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Anotace 

V předložené práci je zpracována podrobná analýza systému důchodové politiky 

v České republice. V první části jsou přiblíženy instituce zajišťující důchodové 

zabezpečení. Následuje obecný popis dávek důchodového pojištění s názorným způsobem 

výpočtu důchodu, na který navazuje chronologický popis průběhu řízení o dávce 

důchodového pojištění včetně případné možnosti uplatnění opravného prostředku proti 

rozhodnutí o důchodu. V další části jsou zpracovány tři etapy důchodové reformy, na 

kterou navazuje průzkum a porovnání důchodového systému v České republice s ostatními 

zeměmi EU. V závěru práce je zhodnocena životní úroveň českých důchodců a nově 

přijatá důchodová reforma. V předložené práci jsou obsažena grafická znázornění, která 

poukazují na neustále se zvyšující roční výdaje na důchody v letech 1989 - 2008 

a neúprosně rostoucí počet důchodců v uvedených letech. 

Klí čová slova:  instituce důchodového pojištění, dávky důchodového pojištění, 

důchodová reforma. 

Summary 

The work is deals with the detailed analysis of pension politics in the Czech 

Republic. The first part introduces the institution which are providing retirement securing. 

The following part deals with a general description of pension insurance with a way of 

calculating of the pension, than follows a chronological description of the procedure for 

pension insurance, including the possibility for appeal against the decision to retire. The 

next part deals with the three stages of the pension reform, which builds on the survey and 

comparison of the pension system in the Czech Republic and in other EU countries. In 

conclusion, of this work is evaluated standard of living of Czech pensioners and newly 

adopted pension reform. In the presented work are included graphical displays, which 

show to highlight the increasing expenses for pensions betwen years 1989 - 2008, and the 

growing number of pensioners in these year. 

Keywords:  pension insurance institutions, pension insurance benefits, pension 

reform. 
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Úvod 

Důchodová politika je jednou z důležitých oblastí sociální politiky. Je to oblast velmi 

zajímavá a důležitá pro každého z nás. Nejen stát, ale i my bychom měli udělat něco pro 

své stáří. Všichni víme, že naše populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku. Tyto 

faktory do značné míry ovlivňují činnost institucí, které se touto otázkou zabývají. Změny 

a úpravy v zákonech jsou proto velmi důležité a potřebné. Je nutné, aby se stát dokázal 

přizpůsobit, aby učinil veškeré kroky, které by vedly ke zlepšení životní úrovně lidí, kteří 

pobírají některou z dávek důchodového zabezpečení. 

Důchodová politika není pouze o stáří, ale také o invaliditě, nebo o životní situaci, 

kdy nás opustil někdo blízký. Ztráta blízké osoby, či zhoršení zdravotního stavu je velmi 

těžkou a náročnou životní zkouškou. Někteří se dokáží s touto situací vyrovnat sami, druzí 

zase potřebují pomoc někoho jiného. Podat pomocnou ruku můžeme všichni. Nikdo z nás 

nemůže vědět, jestli se někdy neocitneme ve stejné, mnohdy ještě těžší situaci, jestli 

budeme dostatečně silní, nebo budeme potřebovat pomoc. 

Myslím si, že nejrozsáhlejší část důchodové politiky tvoří péče o staré občany. 

Všichni jednou budeme staří a tuto péči budeme potřebovat. Se stářím přicházejí situace, 

které sami nevyřešíme. Měli bychom se zamyslet, jestli náš životní styl nepřispívá ke 

zhoršení zdravotního stavu. Stárnutí je proces, který zastihne každého - nikdo mu 

neunikne. Někteří si myslí, že jsou příliš mladí, aby mysleli na důchod, ale právě teď je 

nejlepší čas, kdy začít sám . Stát sám všechno nezvládne, musíme se připojit a nějakým 

způsobem se na stáří zabezpečit. Je mnoho způsobů, jen se začít o ně zajímat. 

Toto téma mne zaujalo natolik, že jsem se rozhodla psát Bakalářskou práci.  Hlavním 

důvodem je také mé zaměstnání v ČSSZ na důchodovém oddělení, které jsem však 

ukončila k datu 31.5.2008. Oblast důchodového zabezpečení se dotýká všech občanů a je 

velice zajímavá. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je podrobné zhodnocení systému důchodové 

politiky v ČR a jeho porovnání s ostatními zeměmi. Zároveň bych chtěla upozornit 

na změny, které nastaly v souvislosti s důchodovou reformou platnou od 1.1.2010, která 

byla opravdu nezbytná. 
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1. Instituce zajiš ťující sociální zabezpe čení 

Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Česká správa sociálního zabezpečení 

• Okresní správy sociálního zabezpečení 

• Ministerstvo obrany pro případ, že žadatel je voják z povolání 

• Ministerstvo vnitra v případě žadatelů, kteří jsou příslušníky policie ČR, 

Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníky ostatních ozbrojených 

bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb. 

• Ministerstvo spravedlnosti, jedná-li se o příslušníky Vězeňské služby ČR 

Obrázek 1 Struktura orgánů provádějící sociální zabezpečení 

 

MO MV 

ČSSZ 

OSSZ OSSZ OSSZ OSSZ OSSZ 

MPSV 
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1.1. Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 

MPSV ČR je ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro důchodové 

zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, 

sociální péči, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují 

zvláštní pomoc a pro další otázky sociální politiky. 

MPSV: 

• řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení 

• řídí ČSSZ 

• zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení 

a související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení 

• posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného 

řízení soudního ve věcech důchodového pojištění, pro účely odvolacího řízení 

správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku lékaře 

OSSZ, za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise. [9] 

1.2. Česká správa sociálního zabezpe čení 

ČSSZ je největší a výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Spravuje 

věci téměř 8 milionů pojištěnců z toho je více než 2,5 milionu důchodců. Vyplácí 

3 miliony důchodů a také nemocenské dávky. 

ČSSZ: 

a) rozhoduje: 

1. o dávkách důchodového pojištění a zařizuje výplaty těchto dávek, 

2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou  neprávem, 

3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce 

důchodového pojištění 

4. odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla OSSZ, 

5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, 

6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění, 

b) vymáhá neprávem vyplacené částky na dávkách důchodového pojištění, 

c) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního 

zabezpečení, 
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d) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny, 

e) řídí a kontroluje činnost OSSZ, 

f) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů 

vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění, 

g) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona, 

h) vede registr pojištěnců důchodového pojištění, 

i) vyrozumívá OSSZ o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán 

invalidním na základě soudního řízení o žalobě, 

j) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo 

použitelných předpisů EU a z mezinárodních smluv, 

k) posuzuje zdravotní stav. [10] 

1.3. Okresní správy sociálního zabezpe čení 

Okresní správy sociálního zabezpečení jsou územní organizační jednotky ČSSZ. 

OSSZ jsou v působnosti krajských správ sociálního zabezpečení. Služby veřejnosti 

poskytuje celkem 92 pracovišť ČSSZ v rámci celé ČR. 

Organizační struktura OSSZ: 

• odbor sociálního pojištění 

• odbor výběru pojistného 

• oddělení kontroly 

• oddělení vnitřní správy. 

1.4. Ministerstvo obrany 

Správním orgánem pro výkon agendy důchodového pojištění vojáků z povolání 

a jejich rodinných příslušníků je VÚSZ. Současně je výkonným orgánem pro zabezpečení 

vojáků z povolání výsluhovými náležitostmi podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání ve znění pozdějších předpisů. 

VÚSZ zabezpečuje výplatu peněžitých dávek sociální péče sociálně potřebným 

příjemcům důchodů v souladu se zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. [11] 
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1.5. Ministerstvo vnitra 

Odbor sociálního zabezpečení MV: 

• provádí důchodové pojištění, 

• rozhoduje o dávkách důchodového pojištění příslušníků Policie ČR, příslušníků 

Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených 

bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb, 

• přiznává a vyplácí některé výsluhové nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

• metodicky řídí a kontroluje sociální zabezpečení, důchodové pojištění, 

nemocenskou péči a výsluhové nároky příslušníka, 

• v řízení před soudy jedná za stát, jehož jménem vystupuje MV v právních věcech 

týkajících se důchodového pojištění a nemocenské péče. 

2. Dávky d ůchodového pojišt ění před právní 

úpravou 1.1.2010 

V teorii i praxi rozdělujeme důchody přímé a nepřímé. 

Pokud se jedná o přímé nároky osoby z jejího důchodového pojištění, jedná se 

o důchody přímé, kterými jsou: 

• starobní 

• plný invalidní 

• částečný invalidní. 

Pokud však osoba své nároky odvozuje od osoby jiné, jedná se o důchody nepřímé, 

jsou to takzvané dávky pozůstalostní: 

o vdovský a vdovecký důchod 

o sirotčí důchod . [1] 

Na následujícím obrázku č. 2 jsou znázorněny výdaje na přímé i nepřímé důchody 

dle konkrétních druhů důchodů - za období I. - III. čtvrtletí roku 2009. 
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Obrázek 2 Výše vyplácených důchodů dle druhů (v %) 

Zdroj [4] 

Důchod se skládá ze: 

• základní výměry ; její výše není závislá na výši uhrazeného pojistného 

od pojištěnce, ale je stanovena pevnou částkou - od 1.8.2008 je ve výši 

2 170,00 Kč. 

• procentní výměry ; její výše je naopak individuálně stanovená částka v závislosti 

na výši hrazeného pojistného. Je stanovena procentní sazbou z výpočtového 

základu. Procentní výměra je 1,5 % za každý rok pojištění z výpočtového 

základu. Procentní výměra nemůže být nižší než 770,00 Kč. 

2.1. Starobní d ůchod 

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže: 

• získal potřebnou dobu pojištění, 

• dosáhl stanoveného věku 

• popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně o důchodovém pojištění. 

Důchodový věk byl stanoven u mužů 60 let, u žen od 53 - 57 let podle počtu 

vychovaných dětí. Ten se však týká pouze těch pojištěnců, kteří daného věku dosáhli 

do 31.12.1995. 



Zdeňka Herlesová: Systém důchodové politiky v ČR 

2010   7

Od té doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje - u mužů 

o 2 kalendářní měsíce a u žen o 4 kalendářní měsíce za každý započatý 

rok po 31.12.1995. A to tak, aby po 31.12.2012 byl důchodový věk u mužů 63 let a u žen 

od 59 až 63 let, opět podle počtu vychovaných dětí. 

Od 1.1.2010 došlo nadále k postupnému navyšování důchodového věku až do cílové 

hranice 62 - 65 let. Podrobněji až v odst. 4.1. Parametrické změny u Starobních důchodů 

od 1.1.2010. 

Co se týče potřebné doby pojištění, je nutné získat a doložit nejméně 25 let. Pokud 

není splněna tato podmínka, postačí při dosažení věku 65 let nejméně 15 let pojištění. 

Doba pojištění však není jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. 

Ze zákona existují náhradní doby pojištění, které se buď v plném, nebo částečném 

rozsahu hodnotí pro výši důchodu. 

Náhradní dobou pojištění je období života, kdy například lidé studují, vychovávají 

děti, jsou nezaměstnaní či nemocní. I když se za tyto doby neodvádí žádné pojistné, přesto 

se započítávají do potřebných let pojištění pro důchod, a to i v případě, že doba pojištění 

trvala alespoň jeden rok. Pro výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná 

do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod. [6] 

2.2. Předčasný starobní d ůchod 

Je možné požádat o důchod před dosažením důchodového věku. Existují dva druhy 

předčasného starobního důchodu:  

• dočasně krácený  

• trvale krácený. 

Nárok na dočasně krácený předčasný starobní důchod měli osoby, pokud 

do 31.12.2006 splnili dále uvedené podmínky buď: 

• poživatelé částečného invalidního důchodu, kterým může být starobní důchod 

přiznán až 2 roky před dovršením řádného důchodového věku, 

nebo 

• osoby, které pobíraly alespoň 5 let nepřetržitě plný invalidní důchod, nárok 

na tento důchod jim zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení 

důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let. 
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Zároveň je podmínkou získání 25 let pojištění. Procentní výměra tohoto typu 

předčasného starobního důchodu je dočasně krácena, a to o 1,3% výpočtového základu 

za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne jeho přiznání do dosažení řádného 

důchodového věku. 

Ode dne dosažení důchodového věku je možné tento důchod přepočítat, tedy 

přiznat řádný starobní důchod. 

Na předčasný starobní důchod trvale krácený mají nárok prakticky všichni lidé, 

kteří získali: 

• 25 let pojištění 

• dosáhli řádného důchodového věku max. do 3 let. 

Nevýhodou tohoto důchodu je, že už nikdy nebude přepočítán a zůstane tedy trvale 

krácen. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů o 0,9% 

výpočtového základu, ode dne přiznání do dovršení důchodového věku.[6] 

2.3. Poměrný starobní d ůchod 

O tento typ starobního důchodu může požádat pojištěnec, který nesplní základní 

podmínku pro přiznání starobního důchodu, kterou je minimálně 25 let doby pojištění. 

Pojištěnec má nárok na poměrný starobní důchod, jestliže: 

• získal potřebnou dobu pojištění minimálně 15 let, 

• dosáhl 65 let věku. 

Pokud nejsou splněny uvedené podmínky pro přiznání poměrného starobního 

důchodu, na starobní důchod již nevznikne nárok nikdy. 

2.4. Plný invalidní d ůchod 

Pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže: 

• se stal plně invalidním, nebo plně invalidním následkem pracovního úrazu, 

příp.nemoci z povolání, 

• získal potřebnou dobu pojištění. 

OSSZ posuzují invaliditu a změnu stupně invalidity, a jde-li o pracovní úraz nebo 

nemoc z povolání, také skutečnost, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. 
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2.4.1. Plná invalidita (§ 39 zákona o d ůchodovém pojišt ění) 

Pojištěnec se stává plně invalidním, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu 

• poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo 

• je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela 

mimořádných podmínek 

2.4.2. Potřebná doba pojišt ění pro nárok na plný invalidní d ůchod 

(§ 40 zákona o d ůchodovém pojišt ění) 

Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku: 

• do 20 let méně než jeden rok, 

• od 20 let do 22 let jeden rok, 

• od 22 let do 24 let dva roky, 

• od 24 let do 26 let tři roky, 

• od 26 let do 28 let čtyři roky, 

• nad 28 let pět roků. 

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

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

2.4.3. Výše plného invalidního d ůchodu (§ 41 zákona o d ůchodovém 

pojišt ění) 

Výše důchodu se skládá ze dvou složek:  

• ze základní výměry, 

• z procentní výměry . 

Do doby pojištění se započítává také takzvaná dopočtená doba, kterou je doba 

ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku. U žen se 

bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy. 



Zdeňka Herlesová: Systém důchodové politiky v ČR 

2010   10

Jen pro zajímavost uvádím v přiloženém grafickém znázornění počet poživatelů 

plného invalidního důchodu dle věku. Zajímavé je, že od 40. roku věku se počet poživatelů 

plného invalidního důchodu zvyšuje a ve věkovém rozmezí 45-49 je nárůst nejvyšší. 
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Obrázek 3 Počet poživatelů plného invalidního důchodu dle věku 

Zdroj [4] 

2.4.4. Invalidní d ůchod z mládí a jeho výše v mimo řádných 

případech (§ 42 zákona o d ůchodovém pojišt ění) 

Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod osobám s trvalým 

pobytem na území ČR: 

• které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny 

pojištění po potřebnou dobu,  

• jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. 

Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 

45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní 

vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází 

roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. 

Takto stanovená výše procentní výměry je také minimální výší procentní výměry 

plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 

28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let nebo je-li období od 18 let 

věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není 

kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku 

na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění. [2] 
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2.5. Částečný invalidní d ůchod 

2.5.1. Podmínky nároku na částečný invalidní d ůchod (§ 43 zákona 

o důchodovém pojišt ění) 

Pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, pokud se stal částečně invalidním: 

• a získal potřebnou dobu pojištění, nebo 

• následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

2.5.2. Částečná invalidita (§ 44 zákona o d ůchodovém pojišt ění) 

Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže: 

• z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost 

soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %, nebo 

• mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní 

podmínky. 

2.5.3. Potřebná doba pojišt ění pro nárok na částečný invalidní 

důchod (§ 44 zákona o d ůchodovém pojišt ění) 

Potřebná doba pojištění u pojištěnce je shodná jako u žádosti o plný invalidní 

důchod. 

Také u částečného invalidního důchodu se podmínka potřebné doby pojištění 

považuje za splněnou, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu, nebo 

nemoci z povolání. 

2.5.4. Výše částečného invalidního d ůchodu (§ 45 zákona 

o důchodovém pojišt ění) 

Výše důchodu se skládá: 

• ze základní výměry 

• z procentní výměry  důchodu, která je 0,75 % výpočtového základu 

Do doby pojištění se započítává i  dopočtená doba, jak je tomu u plného invalidního 

důchodu. Výše procentní výměry důchodu však činí nejméně 385 Kč měsíčně.[2] 
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2.6. Vdovský a vdovecký d ůchod 

Při úmrtí manžela/manželky je možné požádat o vdovský/vdovecký důchod. 

Skládá se: 

• ze základní výměry , 

• z procentní výměry , která je ve výši 50 % procentní výměry starobního nebo 

plného invalidního důchodu, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba 

v době smrti, nebo 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu 

po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné 

doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku 

na starobní důchod. 

Podmínky pro uznání d ůchodu 

Na vdovský/vdovecký důchod vznikne nárok po manželovi/manželce, který/která: 

• pobíral/a starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod, nebo 

• splnil/a ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný 

invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, nebo 

• zemřel-li následkem pracovního úrazu. 

Vdovský/vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti 

manžela/manželky. Po uplynutí této doby nárok na tento důchod zůstává zachován pokud 

osoba: 

• pečuje o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve 

stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni 

IV (úplná závislost) a toto dítě má nárok po zemřelém na sirotčí důchod, 

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

v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 

nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), 

• je plně invalidní, 

• dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li nižší. 

V případě, že po uplynutí jednoho roku po úmrtí manžela/manželky bude výplata 

pozůstalostního důchodu zastavena z důvodu neplnění alespoň jedné z výše uvedených 
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podmínek, nárok na tento důchod se obnoví, pokud v období do 5 let od zániku dřívějšího 

nároku na pozůstalostní důchod bude splněna některá z uvedených podmínek. 

Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství nebo 

dnem právní moci rozhodnutí soudu, že vdova/vdovec úmyslně způsobil/a smrt 

manžela/manželky. 

Zanikne-li nárok na vdovský/vdovecký důchod uzavřením nového manželství, 

náleží vdově/vdovci částka ve výši 12 měsíčních splátek pozůstalostního důchodu, na 

který měl/a poživatel nárok ke dni zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod. [2] 

2.7. Sirot čí důchod 

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemře-li rodič dítěte nebo osoba, 

která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti 

odkázáno výživou, jestliže rodič nebo uvedená osoba byli poživateli starobního, plného 

invalidního, nebo částečného invalidního důchodu, nebo ke dni smrti splnili podmínku 

potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku 

na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. 

Sirotčí důchod se rovněž skládá: 

• ze základní výměry , 

• z procentní výměry , která je 40 % procentní výměry starobního nebo plného 

invalidního důchodu, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době 

smrti. Nebo 40 % procentní výměry částečného invalidního důchodu 

po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné 

doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky na starobní 

důchod. [2] 

Příklad výpočtu sirotčího důchodu v roce 2008 

Sirotek požádal o přiznání sirotčího důchodu po otci, který pobíral plný invalidní 

důchod 8 700 Kč. Základní výměra plného invalidního důchodu otce byla 2 170 Kč, 

procentní výměra pak 7 000 Kč. Sirotčí důchod se stanoví jako 40 % procentní výměry 

vypláceného plného invalidního důchodu, tedy jako 40 % z 7 000 Kč, což je 2 800 Kč. 

K této částce se připočítá základní výměra 2 170 Kč. Sirotčí důchod daného dítěte tak bude 

4 970 Kč. 
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3. Průběh řízení o dávce d ůchodového pojišt ění 

Všechny žádosti se přiznávají na základě žádosti pojištěnců. Pro sepisování žádosti 

o důchod platí stanovená pravidla, a proto by pojištěnci měli mít alespoň základní 

informace o podávání žádostí o přiznání důchodu a o řízení o přiznání důchodu. 

3.1. Informativní osobní list d ůchodového pojišt ění 

Každý občan - ne jen žadatel o důchod by si měl jednou za čas nechat od ČSSZ 

zaslat Informativní osobní list důchodového pojištění. 

Tento list obsahuje všechny doby pojištění občana, včetně náhradních dob pojištění, 

která má ČSSZ k dispozici (viz. příloha č. 1). Včasným zjištěním nesrovnalostí lze předejít 

vypočítání nižšího důchodu. 

Od roku 2005 zanikl ze zákona institut předstihového řízení. Zaměstnavatelé měli 

do konce roku 2004 povinnost vždy dva roky před dovršením důchodového věku 

zaměstnance požádat ČSSZ o výpis dob pojištění daného zaměstnance, aby byl čas 

případné nesrovnalosti odstranit. 

Nyní tuto povinnost zaměstnavatelé nemají. Musí však každý rok zaměstnanci 

posílat stejnopis ELDP (viz. příloha č. 2), originál se zasílá na ČSSZ. Mnozí občané tyto 

doklady podceňují, stejně jako podceňují možnost jedenkrát ročně si zažádat o zaslání 

IOLDP. Žádost o IOLDP musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné 

příjmení a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. IOLDP zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů 

ode dne doručení jeho žádosti. Občan, který si v dostatečném předstihu požádá o IOLDP, 

má dostatek času „vydokladovat" chybějící dobu pojištění. V praxi se stává, že někteří 

zaměstnavatelé nesplnili řádně své povinnosti, nebo došlo k nějaké nepřesnosti a evidence 

dob pojištění, kterou má ČSSZ k dispozici, je odlišná od skutečnosti. Může například 

chybět doba zaměstnání nebo doba studia. 

Tyto skutečnosti mají přitom závažný vliv na výpočet starobního důchodu. Chybí-li 

například údaje o době pojištění za 2 roky, musí občan počítat s tím, že jeho důchod by byl 

v takovém případě nižší o několik set korun měsíčně. Nesouhlasí-li údaje se skutečností, je 

nutné obrátit se na místně příslušnou OSSZ a chybějící dobu pojištění „vydokladovat" 

a to například: 
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• chybí-li například doba pojištění v zaměstnání, tak chybějící dobu pojištění lze 

doložit pracovní smlouvou nebo fotokopií zápočtového listu, 

• chybí-li doba studia, je nutné doložit doklady o studiu či vyučení - to jest výuční 

list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom. 

ČSSZ je odkázána na údaje, které ji jsou zaslány. Možnost chyby z nepřesnosti se 

vyloučit nedá nikdy. Musíme si uvědomit, že nejen pro důchodové účely je vhodné pečlivě 

uschovávat po celý život důležité doklady, a to zejména pracovní smlouvu, maturitní 

vysvědčení a zápočtové listy. 

V době, kdy zaměstnavatelé rychle vznikají i zanikají, je dobré si jednou za několik 

let požádat o zaslání IOLDP a vzniklé nesrovnalosti včas řešit. Předejde se tak možnosti 

pobírat v budoucnosti bezdůvodně nižší důchod. [8] 

3.2. Podání žádosti o d ůchod 

Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti (viz. příloha č. 3). 

Žádost o přiznání důchodu sepisují OSSZ s občany na předepsaných tiskopisech. Občan 

tedy sám žádost nevyplňuje, ani orgánu, který o důchodu rozhoduje, neodesílá. Občan se 

musí obrátit na OSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. 

Žádost o starobní důchod je vhodné sepsat nejdříve 4 měsíce před požadovaným 

datem přiznání důchodu, aby byla zajištěna plynulá návaznost výplaty důchodu na poslední 

výplatu příjmu ze zaměstnání. 

Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, 

na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti 

o důchod. 

Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla 

předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku 

a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku 

sepsat. 
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3.3. Potřebné doklady 

Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod je 

potřeba předložit: 

• občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, 

• doklady o studiu, popřípadě učení, jsou potřeba doklady také o nedokončeném 

studiu, 

• muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, 

• ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí, 

• potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz příp. nemoc 

z povolání, 

• potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před 

rokem 1996, 

• požaduje-li občan vyplácet důchod na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti 

přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty 

důchodu poukazem na účet“, 

• doklady prokazující zaměstnání v cizině, 

• chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují 

výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké 

prohlášení a jiné, 

• ELDP z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, ten si však vyžádá 

OSSZ. 

Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku, kterou se rozumí důchod vdovský, 

vdovecký a sirotčí, pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá: 

• občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, 

• úmrtní list zesnulého, 

• oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod, 

• rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod. 

Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní 

důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které 

se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. 
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3.4. Rozhodování o d ůchodu 

Rozhodnutí o přiznání dávky důchodového pojištění je orgán sociálního zabezpečení 

povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje 

o dobu, po kterou se například došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů 

a tak podobně. 

Všechny žádosti o důchod jsou postoupeny do ČSSZ, která o nich rozhoduje. Délka 

vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. 

Může se stát, že chybí, například proto, že organizace dříve nesplnily svou zákonnou 

povinnost a neposlaly potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící 

doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence 

kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetřování chybějících dob 

pojištění pohybuje kolem 3 měsíců, následně obdrží občan rozhodnutí z ČSSZ.  

V Rozhodnutí se uvádí od kterého dne byl důchod přiznán a v jaké výši, dále jsou 

zde uvedeny skutečnosti, které byly vzaty v úvahu při výpočtu důchodu (viz. příloha č. 4). 

Součástí je takzvaný osobní list důchodového pojištění, kde je uveden přehled jednotlivých 

dob pojištění, vyměřovací základ v jednotlivých kalendářních letech, počet vyloučených 

dob a koeficient výpočtu všeobecného vyměřovacího základu. Dále je zde uveden součet 

dob pojištění a postup při stanovení výpočtového základu. Z IOLDP se občan může 

přesvědčit, zda byly při výpočtu jeho důchodu vzaty v úvahu všechny údaje a zda 

je výpočet správný. 

Písemné rozhodnutí se nevydává, jde-li o hromadné zvyšování vyplácených 

důchodů - v těchto případech obdrží občan písemné oznámení o zvýšení důchodů. 

Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného 

šetření poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu. 

3.5. Výplata d ůchodu 

Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci v hotovosti na 

poštu, nebo bankovním převodem na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod 

volí sám žadatel. 
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3.6. Námitkové řízení ve věcech d ůchodového pojišt ění 

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění 

je možné jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho 

oznámení účastníku řízení. Podání námitek nemá odkladný účinek, nejde-li o rozhodnutí, 

které se týká plnění sankční povinnosti příjemců dávek či zaměstnavatelů. 

Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal, a ten 

o nich také rozhoduje. Pokud je takovým orgánem ČSSZ, lze námitky v uvedené lhůtě 

uplatnit u kterékoliv OSSZ. 

Prvostupňová rozhodnutí ČSSZ tedy nenabývají právní moci doručením, ale až 

uplynutím lhůty k podání námitek, respekvite doručením rozhodnutí ČSSZ o námitkách. 

Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, 

v plném rozsahu; není přitom vázán podanými námitkami. Řízení o námitkách musí být 

vedeno odděleně od rozhodování orgánu sociálního zabezpečení v prvním stupni – 

nemohou se na něm podílet, ani v něm rozhodovat osoby, které se účastnily řízení o vydání 

napadeného rozhodnutí. Podání námitek je řádným opravným prostředkem ve správním 

řízení a absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je proto 

nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později 

uplatněné správní žaloby. [7] 

4. Parametrické zm ěny od 1.1.2010 

Jak již jsem uvedla výše, zabezpečení ve stáří, v případě invalidity a při úmrtí 

živitele zajišťuje systém důchodového pojištění, ten ale již několik let potřebuje změny. 

Proto vešla v platnost 1.1.2010 nová důchodová reforma. Dřívější důchodový systém 

nedokázal čelit dopadům demografického vývoje, kterými byly především: 

• prodlužující se střední délka života  

• růst podílu starších osob na celkové populaci, jelikož podíl osob starších 60 let by 

se měl v následujících 50 letech zvýšit ze současných 20 % na více než 35 % 

• růst počtu důchodců při současném poklesu počtu ekonomicky aktivních.  

V důsledku očekávaného demografického vývoje  se základní důchodové pojištění 

stalo dlouhodobě finančně neudržitelné. Z následujícího grafického znázornění (obrázek 4) 

je patrné, že za posledních 10 let je důchodců cca o 9% více. 
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Obrázek 4 Vývoj počtu důchodců 

Zdroj [4] 

Od 1. ledna 2010 došlo k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. 

Změnily se základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše. 

• Náhradní dobou pojištění již není studium na střední, vyšší odborné škole nebo 

vysoké škole. Tato změna se týká současných studentů, u kterých se bude 

náhradní doba pojištění získaná před rokem 2010 nadále hodnotit dle dřívějších 

pravidel - tady bude započtena. Studenti, kteří však začali studovat před rokem 

2010 a skončí studium kdykoli po 1.1.2010 však budou hodnoceni dle dvou 

systémů. Současných žadatelů, kteří dosáhli důchodového věku se tedy tato 

změna nikterak nedotkne. 

• Rozšiřuje se okruh takzvaných kvalifikovaných důvodů, pro které může účast 

na dobrovolném důchodovém pojištění trvat na základě podané přihlášky bez 

časového omezení. 

• Dobrovolného pojištění obecně mohou být účastny pouze osoby starší 18 let. 

• U důchodů s nárokem po 31.12.2009 je možné požádat, aby v situaci, kdy 

v rámci období rozhodného pro stanovení výše důchodu, došlo ke krytí 

vyloučené doby například z důvodu nemoci, studia, péče o dítě či o osobu 

závislou  s příjmem z výdělečné činnosti, byla při výpočtu důchodu hodnocena 

namísto příjmů z výdělečné činnosti raději doba vyloučená. [7] 
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4.1. Parametrické zm ěny u starobních d ůchod ů 

Zásadním způsobem se změnilo ustanovení §29 zákona o důchodovém pojištění, 

které upravuje podmínky nároku na přiznání řádného starobního důchodu: 

Potřebná doba pojištění se nově postupně prodlužuje až na 35 let. Pro zjištění 

minimální délky doby pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém 

kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového věku. 

Tabulka 1 Potřebná doba pojištění vzhledem ke kalendářnímu roku dosažení důch. věku 

dosažení důchodového věku potřebná doba pojištění činí:  
před rokem 2010 25 let 

v roce 2010 26 let 
v roce 2011 27 let 
v roce 2012 28 let 
v roce 2013 29 let 
v roce 2014 30 let 
v roce 2015 31 let 
v roce 2016 32 let 
v roce 2017 33 let 
v roce 2018 34 let 
po roce 2018 35 let 

Příklad č. 1: 

Pojištěnec dosáhl důchodového věku 2011, nárok na starobní důchod mu však 

nevznikl, protože získal pouze 25 let pojištění. Po získání chybějící doby 2 roků pojištění 

mu nárok na starobní důchod vznikne, a to přesto, že pojištěnci, kteří v témže roce 

dosáhnou důchodového věku (například v roce 2013) mají již stanovenou potřebnou dobu 

pojištění delší (například 29 let). 

Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu 

pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu může 

případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou dobu pojištění 

získal. 

Podmínky nároku na takzvaný poměrný starobní důchod se také zpřísňují: 

• Podle dosavadní právní úpravy bylo třeba dosáhnout věku 65 let a potřebné doby 

pojištění alespoň 15 let. Nově dochází k postupnému navýšení potřebného věku 

i doby pojištění v závislosti na kalendářním roce dosažení potřebného věku. 

• Potřebný věk přestává být pro všechny jednotný – jeho výše se nově odvozuje od 

důchodového věku muže stejného data narození, ke kterému se vždy přičítá 5 let. 
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Tabulka 2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod dle§ 29 odst.2 zákona o důchodovém pojištění 

včetně potřebné doby pojištění 

Měsíc a rok 
narození 

věk potřebný pro 
nárok na S podle 

ust. § 29 odst. 2 ZDP 

tento věk dosažen v 
období 

potřebná 
doba 

před r. 1945 aspoň 65 let  Před r. 2010 15 let 
1/1945 – 4/1945 66 let a 8 měsíců  9/2011 – 12/2011 17 let 
5/1945 – 12/1945 
1/1946 - 2/1946 

66 let a 8 měsíců 
66 let a 10 měsíců 

1/2012 – 8/2012 
11/2012 - 12/2012  

18 let 
18 let 

3/1946 – 12/1946 66 let a 10 měsíců 1/2013 – 10/2013 19 let 
1/1947 - 12/1947 67 let 1/2014  - 12/2014 20 let 
1/1948 - 10/1948 67 let a 2 měsíce 3/2015 – 12/2015 20 let 
11/1948 – 12/1948 67 let a 2 měsíce 1/2016 – 2/2016 20 let 
1/1949 – 8/1949 67 let a 4 měsíce 5/2016 – 12/2016 20 let 
9/1949 – 12/1949 67 let a 4 měsíce 1/2017  - 4/2017 20 let 
1/1950 – 6/1950 67 let a 6 měsíců 7/2017 – 12/2017 20 let 
7/1950 – 12/1950 67 let a 6 měsíců 1/2018 – 6/2018 20 let 
1/1951 – 4/1951 67 let a 8 měsíců 9/2018 – 12/2018 20 let 
5/1951 – 12/1951 67 let a 8 měsíců 1/2019 – 8/2019 20 let 
1/1952 – 2/1952 67 let a 10 měsíců 11/2019 – 12/2019 20 let 
3/1952 – 12/1952 67 let a 10 měsíců 1/2020 – 10/2020 20 let 
1/1953 – 12/1953 68 let 1/2021 – 12/2021 20 let 
1/1954 – 10/1954 68 let a 2 měsíce 3/2022 – 12/2022 20 let 
11/1954 – 12/1954 68 let a 2 měsíce 1/2023 – 2/2023 20 let 
1/1955 – 8/1955 68 let a 4 měsíce 5/ 2023 – 12/2023 20 let 
9/1955 – 12/1955 68 let a 4 měsíce 1/2024 – 4/2024 20 let 
1/1956 – 6/1956 68 let a 6 měsíců 7/2024 – 12/2024 20 let 
7/1956 – 12/1956 68 let a 6 měsíců 1/2025 – 6/2025 20 let 
1/1957 – 4/1957 68 let a 8 měsíců 9/2025 – 12/2025 20 let 
5/1957 – 12/1957 68 let a 8 měsíců 1/2026 – 8/2026 20 let 
1/1958 – 2/1958 68 let a 10 měsíců 11/2026 – 12/2026 20 let 
3/1958 – 12/1958 68 let a 10 měsíců 1/2027 – 10/2027 20 let 
1/1959 – 12/1959 69 let 1/2028 – 12/2028 20 let 
1/1960 – 10/1960 69 let a 2 měsíce 3/2029 – 12/2029 20 let 
11/1960 – 12/1960 69 let a 2 měsíce 1/2030 – 2/2030 20 let 
1/1961 – 8/1961 69 let a 4 měsíce 5/2030 – 12/2030 20let 
9/1961 – 12/1961 69 let a 4 měsíce 1/2031 – 4/2031 20 let 
1/1962 – 6/1962 69 let a 6 měsíců 7/2031 – 12/2031 20 let 
7/1962 – 12/1962 69 let a 6 měsíců 1/2032 – 6/2032 20 let 
1/1963 – 4/1963 69 let a 8 měsíců 9/2032 – 12/2032 20 let 
5/1963 – 12/1963 69 let a 8 měsíců 1/2033 – 8/2033 20 let 
1/1964 – 2/1964 69 let a 10 měsíců 11/2033 – 12/2033 20 let 
3/1964 – 12/1964 69 let a 10 měsíců 1/2034 – 10/2034 20 let 
1/1965 – 12/1965 70 let 1/2035 – 12/2035 20 let 
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Pokud jde o předčasný starobní důchod podle ust. §31 zákona o důchodovém 

pojištění, zůstává i nadále zachována možnost požádat o přiznání této dávky až 3 roky 

před dovršením důchodového věku. U osob, jejichž důchodový věk činí 63 let a více, je 

možné odejít do tohoto důchodu již v 60 letech – u osob, jejichž důchodový věk činí 65 let, 

může tedy doba předčasnosti nově činit až 5 roků. [7] 

Stanovení důchodového věku od 1. 1. 2010 upravuje zákon o důchodovém pojištění - 

viz. Příloha č. 5. 

4.1.1. Výše starobního d ůchodu 

Nově je stanovena možnost požádat o úpravu - zvýšení procentní výměry  

starobního důchodu v případě, kdy pojištěnec po přiznání starobního důchodu a čerpání 

výplaty této dávky vykonává výdělečnou činnost. Takový postup dosud nebyl možný. Je 

tedy možnost pobírat důchod, současně pracovat a za takto "přesloužená" léta si nechat 

starobní důchod zvýšit. To dosud nebylo vůbec možné.  

• Zvýšení náleží ve výši 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních 

dnů výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod vyplácen ve výši jedné 

poloviny. Polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry 

a polovina procentní výměry. 

• Zvýšení náleží ve výši 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních 

dnů výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod vyplácen v plné výši. Toto 

zvýšení náleží vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti. 

Zvýšení náleží také v případě, že poživatel starobního důchodu získá alespoň 360 

dnů výdělečné činnosti a zaměstnání ukončí. 

Pokud bude přiznáván řádný starobní důchod, pojištěnec nezískal potřebnou dobu 

pojištění pro nárok na starobní důchod, dosáhl věku 65 let a současně splnil podmínky 

nároku na invalidní důchod, jeho výše bude záviset na stanoveném stupni invalidity, což je 

0,5 %, 0,75 % nebo 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. 

Při stanovení výše předčasného starobního důchodu, na který vzniká nárok po 

31.12.2009, se nově postupuje tak, že pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, činí 

snížení procentní výměry pouze 0,9 % výpočtového základu za každých, i započatých, 

90 kalendářních dnů.  
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Pokud však doba předčasnosti přesáhne 720 dnů, snižuje se od 721. dne procentní 

výměra důchodu za každých, i započatých, 90 kalendářních dnů předčasnosti 

o 1,5% výpočtového základu. 

Od 1. 1. 2010 již pro nárok na výplatu starobního důchodu není rozhodující, zda 

poživatel starobního důchodu pracuje v pracovněprávním vztahu sjednaném na dobu 

určitou či neurčitou. Výplata předčasného starobního důchodu však nebude stejně jako 

dříve náležet v období do dovršení důchodového věku, bude-li současně vykonávána 

výdělečná činnost. [7] 

4.1.2. Způsob výpo čtu důchodu od 1.1.2010 

Uvedený výpočet platí pouze pro rok 2010, protože pro jiné roky je sice postup 

výpočtu stejný, ovšem s jinými číselnými koeficienty. 

Doba pojišt ění, čímž je rozum ěna celková doba zam ěstnanosti 

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně 

dovolených, i mateřských, nemocí, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých 

škol, vojenské prezenční služby. Pro rok 2010 to musí být minimálně 26 let! 

Do dob pojištění se nezapočítávají 

• dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, 

• dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání, 

• mezery mezi jednotlivými zaměstnáními. 

Datum nároku na odchod do d ůchodu 

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m určíme podle roku svého narození Rn z tabulky 

v příloze č. 5. 

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím 

dostaneme datum nároku na odchod do důchodu. 

Určení výpo čtového základu 

Pro odchody do důchodu od 1.ledna do 31.prosince 2010 se započítávají pouze 

výdělky v letech 1986 až 2009, které se vynásobí koeficientem přepočtu KPR/r. 
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Do tabulky v příloze č. 6 vložíme pro každý rok  svůj vyměřovací základ a 

vyloučené dny, což jsou dny, kdy jsme neplatili pojistné. Vyměřovací základ násobíme 

pro každý rok  příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostaneme roční vyměřovací 

základ. Součtem všech těchto výdělků dostaneme úhrn přepočtených výdělků. Součtem 

všech vyloučených dob dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu. 

Dále vypočteme průměrný denní výdělek za celou dobu, která se započítává pro jeho 

určení. Je to takzvané rozhodné období, které se rovná 8766 dnům (= roky 1986 až 2009) 

mínus vyloučené doby: 

Pd = ∑RVZ r / (8766 – ∑VDr) (K č) 

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce, což je 30,4167 dnů, čímž 

dostaneme osobní vyměřovací základ: 

OVZ = Pd x 30,4167 

Z takto vypočítané částky OVZ se do VPZ, na němž přímo závisí procentuální část 

důchodu, započte plně částka například do 10 500 Kč, dále výše OVZ z  níže uvedené 

tabulky č. 3: 

Tabulka 3 Výše výpočtového základu dle osobního vyměřovacího základ 

 Zdroj [12] 

Výpočtový základ 

Osobní vyměřovací základ Výpočtový základ 

do 10 500 Kč VPZ = OVZ 

od 10 501 do 27 000 Kč VPZ = 10 500 + (OVZ – 10500) x 0,3 

nad 27 000 Kč VPZ = 15 450 + (OVZ – 27000) x 0,1 

Výše procentuální části důchodu se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění se 

DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty VPZ, tedy: 

DUCHp = celé číslo z dělení (DP/ 365) x 0,015 x VPZ 

Pozdější nebo p ředčasný odchod do d ůchodu 

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu s datem nároku na odchod, 

zjistíme rozdíl: 

ROZ = DAT sk – DAT (kalendářní dny) 
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Následně upravíme procentuální část důchodu tak, že za každých celých 

90 kalendářních dnů rozdílu, které převyšují DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ, 

za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu, které chybí k DAT, snížíme při 

předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp 

• o 0,9 % z VPZ (pokud ROZ nepřesáhne 720 dnů – § 31) 

• o 1,5 % z VPZ (za zbývající ROZ nad 720 dnů – § 31) 

• o 1,3 % z VPZ (§ 30) 

Poznámka: § 31 se týká trvale sníženého důchodu, § 30 důchodu sníženého jen 

do data nároku na odchod DAT. 

Kdy odejít do d ůchodu 

Celková výše důchodu se určí jako součet procentní výměry DUCHp a základní 

výměry DUCHz, která je pro rok 2010 rovna 2170 Kč: 

DUCHOD = DUCHp + 2170 

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se mění vždy k 1. lednu každého 

roku, protože k tomuto datu se mění koeficienty přepočtu KPR/r, redukční 30% a 10% 

hranice osobního vyměřovacího základu OVZ, základní výměra DUCHz.  

Proto pro rok 2010 doporučuji:  

• volit odchod do důchodu na začátku kalendářního roku 2010, jelikož tentokrát je 

mezi roky 2009 a 2010 minimální rozdíl, 

• v případě, že by pojištěnec, který již má nárok na řádný starobní důchod a chtěl 

by pracovat takzvaně na procenta a pracoval by dále, je nutno vzít v úvahu zda je 

toto výhodné či nikoliv. Ve většině případů (pokud by však nebyly výdělky 

od roku 1986 extrémně vysoké a mzda ze zaměstnání po nároku na důchod 

nízká) se zcela jistě vyplatí pobírat důchod a přitom být zaměstnán. Vezmeme-li 

v úvahu plat, který by důchodce pobíral ke svému řádnému důchodu v porovnání 

s navýšením 1,5% za každých odpracovaných 90 dní (jak již je uvedeno výše), je 

zcela jistě výhodnější pobírání důchodu současně s pobíráním mzdy. 

Rozpočteme-li měsíční mzdu dle zmiňovaných navýšení 1,5% za každých 90 dní, 

"výhodu" v podobě "zisku" bychom pocítili až za desítky let... 
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• je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti dělená 365 dny neposkytovala příliš 

velký zbytek při dělení. Když například DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít 

do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %, 

• pokud žadatel požaduje odchod do předčasného starobního důchodu, je třeba 

zvolit vhodné datum tak, aby zbytečně neodpracováním několika dní nepřišel 

o 0,9 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp. [12] 

4.2. Parametrické zm ěny u invalidních d ůchod ů 

Od 1.1.2010 již zákon nerozeznává dva druhy invalidních důchodů – plný a částečný. 

Nově je osobám z důvodu jejich invalidity poskytována jediná dávka důchodového 

pojištění – invalidní důchod. Její výše je ovšem rozdílná podle toho, který ze tří stupňů 

invalidity u konkrétního pojištěnce nastal. Do těchto invalidních důchodů v novém pojetí 

se k 1. 1. 2010 podle přesných zákonných pravidel transformují i plné a částečné invalidní 

důchody přiznané v období do konce roku 2009. 

Stupně invalidity  podle poklesu pracovní schopnosti jsou následující: 

• 1. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %, 

• 2. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %, 

• 3. stupeň - pokles nejméně o 70 %. 

Výše procentní výměry invalidního důchodu od 1.1.2010 činí za každý celý rok 

doby pojištění u invalidního důchodu přiznaného pro invaliditu 

• 1. stupně - 0,5 % výpočtového základu, 

• 2. stupně - 0,75 % výpočtového základu, 

• 3. stupně - 1,5 % výpočtového základu. 

Pro získání nároku na invalidní důchod je třeba rovněž splnit podmínku potřebné 

doby pojištění, jak je uvedeno v článku Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní 

důchod (§ 40 zákona o důchodovém pojištění). 

Nově platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok 

na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před 

vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků. 

Při výpočtu výše invalidního důchodu se samozřejmě přihlíží také k dopočtené 

době, tedy době ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dne dosažení důchodového 
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věku. Dosud se tato doba hodnotila jako doba pojištění v celém rozsahu. Nově jsou 

pravidla zápočtu dopočtené doby přísnější – hodnotí se - až na výjimky - jen v takovém 

poměru, v jakém je součet dnů české doby pojištění získaných v období od dosažení 18 let 

věku do vzniku nároku na invalidní důchod vůči celkovému počtu dnů v tomto období. [7] 

Příklad č. 2: 

Muži narozenému 15.1.1953 se dopočtená doba hodnotí do 14.1.2015, protože tímto 

dnem dosáhne důchodového věku žena nar. 15.1.1953, která nevychovala žádné dítě. Takto 

stanovený důchodový věk platí pro všechny muže a ženy narozené dne 15.1.1953. 

4.3. Změny u poz ůstalostních d ůchod ů 

Pro nárok na vdovský/vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela 

již není rozhodující dosažení věkové hranice 55 let u žen a 58 let u mužů, ale dochází 

ke sjednocení věkové hranice. 

Nově je u mužů i žen třeba dosáhnout alespoň věku o 4 roky nižšího než činí 

důchodový věk muže stejného data narození. Postačí ovšem dosáhnout pouze vlastního 

důchodového věku, je-li tento nižší než věk uvedený výše. 

Pro všechny vdovské/vdovecké důchody nově platí, že dojde-li po zániku nároku 

na ně k jeho obnově, nesmí být výše procentní výměry nové dávky nižší než výše 

procentní výměry původní dávky, která náležela ke dni zániku nároku na ni. Toto je 

výrazné zvýhodnění oproti dosavadnímu stavu, kdy byl obnovený nárok nově vypočítáván, 

čímž došlo ke ztrátě všech valorizačních navýšení, která náležela k původní dávce za léta 

jejího pobírání. [7] 

4.4. Změny ve vyplácení d ůchod ů 

Nová právní úprava stanovila povinnost příjemce důchodu vypláceného v hotovosti 

na poštu hradit náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených 

v pravidelných lhůtách. 

Tato povinnost se nevztahuje na poživatele důchodů, kterým byl důchod přiznán 

před 1.1.2010 a od 31.12.2009 jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod. Výše 

těchto nákladů v roce 2010 je 21 Kč za každou splátku důchodu. Tato částka bude předem 

sražena z celkové výše splátky, která bude následně poukázána důchodci v již snížené výši. 

[7] 
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4.5. Změny v řízení ve věcech d ůchodového pojišt ění 

Řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod se zahajuje z moci 

úřední, tedy zcela nezávisle na vůli poživatele invalidního důchodu. Změna výše 

invalidního důchodu v návaznosti na změnu stupně invalidity se provede z moci úřední, po 

provedené kontrolní lékařské prohlídce, popřípadě na žádost pojištěnce o změnu výše 

invalidního důchodu. 

Od 1.1.2010 uvede orgán rozhodující o invalidním důchodu ve svém rozhodnutí 

vždy: 

• o jaký stupeň invalidity se jedná, 

• den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, 

• procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce a činí-li pokles pracovní 

schopnosti alespoň 70 %, též údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné 

činnosti za zcela mimořádných podmínek, 

• označení orgánu, který posoudil zdravotní stav, pracovní schopnost pojištěnce 

a datum tohoto posouzení, 

• jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání též skutečnost, že invalidita vznikla 

jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. [7] 

5. Průzkum a porovnání d ůchodového systému 

v ČR s ostatními zem ěmi 

Životní úroveň důchodců v členských zemích OECD je nejvyšší na světě. V mnoha 

zemích dosahuje 70% čisté mzdy před odchodem do důchodu. 

V členských zemích OECD je nejvyšší státní průměrný důchod v Lucembursku, 

Španělsku a Rakousku, kde dosahuje více než 80% průměrné mzdy v zemi. Ve všech třech 

zemích je zaveden pouze průběžný systém. Nejnižší státní důchod je naopak v Dánsku, 

Nizozemsku a ve velké Británii. Životní úroveň důchodců zde však není tak nízká, jak by 

se mohlo zdát. Občané si na důchod spoří vlastními prostředky, ale platí nižší sociální 

pojištění. [5] 
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5.1. Průběžný důchodový systém 

V některých členských zemích, stejně jako v ČR, je zaveden pouze průběžný systém. 

Všichni aktivní občané a jejich zaměstnavatelé, tak ze své hrubé mzdy odvádějí určitý 

povinný odvod formou sociálního pojištění a z těchto vybraných prostředků jsou 

vypláceny důchody současným  důchodcům. Ve většině zemí jsou však státem navíc 

podporovány vlastní dobrovolné spoření občanů. V mnoha zemích však již proběhla 

důchodová reforma, protože tento důchodový systém je vzhledem ke stárnutí populace 

těžko udržitelný. [5] 

Jak je patrno z níže uvedeného grafu, přijetí důchodové reformy od 1.1.2010 bylo 

velkou nutností. Zde je patrný viditelný nárůst výdajů, zejména za poslední roky. Je tedy 

více než jisté, že výdaje na důchody budou i letos převyšovat příjmy ze sociálního pojištění 

a systém skončí opět schodkem, tak jako v roce 2009, kdy schodek dosáhl výše 33 miliard 

korun.  
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Obrázek 5 Výdaje na důchody v tis. Kč 

Zdroj [4] 
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5.2. Penzijní reforma na Slovensku 

Na Slovensku se uskutečnila v roce 2004 důchodová reforma a od ledna roku 2005 

se používá třípilířový systém: 

1. I. pilíř - průběžný: do tohoto pilíře jsou zapojeni všichni občané a jejich 

zaměstnavatelé, kteří povinně platí odvody Sociální pojišťovně z každé mzdy, pokud je tak 

občan pouze účastníkem I. pilíře, platí povinné odvody ve výši 7% z hrubé mzdy a jeho 

zaměstnavatel ve výši 21,75% (celkem tedy 28,75%). Z této částky 18% na starobní 

důchody, 6% na invalidní důchody a 4,75% do rezervního fondu solidarity. Vybrané 

peníze z prvního pilíře použije Sociální pojišťovna na výplatu současných důchodů. 

2. II. pilí ř - spořící: část vybraných finančních prostředků putuje na účet občanem 

vybrané společnosti, která vybrané finanční prostředky dále zhodnocuje investováním na 

kapitálovém trhu. Při zapojení do II. pilíře jde 9% na konto Sociální pojišťovny a 9% na  

účet vybrané společnosti. Výsledný důchod je kombinací z obou forem důchodového 

zabezpečení. Výše penze z tohoto pilíře závisí na výši vložených peněz společnosti. 

3. III. pilí ř - dobrovolný: jedná se o dobrovolné spoření, například formou 

penzijního připojištění. Na Slovensku je, stejně jako v Česku, daňové zvýhodnění 

zaplacených částek během roku, které může plátce uplatnit v daňovém přiznání. [5] 

5.3. Důchodový systém v ostatních zemích 

Obdobným způsobem jako na Slovensku je důchodový systém nastavený také 

v Maďarsku, Novém Zélandu, Polsku, Švýcarsku, Austrálii, Mexiku či Francii. Liší se 

však výše příjmu v důchodu ze spořícího systému. Ve Finsku je dokonce zaveden pouze 

spořící pilíř. Velká Británie, Irsko a USA - zde se občané spoléhají na soukromé spoření. 

Jinou cestou se vydala například Velká Británie, Irsko, Japonsko, Dánsko či USA. 

V těchto zemích jsou zavedena pouze základní penzijní schémata a výše státních náhrad 

z průběžného systému nedosahuje ani 40%. Sociální pojištění je však výrazně nižší než 

u ostatních členských zemí Evropské unie. Občané tak mají každý měsíc vyšší čistou mzdu 

a jenom na jejich uvážení záleží, jakým způsobem - (například investováním do akcií, 

penzijním připojištěním, životním pojištěním či kombinací těchto možností) - a na jakou 

částku se finančně zajistí na stáří. U mnoha občanů potom činí příjem z vlastního spoření 

v důchodovém věku vyšší částku než státní důchod. [5] Nelze tedy tvrdit, že životní úroveň 

důchodců v těchto zemích je nižší. Platí pouze, že státní důchod je v těchto zemích nižší. 
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5.4. Kde pobírají d ůchod nejdéle? 

Nejkomplexnějším ukazatelem důchodových příslibů v členských zemích OECD je 

ukazatel důchodového bohatství. Tento ekonomický ukazatel zhodnocuje výši důchodu, 

důchodový věk, průměrnou délku života občanů a způsob, jakým jsou starobní důchody 

upravovány po odchodu do důchodu s ohledem na růst mezd či cen. Z členských zemí 

OECD je důchodové bohatství nejvyšší v Lucembursku, nejnižší je naopak v Irsku, 

Mexiku, Novém Zélandu a USA. V současné době je systém nejvíce zatížen zvyšující se 

průměrnou délkou dožití v Japonsku, Islandu,Norsku, Švédsku a Švýcarsku. V uvedených 

zemích je totiž průměrný věk dožití vyšší než 80 let. [5] 

5.5. Výše důchodu v zemích OECD v % k pr ůměrné mzd ě 

Tabulka 4 Výše důchodu v zemích OECD v % k prům. mzdě 

 Zdroj: [5] 

Stát Průběžný systém Spořící systém Výsledný důchod 
Lucembursko 88,3 0,0 88,3 
Španělsko 81,2 0,0 81,2 
Rakousko 80,1 0,0 80,1 
Island 9,2 68,3 77,5 
Maďarsko 50,7 26,2 76,9 
Turecko 72,5 0,0 72,5 
Itálie 67,9 0,0 67,9 
Korea 66,8 0,0 66,8 
Nový Zéland 39,7 25,3 65,0 
Finsko 0,0 63,4 63,4 
Polsko 29,9 31,3 61,2 
Švýcarsko 35,8 22,6 58,4 
Slovensko 24,4 32,4 56,8 
Portugalsko 54,1 0,0 54,1 
Norsko 52,7 0,0 52,7 
Francie 38,4 12,8 51,2 
Česko 49,1 0,0 49,1 
Švédsko 46,7 0,0 46,7 
Kanada 43,9 0,0 43,9 
Austrálie 17,4 25,7 43,1 
USA 41,2 0,0 41,2 
Belgie 40,4 0,0 40,4 
Německo 39,2 0,0 39,9 
Mexiko 4,4 31,4 35,8 
Japonsko 34,4 0,0 34,4 
Irsko 32,5 0,0 32,5 
Nizozemsko 31,3 0,0 31,3 
Velká Británie 30,8 0,0 30,8 
Dánsko 30,2 0,0 30,2 
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6. Vyhodnocení 

Důchodový věk 65 let je již v současné době základním důchodovým věkem v celé 

řadě evropských zemí, přičemž v dalších státech, kde je nižší, již probíhá jeho zvyšování 

k hranici 65 let. Důchodový věk 65 let platí již dnes mimo jiné v Belgii, Irsku, Finsku, 

Německu, Španělsku, Nizozemí, Portugalsku nebo Lucembursku. 

Také doba studia není v řadě zemí do náhradních dob pojištění zahrnuta například 

v Dánsku, Španělsku, Francii, Irsku, Islandu, Itálii, Nizozemí, Norsku, Rakousku, 

Portugalsku, Švýcarsku, Finsku, Velké Británii, Maďarsku, Slovensku. 

Pokud se v zahraničních důchodových systémech studium hodnotí, pak je tendence 

snižovat rozsah hodnocené doby nebo hodnocení takové doby zrušit, případně ji hodnotit 

až po dodatečném zaplacení pojistného, a to ještě v omezeném rozsahu. 

7. Životní úrove ň českých d ůchodc ů 

Podle mezinárodních standardů je životní úroveň, respektive sociální postavení 

starobních důchodců, měřeno takzvanou relací průměrného důchodu k průměrné mzdě 

(k hrubé nebo čisté) stále nižší - což dokazuje následující. 

V roce 1989 činil náhradový poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě 

50,4 %, tedy penze byly na poloviční úrovni mezd. Nejvyšší úroveň sociálního postavení 

českých důchodců pak byla v roce 1991, kdy relace průměrného důchodu k průměrné 

hrubé mzdě činila 55,3 %. Od tohoto roku sociální postavení českých důchodců v určitých 

cyklických výkyvech permanentně klesá., a to až na úroveň 39,8 % v roce 2008. Sociální 

postavení českých důchodců se tedy za posledních 20 let zhoršilo o třetinu. 

O valorizaci důchodů za vlády premiéra Topolánka se rozhodovalo 3x, a důchody 

navýšily vždy jen na minimální, zákonem stanovené úrovni. Důsledkem byl meziroční 

propad skromného sociálního postavení českých starobních důchodců ze 40,4 na 40,2 %, 

to jest o 0,2 procentního bodu v roce 2007 a ze 40,2 na 39,8 %, to jest o 0,4 procentního 

bodu v roce 2008, což bylo nejvíc za posledních pět let. Nedostatečná valorizace důchodů 

v roce 2008 navíc způsobila též meziroční propad reálné kupní síly důchodů, a to o 0,6 

procentního bodu. Jde o nejvyšší pokles reálné kupní síly důchodů za posledních 11 let. 

[13] 
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V následující tabulce 5 je přehledně vyobrazeno zvyšování základní a procentní 

výměry u vyplácených důchodů od roku 1996. 

Tabulka 5 Zvyšování základní a procentní výměry 

Výměra důchodů Zvýšení 
Základní (v Kč) Procentní 

od IV. 1996 nařízením vlády 19/1996 Sb. 240 (na 920) 8 % 
od X. 1996 nařízením vlády 218/1996 Sb. 140 (na 1060) 6 % 
od VIII. 1997 nařízením vlády 129/1997 Sb. 200 (na 1260) 8 % 
od VII. 1998 nařízením vlády 104/1998 Sb. 50 (na 1310) 5 %, popř. 9% * 
od VIII. 1999 nařízením vlády 64/1999 Sb. 0 (zůstává 1310) 5 %, popř. 7,5% * 
od XII. 2000 nařízením vlády 353/2000 Sb. 0 (zůstává 1310) 5 %, popř. 9% * 
od XII. 2001 nařízením vlády 345/2001 Sb. 0 (zůstává 1310) 8 % popř. 11% * 
od I. 2003 nařízením vlády 438/2002 Sb. 0 (zůstává 1310) 3,8 % popř. 4% * 
od I. 2004 nařízením vlády 337/2003 Sb. 0 (zůstává 1310) 2,5 % 
od I. 2005 nařízením vlády 565/2004 Sb. 90 (na 1400) 5,4 % 
od I. 2006 nařízením vlády 415/2005 Sb. 70 (na 1470) 4 %, popř. 6% * 
od I. 2007 nařízením vlády 461/2006 Sb. 100 (na 1570) 5,6 %, popř. 6,6% * 
od I. 2008 nařízením vlády 256/2007 Sb. 130 (na 1700) 3 % 
od VIII. 2008 nařízením vlády 211/2008 Sb. 470 (na 2170) --- 
od I. 2009 nařízením vlády 363/2008 Sb. 0 (zůstává 2170) 4,4 % 

Sociální postavení českých důchodců je nejhorší ze všech okolních zemí. Relace 

průměrného starobního důchodu k čisté průměrné mzdě je v České republice 49,1 %, 

na Slovensku 56,8 %, v Polsku 61,2 %, v Maďarsku 76,9 % a v Rakousku 80,2 %. Životní 

úroveň osob pobírajících starobní důchody se dlouhodobě reálně snižuje. Vyvedení 

důchodového pojištění do soukromokapitalistických fondů tento rozdíl ještě více 

prohloubí. Vláda tedy pouze valorizovala důchody tolik, kolik jim ukládal zákon. [13] 

Z níže přiloženého grafického znázornění (obrázek 6) je patrné, že největší počet českých 

důchodců pobírá starobní důchod v rozpětí Kč 11 000,- až 11499,-. Není možné však 

opomenout ostatní poživatele starobních důchodů, kteří pobírají podstatně nižší částky 

a jejichž životní úroveň je zákonitě velice nízká. 

V současné době se však mnoho důchodců dostává do problémů vinou růstu 

nájemného, cen energií a poplatků ve zdravotnictví. Především z tohoto důvodu by se 

vláda měla zajímat ještě více o pomoc seniorům. 

                                                 
* jde-li o důchody přiznané před 1.1.1996 
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V lednu tohoto roku se poprvé sešel nový tým odborníků, který má navrhnout 

reformu důchodového systému. Týmu předsedá šéf penzijního fondu Aegon Vladimír 

Bezděk, který v roce 2005 předsedal komisi, jež vypracovala propočty variant důchodové 

reformy podle zadání parlamentních stran. 

Podle komise hrozí, že v roce 2050 bude mít důchodový systém v dnešních cenách 

roční propad 120 miliard korun. Zatímco ČSSD chce průběžný systém s úpravami uchovat, 

ODS hovoří o opt-outu, což je vyvedení části povinného pojištění do pojištění komerčního 

a o zavedení připojištění.[14] 
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Obrázek 6 Výše starobních důchodů v porovnání k počtu důchodců v ČR 

Zdroj [4] 
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Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo podrobné zhodnocení systému důchodové politiky 

v ČR, od institucí zajišťující důchodové pojištění, přes obecné seznámení s dávkami 

důchodového pojištění, až po zhodnocení životní úrovně důchodců v ČR. Zároveň jsem 

porovnala důchodový systém v ČR s ostatními zeměmi a upozornila jsem zejména 

na změny v dávkách důchodového pojištění po právní úpravě od 1.1.2010. 

Je třeba si uvědomit, že důchodový systém se dotýká každého občana této republiky. 

Téměř každý občan starší osmnácti let platí pojistné na sociální zabezpečení. Přes 

90% obyvatel se dožívá důchodového věku, a proto je potřeba, aby si lidé uvědomili, že 

nemohou spoléhat jen na stát,  ale je nutné aby si všichni - bez ohledu na věk - začali spořit 

dobrovolně, například formou penzijního připojištění. Jak jsem v bakalářské práci uvedla, 

konkrétně ve Finsku je zaveden pouze spořící pilíř. Poukázala jsem na procentuelní výše 

důchodu v poměru k průměrné mzdě v ostatních zemích OECD. Měli bychom si vzít 

příklad z Velké Británie, Irska, nebo USA, kde lidé spoléhají zejména na soukromé 

spoření. 

Dle mého názoru má mladší generace jistou výhodu v tom, že již nějakou dobu tuší, 

že v důchodovém věku se o ně stát nepostará tak, aby byla zachována jejich životní 

úroveň. Mohou si tedy začít spořit či jinak ukládat peníze, které použijí na doplnění příjmů 

v době, kdy budou v důchodu. Řada dnešních padesátníků a starší generace však má už jen 

malou šanci naspořit dostatek prostředků a dosáhnout tak toho, aby odchodem do důchodu 

výrazně neklesl jejich životní standard. Navíc přechod na euro bude další radikální 

změnou, která zásadně ohrozí životní úroveň našich důchodců. Současní důchodci musejí 

již nyní vystačit s málem - většina z nich pobírá důchod kolem 11 000,- Kč, výjimkou však 

nejsou ani důchody okolo 6 000,- Kč.Rozhodně není možné, aby si lidé po čtyřiceti a více 

letech poctivé práce kladli otázku, zda budou jíst nebo bydlet, jelikož si oboje najednou 

nemohou dovolit. 

Z tohoto důvodu jsem přesvědčena, že změny v dávkách důchodového pojištění 

od 1.1.2010 byly opravdu nutné, což názorně dokazují obrázky č. 4 a 5, z nichž je patrné, 

že roční výdaje na důchody v letech 1989-2008 neúprosně rostou a počty důchodců se rok 

od roku taktéž zvyšují. Další změny v důchodovém systému se dají očekávat po 

květnových volbách, kdy budou naši politici rozhodovat o dalších krocích jak pokračovat v 
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důchodové reformě. Vstřícně se k dalšímu zvyšování důchodového věku nad 65 let staví 

ODS, kteří se přiklánějí k hranici odchodu do důchodu v 67 letech. Odůvodňují toto 

posunutí zejména zvyšováním průměrné délky života.  

Přesto, že jsou vždy mezi obyvatelstvem kroky v důchodové reformě značně 

nepopulární, je třeba si uvědomit, že kompletní reforma důchodového systému je nezbytná, 

jinak státu hrozí bankrot. 

Závěrem bych chtěla doporučit našim zákonodárcům, aby zvážili garanci vkladů 

v současných penzijních fondech (v kterých jsou již nyní uloženy velké objemy finančních 

prostředků) tak, jak je tomu například u vkladů do peněžních ústavů. Samozřejmostí je, že 

jednotlivé penzijní fondy si garanci na peněžní prostředky od účastníků zajišťují sami 

vhodným investováním, ale i přesto se domnívám, že značná část populace má obavy že 

po  několikaletém spoření nastane možnost, kdy penzijní fond nebude schopen dostát svým 

závazkům.  



Zdeňka Herlesová: Systém důchodové politiky v ČR 

2010   37

Seznam použité literatury 

[1] BREJCHA A., ŠANTRŮČEK V.: Právo důchodového pojištění, Linde Praha, a.s., 

1998 

[2] Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

[3] Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

[4] Statistická ročenka 2008 z oblasti důchodového pojištění,ISBN 978-80-87039-18-2 

[5] GOLA P.: Výše důchodů ve světě, Odborný měsíčník Národní pojištění 10/2009 

ISSN 0323-2395 

[6] Účelová publikace: Příručka budoucího důchodce v roce 2009, ČSSZ Praha 2009 

ISBN 978-80-87039-16-8 

[7] Účelová publikace: Změny v důchodovém pojištění od 1.ledna 2010, ČSSZ Praha 

říjen 2009 

[8] Účelová publikace: Sociální zabezpečení 2008 ISBN 978-80-87039-07-6 

 

Elektronické zdroje 

[9] Server: Nakladatelství Sagit, a.s. 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=154&typ=r&levelid=sz_117.htm> 

[10] Server: Nakladatelství Sagit, a.s. 

<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=154&typ=r&refresh=yes&levelid=SZ_

012.HTM> 

[11] Portál Ministerstva obrany ČR:   

<http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=12312> 

[12] Průvodce finančním světem měšec.cz:      

<http://www.mesec.cz/clanky/jak-na-vypocet-starobniho-duchodu-pro-rok-2010//> 

[13] Britské listy                 

< http://www.blisty.cz/art/48446.html> 

[14] České noviny         

<http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cssd-chudobe-v-cr-brani-i-prubezne-financovani-

duchodu/442998&id_seznam=549> 



Zdeňka Herlesová: Systém důchodové politiky v ČR 

2010   38

Seznam obrázk ů 

Obrázek 1 Struktura orgánů provádějící sociální zabezpečení ..............................................2 

Obrázek 2 Výše vyplácených důchodů dle druhů (v %) .......................................................6 

Obrázek 3 Počet poživatelů plného invalidního důchodu dle věku.....................................10 

Obrázek 4 Vývoj počtu důchodců .......................................................................................19 

Obrázek 5 Výdaje na důchody v tis. Kč ..............................................................................29 

Obrázek 6 Výše starobních důchodů v porovnání k počtu důchodců v ČR ........................34 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Potřebná doba pojištění vzhledem ke kalendářnímu roku dosažení důch. věku 20 

Tabulka 2 Věk potřebný pro nárok na starobní důchod dle§ 29 odst.2 zákona o 

důchodovém pojištění včetně potřebné doby pojištění................................................21 

Tabulka 3 Výše výpočtového základu dle osobního vyměřovacího základ ........................24 

Tabulka 4 Výše důchodu v zemích OECD v % k prům. mzdě ...........................................31 

Tabulka 5 Zvyšování základní a procentní výměry.............................................................33 

Seznam p říloh 

Příloha č. 1  Informativní osobní list důchodového pojištění 

Příloha č. 2  Evidenční list důchodového pojištění 

Příloha č. 3  Žádost o starobní důchod 

Příloha č. 4  Rozhodnutí o přiznání důchodu 

Příloha č. 5  Tabulka pro stanovení věku odchodu do důchodu 

Příloha č. 6  Určení výpočtového základu 

 


