní výměry po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi 

nebo po jeho manželovi. Pokud je osiřelé dítě osvojeno, sirotčí důchod zaniká, ale pokud 

oboustranně osiřelé dítě osvojí pouze jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, 

který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Pokud dojde ke zrušení osvojení, nárok 

na sirotčí důchod vznikne znovu, a to ve stejné výši v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen 

ke dni zrušení osvojení. [1] 

Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo 

převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě manžela, které mu 

bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič dítěte 

nebo není-li znám. 

Nárok na sirotčí důchod má dítě, které neskončilo povinnou školní docházku, a poté 

dítě studující, připravující se na budoucí povolání nebo dítě, které se nemůže připravovat  

na budoucí povolání pro nemoc či úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost a to nejdéle do 

26 let. 



Po skončení povinné školní docházky, do 18. let věku, se za nezaopatřené považuje  

i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok  

na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu v rekvalifikaci.  

 

2.2.5 Základní informace o důchodech s mezinárodním prvkem 

Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení mají velký význam pro 

zvláště migrující občany. V této oblasti rozlišujeme tři druhy mezinárodních smluv, jedná 

se o smlouvy: 

Proporcionální – které jsou založeny na principu rovného zacházení, jediného 

pojištění, sčítání dob pojištění a výplaty dávek do druhé smluvního státu. Takovým druhem 

smlouvy můžeme nazvat např. smlouvu s Německem, Rakouskem, Polskem, Kanadou, 

Chile, Izraelem, Švýcarskem, Tureckem apod.  

Teritoriální – vycházející z principu trvalého pobytu pojištěnce. V případě 

důchodu tento vyplácí stát, ve kterém má občan trvalý pobyt i za dobu pojištění v druhém 

státě. Na teritoriálním principu byla do 31.12.2008 založena pouze smlouva s bývalým 

SSSR. S Ruskou federací nyní jsou vedena nová jednání o moderní smlouvě 

proporcionálního typu.  

Kombinovaná – jedná se o proporcionální smlouvu s teritoriálními prvky. Takto 

sjednané smlouvy jsou pouze se Slovenskem a Ukrajinou. Teritoriální prvek je obsažen 

v hodnocení dob pojištění a trvalého pobytu získaných k určitému datu a jsou hodnoceny 

jedním státem bez ohledu na to, ve kterém byly dosaženy. Po tomto datu mají smlouvy již 

proporcionální charakter.  

Pokud se jedná o smlouvu se Slovenskem, je podstatné datum 31.12.1992 a sídlo 

mzdové účtárny k tomuto datu. Dnem 31.12.1992 došlo k rozdělení federace na dva 

samostatné státy – Česko a Slovensko. Pro názornost uvádím příklad: Občan v roce 2009 

žádá o přiznání starobního důchodu. Uvádí, že byl zaměstnán nepřetržitě od roku 1965 až 

do současné doby. Jedině v období od 1.1.1992 do 31.12.1993 pracoval u zaměstnavatele, 

jehož mzdová účtárna měla sídlo na Slovensku. Slovenskou dobou, za kterou bude 

přiznávat důchod Slovenská republika, je období od roku 1965 až do 31.12.1993. Za dobu 

pojištění od 1.1.1994 do roku 2009 bude přiznán důchod z českého systému pojištění.  



Obdobná situace je při smlouvě s Ukrajinou, je však založena na trvalém pobytu 

občana k datu 31.3.2003. Po tomto datu, tedy od 1.4.2003, je rovněž založena na 

principech proporcionality.  

Dnem 1.5.2004 se i Česká republika stala členským státem Evropské unie, což 

přineslo i pro nás řadu změn. (Posledními státy, které rozšířily EU na celkový počet 27, 

byly k 1.1.2007 Rumunsko a Bulharsko.) V oblasti sociálního zabezpečení, nedochází 

k harmonizaci, ani by to nebylo možné v tolika různých systémech národního 

důchodového pojištění, ale pouze k jejich koordinaci. Koordinaci systému sociálního 

zabezpečení občanů členských států EU a států EHP, kterými jsou Norsko, Lichtenštejnsko 

a Island, upravují včetně oblastí důchodů Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a Nařízení Rady 

(EHS) 574/72, kterým se stanoví postup provádění NR (EHS) 1408/71. Koordinační 

nařízení se vztahují jak na důchody starobní, tak invalidní i pozůstalostní. Základní 

principem je sčítání dob pojištění, hlavně pro získání nároku na dávku. Dalším principem 

je export dávek, což znamená, že důchod mi bude zasílán do státu, ve kterém bydlím. [2] 

 

2.3 Změny v oblasti důchodového pojištění od 1.1.2009  

 Od 1.1.2009 již došlo k některým měnám souvisejícím s prováděním důchodového 

pojištění v souvislosti s účinností přijatých právních předpisů. (pro názornost některé ze 

změn jsou níže uváděny) 

• byl zpřesněn a rozšířen okruh pojištěných osob. Nově jsou některé osoby 

účastny pouze důchodového pojištění (jedná se o vymezený okruh společníků, 

jednatelů, komandistů a členů družstev), 

• byl rozšířen a upřesněn okruh osob, které jsou považovány za osoby samostatně 

výdělečně činné (osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na 

základě autorsko právních vztahů), 

• u osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání došlo k snížení rozsahu 

zápočtu doby nezaměstnanosti v období před dosažením 55 let věku a to tak, že 

doba po kterou nenáležela podpora při nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, 

se započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.  

• rozšiřuje se dobrovolná účast na pojištění osob starších 18 let, které podaly 

přihlášku k účasti na pojištění a jejichž doba se týká činnosti v České republice 



ve prospěch zahraničního zaměstnavatele (tím se rozumí zaměstnavatel, jehož 

sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu) 

 

2.4 Změny v oblasti důchodového pojištění od 1.1.2010 

Oproti roku 2009 změn v důchodové oblasti je více a týkají se: 

• dalšího postupného navyšování důchodového věku až do cílové hranice 62 – 65 

let (viz příloha č. 1 a č.2), 

• osoby, které soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední, vyšší 

odborné nebo vysoké škole budou účastny pojištění pouze v období před rokem 

2010, 

• rozšiřuje se okruh dobrovolně pojištěných osob starších 18 let, jestliže podaly 

přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká jejich doby studia 

nebo doby pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině 

působil v diplomatických službách České republiky, 

• dochází k zavedení třístupňového invalidního důchodu místo dosavadního 

plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu, 

• ruší se sledování podmínky uzavření pracovněprávního vztahu na dobu určitou 

pro souběh s výplatou starobního důchodu po dovršení důchodového věku, 

• dochází ke změně podmínek pro nárok na předčasný starobní důchod (§31 

ZDP). S postupným nárůstem důchodového věku se doba předčasnosti 

prodlouží až na 5 let, 

• pro nárok na vdovský a vdovecký důchod již nebude rozhodující věková 

hranice 55/58 let, ale jak u muže tak i ženy dosažení věku o 4 roky nižšího, než 

činí důchodový věk muže, pokud skutečný důchodový věk není nižší, 

• nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím pěti let (dříve 3 roky). Navyšování 

na 5 let je postupné, 

• příjemce důchodu vypláceného v hotovosti držitelem poštovní licence hradí 

náklady za výplatu tohoto důchodu. (Jedná se o důchody přiznané až od 

1.1.2010) 
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3 Vývoj důchodového pojištění v letech 2003 - 2008 

 Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) jsou orgánem státní 

správy, jsou organizační složkou České správy sociálního zabezpečení se sídlem v Praze. 

Zodpovídají za prováděcí sociálního zabezpečení v rámci své působnosti a hospodaření 

s finančními prostředky jí svěřenými. Součástí OSSZ jsou i lékařské posudkové služby 

ČSSZ, které posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost pro účely sociálního 

zabezpečení.  

Vzhledem k tomu, že v době mé diplomové práce nebyl rok 2008 k dispozici, byla 

práce rozšířena o roky 2000 až 2002.   

 

3.1 Výše dávek důchodu 

Výše důchodu je závislá na dvou základních složkách, na základní výměře  

a procentní výměře. Základní výměra je dána pevnou částkou a nezávisí na počtu let doby 

pojištění, ani na výši vyměřovacích základů, rozhodných pro výpočet důchodu. Procentní 

výměra se vypočítává u každého jednotlivého pojištěnce podle ZDP samostatně, její výše 

závisí na výši příjmů zahrnutých do výpočtového základu a na celkové době pojištění 

občana. 

Základní výměra - se stanoví pevnou resp. stanovenou částkou, která je obsažena 

v zákoně číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. U 

základní výměry důchodu dochází postupně k navyšování, v současné době tato částka činí 

2170 Kč měsíčně. K poslednímu navýšení na uvedenou částku došlo v srpnu roku 2008.  

Procentní výměra - je pro každého občana individuální, odráží se v ní  doba 

celoživotního  pojištění, náhradní doby pojištění a výše započitatelných předdůchodových 

příjmů. Je nutno rozlišovat, jde-li o dobu pojištění před vznikem nebo po vzniku nároku na 

starobní důchod. (Každá doba má různou procentní sazbu.)  

Celková doba pojištění - představuje nejen dobu pojištění a dobu zaměstnání, ale  

i náhradní doby pojištění a náhradní doby. Náhradní doby pojištění a náhradní doby je 

možné použít jen za předpokladu, že v době pojištění a v době zaměstnání bylo získáno 

celkem alespoň 365 dnů, což však bývá v naprosté většině případů splněno.  

Procentní sazby – liší se podle doby vzniku nároku na důchod a to: 



a) před vznikem nároku na důchod činí 1,5 % výpočtového základu za každý 

násobek 365 dnů, 

b) po vzniku nároku činí rovněž 1,5 % výpočtového základu, ale za každých  

90 kalendářních dnů doby pojištění (tato sazba nabyla účinnosti dne 

1.července 2001 - do 30.6.2001 činila sazba 1 % za každých 90 dnů) Pro 

účely zvýšení procentní výměry důchodu po vzniku nároku na důchod se 

nezapočítávají dny neomluvené absence, neplaceného volna a doby dočasné 

pracovní neschopnosti.  

Výpočtový základ - je jedním ze základních stavebních kamenů konstrukce 

výpočtu důchodu. [3] Důchody se vyměřují danou procentní sazbou z výpočtového 

základu, který  

se zjišťuje ke dni, od něhož se přiznává důchod. V oblasti výpočtového základu se objevují 

neméně důležité pojmy, ke kterým patří: 

 

3.1.1 Osobní vyměřovací základ  

Osobní vyměřovací základ se určuje ze všech kalendářních roků rozhodného 

období, které je třicetileté a výchozím rokem je rok 1986. (k tomuto 30ti letému období 

postupně docházíme). Výpočet tohoto osobního vyměřovacího základu se rovná úhrnu 

ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období, který se vypočte jako součin 

s koeficientem 30,4167, což představuje průměrný počet kalendářních dnů připadající na 

jeden kalendářní měsíc v nepřestupném kalendářním roce, nebo-li 365:12 a podílu počtu 

kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období, snížený o součet vyloučených dnů 

v rozhodném období. Výpočet osobního vyměřovacího základu (OVZ) se dá vypočíst 

pomocí vzorce: 

OVZ = 30,4167 · úhrn RVZ / KD – V 

VZ = úhrn ročních vyměřovacích základů 

KD = počet kalendářních dnů rozhodného období 

VD = počet vyloučených kalendářních dnů v rozhodném období 

1. Roční vyměřovací základ  

Stanoví se jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za příslušný 

kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Účelem tohoto 



koeficientu  

je aktualizovat hodnotu ročního vyměřovacího základu pojištěnce, a to v závislosti na 

tempu růstu průměrné mzdy v národním hospodářství.  

3.1.2 Vyměřovací základ pojištěnce 

 Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31.12.1995 je vyměřovací základ 

stanovený pro odvod pojistného podle zvláštního zákona a za dobu před 1.1.1996 je to 

hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů před tímto 

dnem.  

Za dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu 

zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která náleží  

za pracovní úraz nebo nemoc z povolání a náhrada za ztrátu na služebním platu po 

skončení neschopnosti k službě. 

V období před 1. lednem 1996 byly hrubými výdělky též částečný invalidní 

důchod, zvláštní příspěvek horníkům, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti náležející za pracovní úraz (např. nemoc z povolání) a v neposlední řadě 

taktéž náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti k službě. 

3.1.3 Všeobecný vyměřovací základ 

 Všeobecný vyměřovací základ se přizpůsobuje skutečným započitatelným příjmům 

pojištěnce vzhledem k růstu mezd. Při stanovení výpočtového základu se totiž používají 

přizpůsobené příjmy pojištěnce. Tento prvek vyhlašuje vláda svým nařízením vždy do 30. 

září kalendářního roku následujícího po roce, za který se všeobecný vyměřovací základ 

stanoví. Tato lhůta je dána z jedné strany technickými možnostmi Českého statistického 

úřadu a z druhé strany nutností znát tento údaj natolik včas, aby mohl být používán pro 

výpočet starobního důchodu, kdy žádosti o jeho přiznání od data spadajícího do ledna 

následujícího kalendářního roku docházejí k plátcům důchodu již počátkem října běžného 

kalendářního roku. Vláda má určená závazná pravidla ke stanovení výše všeobecného 

vyměřovacího základu. Mezi tyto podmínky patří podmínka, že tento prvek se stanoví od 

odvíjející se výše průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za 

kalendářní rok. Vláda musí chránit budoucí důchodce před případným poklesem průměrné 

nominální mzdy spočívající v tom, že výše všeobecného vyměřovacího základu za 



kalendářní rok nesmí být nižší než výše všeobecného vyměřovacího základu za 

bezprostředně předcházející kalendářní rok. [2] 

3.1.4 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

Pomocí tohoto prvku se vstupuje do způsobu stanovení výpočtového základu. Je to 

podíl dvou hodnot – jednak všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který  

o 2 roky předchází roku přiznání důchodu vynásobeným přepočítacím koeficientem a 

jednak všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční 

vyměřovací základ. Pod pojmem rok přiznání důchodu se rozumí kalendářní rok, do něhož 

spadá den, od něhož se přiznává důchod. Velmi stručně řečeno jde o prvek, který se chápe 

jako mzdový vývoj od roku, za který se faktické započitatelné příjmy zjišťují, do doby 

maximálně se blížící přiznání důchodu. [2]  

Pro výpočet jsou stanoveny vzorce: 

KNVVZ  =  DK · PK 

DK  =  VVZ RPD – 2 / VVZ RR 

PK  =  PMM1 · RPD 1 / PMM1 · RPD – 2 

KNVVZ - koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

DK - dílčí koeficient 

PK - přepočítací koeficient 

VVZ  - všeobecný vyměřovací základ 

RPD   - rok přiznání důchodu 

RPD – 2 - kalendářní rok, který o 2 roky předchází rok přiznání důchodu 

RPD – 1 - kalendářní rok, který o 1 rok předchází rok přiznání důchodu 

RR - rozhodný rok  

PMM1 - průměrná měsíční mzda za 1. pololetí příslušného kalendářního roku 

 

I zde jsou stanovena závazná pravidla: uvedený koeficient se stanoví s přesností  

na čtyři desetinná místa, činí vždy nejméně hodnotu 1 – tato záruka je ochranou proti 

případnému poklesu faktické průměrné nominální mzdy v průběhu rozhodného období. 



3.1.5 Přepočítací koeficient 

Představuje určitý faktor, který celý proces zreálnění hodnoty minulého příjmu 

přibližuje období, v němž se o výši důchodu rozhoduje. Přepočítací koeficient se totiž 

stanoví jako podíl průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za první 

pololetí kalendářního roku, který o 1 rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné 

měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za 1. pololetí kalendářního roku, který 

o 2 roky předchází roku přiznání důchodu. 

3.1.6 Rozhodné období 

Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období  

30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Je dobré zmínit,  

že rozhodné období bylo v roce 1996 desetileté a každý další kalendářní rok se postupně 

vždy o 1 rok prodlužuje tak, že v roce 2016 bude činit oněch 30 kalendářních roků.  

Do rozhodného období se nezahrnuje kalendářní rok, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let 

věku, a kalendářní roky předcházející. Dále se nezahrnují kalendářní roky před rokem 

1986, ale platí výjimka, že není-li v rozhodném období počínající rokem 1986 aspoň  

5 kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce, prodlužuje se rozhodné období  

před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo ještě 1 rok s vyměřovacím základem, nejvýše 

však kalendářní rok bezprostředně následující po roce v němž pojištěnec dosáhl věku 18 

let. [2] 

Tzn., že občan, který požádá o důchod v roce 2016, bude pro něj rozhodným 

obdobím ke stanovení osobního vyměřovacího základu oněch 30 kalendářních roků (1986 

až 2015) s vyměřovacím základem. V roce 2017 již dojde k posunu a rozhodným obdobím 

pro výpočet důchodu tak již budou roky 1987 – 2016, atd.  

Toto rozhodné období je zpravidla použitelné zejména pro starobní důchody. 

Odlišné rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu může být 

v případech invalidního nebo částečně invalidního důchodu, pokud na něj vzniká nárok 

v nízkém věku důchodce. 

3.1.7 Vyloučené doby 

Pokud jde o vyloučené doby, rozlišuje se stav před účinností zákona o důchodovém 

pojištění a za jeho účinnosti. Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které  



se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro 

účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku. Doby se rozlišují na doby po 1. lednu 1996 

a po 31. prosinci 1995. 

3.1.8 Redukční hranice 

Jde o mechanismus, jehož pomocí se osobní vyměřovací základ převádí na 

„vlastní“ výpočtový základ tím, že určitá část osobního vyměřovacího základu se 

započítává plně, další část pouze 30 % a případná další část již pouze 10 %. Tento princip 

platí od účinnosti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ovšem hodnota obou 

redukčních hranic se každoročně zvyšuje, přehled redukčních hranic od roku 1996 uvádí 

tabulka č. 2. 

Číslo právního Účinnost od I. redukční hranice  II. redukční hranice v 
155/1995 Sb. 1. ledna 1996 5 000 10 000 
255/1996 Sb. 1. ledna 1997 5 600 11 200 
254/1997 Sb. 1. ledna 1998 5 900 11 800 
234/1998 Sb. 1. ledna 1999 6 100 13 000 
228/1999 Sb. 1. ledna 2000 6 300 14 200 
375/2000 Sb. 1. ledna 2001 6 600 15 300 
346/2001 Sb. 1. ledna 2002 7 100 16 800 
439/2002 Sb. 1. ledna 2003 7 400 17 900 
338/2003 Sb. 1. ledna 2004 7 500 19 200 
521/2004 Sb. 1. ledna 2005 8 400 20 500 
414/2005 Sb. 1. ledna 2006 9 100 21 800 
462/2006 Sb. 1. ledna 2007 9 600 23 300 
257/2007 Sb. 1. ledna 2008 10 000 24 800 
365/2008 Sb. 1. ledna 2009 10 500 27 000 

Tabulka 2: Přehled tzv. redukčních hranic od roku 1996. 

3.1.9 Zachovaný výpočtový základ 

Jde o záruku, že žádný z budoucích důchodů pojištěnce, který již některý z důchodů 

pobíral (nebo dosud pobírá), nesmí být vypočten z nižšího výpočtového základu, než 

z něhož byl vypočten předchozí (popř. dosavadní) důchod. 



3.1.10 Procentní sazby 

Tato sazba za doby před vznikem nároku na důchod činí 1,5 % výpočtového 

základu  

za každý násobek 365 dnů. 

Procentní sazba za doby po vzniku nároku na důchod činí taktéž 1,5 % 

výpočtového základu, ale za každých 90 kalendářních dnů doby pojištění.  

 

3.2 Souběh nároků na důchody 

Za určitých podmínek je možné, aby občan pobíral současně více druhů důchodů  

a naopak v jiných případech se současně pobírané druhy důchodů vylučují. Postup při 

těchto soubězích závisí na tom, o jaké důchody se jedná. 

Souběh nároků na starobní a pozůstalostní důchod – jsou-li splněny podmínky 

nároku na výplatu starobního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, 

vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z druhého důchodu se vyplácí polovina procentní 

výměry. Je-li výše důchodu stejná, krátí se tímto způsobem vdovský nebo vdovecký 

důchod. Výše úhrnu důchodů při souběhu není nijak omezena.[2]  

Souběh nároků na typy starobních důchodů – v tomto typu souběhu se vyskytují  

dva principy, a to princip jednoznačně určený a princip alternativní. První z nich přichází 

v úvahu především u poživatelů trvale snížených předčasných starobních důchodů, jimž 

nemůže vzniknout nárok na jiný typ starobního důchodu. Toto se vztahuje  

i na poživatele řádného starobního důchodu přiznaného v 50 letech při aplikaci nařízení 

vlády č. 557/1990 Sb., jemuž nemůže vzniknout nárok na řádný starobní důchod podle 

jiných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.[2] 

Alternativní princip se uplatňuje nejčastěji při žádosti poživatele dočasně sníženého 

předčasného starobního důchodu o přiznání řádného starobního důchodu. Tento princip  

je popsán v § 58 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, z nějž lze extrahovat text 

„jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů stejného druhu, 

vyplácí se jeden důchod, a to vyšší“.[2]  

Souběh nároků na starobní a částečně invalidní důchod – zde se klade důraz na 

souběh nároků na výplatu těchto druhů důchodů. K podmínkám na výplatu důchodu patří 

podání žádosti o jeho přiznání a u starobního důchodu ještě podmínky zvláštní – ty jsou 



vymezeny v § 37 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Proto u poživatele 

částečného invalidního důchodu, který již splnil podmínky nároku na starobní důchod, ale 

nepodal žádost o jeho přiznání, vlastně k souběhu nároků na výplaty obou důchodů 

nedochází. Z tohoto důvodu může poživatel částečného invalidního důchodu pokračovat ve 

svém zaměstnání i po splnění podmínek nároku na starobní důchod a tím si zvyšovat 

procentuální výši starobního důchodu, neboť výplata částečného invalidního důchodu 

tomuto výhodnějšímu způsobu nebrání.[2] 

Vznik nároku na výplatu starobního důchodu poživatele plného invalidního 

důchodu – tento druh souběhu je ovládán principem alternativním, tzn. že náleží vždy 

důchod jeden a to vyšší. Při stejné výši obou druhů důchodů  se uplatňuje nové pravidlo  

a to takové, že občanu náleží výplata toho důchodu, který si sám zvolil. Při podávání 

žádosti o starobní důchod poživatele plného invalidního důchodu však je třeba brát 

v úvahu několik skutečností: 

1. výše starobního důchodu je stanovena především podle zákona, resp. jeho znění  

(v případě novel), který byl v době  splnění podmínek nároku na starobní 

důchod v účinnosti; 

2. výpočtové prvky se určují podle předpisů účinných v době, od kdy se starobní 

důchod přiznává; 

3.  orgán rozhodující o žádosti o přiznání starobního důchodu porovnává „pouze“ 

výše důchodů a nepřihlíží k dalším nárokům, které mohou být vázány na 

příslušný druh důchodu. 

Ke vzniku nároku na výplatu plného invalidního důchodu poživatele starobního 

důchodu může dojít dvěma způsoby: 

1. plná invalidita vznikne následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, podstatné je zde kdy vznikla plná invalidita; zde není 

rozhodující, jestli poživatel starobního důchodu již dosáhl důchodového 

věku nebo dokonce ani kdy nastal pracovní úraz, či kdy vznikla nemoc 

z povolání 

2. plná invalidita nastala sice z tzv. obecných příčin, ale poživatel některého 

z tzv. předčasných starobních důchodů ještě nedosáhl důchodového věku. 



3.3 Zdaňování důchodů 

Obecně platí, že důchody se nezdaňují. Dani z příjmů podléhá pouze ta část 

důchodu, která za kalendářní rok přesahuje částku 288 000 Kč, tj. 24 000 Kč měsíčně 

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do této 

částky se také započítává i případný souběžný pozůstalostní důchod – poživatel (více 

důchodů) je proto povinen podat do 31. března následujícího kalendářního roku tzv. 

daňové přiznání a příslušnou částku daně z příjmů do stejného data zaplatit – jinak se 

vystavuje riziku penalizace. Do uvedené měsíční částky důchodu se nezapočítává 

například navýšení pro rehabilitaci podle zák. č. 357/2005. [2] 
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4 Analýza důchodového pojištění a návrhy řešení 

Kapitola se zabývá změnami , které se průběhu sledovaných let odrazily na  vývoji 

jednotlivých  druhů důchodů, jejich posuzování, výpočtu a stanovením hranice pro odchod. 

Změny obsažené v jednotlivých Nařízeních vlády jsou specifikovány a stručně popsané v 

jednotlivých kapitolách . Jejich dopad do vývoje  v počtech důchodů v okrese Opava je 

znázorněn v jednotlivých grafech a některých případech také porovnán s vývojem a 

počtem důchodů v České republice.  

 

4.1 Sledovaný rok 2000  

      Nařízením vlády č. 353/2000 Sb., došlo k valorizaci procentní výměry důchodu. 

Důchody přiznané před 1. lednem 1996 byly procentní výměrou zvýšeny o 9 %, u důchodů 

přiznaných od 1.ledna 1996 do 30. listopadu 2000 a důchodů přiznaných od 1.prosince 

2000 do 31. prosince 2000 došlo k navýšení procentní výměry důchodu  o 5 %. 

Nařízením vlády č. 375/2000 Sb., byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za 

rok 1999 ve výši 12 655 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu tohoto všeobecně 

vyměřovacího základu ve výši 1,0620. Pomocí tohoto nařízení se upravily částky pro 

stanovení výpočtového základu, z částky 6 300 Kč na částku 6 600 Kč a z částky 14 200Kč 

na částku 15 300 Kč. Takto upravené prvky důchodu se používaly u přiznávaných důchodů 

ode dne, které spadají do roku 2001. 

Graf č. 1 znázorňuje strukturu jednotlivých důchodů v roce 2000 a 2007. Z grafu je 

zřetelné, že řádný starobní důchod předčí ostatní důchody a nejinak tomu bylo i v dalších 

sledovaných letech. Jestliže se porovnají počty jednotlivých důchodů ve sledovaném 

období, nedochází k výrazným změnám, protože výše počtu důchodů se nepatrně zvyšuje 

nebo naopak snižuje.  
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Graf 1: Struktura důchodů dle typu v roce 2000 a 2007 v okrese Opava [3] 

 

4.2 Sledovaný rok 2001  

V roce 2001 došlo k novelizaci zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

které doznalo mnoho změn. Mezi nejdůležitější patří zvýšení sazby procentní výměry  

( ztráty) u dočasně předčasného starobního důchodu z 1 % na 1,3 % výpočtového základu a 

u trvale předčasného starobního důchodu z 0,6 % na 0,9 % výpočtového základu za 

každých i započatých 90 dnů, které scházejí do nároku na starobní důchod a taktéž ke 

zvýšení sazby procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 



zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, za dobu výdělečné činnosti vykonávané 

po dosažení důchodového věku bez pobírání tohoto důchodu, a to z 1 % na 1,5 % 

výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této výdělečné činnosti. 

Nařízením vlády č. 345/2001 Sb. došlo k valorizaci procentní výměry u všech 

druhů důchodů. U důchodů přiznaných před 1. lednem 1996 se procentní výměra zvýšila o 

11 %. Přiznané důchody od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001 a přiznávané důchody  

od 1. prosince 2001 do 31. prosince 2001 měly procentní výměru zvýšenou o 8 %. 

Vláda pomocí Nařízení vlády č. 346/2001 Sb., určila všeobecný vyměřovací základ 

za rok 2000 ve výši 13 490 Kč. a přepočítací koeficient pro aktualizaci tohoto všeobecného 

vyměřovacího základu ve výši 1,0942. Nařízení upravilo částky pro stanovení výpočtového 

základu tak, že částka 6 600 Kč byla opět zvýšena na částku 7 100 Kč. a částka 15 300 Kč 

se zvýšila na 16 800 Kč. Takto upravené prvky důležité k výpočtu důchodu se používají 

v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2002. 

4.3 Sledovaný rok 2002  

V průběhu tohoto roku došlo k další novelizaci zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění. Tato novela o důchodovém pojištění  nabyla účinnosti dne 1. 

července 2002. 

V tomto roce valorizace důchodů neproběhla.  

U všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 došlo ke změnám, na základě 

Nařízení vlády č. 439/2002 Sb., které stanovilo všeobecný vyměřovací základ ve výši 14 

640 Kč. Částky pro stanovení výpočtového základu se také pozměnily, částka 7 100 Kč se 

zvýšila na 7 400 Kč a částka 16 800 Kč se zvýšila na částku 17 900 Kč.  

K tomuto roku byl určen přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného 

vyměřovacího základu za rok 2001 ve výši 1,0693, a to prostřednictvím Nařízení vlády č. 

489/2002 Sb. 

Tyto uvedené údaje byly rozhodné pro výší přiznávaných důchodů spadajících do 

období od 1.1.2003 do 31.12.2003 

4.4 Sledovaný rok 2003 

V lednu 2003 byly nařízením vlády č. 438/2002 Sb.  valorizovány všechny 

důchody a to důchody přiznané do 31.12.21995 o částku 4% procentní výměry důchodu a 

důchody přiznané od 1.1.1996 o částku 3.8 % procentní výměry.  



Ke změně všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 došlo v důsledku  

Nařízení vlády č. 338/2003 Sb. Všeobecný vyměřovací základ byl stanoven ve výši 15 711 

Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0717. Částky, které jsou důležité pro stanovení 

výpočtového základu se zvýšily, a to z částky 7 400 Kč na 7 500 Kč a z částky 17 900 Kč 

na 19 200 Kč. Takto upravené prvky pro výpočet důchodu se použijí pro důchod 

přiznávaný do roku 2004. 

4.5 Sledovaný rok 2004 

Mnohé změny, které přijetím  Novelizací zákona  č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění  se výrazně projevily při posuzování žadatelů o důchod a  spočívají zejména ve 

zvyšování věkové hranice i po roce 2007, v omezení možnosti předčasného starobního 

důchodu zrušením dočasně předčasného starobního důchodu s tím, že tato možnost zůstane 

dočasně zachována při splnění stanovených podmínek pro poživatele částečného 

invalidního důchodu nebo bývalého poživatele plného invalidního důchodu. Změny se také 

odrazily v redukci hodnocení studia kde pro účely důchodového pojištění znamenající, že 

se bude doba studia na střední a vysoké škole před 1. lednem 1996 získaná po dosažení 

věku 18 let hodnotit nejvýše v rozsahu 6 let s tím , že se bude považovat za náhradní dobu 

pojištění, a tedy pro výši důchodů bude hodnocena pouze v rozsahu 80 % a ve zrušení 

podmínky umožňující na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti, 

atd.  

Od ledna 2004 nařízením vlády č. 337/2003 Sb. byly valorizovány všechny 

důchody přiznané před lednem 2004 o 2,5 % procentní výměry důchodu.  

Nařízením vlády č. 521/2004 Sb. byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 

2003 ve výši 16 769 Kč a výše přepočítacího koeficientu na 1,0665. Dále došlo k úpravě 

částky pro vymezení výpočtového základu z 7 500 Kč na částku 8 400 Kč a z  

   19 200 Kč na 20 500 Kč. Takto upravené prvky důležité pro výpočet důchodu se budou 

brát v úvahu pro žádosti o důchod, který  bude spadat do roku 2005. 

4.6 Sledovaný rok 2005 

V roce 2005 došlo k obdobným změnám jak v předchozích letech  

a to pomocí dvou vládních nařízení. 

Podle Nařízení vlády č. 565/2004 Sb., důchody jak starobní, invalidní plný a 

částečný, vdovský, vdovecký a sirotčí přiznané před 1. lednem 2005 měly procentní 



výměru o 5,4 % vyšší a základní výměru o 90 Kč více, tedy zvýšila se na 1 400 Kč 

měsíčně. 

Nařízení vlády č. 414/2005 Sb. vymezilo vyměřovací základ za rok 2004 v částce  

17 882 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0532. Stejné nařízení upravilo částky pro 

stanovení výpočtového základu z částky 8 400 Kč na 9 100 Kč a z částky 20 500 na částku  

21 800 Kč. Tyto prvky se pak použijí pro výpočet důchodu, za předpokladu, že 

přiznávající se důchodu bude spadat do roku 2006. 

Na grafu č.1 je zřetelné, že odchod do starobního řádného důchodu klesl o necelé 

dva tisíce, dále poklesl trvale a dočasně snížený předčasný starobní důchod, plný invalidní 

důchod a vdovský důchod. Ostatní důchody se nepatrně zvýšily. 

4.7 Sledovaný rok 2006  

Nařízením vlády č.415/2005 Sb. v roce 2006 byly valorizovány důchody od ledna 

2006 a to tak, že základní výměra důchodu byla upravena o 70 Kč, z částky 1 400 Kč na 

částku 1 470 Kč měsíčně. Procentní výměra pak byla navýšena u starodůchodců, tj. u 

důchodů přiznaných do 31.12.1995, o 6 % a u důchodů přiznaných od ledna 1996 o 4 %. 

Rozdílnou valorizací tak dochází ke srovnání výše procentní výměry důchodu přiznaných 

podle zák.č. 100/1988 Sb. nebo zák.č. 121/1975 Sb. případně ještě podle předchozího 

zákona, s důchody přiznanými podle zák.č. 155/1995 Sb.  

Došlo k zvýšení částky pro stanovení výpočtového základu zák.č. 462/2006 Sb. pro 

důchody přiznávané od 1.1.2007 a to tak, že částka 9 100 Kč, se zvýšila na částku 9 600 

Kč a částka 21 800 Kč se upravila na částku 23 300 Kč. Všeobecný vyměřovací základ pro 

rok 2005 byl stanoven částkou 18 809 Kč a přepočítací koeficient pro rok 2005 činil 

1,0707.  

4.8 Sledovaný rok 2007  

Opětovně, jako v předchozích letech, od ledna 2007 dochází k dalšímu navýšení 

základní výměry důchodu o 100 Kč měsíčně, tedy z částky 1 470 Kč na částku 1 570 Kč a 

procentní výměra důchodu u starodůchodců je valorizována o částku 6,6 % a u důchodů 

přiznaných podle zákona č. 155/1995 Sb. o částku 5,6 %.  

Nařízením vlády č. 257/2007 Sb.pro účely důchodového pojištění došlo ke 

stanovení výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a stanovení výše 

přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a to 



tak, že částku 9 600 Kč byla upravena na částku 10 000 Kč a částka 23 300 Kč se zvýšila 

na 24 800 Kč. Přepočítací koeficient byl stanoven na výši 1,0753 a všeobecný vyměřovací 

základ upraven na 20 050 Kč. Tyto částky a přepočítací koeficient pro rok 2006 byl 

následně použit pro výpočty důchodů přiznávaných v roce 2008.  

 

4.9 Vývoj počtu jednotlivých důchodů v okrese Opava v letech 2000 – 2007 

Pro přehlednější srovnání jsou znázorněny grafy vývojů počtu důchodů v okrese 

Opava v letech 2000 – 2007. Vývoj důchodu se projevil prostřednictvím změn, především 

provedených vládou, které jsou znárodněny v uvedených grafech.  
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Graf 2: Vývoj počtu starobních důchodů v okrese Opava v letech 2000 – 2007[3]  

Graf č. 2 znázorňuje vývoj všech druhů starobních důchodů ve vymezeném období 

vyvíjely. U řádného starobního důchodu dochází od roku 2000 ke snižování, ale počet 

trvale sníženého předčasného důchod se zvýšil o necelých 2000 poživatelů. Trvale snížený 

předčasný starobní důchod se během sledovaného období  zvyšoval nebo naopak snižoval. 

Docházelo k jeho kolísání.  
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Graf 3: Vývoj počtu invalidních důchodů v letech 2000 – 2007 [3] 

Graf č. 3 porovnává vývoj v počtech příjemců jednotlivých druhů invalidního 

důchodu. V porovnávaném období došlo ke snížení celkového počtu příjemců invalidních 

důchodů o 447. Na tomto snížení se podílí snižování příjemců plně invalidních důchodů 

jejichž počet se snížil o 992 poživatelů. Počet příjemců částečně invalidních důchodů se 

naopak zvýšil o 545 poživatelů. 
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V grafu č. 4 jsem porovnával vdovské a vdovecké důchody v období 2000 – 2007.  

Z grafu je zřejmé, že vdovský důchod pobírá více poživatelů v porovnání s příjemci 

vdoveckých důchodů. To tedy znamená, že dochází k vyšší úmrtností mužů než žen. 

Ve sledovaném období nedošlo u vdoveckých důchodů k výrazným výkyvům, oproti 

vdovským, kdy ve srovnání roku 2000 a roku 2007, došlo k podstatnému snížení 

poživatelek vdovských důchodů, a to o 483 případů.  
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Graf 4: Vývoj počtu sirotčího důchodu v okrese Opava v letech 2000 – 2007[3] 

Počet sirotčího důchodu je znázorněn v grafu č. 5, který poukazuje, že během roku 

2000 a roku 2007 nedošlo k dynamickým změnám. V roce 2000 byl počet tohoto důchodu 

ve výši 935, zatímco v roce 2007 se snížil o nepatrných 28 poživatelů tohoto typu 

důchodů.  

Následující grafy znázorňují vývoj v počtu celkových důchodů v České republice 

s porovnáním počtu celkových důchodů v okrese Opava v letech 2000 – 2007. Z grafů č. 6 

a č. 7 je viditelné, že v počtu důchodů dochází k postupnému zvyšování jak u mužů, tak i u 

žen. Což zvláště u žen je způsobeno dřívějším odchodem do důchodu, podle počtu 

vychovaných dětí a následně i dožíváním se vyššího věku žen a mužů.  
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Graf 5: Vývoj počtu důchodu v Opavě [3] 

 
Celorepublikový nárůst v počtu důchodů je nižší než v okrese Opava. Důvodem je 

stárnutí obyvatelstva v okrese a stále zvyšující se počty žadatelů o starobní důchody před 

dosažením důchodového věku, v některých případech až o 3 roky dříve.  
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Graf 6: Vývoj počtu důchodu v České republice [3] 



Grafy č. 8 a 9 jsou zaměřeny na vývoj průměrné výše důchodů v České republice a 

okrese Opava, rovněž v letech 2000 - 2007, a to současně ve srovnání u mužů a žen.  
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Graf 7: Vývoj průměrné výše důchodu v Opavě [3] 

Od roku 2000 do roku 2007 došlo v České republice i okrese Opava ke zvýšení 

průměrné částky vyplácených důchodů jak u žen tak i u mužů v průměru o 2000,- Kč.  

Zvýšení je způsobeno každoročními valorizacemi důchodů, redukcí osobního 

vyměřovacího základu na výpočtový základ, který je základním prvkem konstrukce 

výpočtu důchodu a zvyšováním základní výměry důchodu. 
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Graf 8: Vývoj průměrné výše důchodu v České republice [3] 

Průměrná výše důchodu žen je nižší a způsobuje ji  kratší doba zaměstnání resp. 

pojištění, odchod do starobního důchodu s ohledem na počet vychovaných dětí, nižšími 

příjmy, větším počtem náhradních dob pojištění  u žen než u mužů. 
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Graf 9: Vývoj příjmů a výdajů na důchody v letech 2003 – 2007 v České republice [3] 

 



Česká správa sociálního zabezpečení je orgánem, který vede statistiky z oblasti 

výběru pojistného na sociální zabezpečení, důchodového a nemocenského pojištění. Z výše 

uvedeného grafu č. 10 je patrné, že příjmy na důchodové pojištění od roku 2004 překračují 

výdaje na důchody pro jejich poživatele. Aktuální statistická data týkající se sociálního 

zabezpečení jsou důležitá pro vývoj ekonomiky České republiky. Vždyť například pojistné 

na sociální zabezpečení, které ČSSZ vybírá, tvoří více než třetinu příjmů státního rozpočtu. 

Je tomu tak jen proto, že ve výběru pojistného je ČSSZ a příslušnými okresními správami 

dlouhodobě úspěšná díky pravidelným kontrolám a systematické starosti o plátce 

pojistného i dlužníky.  

 

4.10 Vývoj počtu sepsaných žádostí s mezinárodním prvkem v letech 2005 - 2008  

Se vstupem České republiky do EU se Okresní správa sociálního zabezpečení 

Opava podílí na přípravném důchodovém řízení v souvislosti s podáním žádostí o všechny 

druhy důchodů s mezinárodním prvkem. Tzn., že mimo české žádosti o důchod jsou 

sepisovány příslušné formuláře pro důchod z ostatních států EU. Pro informaci počtu 

podaných žádostí je uveden následující graf.  
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Graf 10: Vývoj počtu žádosti o důchod s mezinárodním prvkem v létech 2005 – 2008    

v Opavě [3] 



Z údajů uvedených v grafech vyplývá, že od roku 2000 do roku 2007 dochází trvale 

k snižování starobních důchodů, dochází k snižování počtu dočasné snížených důchodů a 

naproti tomu k soustavnému navyšování počtu přiznaných trvale snížených starobních 

důchodů. Z tohoto vyplývá, že negativní vývoj v zaměstnanosti ovlivňuje předčasný 

odchod do předčasného starobního důchodu. Vývoj plných a částečných invalidních 

důchodů nám ukazuje, že dochází k snížení počtu poživatelů plných invalidních důchodů a 

nárůstem poživatelů částečných invalidních důchodů. Toto je způsobováno změnami při 

posuzování zdravotního stavu občanů, kdy plně invalidní důchodci po zlepšení zdravotního 

stavu přecházejí do částečné invalidity. U vývoje počtu vdovských, vdoveckých a sirotčích 

důchodů lze vidět, že stále dochází k větší úmrtnosti mužů a tím většímu podílu v počtu 

vdovských důchodů s porovnáním k počtu vdoveckých důchodů. Počet sirotčích důchodu 

je neovlivnitelný. Průměrná výše důchodu v letech 2000 až 2007 v okrese Opava 

s porovnáním s průměrnou výši důchodu v těchto letech v České republice nezaznamenává 

větších rozdílů lze říct, že je srovnatelná s celorepublikovým průměrem a v letech 2000 až 

2007 je průměrná výše důchodu u mužů v okrese Opava dokonce vyšší, než je celostátní 

průměr. Z posledního grafu vyplývá, že příjem na důchody od roku 2004 do roku 2007 

převyšuje výdaje, což nám vypovídá, že i když dochází k nárůstu v počtech pobíraných 

důchodů, je důchodový účet v přebytku, což je způsobeno nejenom nárůstem průměrných 

mezd a tím i odvodů na důchodové pojištění, ale i zlepšující se platební morálkou 

poplatníků pojistného. Rovněž se zde projevuje i postupné navyšování důchodového věku.  

Jelikož s analýzy důchodového pojištění vyplývá, že průběžné financování důchodů 

neohrožují ve větší míře různé negativní vlivy a důchodový fond je v přebytku a stabilní, 

bylo by vhodné tento fond oddělit od státního rozpočtu tak, aby přebytky, které  ve fondu 

vznikly, mohly být zhodnocovány a dále použity ve prospěch důchodců, jejichž počet 

s ohledem na poválečné ročníky a s přibývající délkou pobírání důchodu, narůstá.          

 
 
 
 
 
 
 



Jan Žurek: ANALÝZA DŮCHODOVÉHO POJÍŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

2008/2009  41 

5. Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval problematikou důchodového pojištění v České 

republice a v okrese Opava. Současně též připravovanými změnami v roce 2009 a následně 

v roce 2010 a důchody s mezinárodním prvkem podle nařízení EU, případně podle 

mezinárodních smluv. Práce se podrobněji zabývá všemi druhy důchodů, krácením u 

předčasných starobních důchodů před dosažením důchodového věku, důchodovým věkem, 

výpočtem důchodu současně s potřebnou dobou pojištění pro nároky na jednotlivé druhy 

důchodů a příklady výpočtu důchodového věku a výpočtu procentního krácení u dřívějšího 

odchodu do důchodu.  

Z uvedeného materiálu vyplývá, že člověk svým přístupem k celoživotnímu zaměstnání 

a v návaznosti na toto zaměstnání době, která je započítávána pro důchodové účely, ovlivňuje 

výši následně jakéhokoliv přiznaného důchodu. Rovněž jednotlivé grafy uvedené v mé 

diplomové práci ukazují jakým způsobem se vyvíjí jednotlivé druhy důchodů v okrese Opava 

a v některých případech v České republice. Lze říci, že pracující člověk ve svém 

produktivním věku rozhoduje o způsobu jak se zabezpečení pro případ stáří, eventuelně pro 

případ nějaké nenadále životní situace, kterou je např. invalidita, ztráta životního partnera, 

zabezpečení sirotků.  

Cílem práce bylo poukázat na vývoj důchodů v okrese Opava v letech 2000 až 2007 ve 

srovnání s Českou republikou, průměrné výše důchodu v okrese Opava a v České republice a 

poukázat na vývoj v sepisovaných důchodech v okrese Opava s mezinárodním prvkem a 

následně s vývojem příjmů a výdajů na důchody v letech 2003 až 2007.  

Závěrem je lze říci, že důchodový účet při průběžném financování důchodů lze udržet 

ve vyrovnaném stavu, že lze tento stav hodnotit jako stabilní a lze jej státem regulovat tak, 

aby nedošlo k sociálnímu otřesu.  
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Příloha č. 1 
 
Důchodový věk 
Podle zákona č. 155/1995 Sb., s dalším navýšením od 1.1.2004 
 
 

Rok 
narození 

Muži  Ženy podle počtu 
vychovaných dětí 

     

  bezdětná 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5 a více 
dětí 

§ 32 
odst. 1 

60 57 56 55 54 54 53 

§ 32 
odst. 3 

       

1942 61+2 58+4 57 55+8 54+4 54+4 53 
1943 61+4 58+8 57+4 56 54+8 54+8 53+4 
1944 61+6 59 57+8 56+4 55 55 53+8 
1945 61+8 59+4 58 56+8 55+4 55+4 54 
1946 61+10 59+8 58+4 57 55+8 55+8 54+4 
1947 62 60 58+8 57+4 56 56 54+8 
1948 62+2 60+4 59 57+8 56+4 56+4 55 
1949 62+4 60+8 59+4 58 56+8 56+8 55+4 
1950 62+6 61 59+8 58+4 57 57 55+8 
1951 62+8 61+4 60 58+8 57+4 57+4 56 
1952 62+10 61+8 60+4 59 57+8 57+8 56+4 
1953 63 62 60+8 59+4 58 58 56+8 
1954 63 62+4 61 59+8 58+4 58+4 57 
1955 63 62+8 61+4 60 58+8 58+8 57+4 
1956 63 63 61+8 60+4 59 59 57+8 
1957 63 63 62 60+8 59+4 59+4 58 
1958 63 63 62 61 59+8 59+8 58+4 
1959 63 63 62 61 60 60 58+8 
1960 63 63 62 61 60 60 59 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
 
Důchodový věk 
Podle zákona č. 155/1995 Sb., s dalším navýšením od 1.10.2010 
 

Rok  
narození 

Muž  Žena 
bezdětná

Žena 
(1 dítě) 

Žena 
(2 dítě) 

Žena 
(3 dítě) 

Žena 
(4 dítě) 

Žena 
(5 a více 

dětí) 
1942 61+2 58+4 57 55+8 54+4 54+4 53 
1943 61+4 58+8 57+4 56 54+8 54+8 53+4 
1944 61+6 59 57+8 56+4 55 55 53+8 
1945 61+8 59+4 58 56+8 55+4 55+4 54 
1946 61+10 59+8 58+4 57 55+8 55+8 54+4 
1947 62 60 58+8 57+4 56 56 54+8 
1948 62+2 60+4 59 57+8 56+4 56+4 55 
1949 62+4 60+8 59+4 58 56+8 56+8 55+4 
1950 62+6 61 59+8 58+4 57 57 55+8 
1951 62+8 61+4 60 58+8 57+4 57+4 56 
1952 62+10 61+8 60+4 59 57+8 57+8 56+4 
1953 63 62 60+8 59+4 58 58 56+8 
1954 63+2 62+4 61 59+8 58+4 58+4 57 
1955 63+4 62+8 61+4 60 58+8 58+8 57+4 
1956 63+6 63 61+8 60+4 59 59 57+8 
1957 63+8 63+4 62 60+8 59+4 59+4 58 
1958 63+10 63+8 62+4 61 59+8 59+8 58+4 
1959 64 64 62+8 61+4 60 60 58+8 
1960 64+2 64+2 63 61+8 60+4 60+4 59 
1961 64+4 64+4 63+4 62 60+8 60+8 59+4 
1962 64+6 64+6 63+8 62+4 61 61 59+8 
1963 64+8 64+8 64 62+8 61+4 61+4 60 
1964 64+10 64+10 64+4 63 61+8 61+8 60+4 
1965 65 65 64+8 63+4 62 62 60+8 
1966 65 65 65 63+8 62+4 62 61 
1967 65 65 65 64 62+8 62 61+4 
1968 65 65 65 64 63 62 61+8 
1969 65 65 65 64 63 62 62 

 


