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Anotace 

 V dnešní době  se již daleko častěji než dříve setkáváme v oblasti sociálního 

zabezpečení s mladými lidmi, kteří se již v době studia zajímají o svou budoucnost. 

Narůstá zájem o informace týkající se povinností a nároků v oblasti důchodového pojištění. 

Předložená práce je zaměřena na analýzu současného důchodového systému České 

republiky a jeho reformu. V práci je popsán vývoj důchodového pojištění, současný 

důchodový systém i výpočet a nárokovost jednotlivých dávek. Současně je zde nastíněna 

nutnost parametrických změn v souvislosti s demografickým vývojem. Součástí práce je 

zapracování přehledu nejpodstatnějších parametrických změn. V závěru je zhodnocena  

nutnost dalšího vývoje důchodového systému pro získání dlouhotrvající stability. 

Klíčová slova: důchodové pojištění, důchodové dávky, demografický vývoj, parametrické 

změny 

 

Summary 

With regard to social security, we see today more young people than in the past 

who show interest in their future while still at school. There is an increasing demand for 

information about the duties and rights regarding pension insurance. The submitted paper 

analyzes the current Czech pension system and its reform. It describes the development of 

pension insurance, current state of the pension system as well as the calculation and 

entitlement criteria for the individual benefits. The paper also points out the need to make 

parametric adjustments due to demographic trends; it also includes an overview of the 

major parametric changes. The conclusion assesses the necessity for further development 

of the pension system in order to establish long-term stability. 

Keywords: pension insurance, pension benefits, demographic trends, parametric changes 
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Seznam použitých zkratek 

ČR    Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ ČR Český statistický úřad České republiky 

D  součet kalendářních dnů  v rozhodném období snížený o vyloučené 

doby 

EHS    Evropská hospodářské společenství 

EU    Evropská unie 

HDP  hrubý domácí produkt 

k  koeficient 

kal.  kalendářní 

kat.  kategorie 

KN    koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

OSVČ   osoby samostatně výdělečně činné 

PK    přepočítací koeficient 

V    vyměřovací základ 

VO    osobní vyměřovací základ 

VP    vyměřovací základ pojištěnce za kalendářní rok 

VR    roční vyměřovací základ 

VZ    všeobecný vyměřovací základ 

ZDP    zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., v platném zně
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1.  Úvod 

 Důchodové pojištění patří mezi nejvýznamnější úseky sociální politiky, neboť 

představuje zabezpečení občanů ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele. Ve srovnání 

s jinými právními odvětvími je právo důchodového pojištění poměrně mladé. Nelze např. 

hovořit o tom, že by mělo své kořeny již v právu římském, neboť toto v rámci svého 

obsáhlého systému soukromého práva o důchodových nárocích vůbec nepojednává. Také 

pojem pensio – pense – je v římském právu chápán nikoli jako důchod, ale jako mzda. 

Z tohoto pohledu je proto používán v systému soukromého práva římského v souvislosti 

s odměnou vyplacenou v rámci námezdní smlouvy. 

 Základy práva důchodového pojištění je třeba hledat až v 18. století za vlády Marie 

Terezie. V této době bylo také poprvé zavedeno pensijní zaopatření pro státní úředníky.  

 Skutečný rozvoj práva důchodového pojištění lze však datovat de facto až do období 

první republiky. V období první republiky byla zvlášť realizována úprava pojištění 

zaměstnanců a pojištění soukromých zaměstnanců. Zákon č. 221/1924 Sb., jenž upravoval 

pojištění zaměstnanců byl vybudován na ryze pojistném principu. Pojistné bylo hrazeno 

zaměstnancem i zaměstnavatelem, každým jednou polovinou. U soukromých  zaměstnanců 

se prostředky k hrazení dávek opatřovaly výběrem pojistného, zákon č. 26/1929 Sb..         

U obou zákonů platila zásada pojistné matematiky, pojistné bylo odstupňováno pro 

jednotlivé mzdové třídy tak aby hodnota všech budoucích příjmů spolu se jměním 

pojistného ústavu stačila podle zásad pojistné matematiky k úhradě všech budoucích 

výdajů na dávky i na správní výdaje. U pojistného principu v klasicky čisté podobě se trvá 

na tom, aby vztah mezi přiznanou dávkou a pojistnou povinností odpovídal zásadám 

pojistné matematiky. 

 Přijetím zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění jenž upravoval vztahy 

důchodového pojištění pro všechny skupiny pojištěnců, v době od 1.10.1948 do 1.1.1957, 

byly zrušeny zákony 221/1924 Sb. a 26/1929 Sb.. Zákon o národním pojištění již nebyl 

postaven na matematicko pojistném principu. Sice se v něm hovoří i o pojistném na 

důchodové pojištění, toto pojistné však bylo celé za zaměstnance hrazeno 

zaměstnavatelem. V době po roce 1948 byl postupně potlačen pojistný princip a stalo se 

fakticky důchodovým zabezpečením. Na principu pojišťovacím zůstalo pouze důchodové 
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pojištění osob samostatně výdělečně činných.  Při zabezpečovacím principu je vážně 

narušena vzájemná vazba mezi právy a povinnostmi účastníků důchodového pojištění. Do 

popředí vystupují některé specifické preference, ze kterých mají prospěch jen určité 

skupiny účastníků. V této souvislosti se většinou hovoří o principu zásluhovosti. Jsou 

prosazovány jen určité skupiny či jednotlivci (existence preferovaných pracovních 

kategorií). 

 Po zákonu o národním pojištění byly přijaty další zákony a to:  zákon o sociálním 

zabezpečení č. 55/1956 Sb., zákon o sociálním zabezpečení č. 101/1964 Sb., zákon             

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků č. 102/1964 Sb., zákon o sociálním 

zabezpečení č. 121/1975 Sb. a naposledy zákon o sociálním zabezpečení 100/1988 Sb..[1]   

 Velká změna nastala od 1.1.1996, kdy došlo k reformě důchodového systému 

přijetím zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Zákon je již založen převážně na 

pojišťovacím principu. 

 Vlivem historického vývoje však není důchodové pojištění zahrnuto pouze v jednom 

jediném zákoně. Nároky na důchody, stanovení výše důchodů, výplatu důchodů při 

souběhu nároků na více důchodů a další obecné otázky týkající se nároků na důchody        

a jejich výplatu upravuje zákon o důchodovém pojištění. Otázky organizace a provádění 

důchodového pojištění včetně povinností pojištěnců, zaměstnavatelů a příjemců důchodů, 

jejich odpovědnosti a některých procesních otázek upravuje zákon č. 582/1991 Sb.,             

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Další zákon upravuje pojistné na 

důchodové pojištění tj. okruh poplatníků, stanovení výše pojistného, způsob jeho odvodu, 

sankce za porušení stanovených povinnosti atd., jedná se o zákon č. 589/1992 Sb.,              

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 Nesmíme opomenout důchodové připojištění, které je jinou soustavou než důchodové 

pojištění, je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Jedná se          

o komerční pojištění. Penzijní připojištění je založeno na občanskoprávním vztahu 

účastníka penzijního připojištění a penzijního fondu, a je dobrovolné. Cílem penzijního 

připojištění je zvýšit účastníkovi jeho příjem v poproduktivním věku nad úroveň důchodu 

ze státního důchodového pojištění. 
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2.   Současný důchodový systém 

 Důchodový systém je garantován státem jak ekonomicky tak právně. Je spravován 

státní institucí (mezi orgány provádějící důchodové pojištění patří Česká správa sociálního 

zabezpečení, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti), 

příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu. Důchodové dávky jsou nárokové (při 

splnění zákonem stanovených podmínek) a jsou soudně přezkoumatelné. Současný 

důchodový systém je v souladu s právem Evropského společenství. 

 Důchodové pojištění je založeno na principech solidarity a průběžného financování. 

Při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekonomicky aktivní 

osoby. Ve stávajícím systému je možná i dobrovolná účast na důchodovém pojištění. 

2.1   Zákon o důchodovém pojištění 

 Důchodové pojištění v České republice je v současné době upraveno zákonem              

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění (dále jen ZDP), který je 

v platnosti již od 1.1.1996. Od účinnosti tohoto zákona již došlo k mnoha reformám. 

Poslední změny byly provedeny zákonem č. 306/2008 Sb.. Další zákony, kterými byl ZDP 

upravován jsou uvedeny v příloze 1. 

 2.1.1  Okruh pojištěných osob  

 V zákoně je stanoven okruh osob, které se pro důchodové účely považují za osoby 

pojištěné ze zákona. Tento okruh pojištěných osob je uveden v § 5 odst. 1 ZDP viz příloha  

2a – 2c. 

 Zásadní změna nastala od 1.1.2009, u osob vedených pod písmenem n), tedy u osob 

vedených na úřadu práce jako uchazečů o zaměstnání. Tato změna se týká započitatelnosti 

doby, po kterou jsou vedeni na úřadu práce, jako doby pojištění při výpočtu důchodu. Tato 

změna vešla v účinnost schválením zákona č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon            

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Do 31.12.2008 se do doby 

pojištění při přiznání důchodu započítávala doba vedení na úřadu práce bez nároku na 

podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci po dobu tří let a to bez rozdílu věku žadatele. 
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Od 1.1.2009 se již při přiznání důchodu rozlišuje věk žadatele. Pokud je starší 55 let          

a evidence na úřadu práce trvá i po tomto dosaženém věku zápočet zůstává beze změny, 

změna je však citelná pro žadatele, který stanoveného věku nedosahuje, neboť evidence na 

úřadu práce je mu započtena pouze jedním rokem. Tato změna se nejvíce dotkne žadatelů 

o invalidní důchod, kteří do 31.12.2008 hravě získali dobu tří let pojištění jen vedením na 

úřadu práce. 

2.1.2  Dobrovolné důchodové pojištění 

 V současné době je stále více využívána možnost účasti na dobrovolném 

důchodovém pojištění. Občané si tak mohou chybějící dobu pojištění, kdy nebyly             

ze zákona pojištěni sami dobrovolně odpojistit. K tomuto pojištění se mohou přihlásit       

po dovršení 18 let věku. Zpočátku byla tato možnost využívána osobami zaměstnanými 

v cizině, jiný pohled na toto pojištění je však od vstupu České republiky do EU (1.5.2004). 

Později se o dobrovolné pojištění začaly zajímat i osoby jejichž studium překročilo šest let 

po 18 roku věku, a občané dlouhodobě vedení na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání  

a to hlavně za období kdy jim již nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti a toto 

období překročilo zákonem započitatelnou dobu. Dobrovolná účast na důchodovém 

pojištění je možná taktéž bez udání důvodu (např. žena v domácnosti), u této varianty je 

však pevně stanoven rozsah doby po kterou je možné platit dobrovolné pojištění a to 

nejvýše na 10 let. Toto ohraničení je odůvodnitelné tím, že v budoucnu by si mohl každý 

své nároky na důchod koupit. Dobrovolné důchodové pojištění je využíváno především 

občany, kterým nevznikl nárok na důchod z důvodu chybějící doby pojištění.                     

U dobrovolného pojištění není překážkou, že osoba je již  účastna důchodového pojištění 

ze zákona. Jediný význam tohoto souběhu spočívá pouze ve zvýšení osobního 

vyměřovacího základu při výpočtu důchodu.  V dnešní době je však stále pro některé 

občany výše platby dobrovolného pojištění vysoká, zvláště pro ty jejichž jediným příjmem 

jsou sociální dávky. 

2.1.3  Účast na důchodovém pojištění OSVČ 

 Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdělečně činné pokud vykonávají 

samostatnou výdělečnou činnost a dosáhly určitého příjmu. OSVČ je účastna pojištění jen 

jednou, i když vykonává několik činností. V současné době rozlišujeme hlavní a vedlejší 
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samostatnou výdělečnou činnost. Vedlejší samostatné činnosti jsou účastny osoby 

vykonávající zaměstnání, ve kterém dosáhli za kalendářní rok alespoň dvanáctinásobku 

minimální mzdy, osoby mající nárok na výplatu invalidního důchodu, a kterým byl přiznán 

starobní důchod, dále osoby mající nárok na rodičovský příspěvek, a osoby které pečují     

o osoby závislé na pomoci jiné osoby. 

2.1.4  Náhradní doby pojištění 

 Zákon o důchodovém pojištění hovoří o tzv. dobách pojištění, do těchto dob se 

započítávají i náhradní doby pojištění. Náhradní doby, které můžeme označit taktéž jako 

doby nepříspěvkové, mají stejně jako doby pojištění (plnohodnotné – nebo také 

příspěvkové) velký význam při výpočtu důchodu. Konkrétně při určení započitatelné doby 

pro určení procentní výměry důchodu. Podmínkou pro započitatelnost těchto dob je získání  

doby pojištění, která trvala aspoň jeden rok (tedy doby příspěvkové). Další zákonem 

stanovená podmínka určuje, že náhradní doba pojištění musela být získána na území ČR. 

Za náhradní dobu pojištění se považuje doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 

1 písm. m) až u) ZDP, viz okruh pojištěných osob.    

2.2   Skladba důchodových dávek 

 Ze systému důchodového pojištění se poskytují přímé  a odvozené důchodové dávky. 

Mezi přímé důchodové dávky patří starobní, plný invalidní a částečný invalidní důchod. 

Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody můžeme zařadit do odvozených důchodových dávek. 

Rozdíl mezi přímými a odvozenými důchody je v hodnocení dob pojištění. Přímé 

důchodové dávky se vyměřují v závislosti na dobách pojištění a výši výdělků oprávněného, 

oproti tomu odvozené důchodové dávky, se stanoví z přímého důchodu, který pobíral 

zemřelý nebo na který by měl zemřelý nárok. 

 Důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry a z procentní výměry. Základní 

výměra je stanovena pevnou částkou a je pro všechny druhy důchodů stejná. Při souběhu 

více důchodů náleží jen jednou. Na základě nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o druhém 

zvýšení důchodů v roce 2008 činí od 1.8.2008 základní výměra všech druhů důchodů bez 

rozdílu  2170,- Kč měsíčně. Procentní výměra u přímých důchodů je závislá na délce doby 

pojištění oprávněného. U pozůstalostních důchodů se stanoví příslušnou procentní sazbou 
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z procentní výměry důchodu zemřelého. Pravidelně k 30.9. kalendářního roku je stanoveno 

nařízením vlády zvyšování důchodů. U poživatelů důchodů, kteří dosáhli věku 100 let se 

automaticky od dosažení tohoto věku procentní výměra zvýší o 2000,- Kč. 

2.2.1  Skladba důchodových dávek při získání doby pojištění ČR X EU 

 Od 1.5.2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Základním      

a významným znakem koordinace systémů sociálního zabezpečení členských států je 

princip sčítání dob pojištění pro získání nároku na důchod. Tento princip je obsažen 

v nařízení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72. Uvedený princip má zajistit vznik nároku na 

důchod i těm osobám, které nezískají potřebnou dobu pojištění podle vnitrostátních 

právních předpisů. Přihlédne-li se k době získané v zahraničí podmínku získání potřebné 

doby pojištění splní, neboť při rozhodování o nároku na dávku důchodového pojištění se 

budou zohledňovat též doby pojištění, které osoba získala v členských státech. Tak nedojde 

k znevýhodnění osob pracujících ve vícero členských zemích oproti osobám, které celý 

život žily a pracovaly pouze v jednom členském státě.  

 Stejným způsobem je postupováno u osob, které získaly dobu pojištění v tzv. 

smluvním státě. Jedná se o státy, které nejsou členy EU, a s kterými má ČR uzavřeny 

Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Přehled členských států EU a smluvních 

států je uveden v příloze 3a – 3b  a  v příloze 4. 

2.3   Způsob výpočtu důchodových dávek 

 Při výpočtu důchodu je nutné znát koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího 

základu KN. Výše KN se stanoví podle vzorce: 

  

Z

K

N

V

PVz
K

•

=  
 
 
KN - se stanoví jako podíl VZ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází roku přiznání 
důchodu vynásobeného PK a VZ za kalendářní rok, za který se vypočítává roční 
vyměřovací základ. Je stanoveno, že KN musí činit vždy nejméně 1,0000. 
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VZ - všeobecný vyměřovací základ (je výše průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok, 

tento průměr je zjišťován Českým statistickým úřadem za kalendářní rok) 

PK – přepočítávací koeficient (stanoví se nařízením vlády pro úpravu VZ za kalendářní rok, 

který o 2 roky přechází přiznání důchodu) 

 VZ a PK stanoví vláda svým nařízením vždy k 30.9. kalendářního roku. V příloze 5 

jsou uvedeny KN pro roky 1996, 2000, 2004, 2009 a vzor výpočtu KN pro rok 1986. 

 Při výpočtu se setkáme i s označením VR – jedná se o roční vyměřovací základ, jde   

o součin úhrnu VP - tedy vyměřovacího základu pojištěnce (tzv. hrubých výdělků) za 

kalendářní rok a KN. 

 Po přepočtení VP na VR přistupujeme k výpočtu osobního vyměřovacího základu –

VO, ze kterého se vypočte výše důchodové dávky. Tento základ získáme pomocí vzorce: 

k
D

V
VO •=  

 

VO – osobní vyměřovací základ (měsíční průměr úhrnů VR pojištěnce za rozhodné období) 

V – vyměřovací základ pojištěnce za rozhodné období (rozumí se jím příjem pro stanovení 

pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) 

Rozhodné období (časový úsek, ve kterém se zjišťuje výše VO, začíná od roku 1986) 

D – součet kalendářních dnů v rozhodném období snížený o vyloučené doby rozhodného 

období (vyloučené doby jsou časové úseky, které se při stanovení vyměřovacího základu 

vylučují z rozhodného období) 

k – koeficient 30,4167 (průměrný počet dnů v kalendářním měsíci tj. /365:12/) 

 Vypočtený VO se dále redukuje čímž získáme tzv. výpočtový základ. Redukční 

hranice jsou opět stanoveny nařízením vlády k 30.9. kalendářního roku. Pro lepší 

pochopení redukce použijeme příklad. Osobní vyměřovací základ pojištěnce v roce 1996 je 

vypočten na 12 000,- Kč. Z tohoto vyměřovacího základu se vezme 5 000,- Kč – tato 

částka se pro výpočet započte plně a již se neredukuje. Dále se z částky od 5 001,- Kč  do  

10 000,- Kč připočte 30 % a z částky nad 10 000,- Kč se připočte již pouze 10 %. Z takto 
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provedené redukce osobního vyměřovacího základu dojdeme výpočtovému základu 

pojištěnce ve výši 6 700,- Kč. 

VO = 12 000,- Kč       neredukovaná část 5 000,- Kč   5 000,- Kč 

    redukce 30 %  5 000,- Kč •  30 % =   1 500,- Kč 

    redukce 10 %  2 000,- Kč •  10 % =     200,- Kč 

           ========= 

        výpočtový základ 6 700,- Kč 

 

Tabulka 1 

Redukční hranice pro stanovení  výpočtového základu za roky 1996 – 2009 

Rok 
Neredukovaný 

vyměřovací základ 

Redukce 
vyměřovacího 
základu 30% 

Redukce 
vyměřovacího 
základu 10% 

1996 5 000 5 001 - 10 000 nad 10 000 

1997 5 600 5 601 - 11 200 nad 11 200 

1998 5 900 5 901 - 11 800 nad 11 800 

1999 6 100 6 101 - 13 000 nad 13 000 

2000 6 300 6 301 - 14 200 nad 14 200 

2001 6 600 6 601 - 15 300 nad 15 300 

2002 7 100 7 101 - 16 800 nad 16 800 

2003 7 400 7 401 - 17 900 nad 17 900 

2004 7 500 7 501 - 19 200 nad 19 200 

2005 8 400 8 401 - 20 500 nad 20 500 

2006 9 100 9 101 - 21 800 nad 21 800 

2007 9 600 9 601 - 23 300 nad 23 300 

2008              10 000      10 001 - 24 800 nad 24 800 

2009              10 500      10 501 - 27 000 nad 27 000 

V tabulce jsou zahrnuty vyměřovací základy, které se při výpočtu neredukují, dále je zde vyznačena i hranice, 

kdy se vyměřovací základ redukuje 30 % a 10 %. Vyměřovací základy jsou uvedeny v Kč. 

 Pomocí grafu lze znázornit růst první redukční hranice, tedy neredukovaného 

vyměřovacího základu, který se při výpočtu důchodu započte v plné výši – graf 1. 

V některých letech je zvýšení podstatně vyšší – např. při srovnání roku 2001 kdy se 

hranice posunula pouze o 300,- Kč a roku 2005 kdy došlo o navýšení o celých 900,- Kč. 

Stejným způsob lze sledovat vývoj druhé redukční hranice, která se při výpočtu důchodu 

započítává 30 % - pomocí grafu lze porovnat růst obou hranic, viz graf 2. 
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Graf 1 

Znázornění růstu neredukovaného vyměřovacího základu 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grafické znázornění neredukovaného vyměřovacího základu – vývoj od roku 1996 do roku 2009. 

Graf 2 

Porovnání neredukovaného vyměřovacího základu s vyměřovacím základem 
redukovaným 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění části vyměřovacího základu, který je redukován na 30 %  v porovnání s vyměřovacím 

základem, který se při výpočtu neredukuje  - vývoj od roku 1996 do roku 2009. 
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2.4   Přímé důchodové dávky 

 Mezi přímé důchodové dávky řadíme tyto druhy důchodů: starobní důchod, plný 

invalidní důchod a částečný invalidní důchod. 

2.4.1  Starobní důchod – Důchodový věk 

 Starobní důchod lze považovat za základní důchodovou dávku z důchodového 

pojištění. Jejím účelem je zabezpečit pojištěnce po dovršení stanoveného věku, kdy se 

předpokládá pokles jeho výdělečné činnosti. Do starobního důchodu se promítá délka doby 

důchodového pojištění a výše výdělků dosahovaných v době trvání tohoto pojištění. Pro 

přiznání starobního důchodu nestačí naplnit podmínku potřebné doby pojištění, musí být 

splněna i podmínka dosažení důchodového věku. Důchodový věk je pro muže stanoven 

pevnou hranicí, u žen se důchodový věk stanoví podle počtu vychovaných dětí. Zákon       

o důchodovém pojištění pevně stanovuje důchodový věk před 1.1.1996, dále pro období od 

1.1.1996 do 31.12.2012 a pro období po 31.12.2012. 

 Důchodový věk v době před 1.1.1996 činil: 

U mužů 60 let  U žen  53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí 

       54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti 

       55 let, pokud vychovaly dvě děti 

       56 let, pokud vychovaly jedno dítě 

       57 let –  nevychovaly žádné dítě 

Pozn.: V posledním případě se nemusí jednat vždy o bezdětné ženy, může jít i o ženy, 

kterým bylo dítě odebráno z výchovných důvodů, nebo bylo soudně svěřeno do péče otce. 

 Období od 1.1.1996 do 31.12.2012   

 V tomto období se důchodový věk stanoví tak, že pojištěncům, kteří v tomto období 

dosáhnou věkových hranic uvedených v období před 1.1.1996, se ke kalendářnímu měsíci, 

ve kterém dosáhli této hranice přičítají u mužů dva kalendářní měsíce a u žen čtyři 

kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 3l.l2.1995 do dne dosažení 

věkových hranic uvedených v období před 1.1.1996. Způsob určení důchodového věku 

v tomto období je vyznačen v příloze 6. 
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 Z postupného zvyšování důchodových hranic je patrné, pomalé srovnávání věkových 

hranic mužů a žen pro zákonný nárok na důchod. 

Období po 31.12.2012 

 Zde je již opět stanovena pevná věková hranice, jak pro muže tak pro ženy. U žen se 

opět rozlišuje dosažení důchodového věku podle počtu vychovaných dětí.  

U mužů 63 let,  U žen  59 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí 

       60 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti 

       61 let, pokud vychovaly dvě děti, 

       62 let, pokud vychovaly jedno dítě 

       63 let, - nevychovaly žádné dítě 

 Současný důchodový systém zachoval nároky na snížení věkové hranice pro vznik 

nároku na starobní důchod u pojištěnců pracujících v  I. pracovní kategorii nebo               

v I. kategorii funkcí a to do 31.12.2018. Snížené věkové hranice pro tyto kategorie byly 

převzaty ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. U pojištěnců splňujících 

potřebnou dobu zaměstnání v I. pracovní kategorii či kategorii funkcí nedochází ke 

zvyšování důchodového věku, jsou zde pevně stanovené hranice pro nárok na starobní 

důchod viz tabulka 2. Do první pracovní kategorie se řadí práce na uranu, v hornictví – jak 

v hlubině, tak i na povrchu, v chemickém průmyslu atd.. Do první kategorie funkcí jsou 

zařazeni příslušníci Policie, příslušníci Vězeňské služby, nebo příslušníci ostatních 

bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb ČR. Pracovní kategorie byly zrušeny 

zákonem č. 235/1992 Sb. od 1.6.1992. 

Tabulka 2 

Věková hranice u pojištěnců pracujících v preferované pracovní kat. a kat. funkcí 
Potřebná doba v preferované pracovní   

  kategorii k 31.12.1992 
Kategorie funkcí k 

31.12.1992 

URAN HLUBINA HLUBINA POVRCH FUNKCÍ FUNKCÍ VĚK 
I.AA I.AA I.A I.B I. II. 

50 let 
* Naplnění 
expozice a 

10 let 

*Naplnění 
expozice a  15 

let 
=  =  =  =  

55 let 10 15 20  = 20 20 
56 let 9,5 14 19  = 19  = 
57 let 9 13 18  = 18  = 
58 let 8 12 16 20 16 17,5 

59 let 7,5 11 15 15 15 15 
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2.4.1.1 Starobní důchod  

 Do 31.12.2006 zákon o důchodovém pojištění rozlišoval tři typy starobních důchodů. 

Starobní důchod dle § 29 ZDP tzv. zákonný, starobní důchod před dosažením 

důchodového věku dle § 30 ZDP a starobní důchod před dosažením důchodového věku dle 

§ 31 ZDP. 

 Na starobní důchod dle § 29 ZDP vzniká nárok, jestliže pojištěnec získal dobu 

pojištění nejméně 25 let a dosáhl důchodový věk, nebo v případě, kdy získal dobu pojištění 

nejméně 15 let a dosáhl aspoň 65 let věku.Vždy musí být splněny obě podmínky, důchod 

nelze přiznat při splnění jen jedné z nich. 

 Podmínkami pro přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku dle 

§ 30 ZDP byly: - minimální doba pojištění 25 let; ke dni přiznání tohoto důchodu, byl 

pojištěnec poživatelem částečného invalidního důchodu a ke dni přiznání důchodu mu 

chyběly nejvýše dva roky. O tento druh důchodu mohli pojištěnci žádat při splnění 

uvedených podmínek do 31.12.2008. 

 Posledním typem důchodu je starobní důchod před dosažením důchodového věku dle 

§ 31 ZDP. Podmínky nároku pro přiznání důchodu jsou: - potřebná doba pojištění 

minimálně 25 let a do dosažení důchodového věku pojištěnci chybí ode dne přiznání 

nejvýše tři roky. Přiznání starobního důchodu podle § 31 ZDP vylučuje nárok na přiznání 

starobního důchodu podle § 29 ZDP. 

2.4.1.2 Výpočet a výše starobního důchodu 

 Starobní důchody se jako všechny ostatní důchody skládají ze základní a procentní 

výměry. Základní výměra důchodů činí k 1.1.2009  2170,- Kč.Výše procentní výměry 

starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu. Procentní výměra 

se skládá ze sazby za dobu pojištění získanou do vzniku zákonného nároku na starobní 

důchod a ze sazby za dobu pojištění získanou po vzniku nároku na starobní důchod. 

Nejnižší procentní výměra činí 770,- Kč. Procentní sazba za každý ucelený rok pojištění 

činí 1,5 %. Po dosažení nároku činí procentní sazba za každých ucelených 90 kalendářních 

dní výdělečné činnosti 1,5 %. (do těchto dnů se nezapočítávají dny pobírání dávek 

nemocenského pojištění, neplacené volno, absence) Vzor výpočtu starobního důchodu 

v roce 2009 viz tabulka 3. 
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 U starobního důchodu před dosažením důchodového věku dle § 30 se procentní 

výměra snižovala za každých 90 kalendářních dní i započatých o 1,3 % z výpočtového 

základu. U tohoto druhu důchodu si mohl žadatel při dosažení důchodového věku požádat 

o zákonný starobní důchod. Došlo k novému výpočtu, důchod již nebyl krácen.  

 Stejně jako u důchodu před dosažením důchodového věku dle § 30 se                          

i u předčasného starobního důchodu dle § 31 snižuje procentní výměra. Sazba tohoto 

snížení za každých 90 kal. dní i započatých činí 0,9 %. z výpočtového základu. U tohoto 

důchodu nelze při dosažení důchodového věku požádat o zákonný starobní důchod.  

 
Tabulka  3  

Údaje rozhodné pro výpočet důchodu 
 

Rok Příjem z výdělečné 
činnosti 

Vyloučené 
doby 

Koeficient Přepoč. příjem 
z výdělečné čin. 

1986           42 801  7,9470 340 140 
1987           45 904  7,7842           357 326 
1988           47 702 30 7,6107 263 046 
1989           51 465  7,4306 382 416 
1990           55 621  39 7,1683 398 708 
1991           65 789  6,2118 408 668 
1992           72 879  5,0721 369 650 
1993           78 913  4,0493 319 542 
1994           90 659  3,4157 309 664 
1995         107 551  2,8824 310 005  
1996         122 854 16 2,4344 299 076 
1997         134 999  2,2022 297 295 
1998         152 115  2,0145 306 436 
1999         162 397  1,8613 302 270 
2000         175 590  1,7461 306 598 
2001         198 650 12 1,6089 319 608 
2002         206 888  1,4993 310 178 
2003         210 890  1,4047 296 237 
2004         209 571 25 1,3172 276 047 
2005         221 307  1,2523 277 143 
2006         225 697  1,1748 265 149 
2007         231 697  1,0942 253 453 
2008         245 890  1,0000 245 890 

celkem  122         7 314 624 

V tabulce jsou zahrnuty příjmy z výdělečné činnosti a vyloučené doby, které jsou podstatnými údaji pro 

výpočet důchodu dle § 29 ZDP. Tabulka zahrnuje přepočítací koeficient a úhrn přepočtených vyměřovacích 

základů. 
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 Příklad je zpracován pro pojištěnce: Jedná se o ženu, narozenou 11.11.1950, která 

vychovala dvě děti a od skončení povinné školní docházky získala 43 let doby pojištění. 

Zákonný nárok na důchod jí vzniká dnem 11.3.2009. 

 
Výpočet důchodu: 
1) výpočet výpočtového základu 
 

k
D

V
VO •=  

 
 

−=•

−

= ,268734167,30
1228401

7314624
OV  Kč 

      
 
Výpočtový základ po redukci*: plně částka    10 500,- 
       30 % z částky 26 873-10 500   4 912,- 
         -------- 
         15 412,- Kč 
 

 
2) výpočet procentní výměry důchodu 
 
Pojištěnec získal 43 let pojištění /á 1,5 % = 64,5 % z částky 15 412,- Kč 

Procentní výměry důchodu činí: 9 940,- Kč 

 

Procentní výměra činí:      9 940,- Kč 

Základní výměra podle Nař. Vlády č. 211/2008 Sb. činí: 2 170,- Kč 

 

 

Důchodová dávka činí celkem:         12 110, Kč 
 
 
 
 
       *) Vysvětlivky 
       do    10.500,- Kč    zápočet plně                           
       nad    10.500,- Kč (do 27.000,- Kč)  30 %              
       nad               27.000,- Kč    10 %                
       Celkem       
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Při ponechání vyměřovacích základů a vyloučených dob můžeme poměřit výši 

vypočteného důchodu s výší důchodu ženy, jež se rozhodne využít možnosti odchodu do 

tzv. předčasného starobního důchodu přesně o tři roky dříve. Ženě nar. 11.1.1953, která 

vychovala 2 děti vzniká zákonný nárok dnem 11.5.2012. Doba pojištění, kterou získala ke 

dni přiznání důchodu tj. ke dni 11.5.2009 činí 40 let, doba o kterou se žena rozhodne odejít 

do důchodu dříve činí v součtu 1096 dní.  

Výpočet důchodu: 

1) výpočtový základ 

- převezmeme z prvního příkladu kde výpočtový základ činil 15 412,- Kč 

 

2) výpočet procentní výměry důchodu 
 
Pojištěnec (žena) získal 40 let pojištění/á 1,5 % = 60 % z částky 15 412,- Kč 

Procentní výměra důchodu činí: 9 247,- Kč 

Krácení za 1096 dní = 13 x úsek 90ti dnů i započ./á 0,9 % = 11,7 % z částky 15 412,- Kč 

Procentní výměra důchodu bude snížena o: 1 803,- Kč 

 

Procentní výměra činí (9247,- – 1803,-)    7 444,- Kč 

Základní výměra podle Nař. Vlády č. 211/2008 Sb. činí: 2 170,- Kč 

 

 

Důchodová dávka činí celkem:         9 614, Kč 
 
 

 Rozdíl oproti základnímu výpočtu bude citelný i při porovnání výše důchodu          

u ženy, která se rozhodla zvýšit si důchod o napracovanou dobu a žádá o přiznání až tři 

roky po zákonném nároku tj. od 11.1.2009. Opět ponecháme stejné vyměřovací základy      

i vyloučenou dobu. Bude se jednat o ženu narozenou dne 11.5.1948, která vychovala 2 děti 

a získala dobu pojištění do zákonného nároku 43 let, zákonný nárok na starobní důchod 

vznikl této ženě dne 11.1.2006. Doba získaná po zákonném nároku na důchod činí 1096 

dní. 

Výpočet důchodu: 

1) výpočtový základ 

- převezmeme z prvního příkladu kde výpočtový základ činil 15 412,- Kč 
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2) výpočet procentní výměry důchodu 
 
Pojištěnec (žena) získal 43 let pojištění/á 1,5 % = 64,5 % z částky 15 412,- Kč 

Procentní výměra důchodu činí: 9 940,- Kč 

Zvýšení za 1096 dní = 12 x úsek 90ti dnů ucelených/á 1,5 % = 18 % z částky 15 412,- Kč 

Procentní výměra důchodu bude navýšena o: 2 774,- Kč 

 

Procentní výměra činí (9940,- + 2774,-)             12 714,- Kč 

Základní výměra podle Nař. Vlády č. 211/2008 Sb. činí: 2 170,- Kč 

 

 

Důchodová dávka činí celkem:         14 884, Kč 
 

 Při výpočtech byl použit stejný VO, porovnáním těchto výpočtů je patrné, že pro 

pojištěnce je výhodnější využít možnosti zaměstnání po zákonném nároku na starobní 

důchod. (Pokud mu to umožní zdravotní stav a zaměstnavatel.) Porovnání lze znázornit      

i graficky viz graf 3. 

Graf 3 

Porovnání výše tří druhů starobních důchodů 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění výše důchodu pomáhá lepší orientaci při volbě variant, zda zvolit důchod předčasný, 

zákonný, nebo dále pracovat a navyšovat si tím svůj důchod. 
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2.4.1.3 Podmínky pro nárok na výplatu starobního důchodu při výdělečné činnosti 

 Do roku 31.12.2003 náležela výplata zákonného starobního důchodu při výkonu 

výdělečně činnosti pouze v případě uzavření pracovněprávního vztahu na dobu určitou. 

Tato doba nebyla omezena, mohla být uzavřena na rok, dva či více. Další podmínku tvořilo 

omezení výdělku. Příjem z výdělečné činnosti poživatelů starobního důchodu nesměl 

překročit dvojnásobek životního minima a to po dobu 2 let od zákonného nároku. (jednalo 

se o hrubý příjem)  Při překročení této hranice nenáležela za daný měsíc výplata důchodu. 

Od 1.1.2004 došlo k výrazné změně, souběh výplaty starobního důchodu s příjmem 

z výdělečné činnosti je možný pouze tehdy, kdy je pracovněprávní vztah uzavřen na dobu 

určitou a to nejdéle na dobu jednoho roku. Výše výdělku již není rozhodující.   

 Jestliže se výdělečně činným stane poživatel tzv. předčasného starobního důchodu, 

nenáleží mu výplata dávky až do skončení výdělečné činnosti, pokud dříve nedosáhne 

zákonného nároku na starobní důchod. 

2.4.2  Plný invalidní důchod 

 Plný invalidní důchod je další přímou dávkou důchodového pojištění. Tato dávka je 

podmíněna dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. 

 Pro nárok na plný invalidní důchod je nutné splňovat dvě podmínky. Jednou z nich je 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a druhou získání potřebné doby pojištění 

v rozhodném období. Plný invalidní důchod se přiznává v případě, že výdělečná činnost 

pojištěnce v důsledku dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně      

o 66 %, nebo je-li schopen vykonávat pro zdravotní postižení výdělečnou činnost jen za 

zcela mimořádných pracovních podmínek. Rozhodným obdobím je doba deseti let před 

vznikem invalidity, v tomto rozmezí musí získat pojištěnec alespoň 5 let pojištění. Tato 

doba je však odlišná u osob mladších 28 let. 

Potřebná doba pojištění  

 do 20 let  alespoň jeden den pojištění 
 20 – 22 let   jeden rok pojištění 
 22 – 24 let   dva roky pojištění 
 24 – 26 let   tři roky pojištění 
 26 – 28 let   čtyři roky pojištění 
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2.4.2.1 Výše plného invalidního důchodu 

 Dávka se opět skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná jako 

u ostatních důchodových dávek. Procentní výměra se stanoví sazbou 1,5 %, za každý 

kalendářní rok pojištění a dopočtený kalendářní rok, z výpočtového základu. Dopočtená 

doba je doba ode dne vzniku invalidity do dosažení věku na zákonný starobní důchod. 

2.4.3  Částečný invalidní důchod 

 Posledním z řady přímých důchodů je částečný invalidní důchod. Stejně jako plný 

invalidní důchod je jeho přiznání podmíněno dlouhodobým nepříznivým zdravotním 

stavem. 

 Částečný invalidní důchod se přiznává v případě, že výdělečná činnost pojištěnce 

v důsledku dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně o 33 %, nebo 

je-li schopen vykonávat výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek. Potřebná 

doba pojištění se stanovuje stejným způsobem jako u plného invalidního důchodu. 

2.4.3.1 Výše částečného invalidního důchodu 

 Tak jako i ostatní důchody se částečný invalidní důchod skládá ze základní                

a procentní výměry. Základní výměra je ve stejné výši jako u ostatních důchodových 

dávek. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou 0,75 %, za každý kalendářní rok 

pojištění a dopočtený kalendářní rok, z výpočtového základu.  

2.5   Odvozené důchodové dávky 

 Mezi odvozené důchodové dávky zahrnujeme dávky, u kterých se potřebná doba 

pojištění zjišťuje u zemřelého a ne u žadatele. Mezi tyto dávky patří: vdovské důchody, 

vdovecké důchody a sirotčí důchody. 

2.5.1  Vdovské a vdovecké důchody 

 Dávky jsou podmíněny existencí sociální události spočívající ve smrti manžela, 

manželky. Podmínkou pro přiznání těchto důchodových dávek, je aby zemřelý byl ke dni 

úmrtí poživatelem, některého z přímých důchodů. Pokud zemře pojištěnec, který nebyl 

poživatelem žádného druhu důchodu, je nutné prokázat zda zemřelý ke dni úmrtí splňoval 
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potřebnou dobu pojištění pro přiznání plného invalidního důchodu. Vdovský, vdovecký 

důchod je vyplácen po dobu jednoho roku od smrti druhého z manželů. 

 Vdovský, vdovecký důchod může být vyplácen i po dobu delší pokud jsou splněny 

další zákonem stanovené podmínky. Mezi něž patří : péče o nezaopatřené dítě; péče o dítě, 

které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV; péče o svého rodiče nebo 

rodiče zemřelého manžela, který s nimi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve 

stupni II, III, nebo IV; vdova či vdovec je plně invalidní; nebo dosáhla-li vdova 55 let, či 

vdovec 58 let věku. Nárok na uvedené důchodové dávky vznikne znovu je-li splněna 

některá z podmínek do pěti let po zániku dřívějšího nároku. Nárok zaniká dnem uzavření 

nového manželství.  

2.5.1.1 Výše vdovského a vdoveckého důchodu 

 Tak jako přímé důchodové dávky, tak i dávky odvozené se skládají ze základní         

a procentní výměry. Procentní výměra činí 50% výměry důchodu zemřelého. V případě, že 

pozůstalý je již poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, dojde zde k tzv. 

souběhu výplat důchodů. V tomto případě dojde k porovnání procentní výměry důchodu 

zemřelého a procentní výměry důchodu žadatele o dávku. Vyšší dávka se přiznává v plné 

výši a nižší se krátí jednou polovinou.  

2.5.2  Sirotčí důchod 

 Dítě má nárok na sirotčí důchod v případě úmrtí rodiče, či osoby, která dítě převzala 

do péče nahrazující péči rodičů a na které bylo v době smrti převážně odkázáno výživou, 

kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit rodiče. Podmínkou pro nárok na dávku je, 

aby zemřelý rodič ke dni úmrtí splňoval podmínky potřebné pro nárok na plný invalidní 

důchod nebo starobní důchod. V případě, že nejsou podmínky splněny, sirotčí důchod se 

nepřiznává.  

2.5.2.1 Výše sirotčího důchodu 

 Důchodová dávka se skládá ze základní a procentní výměry. Výše procentní výměry 

činí 40 %  z důchodu zemřelého. Pokud se stane, že dojde k úmrtí obou rodičů, má 

nezaopatřené dítě nárok na sirotčí důchod po každém rodiči. Nejedná se o souběh důchodů. 

Dochází k výplatě obou procentních výměr, pouze základní výměra se vyplácí jednou. 
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3.    Demografický vývoj 

 Nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky i dalších 

rozvinutých zemí Evropy je stárnutí populace. Tento demografický vývoj bude i nadále 

pokračovat. Přispěje k němu zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a v dalším 

období zejména prodlužující se pravděpodobná doba dožití.  

 Českým statistickým úřadem byl vypracován projekt jenž předpokládá, že v roce 

2030 by měli lidé starší 65 let tvořit 22,8 % populace v roce 2050 pak 31,3 %, což 

představuje asi 3 miliony osob. V roce 2007 tvořily osoby starší 65 let 14,6 % obyvatel 

České republiky. Český statistický úřad dále předpokládá, že v roce 2050 bude žít v České 

republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let. Podíl ekonomicky aktivních 

lidí však stále klesá. 

 Stávající demografická struktura je z ekonomického pohledu nejpříznivější, neboť se 

nyní v produktivním věku nacházejí silné demografické ročníky dvou populačních vln. 

(50. a 70. léta). Silné ročníky z 50. let se však postupně posouvají do postproduktivního 

věku čímž dochází ke slábnutí pracovního potenciálu populace. Již nyní rychle roste podíl 

osob v předdůchodovém věku, což vyvolává nutnost rozvoje celoživotního učení                

a vzdělávání starší generace, aby byl udržen její pracovní potenciál.  

 V tabulce 4 je uvedeno věkové složení obyvatel České republiky v období od roku 

1996 do roku 2006. Grafem 4 je znázorněn počet obyvatel starších 65 let, je zde zřejmé, že 

lidé se dožívají ve větším počtu vyššího věku. Prodlužování střední délky života v České 

republice patří mezi nejrychlejší v Evropě. Lidé žijí v průměru o čtyři roky déle, než tomu 

bylo před patnácti lety. Tento trend bude dle výzkumů pokračovat, každých dalších šest let 

se náš život průměrně prodlouží o jeden rok. Ze statistických průzkumů je zřetelné, že věk 

dožití se stále prodlužuje. Také trvale rostoucí střední délka života povede ke značnému 

nárůstu počtu starších osob.  
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Tabulka  4 

Věkové složení obyvatel České republiky 

Roky/věkové skl. 0 – 14 let 15 – 64 let 65 let + 

XII/1996 1 842 679 7 078 210 1 388 248 

XII/1997 1 795 032 7 102 231 1 401 862 

XII/1998 1 751 471 7 126 712 1 411 438 

XII/1999 1 707 205 7 152 815 1 418 078 

XII/2000 1 664 434 7 179 109 1 423 003 

XII/2001 1 621 862 7 170 017 1 414 557 

XII/2002 1 589 766 7 195 541 1 417 962 

XII/2003 1 554 475 7 233 788 1 423 192 

XII/2004 1 526 946 7 259 001 1 434 630 

XII/2005 1 501 331 7 293 357 1 456 391 

XII/2006 1 479 514 7 325 238 1 482 437 

Zdroj: [12]  

Graf  4  

Přenesené údaje  týkající růstu počtu občanů ve věku 65+ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pomocí grafu lze porovnat, zvyšující se počet občanů dožívajících se věku vyššího 65 let. 

Občané starší 65+ 

1340000
1360000
1380000
1400000
1420000
1440000
1460000
1480000
1500000

X
II/

19
96

X
II/

19
98

X
II/

20
00

X
II/

20
02

X
II/

20
04

X
II/

20
06

údaje k 31.12. daného roku

p
o

č
e
t 

o
b

y
v
a
te

l 
v
e
 v

ě
k
u

 

6
5
+

65+



Kateřina Slavíková : Důchodový systém České republiky a jeho reforma 

2009 22 

 Výdaje na základní důchodové pojištění činí v současné době 8,1 % HDP. Do roku 

2050 by se podle současné právní úpravy výdaje na základní důchodové pojištění zvýšily 

na 11,7 % HDP. [10] 

 Ze statistik ČSSZ lze prokazatelně doložit pravidelný nárůst počtu vyplácených 

starobních důchodů viz tabulka 5. Je zapotřebí připomenout, že ČSSZ není jediným 

plátcem důchodových dávek. Další plátci důchodových dávek jimiž jsou Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Vojenský úřad sociálního zabezpečení vyplácejí cca 60 

tis. důchodů. 

 

Tabulka  5  

Počet starobních důchodců v období XII. 1999 – XII. 2006 

 

Měsíc/rok Počet starobních důchodců 

XII.1999 1 879 883 

XII.2000 1 906 759 

XII.2001 1 922 772 

XII.2002 1 907 830 

XII.2003 1 914 219 

XII.2004 1 944 915 

XII.2005 1 961 870 

XII.2006 1 995 350 

XII.2007 2 028 865 

        Zdroj: [11] 

  

 Grafické znázornění (graf 5) jen potvrzuje skutečnost neustálého nárůstu počtu 

poživatelů starobních důchodu. Roste i doba dožití, čímž dochází i ke zvyšování výdajů na 

důchodové dávky. 
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Pomocí grafického znázornění je patrný citelný nárůst počtu vyplácených starobních důchodů. Nesmíme 

zapomenout, že mezi tyto starobní důchodce zařazujeme i poživatele předčasných starobních důchodů. 
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4.     Parametrické změny důchodového systému 

 Často se naskytne otázka proč provádět reformu důchodového systému, když se jeho 

účet nachází v přebytku. Vzhledem k tomu, že populace bude procházet výrazným 

demografickým stárnutím jsou současné přebytky  pouze dočasné. K finanční udržitelnosti  

základního důchodového pojištění a zajištění lepší dlouhodobé stability by měly přispět 

parametrické změny důchodového systému. První změny nastanou již v roce 2010. 

4.1  Nejvýznamnější změny 

 Mezi nejvýznamnější opatření v základním důchodovém pojištění patří především 

postupné zvyšování důchodového věku a postupné prodloužení doby pojištění potřebné pro 

vznik nároku na důchod. Další změny se týkají zrušení započitatelnosti doby studia jako 

náhradní doby pojištění s výjimkou posuzování nároku na invalidní důchody a postupného 

omezení zápočtu náhradních dob pojištění. Změna je taktéž provedena ve sjednocení pevné 

věkové hranice pro „trvalý“ nárok na vdovský/vdovecký důchod. Velice významnou 

změnou je nově vymezení stupně invalidity (zavedení tzv. třístupňové invalidity).  

4.2   Nárok na starobní důchod 

 Jak již bylo úvodem řečeno, nebude se prodlužovat pouze důchodový věk, ale bude 

nutné postupně získávat i obsáhlejší dobu pojištění potřebnou pro nárok na starobní 

důchod. Po provedení parametrických změn bude mít pojištěnec nárok na starobní důchod, 

jestliže získal dobu pojištění nejméně: 

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod před 

rokem 2010 

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010 

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011 

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012 

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013 

f)    30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014 

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015 

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016 



Kateřina Slavíková : Důchodový systém České republiky a jeho reforma 

2009 25 

i)   33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017 

j)   34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018 

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018 

 Pojištěnec, který nesplnil výše uvedené podmínky má nárok na starobní důchod 

pokud získal dobu pojištění nejméně: 

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let 

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

muže stejného data narození (dosažení důchodového věku pro tzv. zákonný 

starobní důchod) 

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

stanovený pro muže stejného data narození 

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

stanovený pro muže stejného data narození 

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

stanovený pro muže stejného data narození 

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

stanovený pro muže stejného data narození  

 Nově se starobní důchod přizná i pojištěnci, který nesplňuje ani jednu z výše 

uvedených podmínek, jestliže splní podmínky nároku na invalidní důchod.  

4.2.1  Důchodový věk 

 Zákon o důchodovém pojištění schválený v roce 1995 zavedl postupné zvyšování 

věkových hranic pro nárok na starobní důchod, parametrické změny na toto zvyšování 

navazují. Zvyšování hranice odchodu do důchodu je logickou reakcí na prodlužování 

lidského věku.  Hranice odchodu do důchodu by se měla ustálit na 65 letech pro muže, 

bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě. U žen, které vychovaly 2 a více dětí se 

pak důchodový věk pohybuje v rozmezí od 62 do 64 let. Současný systém stanovil 

prodlužování důchodového věku pro pojištěnce narozené v období let 1936 – 1959, díky 

nastaveným parametrickým změnám by se tento okruh pojištěnců rozšířil až po pojištěnce 

narozené v roce 1968. Věková hranice pro odchod do důchodu tedy 65 let se bude v roce 

2030 týkat mužů a bezdětných žen narozených v roce 1965. Žen, které vychovaly pouze 

jedno dítě se tento věk bude týkat v roce 2031. V 64 letech budou odcházet do důchodu 
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ženy, které vychovaly 2 děti a narodily se v roce 1967, v 63 letech pak ženy, které 

vychovaly 3 děti a narozeny jsou v roce 1968. U žen které vychovaly 4 děti bude věkové 

hranice 62 let, dosaženo postupným zvyšováním v roce 2027. Výchova pěti dětí bude 

zohledňována až do roku 2030, pevně stanovený věk 62 let (stejně jako u žen, které 

vychovaly 4 děti) bude platit pro ženy narozené 1969. Pevně stanovená hranice 

důchodového věku bude pevně stanovena u pojištěnců narozených po roce 1968. Postupné 

prodlužování důchodového věku po provedených parametrických změnách je znázorněno 

v příloze 7. 

4.2.2  Výše starobního důchodu 

 Jako dosud se bude starobní důchod skládat ze základní a procentní výměry, za každý 

ucelený rok pojištění (rozumí se 365 kalendářních dnů) získá pojištěnec 1,5 % 

z výpočtového základu. Shodně se bude navyšovat procentní výměra důchodu za dobu 

pojištění, po zákonném nároku na starobní důchod ( za každých 90 kalendářních dnů), po 

kterou pojištěnec nebude pobírat starobní ani invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně. 

 Nově si bude moci pojištěnec zvolit pobírání poloviny starobního důchodu,                

a pokračování výdělečné činnosti. V tomto případě se pojištěnci bude za každých 180 dnů 

výdělečné činnosti navyšovat procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu. 

Polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní 

výměry. 

 Další novinkou pro poživatele starobních důchodů bude i navýšení procentní výměry 

důchodu při pobírání plné výše důchodu. Navýšení se bude týkat pojištěnců, kteří dosáhli 

důchodového věku, vykonávali výdělečnou činnost a pobírali starobní důchod v plné výši. 

Za každých 360 kalendářních dnů se jim pak procentní výměra důchodu navýší o 0,4 % 

výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu bude mít 

pojištěnec vždy po dvou letech, nebo po skončení výdělečné činnosti. 

 Významná změna však nastane u výpočtu důchodu před dosažením důchodového 

věku (tzv. předčasného starobního důchodu). Nastavené parametrické změny nově 

stanovují, za období prvních 720 kalendářních dnů se procentní výměra důchodu snižuje     

o 0,9 % výpočtového základu a za období od 721. kalendářního dne dochází ke snížení      
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o 1,5 % výpočtového základu. Zákonem je nadále stanovena podmínka, že procentní 

výměra po tomto snížení nesmí být nižší než 770,- Kč. 

4.2.3  Podmínky stanovené pro souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné 

činnosti 

 Nově již nebude muset mít pojištěnec uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, jak je 

dosud stanoveno v ZDP. U starobního důchodu před dosažení důchodového věku nadále 

platí, že výplata důchodu nenáleží až do dosažení důchodového věku, pokud je 

vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo 

podpora při rekvalifikaci.  

4.3   Přehodnocení definice plné a částečné invalidity 

 ZDP již nebude rozlišovat částečnou a plnou invaliditu. Nově se stane pojištěnec 

invalidním pokud jeho pracovní schopnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu poklesne nejméně o 35 %. Invalidita se rozdělí do tří stupňů a to následujícím 

způsobem: 

a) invalidita prvního stupně – nastane v případě, kdy pracovní schopnost pojištěnce 

poklesne nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, 

b) invalidita druhého stupně – nastane v případě, kdy pracovní schopnost pojištěnce 

poklesne nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, 

c) invalidita třetího stupně – nastane v případě, kdy pracovní schopnost pojištěnce 

poklesne nejméně o 70 %. 

 Pracovní schopností pojištěnce se rozumí jeho schopnost vykonávat výdělečnou 

činnost. (vzhledem k jeho tělesným i duševním schopnostem) Při určování stupně 

invalidity se vždy posuzuje pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost se stavem, 

který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

4.3.1  Potřebná doba pojištění 

 Změnou, která není zanedbatelná je zde určení potřebné doby pojištění u pojištěnců 

starších 38 let. Zde se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod 
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nebude zjišťovat pouze z posledních 10 roků před vznikem invalidity, ale  považuje za 

splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity. 

Potřebná doba pojištění přitom činí deset roků. 

4.3.2  Výše invalidního důchodu 

 Invalidní důchod bude nadále tvořen základní a procentní výměrou. U procentní 

výměry však dochází ke znatelným rozdílům, které jsou dány stupněm přiznané invalidity. 

Výše procentní výměry u invalidity prvního stupně činí za každý ucelený rok doby 

pojištění 0,5 % výpočtového základu. U druhého stupně invalidity činí výše této výměry 

0,75 % výpočtového základu a u třetího stupně invalidity činí výše procentní výměry za 

každý ucelený rok 1,5 % výpočtového základu. U invalidních důchodů se navyšuje 

procentní výměra i za tzv. dopočtenou dobu. Nově by se dopočtená doba započítávala plně 

v případě, že bude období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto 

dobou českého pojištění nebo pokud invalidita vznikla následkem pracovního úrazu. 

Dopočtenou dobu bude možné započíst plně také v případě, že doba která není kryta dobou 

českého pojištění, je kratší jednoho roku u invalidity, která vznikla před 28. rokem věku 

pojištěnce, dvou let, při vzniku invalidity u pojištěnce ve věku od 28 let do 40. roku, nebo 

tří let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce. Pokud by nebyly tyto 

podmínky splněny dopočtená doba se započte ve sníženém rozsahu. Nárok na invalidní 

důchod zanikne dnem, v němž poživatel tohoto důchodu dosáhne věku 65 let. Tímto dnem 

vznikne pojištěnci nárok na starobní důchod, jehož výše bude odpovídat výši v jaké náležel 

důchod invalidní.  

4.4   Vdovský a vdovecký důchod 

 Velká změna, která zde v důsledku parametrických změn nastane se dotkne 

především sjednocení věku potřebného pro vznik nároku na opětovné přiznání 

vdovského/vdoveckého důchodu. Nově vznikne znovu nárok na vdovský/vdovecký 

důchod pokud pojištěnec dosáhne alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk 

stanovený ZDP pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li tento nižší.  
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4.4.1  Výše vdovského a vdoveckého důchodu 

 Oba důchody jsou tvořeny základní a procentní výměrou. Při použití parametrických 

změn nabude při obnově těchto důchodů docházet k novému výpočtu procentní výměry, 

ale bude náležet procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke 

dni zániku nároku na tento důchod.  

4.5   Sirotčí důchod 

 Nárok na sirotčí důchod zůstává beze změn, pouze při obnově nároku na sirotčí 

důchod, při prokázání nezaopatřenosti sirotka, bude použita stejná metoda přiznání 

procentní výměry důchodu jako u vdovského a vdoveckého důchodu. Procentní výměra 

znovu přiznaného sirotčího důchodu  nesmí být nižší než procentní výměra sirotčího 

důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.  

4.6   Výplata důchodových dávek 

 Od ledna 2010 nastane změna pro příjemce důchodových dávek vyplácených 

v hotovosti. Pojištěnci jimž bude přiznána důchodová dávka poprvé v roce 2010 a požádají 

o výplatu této dávky prostřednictvím pošty, budou již hradit náklady za poukazy splátek 

důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato změna se nedotkne pojištěnců jimž byl 

důchod přiznán již před 1.1.2010. Plátci důchodu vzniká nová povinnost – oznamovat výši 

nákladů spojených s výplatou důchodů v hotovosti. 
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5.    Závěr 

 Současný důchodový systém, který je zaveden v České republice je zaveden na tzv. 

průběžném financování. Financování je založeno na solidaritě mezi generacemi. Současní 

plátci sociálního pojištění hradí důchody současných příjemců penzí a následně i jejich 

důchodové dávky budou financovány příspěvky budoucí generace. 

 Jako hlavní problémy současného systému můžeme označit např. vysokou míru 

příjmové solidarity, která je dána především konstrukcí výpočtu důchodových dávek. 

Dalším problémem je nedostatečná připravenost systému na stárnutí populace a v důsledku 

toho zvyšování podílu počtu důchodců a počtu plátců pojištění. Velký vliv na stabilitu 

systému měl i v předchozích letech velký nárůst počtu předčasných starobních důchodů      

a s tím související stagnace reálného odchodu do důchodu. Nemalý podíl na problémech 

udržitelnosti současného systému má i velký rozsah náhradních dob pojištění. 

 Vzhledem k výše uvedeným problémům je současný důchodový systém neudržitelný 

a musí být proto reformován. Ke všem reformám, které nastanou je však zapotřebí 

politické vůle a shody. 

 Za velice významný krok, který by měl přispět k lepší udržitelnosti důchodového 

systému považuji parametrické změny, které se v systému promítnou již od 1.1.2010. Tyto 

změny nebudou vždy příjemné, dotknou se všech skupin občanů. Nejcitelnější změny 

vidím především v prodlužování důchodového věku a taktéž v rozšíření rozsahu potřebné 

doby pojištění pro přiznání důchodové dávky. Citelný dopad budou mít změny především 

na občany, kteří přestali být v produktivním věku ekonomicky aktivní a více než na svoji 

pracovní aktivitu spoléhají na pomoc státu. 

 Na první etapu důchodové reformy, která se týká parametrických změn budou dle 

prognóz navazovat další etapy, které budou systém dále reformovat. Připravuje se druhá 

etapa, která se bude týkat především transformace systému penzijního připojištění se 

státním příspěvkem. Navrhované úpravy by měly spočívat v oddělení majetku penzijních 

fondů a účastníků penzijního připojištění, zavedením nového systému penzijního 

připojištění. Došlo by k zavedení tzv. paralelního systému, který by fungoval vedle 

současného systému. V novém systému budou prostředky účastníků penzijního 

připojištění, obhospodařovat nově založené subjekty – penzijní společnosti. Ty budou 
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současně zabezpečovat výplatu jednorázového vyrovnání a penzi na dobu určitou. Pro 

zabezpečení doživotních výplat penzí budou do systému zapojeny životní pojišťovny. 

Stávajícím účastníkům bude umožněno přejít do nového systému. 

 Současný systém, který je označován jako základní I. pilíř, by měl být další 

avizovanou změnou rozšířen o tzv. II. pilíř. Dle návrhů by byl vstup do II. pilíře na základě 

dobrovolného rozhodnutí účastníka. Pojistné do II. pilíře by bylo stanoveno jako část 

pojistného placeného na důchodové pojištění (v současné době úhrnná sazba 28 % 

z vyměřovacího základu) s tím, že celkové pojistné na důchodové pojištění bude pro 

účastníky II. pilíře zvýšeno o 2 % na 30 %. Pojistné do II. pilíře u osob, které se rozhodnou 

pro vstup do tohoto systému, bude stanoveno na úrovni 6 % vyměřovacího základu. Do 

základního důchodového pojištění by pak bylo odváděno 24 %. Důchodové dávky by se 

pak skládaly ze základního důchodového pojištění (současná základní výměra)                   

a procentního důchodu a důchodu ze II. pilíře. Doba pojištění v prvním pilíři by byla pro 

osoby pojištěné i ve II. pilíři hodnocena za každý odpojištěný rok 1 %. [13]  

 Pro úspěšnost všech připravovaných reforem, které nastanou je zapotřebí jak 

politické vůle tak i dosažení celospolečenské dohody na základě diskusí představitelů 

politických stran, sociálních partnerů odborné a široké veřejnosti.  Důchodový systém musí 

projít ještě mnoha změnami aby se stal opravdu stabilním. 
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Příloha 1 
Změny zákona č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění 

 
Zákon o důchodovém pojištění byl novelizován níže uvedenými zákony: 

 

č. 134/1997 Sb., č. 289/1997 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 233/1998 Sb.), 

č. 224/1999 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., 

č. 116/2001 Sb., č. 188/2001 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 263/2002 Sb., 

č. 264/2002 Sb.,  č. 362/2003 Sb., ve znění zákonů č. 626/2004 Sb. a č. 530/2005 Sb., 

č. 424/2003 Sb., č. 425/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 281/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., 

č. 436/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 168/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., 

č. 24/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., ve znění zákonů č. 585/2006 Sb.                  

a č. 261/2007 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., nálezem Ústavního soudu                       

č. 405/2006 Sb., zákony č.  152/2007 Sb., č.  181/2007 Sb.,  č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 

Sb., č. 178/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 382/2008 Sb. a s přihlédnutím 

k nařízením vlády č. 19/1996 Sb., č. 218/1996 Sb., č. 255/1996 Sb., č.129/1997 Sb.,               

č. 254/1997 Sb., č. 104/1998 Sb., č. 234/1998 Sb., č. 228/1999 Sb., č. 375/2000 Sb.,              

č. 346/2001 Sb., zákonu č. 420/2002 Sb., nařízením vlády č. 439/2002 Sb., č. 338/2003 

Sb.,   č. 521/2004 Sb., č. 565/2004 Sb., č. 414/2005 Sb., č. 415/2005 Sb., č. 461/2006 Sb.,              

č. 462/2006 Sb., č. 256/2007 Sb., č. 257/2007 Sb., č. 211/2008 Sb., a č. 365/2008 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha 2a 

Okruh pojištěných osob dle § 5 odst. 1 ZDP 

1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni 

a)  zaměstnanci v pracovním poměru 

b)  příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní 
informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České 
republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a Hasičského 
záchranného sboru České republiky, vojáci z povolání a státní zaměstnanci podle 
služebního zákona, 

c)  členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah 
k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,         
za kterou jsou jím odměňováni, 

d) osoby, kterou jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce 
vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby 
zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo 
statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná 
osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební 
poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo 
pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje                 
ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou vedeny v písmenech g) až i), 

e) osoby samostatně výdělečně činné, 

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, 

g) soudci, 

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských 
částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města 
Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením   
do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci     
ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského 
parlamentu, zvolení na území České republiky 

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího 
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady 
Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního 
úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce 
Veřejného ochránce práv, 

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

k) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče 
podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za výkon pěstounské péče 
vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního 
právního předpisu, 

 



 

  

Příloha 2b 

Okruh pojištěných osob dle § 5 odst. 1 ZDP 

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, 

m) osoby, 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, 

n) osoby vedené 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 tato 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 
právního přepisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů      
o zaměstnání, a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění, 

o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro 
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 

p)  osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde 
o vojáky z povolání a vojáky v další službě 

q) osoby konající civilní službu, 

r) osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let, 

s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby       
ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, 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, je-li o blízkou osobu, 

t) poživatelé plného invalidního důchodu z českého pojištění, a to do dosažení věku 
potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele plného 
invalidního důchodu se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které 
nepobírají plný invalidní důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod     
a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů, 

u) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském 
pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní 
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní 
neschopnost vznikla v době této výdělečně činnosti nebo v ochranné lhůtě podle 
zvláštního právního podpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního 
předpisu v době této výdělečně činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního 
právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání 
podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem, 

v) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 
 



 

  

Příloha 2c 

Okruh pojištěných osob dle § 5 odst. 1 ZDP 

w) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou 
jsou touto společností odměňováni,  

x) členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní 
vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle 
stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Příloha 3a 
Státy EU, EHP + ŠVÝCARSKO 

orientační věková hranice pro odchod do důchodu v daných státech 
 

Věková hranice  
Země 

Muži Ženy 

Stručná vysvětlující poznámka 

Belgie 60-65 60-65 systém pružný, zvláštní soustava pro horníky 
s předpokladem 25 let práce v podzemí – důchodový 
věk 55 let 

Bulharsko 63 60 cílového stavu bude dosaženo v roce 2009 postupným 
zvyšování o 6 měsíců ročně z původních 60/55 let, 
předčasný starobní důchod se neumožňuje 

Česká republika 63 59 - 63 řeší zákon č. 155/1995 Sb., v platném znění 

Dánsko 65 (67) 65 (67) v 67 letech pro lidi, kteří dosáhli věku 60 let před 
1.7.1999, v 65 letech pro lidi, kteří dosáhli věku 60 let 
po 1.7.1999, pro ženy – svobodné, ovdovělé, rozvedené 
a odloučené ženy, které dosáhly věku 62 let před 
1.1.1984 platí věková hranice 62 let, v 55 letech – pro 
zvláštní skupiny 

Estonsko 63 63 původní věkové hranice (60/55 let) z roku 1994 
postupně upravovány do roku 2016, rok 2004 – ženy 59, 
muži 63 

Finsko 65 65 v souvislosti s růstem naděje dožití avizována debata o 
postupném růstu věku o dva až tři roky do roku 2050, 
lze využít minimálního věku pro odchod do důchodu 
v 60 letech jak muži tak ženy – odpovídá tomu výše 
důchodu 

Francie 60 60 pro doplňková schémata 65 let, nutnost 40 let pojištění , 
důchody mohou být zvýšeny odložením na dosažení 
pozdějšího věku nad 60 let 

Irsko 65 65 Důchody se vyplácejí od dosažení věku 66 let bez 
ohledu na odchod na odpočinek 

Island 67 67 Nižší věk možný jako výjimka pro námořníky po 25 
letech služby 

Itálie 65 
  

60 flexibilní věková hranice, pozdější odchod do důchodu 
znamená vyšší dávku, rozdíly mezi „old age“ a „senior“ 
Plný důchod může být vyplácen po 35 letech příspěvků 
a odchodu na odpočinek, některé zvláštní soustavy mají 
také dřívější odchod do důchodu 

Kypr 65 65 možnost čerpat dávku od 63 let za specifických 
podmínek – ty se týkají horníků, odklad důchodu je 
možný do dosažení věku 68 let, nárok na předčasný 
starobní důchod má pojištěnec, který dosáhl alespoň 63 
let věku za předpokladu, že splnil další podmínky 
týkající se výdělku. 

Lichtenštejnsko 65 64 nové věkové hranice platí pro ročníky narození 1935 
(muži) a 1946 (ženy) a mladší, původně 64/62 let, od 
1.1.2001 lze odejít v 60 letech – odrazí se výše důchodu 

Litva 62,5 60 cílového stavu z původních 60/55 let dosaženo v roce 
2006, pro rok 2004 platil pro ženy věk 59 let 

Lotyšsko 62 62 od roku 1996 sjednocování (z 60/57 let) do roku 2008/9, 
v roce 2004 věk žen 60 let (zvyšování o 6 měsíců ročně) 

Lucembursko 65 65 v 60 letech pro různé zvláštní skupiny 

 



 

  

Příloha 3b 
 

Věková hranice  
Země 

Muži Ženy 

Stručná vysvětlující poznámka 

Maďarsko 62 62 od roku 1997 postupné sjednocování z původních 60/55 
let do roku 2002 respektive 2009, předčasný starobní 
důchod je možný pro zákonem určené kategorie 
zaměstnanců s ohledem na charakter jejich práce (např. 
práce vyžadující zvýšenou fyzickou zátěž nebo 
ohrožující zdraví) 

 
Malta 

 
61 

 
60 

 
je možný odklad přiznání důchodu, předčasný starobní 
důchod se neumožňuje 

Nizozemí 65 65  

Norsko 67 67 značná část zaměstnanců může odejít dříve (62 let) 
s relativně malým snížením dávky 

Polsko 65 60 probíhá diskuse o zvýšení věkové hranice pro ženy na 
65 let, existují zvláštní soustavy, kde může vzniknout 
nárok na důchod dříve 

Portugalsko 65 65 pružný odchod do důchodu od 55 let 

Rakousko 65 60  k růstu věkové hranice 60 let u žen by mělo dojít mezi 
lety 2024 až 2033 na cílových 65 let 

Rumunsko 65 60 původní věkové hranice (62/57 let) od roku 2000 se 
důchodový věk postupně zvyšuje tak, aby v roce 2015 
dosáhl uvedených věkových hranic, předčasný starobní 
důchod se neumožňuje 

Řecko 65 60(65) nová věková hranice platí pro pojištěnce vstoupivší do 
systému od roku 1993, jinak platí pro ženy 60 let 

Slovenská 
republika 

62 62 od roku 2004 do roku 2007/14 sjednocení a prodloužení 
z původních 60/53-57 let, lze využít předčasného 
starobního důchodu 

Slovinsko 58,63, 
65 

58,61, 
63 

Nárok na starobní důchod vznikne osobě ve věku 58 let 
a splnění doby pojištění 40 let (u mužů) a 38 let (u žen), 
nebo ve věku 63 let (muži) a 61 let (ženy) při splnění 
doby pojištění 20 let, nebo ve věku 65 let (muži) a 63 let 
(ženy) při splnění doby pojištění 15 let 

Spolková 
republika 
Německo 

65 (67) 65 (67) diskuse o eventuelním prodloužení na 67 let v období 
2012-2019 je údajně uzavřena – k prodloužení dojde 

Španělsko 65 65  

Švédsko 61-65 61-65 Před lednem 1999 byl minimální důchodový věk 60 let. 
Neexistuje pevný věk pro odchod do důchodu, ale 
čerpán může být od uvedeného věku. 

Švýcarsko 65 64 zvýšení během let 2001 až 2005 pro tzv. basic schneme 
u žen z původních 62 let 

Velká Británie 65 60 (65) růst věkové hranice u žen mezi lety 2010 a 2020 z 60 let 
na 65 let 

 
Vstupem ČR do UE se v sociálním pojištění aplikují ustanovení Nařízení Rady 

(EHS) 1408/1971 Sb. a prováděcího Nařízení Rady (EHS) 574/1972 Sb. (tvz. Koordinační 
nařízení). Věkové hranice uvedené v tabulce jsou pouze orientačními údaji, závazné údaje 
týkající se věkových hranice jsou vždy jednáním kompetentních institucí zabývajících se 
sociálním zabezpečením.  



 

  

Příloha 4 
Seznam států s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení 

 
 
Označení státu v českém 
jazyce 

Vstup platnosti smlouvy o sociálním 
zabezpečení/věcný rozsah (které dávky smlouva upravuje) 

Bosna a Hercegovina 1.12.1957 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, 
přídavky na děti 

Černá Hora 1.12.2002 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, 
přídavky na děti, pohřebné 

Chile 1.3.2004 
- důchody, zdravotní péče pro důchodce 

Chorvatsko 1.7.2000 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, 
přídavky na děti, pohřebné 

Izrael 1.7.2002 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky 

Kanada 1.1.2003 
- důchody 

Makedonie 1.1.2007 
- do 31.12.2006 byla v platnosti smlouvy s Jugoslávií ze dne 
1.12.1957 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), přídavky na děti 

Quebec 1.11.2003 
- důchody 

Rusko 1.7.1960 – platnost smlouvy do 31.12.2008 
- dávky v nemoci a mateřství  (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), rodinné dávky 

Srbsko 1.12.2002 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, 
přídavky na děti, pohřebné 

Turecko 1.1.2005 
- dávky v nemoci a mateřství (zdravotní péče a peněžité dávky), 
důchody, dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání 
(zdravotní péče a peněžité dávky), dávky v nezaměstnanosti, 
přídavky na děti, pohřebné 

Ukrajina 1.4.2003 
- dávky v nemoci a mateřství (jen peněžité dávky), důchody, 
dávky při pracovních úrazech a nemocích z pov. (jen peněžité 
dávky), dávky v nezaměstnanosti, přídavky na děti, pohřebné 



 

  

Příloha 5 
 

KN za roky 1996, 2000, 2004, 2009 pro výpočty důchodových dávek 
 

Rozhodné 
období 

Všeobecný 
vyměřovací 
základ VZ 

Rok 1996 
PK   1,1914 

Rok 2000 
PK   1,0850 

Rok 2004 
PK   1,0717 

Rok 2009 
PK   1,0942 

1986 2 964 2,7719 4,2803 5,6807 7,9470 
1987 3 026 2,7151 4,1926 5,5643 7,7842 
1988 3 095  2,6546 4,0992 5,4402 7,6106 
1989 3 170 2,5918 4,0022 5,3115 7,4305 
1990 3 286 2,5003 3,8609 5,1240 7,1682 
1991 3 792 2,1666 3,3457 4,4403 6,2117 
1992 4 644 1,7691 2,7319 3,6256 5,0721 
1993 5 817 1,4124 2,1810 2,8945 4,0493 
1994 6 896 1,1914 1,8397 2,4416 3,4157 
1995 8 172 1,0000 1,5525 2,0604 2,8824 
1996 9 676  1,3112 1,7401 2,4344 
1997 10 696  1,1861 1,5742 2,2022 
1998 11 693  1,0850 1,4400 2,0144 
1999 12 655  1,0000 1,3305 1,8613 
2000 13 490   1,2481 1,7461 
2001 14 640   1,1501 1,6089 
2002 15 711   1,0717 1,4993 
2003 16 769   1,0000 1,4047 
2004 17 882    1,3172 
2005 18 809    1,2523 
2006 20 050    1,1748 
2007 21 527    1,0942 
2008     1,0000 

 
Vzor výpočtu KN na rok 1986: 
 

KN pro rok 1996 = 
2964

1,19146896  1994rok  za    KZ PV •

 = 2,7719 

 

KN pro rok 2000 = 
2964

1,085011693  1998rok  za    KZ PV •

= 4,2803
 

 
 

KN pro rok 2004 = 
2964

1,071715711  2002rok  za    KZ PV •

= 5,6807 

 
 

KN pro rok 2009 = 
2964

1,094221527  2007rok  za    KZ PV •

= 7,9470 



 

  

Příloha 6 

Stanovení důchodového věku v období od 1.1.1996 do 31.12.2012 

 
Ženy (podle počtu vychovaných dětí) Rok 

 
narození 

 
Muži  

bezdětná 
 

1 dítě 
 

2 děti 
3 – 4 
děti 

5 a více 
Dětí 

 
1936 60 + 2 57 56 55 54 53 
1937 60 + 4 57 56 55 54 53 
1938 60 + 6 57 56 55 54 53 
1939 60 + 8 57 + 4 56  55 54 53 
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 53 
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 53 
1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 53 
1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56  54 + 8 53 + 4 
1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 53 + 8 
1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 54 
1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 
1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 
1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 55 
1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 
1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 
1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 56 
1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 
1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 
1954 63 62 + 4 61 59 + 8 58 + 4 57 
1955 63 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 
1956 63 63 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 
1957 63 63 62 60 + 8 59 + 4 58 
1958 63 63 62 61 59 + 8 58 + 4 
1959 63 63 62 61 60 58 + 8 

Po roce 
1959 

 
63 

 
63 

 
62 

 
61 

 
60 

 
59 

V období od 1.1.1996 do 31.12.2012 se věková hranice pro odchod do důchodu zvyšuje u mužů o dva 

kalendářní měsíce a u žen o čtyři kalendářní měsíce za každý započatý rok po 31.12.1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha 7 

Stanovení důchodového věku po provedení parametrických změn 

 
Po provedení parametrických změn se bude dále prodlužovat důchodový věk jak mužům tak ženám, až na 

konečný stav: muži 65 let, ženy podle počtu vychovaných dětí. V 65 letech budou do důchodu odcházet ženy, 

které nevychovaly žádné nebo jen jedno dítě, v 64 letech ženy, které vychovaly 2 děti, v 63 letech ženy, které 

vychovaly 3 děti a v 62 letech ženy, které vychovaly 4 a více dětí. 

 

Ženy (podle počtu vychovaných dětí) Rok 
 

narození 

 
Muži  

bezdětná 
 

1 dítě 
 

2 děti 
 

3 děti 
 

4 děti 
5 a více 

dětí 
1936 60 + 2 57 56 55 54 54 53 
1937 60 + 4 57 56 55 54 54 53 
1938 60 + 6 57 56 55 54 54 53 
1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 54 53 
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 54 53 
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 54 53 
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 


	Rok
	Příjem z výdělečné činnosti
	Vyloučené doby
	Koeficient
	Přepoč. příjem z výdělečné čin.
	1986
	42 801
	7,9470
	340 140
	1987
	45 904
	7,7842
	357 326
	1988
	47 702
	30
	7,6107
	263 046
	1989
	51 465
	7,4306
	382 416
	1990
	55 621
	39
	7,1683
	398 708
	1991
	65 789
	6,2118
	408 668
	1992
	72 879
	5,0721
	369 650
	1993
	78 913
	4,0493
	319 542
	1994
	90 659
	3,4157
	309 664
	1995
	107 551
	2,8824
	310 005
	1996
	122 854
	16
	2,4344
	299 076
	1997
	134 999
	2,2022
	297 295
	1998
	152 115
	2,0145
	306 436
	1999
	162 397
	1,8613
	302 270
	2000
	175 590
	1,7461
	306 598
	2001
	198 650
	12
	1,6089
	319 608
	2002
	206 888
	1,4993
	310 178
	2003
	210 890
	1,4047
	296 237
	2004
	209 571
	25
	1,3172
	276 047
	2005
	221 307
	1,2523
	277 143
	2006
	225 697
	1,1748
	265 149
	2007
	231 697
	1,0942
	253 453
	2008
	245 890
	1,0000
	245 890
	celkem
	122
	7 314 624
	Výpočet důchodu:

