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1. Úvod 

Sociální zabezpečení obsahuje tři hlavní oblasti. Nemocenské pojištění, 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Je učeno k úhradě 

výdajů státního rozpočtu v souvislosti s: 

 dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a 

částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), 

 tzv. podporou v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o 

zaměstnání a dalšími výdaji, které souvisejí se zabezpečováním práva 

na práci, na správní výdaje ČSSZ a úřadů práce, 

 dávkami nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, 

vyrovnávací přípěvek v těhotenství a mateřství, peněţitá pomoc 

v mateřství).  

 

Jelikoţ je kaţdá z těchto oblastí velice rozsáhlá, bude se přeloţená práce 

zabývat pouze jednou dílčí částí, a to důchodovým pojištěním s konkrétním 

zaměřením na starobní důchody. Celou oblast starobních důchodů nelze vzhledem 

k rozsahu diplomové práce detailně zpracovat, proto bude cílena pouze na 

zaměstnance v standardním zaměstnaneckém poměru. Zcela budou vynechány 

osoby samostatně výdělečně činné a další osoby, které mohou být tohoto pojištění 

účastny dobrovolně. 

 

S přibývajícím věkem je nejčastější otázkou ekonomicky aktivního 

obyvatelstva věk případného odchodu do důchodu. S touho otázkou je úzce spjata 

výše starobního důchodu. Jelikoţ se penzijní připojištění v České republice, oproti 

jiným státům Evropské unie, teprve dostává do podvědomí občanů, je pro většinu 

starobní důchod z důchodového pojištění jejím jediným a hlavním příjmem ve stáří.  

 

Předloţená práce bude vycházet ze Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů a bude rozdělena do tří stěţejních kapitol, 

které se budou dále dělit na jednotlivé podkapitoly. Nedílnou součástí budou přílohy, 

ve kterých budou znázorněny formuláře tykající se tématu diplomové práce.  
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První kapitola má za cíl seznámit čtenáře se současným stavem důchodového 

zabezpečení v České republice. Ve druhé kapitole budou popsány důchodové 

systémy ve vybraných zemích Evropské unie. První zvolený stát Evropské unie bude 

Slovenská republika. Důleţitým faktorem při výběru tohoto státu byla minulost, kdy 

jsme se Slovenskou republikou tvořili jeden stát. Od roku 1993 došlo k rozpadu a 

kaţdý stát nyní má své vlastní zákony. Zbylé dva vybrané státy jsou Švédsko a 

Lucembursko. Tyto státy byly vybrány z důvodů jejich geografické polohy a naprosto 

odlišného způsobu financování důchodového systému.  

 

Cílem diplomové práce bude problematika důchodového systému v České 

republice v platných normách roku 2011 a její komparací s výše uvedenými státy 

Evropské unie, tedy Slovenskou republikou, Švédskem a Lucemburskem. 

Komparace bude provedena nejen z teoretického, ale i praktického hlediska. 

 

Téma Důchodový systém ČR v komparaci s vybranými zeměmi Evropské 

unie, byl vybrán z důvodu jeho aktuálnosti. V současné době se stále hovoří o 

reformě veřejných financí, nutnosti vyrovnat státní rozpočet a dalších úskalích, které 

jsou s touto problematikou úzce spojeny. Popsání současného stavu v ostatních 

státech Evropské unie můţe mít inspirativní charakter pro tvůrce české reformy. 
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2. Důchodové zabezpečení v České republice 

Sociální pojištění má za úkol zabezpečit občanům část příjmů, kterou ztratili 

v důsledku nepříznivé ţivotní události. Za nepříznivou událost je povaţována nemoc, 

invalidita, stáří nebo úmrtí. Formou sociálních dávek je vyplácena náhrada 

ztracených příjmů.  

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: 

 nemocenské pojištění, 

 důchodové pojištění, 

 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

2.1 Princip důchodového systému  

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí neboli pilířů. Prvním pilířem 

je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) a průběţně 

financované (PAYGO). Je postaven na principu dávkově definovaného systému, ve 

kterém je uplatňován princip sociální solidarity a jehoţ financování je prováděno 

průběţně. Tento pilíř je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní 

osoby, právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální 

odvětvová schémata.  

Druhý pilíř (doplňkový) je tvořen kapitálově financovaným penzijním 

připojištěním se státním příspěvkem a ţivotním pojištěním. V tuto chvíli je účast na 

tomto pilíři zcela dobrovolná, je daňově a subvenčně podporovaná, nicméně bez 

jakékoliv záruky. Podle terminologie EU lze penzijní připojištění se státním 

příspěvkem povaţovat za třetí pilíř důchodového systému. V členských státech EU je 

obvyklým druhým pilířem zaměstnanecký penzijní systém, ale v českém 

důchodovém systému neexistuje. 

Základní předpis, který upravuje nároky na důchody ze základního 

důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich 

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

předpisů.  
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2.1.1 Základní typy penzijních plánů 

 

Můţeme rozlišovat tři typy systémů: 

1) Dávkově definované systémy (DB – defined benefit)  

- garantují určitou výši penzijních dávek  

- výše dávek je v závislosti na počtu let, po které jedinec odváděl 

příspěvky do systému a výše příjmů jedince za určité období. 

 

2) Příspěvkově definované systémy (DC – defined contribution) 

- neposkytují takovou míru jistoty ohledně výše jejich budoucích penzí, 

- účastníci platí stanovenou příspěvkovou sazbu 

- výše budoucích penzí závisí, mimo velikosti odvedených příspěvku, 

také na míře výnosu z investování úspor na kapitálovém trhu, 

- měsíční výše důchodu se vypočítá: 

 

                   celková výše naspořené částky (včetně zhodnocení)   

         počet let očekávané doby ţivota ve věku odchodu do důchodu * 12 

 

3) Hypotetické příspěvkově definované systémy (NDC – notional defined 

contribution)  

- nová metoda, která byla pouţita například ve Švédsku, 

- kaţdý účastník má v rámci systému svůj individuální účet, na který se 

mu připisují jím odvedené příspěvky a jejich zhodnocování v čase, 

- zhodnocení je závislé na tzv. hypotetické míře výnosnosti systému, 

- úspory na účtech jednotlivců jsou pouze hypotetické, protoţe vybrané 

příspěvky jsou fakticky pouţity na výplatu současných důchodů a 

pouze „papírově“ jsou připisovány a zhodnocovány na individuálních 

účtech. 

2.2 Dávkově definovaný systém (1. pilíř) 

 

Základní důchodové pojištění je zaloţeno na těchto principech: 

 v systému je uplatňován princip sociální solidarity, 

 jeho financování je prováděno průběţně, 
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 systém je povinný pro všechny ekonomicky aktivní osoby, 

 systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity 

(invalidní důchod) a úmrtí ţivitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), 

 právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, 

 neexistují speciální odvětvová schémata, pouze v oblasti organizačního a 

administrativního zabezpečení platí určité odchylky pro tzv. silové resorty 

(např. vojáci, policisté, celníci, hasiči), 

 systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se kaţdoročně 

upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji), 

 stát garantuje systém ekonomicky i právně. 

2.2.1 Starobní důchody 

Je nejpočetnější dávkou důchodového pojištění. Na starobní důchod má nárok 

pojištěnec, který dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění, 

popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně č. 155/1995 Sb.,  

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších přepisů. V tomto případě mluvíme o 

řádném starobním důchodu. Pokud lidé chtějí, mohou poţádat o důchod před 

dosaţením důchodového věku, tedy o předčasný starobní důchod. 

 

2.3 Podmínky nároku na důchod 

Základní podmínky pro vznik nároku na starobní důchod jsou dvě, a to 

dosaţení potřebné doby pojištění  a dosaţení stanoveného věku (tj. důchodového 

nebo u předčasného starobního důchodu i věku niţšího). Nárok vzniká při splnění 

obou okruhů těchto podmínek. Dobou pojištění se rozumí téţ náhradní doba 

pojištění. 

2.3.1 Doba pojištění 

Doba pojištění, která je potřebná pro nárok na starobní důchod je nejméně  

27 let. Pokud tato podmínka není splněna, postačí doba pojištění nejméně 15 let při 

dosaţení věku 65 let. Nezbytná doba pojištění ke vzniku nároku na předčasný 

starobní důchod je 30 let.  
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2.3.2 Náhradní doba pojištění 

Náhradní dobou pojištění je myšlena doba, kdy například lidé studují, 

vychovávají děti či jsou nezaměstnaní. Za tuto dobu neodvádí ţádné pojistné, ale i 

přesto se započítává do potřebné doby pojištění, a to v případě, ţe tato náhradní 

doba pojištění byla získána na území České republiky (tato podmínka nemusí být 

splněna u osobní péče o dítě do 4 let věku) a doba pojištění trvala alespoň jeden rok.  

Celkem existuje 9 typů náhradních dob pojištění, ale plném rozsahu se pro 

výši důchodů započítává: 

a) doba vojenské sluţby v ozbrojených silách ČR,  

b) doba péče o dítě ve věku do 4 let, 

c) doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby 

ve stupni I aţ IV, a to za podmínky, ţe spolu ţijí ve společné domácnosti. 

Jiná náhradní doba se pro vznik nároku na starobní důchod započítává plně, 

pokud byla získána před 1.1.2010, nebo 80 %, pokud byla získaná po 31.12.2009, 

stanovení výše procentní výměry starobního důchodu započítává 80 %. 

 

Druhy náhradních dob pojištění: 

1) Doba studia 

Jako náhradní doba pojištění se započítává soustavná příprava na budoucí 

povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České 

republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosaţení věku 18 let před 

rokem 2010. Po 1.1.2010 se doba studia jako náhradní doba pojištění nezapočítává. 

 

2) Doba evidence na úřadu práce 

Pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 

rekvalifikaci tato doba se po 31.12.1995 započítává vţdy. V případě, ţe je člověk 

dlouhodobě v evidenci úřadu práce a podporu jiţ nepobírá, započítávají se 

maximálně tři roky.  

 

3) Vojenská služba v ozbrojených silách ČR 

Nejedná se o vojenskou sluţbu vojáka z povolání či vojáka v další sluţbě, ale 

například o základní sluţbu, náhradní sluţbu či vojenská cvičení. 
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4) Civilní služba 

Jako náhradní doba pojištění se počítá těm, kteří ji jiţ dříve absolvovali, 

protoţe dnes jiţ neexistuje. 

 

5) Péče o dítě 

Náhradní doba se můţe započíst jak ţenám, tak i muţům při osobní péči o 

dítě do 4 let věku. Muţům se péče o dítě započítávala jen tehdy, pokud si před  

1.7 2007 podal přihlášku, nejpozději do dvou let od skončení péče o dítě, k účasti na 

pojištění a návrh na zahájení řízené o zápočtu této doby. Po 30.6.2007 se doba péče 

o dítě, ţenou i muţem, dokládá čestným prohlášením při uplatnění ţádosti. 

 

6) Péče o osoby závislé na péči jiné osoby 

Po 31.12.2006 je náhradní dobou pojištění i péče o osobu, která je závislá na 

péči jiné osoby ve stupni II, III a IV, pokud spolu ţijí v domácnosti. Jde-li o osobu 

blízkou, podmínka domácnosti se nevyţaduje. Od počátku roku 2008 se zde 

zahrnuje také doba péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby 

v I. stupni. Do 30.6.2007 platila povinnost podat přihlášku účasti na pojištění. 

Aktuálně se vyţaduje podání návrhu na zahájení řízení o době a rozsahu této péče. 

 

7) Pobírání nemocenských dávek 

Za náhradní dobu pojištění se povaţuje doba trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době výdělečné 

činnosti, popřípadě v ochranné lhůtě. Podmínkou je, ţe si pracovní neschopnost 

pojištěnec nepřivodil úmyslně. Téţ doba nařízené karantény a doba trvání podpůrčí 

doby u ošetřovného a v období před porodem u peněţité pomoci v mateřství.  

 

8) Pobírání invalidního důchodu 

Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého 

pojištění, a to do dosaţení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. 
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2.4 Důkazní prostředky doby pojištění a náhradní doby 

Základním důkazním prostředkem, kterým se prokazuje doba pojištění a doba 

náhradní, je evidenční list důchodového pojištění, který má Česká správa sociálního 

zabezpečení uloţen v archivu.  

Dalšími důkazními prostředky jsou: 

 doba vojenské sluţby, doba odbojové činnosti a polní sluţby – potvrzení 

vydané příslušným vojenským orgánem, 

 doba výkonu civilní sluţby – potvrzení orgánu státní správy, který vydal 

povolávací příkaz k nastoupení civilní sluţby, 

 doba nezaměstnanosti před 1. lednem 1996 – potvrzení orgánu státní správy, 

který občana vedl jako uchazeče o zaměstnání, 

 doba studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách – doklad o 

ukončení studia (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) 

 

2.5 Důchodový věk 

Důchodový věk je odlišný pro muţe i ţeny. U ţen se rozlišuje podle počtu 

vychovaných dětí a od roku 1996 se kaţdoročně zvyšuje. Důchodový věk se po roce 

1995 určuje tak, ţe v kolikátém roce bude dosaţena věková hranice, tolikrát se k ní 

přičtou u muţů dva a u ţen čtyři měsíce (viz Tab. 2.1) 

Důchodový věk podle § 32 Zákona o důchodovém pojištění činí: 

a) u pojištěnců narozených před rokem 1936 

 u muţů 60 let 

 u ţen činí: 

o 57 let, pokud nevychovaly ţádné dítě, 

o 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě, 

o 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti, 

o 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti, 

o 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí. 

 

b) u pojištěnců narozených v období let 1936 aţ 1968 

Důchodový věk se stanoví podle tabulky, která je přílohou zákona č. 155/1995 

Sb.(viz. Tab 2.1) 
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Tab. 2.1 Důchodový věk pojištěnců narozených v období 1936 aţ 1968 (roky + měsíce) 

Rok 

narození 

 

Muţi 

Ţeny (podle počtu vychovaných dětí) 

ţádné 1 2 3 4 5 a více 

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+8 61+4 

1968 65 65 65 64 63 62 61+8 

Zdroj: ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Příručka budoucího důchodce v roce 2010. 1. vyd. Praha: 2010. ISBN: 

978-80-87039-21-2.



 

c) u pojištěnců narozených po roce 1968 

 u muţů 65 let 

 u ţen činí: 

o 65 let, pokud vychovaly 1 dítě nebo byly bezdětné 

o 64 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti, 

o 63 let, pokud vychovaly alespoň 3 děti, 

o 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti. 

 

Výchova dítěte 
Musíme rozlišit pojem „výchova dítěte“ od pojmu „doba péče o dítě“. Doba 

péče o dítě nebo o více dětí můţe být započtena i jiné ţeně, neţ které bude uznána 

výchova těchto dětí. Doba péče o dítě můţe být započtena i muţi, výchova dítěte 

však nikoli. Pro nárok ţeny na starobní důchod je nutné splnění následujících 

podmínek: 

1) ţena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosaţení zletilosti 

alespoň po dobu 10 roků, 

2) pokud se ţena ujala výchovy dítěte po dosaţení osmého roku jeho věku, je 

podmínka výchovy splněna v případě, ţe o dítě pečuje nebo pečovala do 

dosaţení zletilosti alespoň po dobu pěti roků. 

 

Pokud ţena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, ţe bylo 

dítě v ústavní péči ze zdravotních důvodů, tato doba se do doby potřebné ke splnění 

podmínky výchovy dítěte započítává téţ. 

 

2.6 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 

 

Důvody dobrovolné účasti osob starších 18 let na důchodovém pojištění: 

1. Pokud se jedná o dobu, která přesahuje rámec zákonného pojištění při vedení 

v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud osobě nenáleţí 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. 

2. Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké 

škole v ČR, po dosaţení věku 18 let. 

3. Výdělečná činnost v cizině po 31.12.1995, pokud se jedná o: 
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o zaměstnance v pracovním poměru, 

o členy druţstva, 

o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 

4. Výkon dlouhodobé dobrovolnické sluţby na základě smlouvy uzavřené 

s vysílající organizací. 

5. Činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jestliţe jde o osoby, 

které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činní v ČR ve 

prospěch tohoto zaměstnavatele. 

6. Výkon funkce poslance Evropského parlamentu. 

7. Pobyt v cizině v případě, ţe následuji svého manţela či manţelku, který 

v cizině působí v diplomatických sluţbách ČR. 

8. Dobrovolné pojištění bez uvedení důvodu. 

 

Zákonnou podmínkou dobrovolného pojištění ve všech výše uvedených 

případech je podání přihlášky k účasti na pojištění. 

 

Evidenční list důchodového pojištění 

Pro účely důchodového pojištění zaměstnanců je jednou z povinností 

uloţených organizaci vést záznamy, které se evidují na „Evidenčním listě 

důchodového pojištění“(dále jen ELDP). Tento list  vede zaměstnavatel kaţdému 

zaměstnanci, který byl z titulu zaměstnání účasten na důchodovém pojištění. 

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) se vyhotovují za kaţdý kalendářní rok 

zvlášť a průběţně jsou zasílány ČSSZ, která z nich zjišťuje, zda máme nárok na 

důchod a v jaké výši. 

ELDP se vyplňuje po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však 

do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31.12, do 

jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmu v případě skončení účasti na 

důchodovém pojištění před 31.12. 

 

ELDP obsahuje: 

 identifikační údaje zaměstnavatele, 

 jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo 

trvalého pobytu a rodné číslo občana, 

 doba účasti na důchodovém pojištění, 
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 doba důchodového pojištění, 

 vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, 

 doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu 

důchodu vylučují, 

 doby, které se ode dne dosaţení věku potřebného pro vznik nároku na 

starobní důchod nepovaţují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení 

procentní výměry starobního důchodu. 

 

Povinností zaměstnavatele je vyhotovit jeden originál a dva stejnopisy 

evidenčního listu. Jeden stejnopis předloţí zaměstnanci k podpisu a poté jej zaloţí 

do své evidence. Druhý stejnopis, který je opatřen podpisem pověřeného 

zaměstnance a razítkem zaměstnavatele, je povinen vydat zaměstnanci, a to 

nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního 

zabezpečení.  

 

Zaměstnavatel je povinen předloţit ELDP ČSSZ a to: 

 do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu, 

 do 30 dnů ode dne svého zániku, 

 do 8 dnů ode dne obdrţení výzvy orgánů sociální zabezpečení. 

Evidenční listy důchodového pojištění se předkládají na tiskopisech vydaných 

ČSSZ nebo elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na paměťovém 

mediu – tzv. „e-Podání ELDP“. 

Údaje z ELDP jsou podkladem pro informativní listy důchodového pojištění. 

 

Informativní osobní list důchodového pojištění 

Od 1.1.2006 má občan právo jednou za kalendářní rok poţádat ČSSZ  

o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Ţadatel list obdrţí do 

90 dnů ode dne, kdy orgán ţádost obdrţel. 

Informativní list obsahuje: 

 přehled dob důchodového pojištění,  

 náhradní doby pojištění, 

 přehled vyměřovacích základů,  

 vyloučené doby z důchodového pojištění. 
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2.7 Předčasný starobní důchod 

 

Rozlišujeme dva druhy předčasných starobních důchodů: 

 dočasně sníţený 

 trvale sníţený 

 

2.7.1 Dočasně sníţený předčasný starobní důchod 

Před dosaţením důchodového věku má nárok pojištěnec na dočasně sníţený 

předčasný starobní důchod v případě, ţe: 

a) ke dni, od něhoţ má být starobní důchod přiznán, je poţivatelem částečného 

invalidního důchodu, a do dosaţení důchodového věku mu chybí nejvýše dva 

roky nebo, 

b) pobíral plný invalidní důchod nepřetrţitě alespoň po dobu pěti let a nárok na 

plný invalidní důchod zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosaţení 

důchodového věku mu chybí nejvýše pět let. 

V obou případech je nutnou podmínkou získání nejméně 27 let pojištění. 

 

2.7.2 Trvale sníţený předčasný starobní důchod 

Za den vzniku nároku na tento typ starobního důchodu je povaţován den, od 

něhoţ je důchod přiznán. V případě přiznání trvale sníţeného předčasného 

starobního důchodu je vyloučen nárok na řádný i na dočasně sníţený předčasný 

starobní důchod. Jestliţe pojištěnec splní níţe uvedené podmínky, má nárok před 

dosaţením důchodového věku na trvale sníţený předčasný důchod: 

a) pojištěnec získal dobu pojištění nejméně 27 let, a  

b) do dosaţení důchodového věku mu ode dne přiznání starobního důchodu 

chybí nejvýše tři roky.   

V České republice je předčasný důchod krácený za kaţdých započatých 90 

dní o 0,9 %. Při odchodu do důchodu o tři roky je tak penze krácena o 10,8 %. 
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2.8 Podávání žádostí o starobní důchody 

Od 1. ledna 2007 se budoucí důchodce při sepisování ţádosti o důchod musí 

obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. Ţádost  

o důchod je moţno sepsat nejdříve čtyři měsíce před poţadovaným datem přiznání. 

Na základě plné moci, můţe ţádost o důchod kromě oprávněného občana 

podat i jeho zmocněnec. Z textu plné moci musí být zřejmé, ţe byla udělena k podání 

ţádosti o důchod. Protoţe zmocněnec musí za ţadatele uvést a podepsat některá 

zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek 

nemocného, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky,  

o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se 

ţadatelé o důchod nechali při sepisování ţádosti zastupovat pouze výjimečně. 

Pokud z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, nemůţe budoucí důchodce 

ţádost podat sám, můţe ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to i bez nutnosti 

předloţení plné moci. Musí však předloţit souhlas oprávněného s podáním ţádosti  

o dávku a potvrzení lékaře, ţe mu zdravotní stav pro svou závaţnost neumoţňuje 

ţádost o dávku sepsat.  

 

Doklady k ţádosti o důchod 

Doklady, které jsou potřebné při podávání ţádosti o starobní důchod lze 

rozdělit na typické a zvláštní. Ţadatel předkládá jako typické doklady občanský 

průkaz, resp. u cizinců pas nebo doklad o povolení k pobytu na území České 

republiky, další doklady jsou určitým způsobem podmíněné: 

 doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), 

 muţi předkládají doklady o výkonu vojenské sluţby,  

 ţeny předkládají doklady prokazující výchovu dětí (např. rodné listy dětí, 

doklad o osvojení, rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, 

v případě péče o dítě do 4 let věku je prokazováno čestným prohlášením), 

 potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti náleţející na pracovní úraz (nemoc 

z povolání), 

 potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před 

rokem 1996, 
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 pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněţního ústavu, musí 

k ţádosti přiloţit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Ţádost 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 aj., 

 evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá 

jej zaměstnavatel, a to na vyţádání OSSZ/PSSZ/MSSZ. 

 

Rozhodování o důchodu 

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o všech ţádostech o důchod. 

Délka vyřízení ţádosti je závislá na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny 

podklady, či nikoliv. Pokud zaměstnavatelé jiţ dříve nesplnili svou zákonnou 

povinnost a neposlali potřebné dokumenty ČSSZ, je nutné chybějící doby pojištění 

došetřit. ČSSZ můţe o důchodu rozhodnu teprve poté, co je evidence kompletní. 

Průměrná doba na vyřízení ţádosti o důchod při došetřování chybějících dob 

pojištění se pohybuje kolem 3 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy ţádost nelze 

definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ ţadateli před 

vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu.  

 

2.9 Výše a výplata starobního důchodu 

2.9.1 Výše starobního důchodu 

Výše všech důchodů se nyní skládá ze dvou sloţek: 

 základní výměra, 

 procentní výměra, 

určité odchylky platí při souběhu důchodů, jelikoţ kaţdému důchodci náleţí základní 

výměra výhradně jednou, bez ohledu na to, kolik důchodů pobírá. 

Základní výměra se stanoví pevnou částkou, která nyní činí 2 230 Kč a na 

rozdíl od procentní výměry se nevypočítává, je tedy stejná pro všechny důchodce. 

Naproti tomu procentní výměra je pro kaţdého důchodce individuální, odráţí se v ní 
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délka doby pojištění a výše předdůchodových příjmů. Procentní výměra se určuje 

kombinací tří prvků. 

 

 

 

Do celkové doby pojištění je zahrnuta nejen doba pojištění a doba 

zaměstnání, ale i náhradní doba pojištění. Tato doba se rozlišuje podle toho, zda jde 

o dobu před vznikem nebo po vzniku nároku na starobní důchod. 

Pro konstrukci výpočtu důchodu je jedním ze základních stavebních kamenů 

výpočtový základ. Ten je identický s dřívějším průměrným měsíčním výdělkem 

včetně jeho případné tzv. redukce. V ZDP je definován jako osobní vyměřovací 

základ s výhradou „pokud nepřevyšuje částku 5 000 Kč“. Jestliţe osobní vyměřovací 

základ tuto hranici převyšuje, stanoví se výpočtový základ tak, ţe částka 5 000 Kč se 

pouţije v plné výši, z části osobního vyměřovacího základu přesahující 5 000 Kč aţ 

do částky 10 000 Kč se pouţije 30 % a z části osobního vyměřovacího základu nad 

10 000 Kč se pouţije 10 %. Horní hranice ZDP neobsahuje.  

Výše procentní sazby za doby před vznikem nároku na důchod činí 1,5 % 

výpočtového základu za kaţdý násobek 365 dnů a po vzniku nároku činí taktéţ  

1,5 % výpočtového základu, ale za kaţdých 90 kalendářních dnů doby pojištění. 

 

2.9.2 Výplata starobního důchodu 

Při podání ţádosti o starobní důchod si občan volí způsob výplaty důchodu 

s tím, ţe můţe kdykoliv později poţádat ČSSZ o změnu. Důchody je moţné vyplácet 

dvěma způsoby. Prvním způsobem je výplata důchodu v hotovosti prostřednictví 

České pošty na adresu trvalého bydliště nebo bezhotovostním převodem na 

bankovní účet klienta. Výplata důchodu je moţná i do ústavů sociální péče 

s celoročním pobytem. Je celkem 13 výplatních termínů v měsíci.  

 

PROCENTNÍ VÝMĚRA 

Celková doba pojištění Výpočtový základ Procentní sazba 
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2.10 Valorizace starobních důchodů 

Kaţdým rokem prochází důchody tzv. valorizací. Jedná se o zvyšování, které 

minimálně zachovává konstantní reálnou úroveň důchodů. Způsob valorizace je 

stanoven zákonem. Rozlišujeme především tři alternativní varianty: 

 Mzdová valorizace – důchody se zvyšují se stejným růstem průměrné 

nominální mzdy 

 Cenová valorizace – důchody jsou kaţdoročně zvyšovány podle indexu 

spotřebitelských cen 

 Švýcarská valorizace – důchody se zvyšují o polovinu průměrné nominální 

mzdy a polovinu růstu spotřebitelských cen 

Úkolem cenové valorizace je udrţovat důchody na stejné reálné úrovni a 

bránit tím znehodnocování přiznaných dávek. Naproti tomu mzdová valorizace slouţí 

ke sníţení příjmových rozdílů mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem a důchodci. 

Zpravidla mzdy v ekonomice rostou rychleji neţ cenová hladina. 

V současnosti se zvyšování důchodů provádí ve dvou lhůtách. Pravidelný 

termín pro zvyšování je leden a podmínkou zvýšení je zvýšení alespoň o 2 %. 

Mimořádný termín nastane pouze v případě, kdy inflace přesáhne 10 % hranici, a to 

přesně po pěti měsících od této chvíle.  

Od ledna 2011 došlo ke zvýšení důchodů, které jsou vypláceny z českého 

důchodového systému. Základní výměra důchodu se zvýšila z 2 170 Kč na 2 230 Kč 

měsíčně, tedy o 60 Kč. Procentní výměra, která je individuální, vzrostla o 3,9 %.  

Došlo také ke změně minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. 

Nejniţší vyměřovací základ, ze kterého se pojistné hradí, je od 1.1.2011 částka 

6 185 Kč a minimální pojistné z této částky činí 28 %, tj. 1 732 Kč. 

 

2.11 Penzijní připojištění (2. pilíř) 

Právní úprava penzijního připojištění je řešena v zákoně č. 42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění je v České 

republice označován jako 2. pilíř důchodového zabezpečení a má tyto parametry: 

 je dobrovolný – zaloţený na vlastním rozhodnutí potencionálního účastníka, 

 je důsledně zaloţen na občanském principu, který spočívá na vztahu penzijní 

fond versus fyzická osoba, 
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 umoţňuje přihlédnout ke konkurenční nabídce různých penzijních fondů, 

 je fondově financovaný, 

 je podporován státem formou státního přípěvku, který je odvozen od výše 

pojistného a od roku 2000 je podporován i formou daňových úlev. 

Zajišťuje moţnost získání doplňkových příjmů nad rámec povinného 

důchodového zabezpečení. Penzijní připojištění je důleţité ze dvou důvodů. Zejména 

z hlediska jiţ přijatých změn v tomto systému a z důvodů udrţení přiměřené relace 

starobního důchodu na mzdě u vyšších příjmových kategorií.  

 

2.11.1 Význam penzijního připojištění  

Můţe kompenzovat zvýšení věkové hranice pro odchod do starobního 

důchodu. Například pokud by byl předpokládaný věk odchodu do důchodu 65 let, 

můţe osoba odejít do důchodu uţ v 60 letech s tím, ţe fond bude vyplácet důchod 

v průběhu těchto pěti let, neţ vznikne nárok na důchod ze základního systému. 

Penzijní připojištění téţ můţe řešit tzv. profesní invaliditu. Jedná se o takovou 

situaci, kdy lidé nemohou ze zdravotních důvodů vykonávat svoji původní profesi. 

V tomto případě uzavřou tzv. výsluhovou penzi, která jim bude vyplácena při 

přechodu na nové zaměstnání. 

 

2.11.2 Základní charakteristika  

1) DOBROVOLNOST. 

Účast kaţdého občana je dobrovolná a je zaloţena na základě smlouvy. 

Účastníkem můţe být kaţdá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území 

České republiky. Účastník můţe také penzijní připojištění kdykoli vypovědět, zákon  

o penzijním připojištění nestanoví ţádné výpovědní důvody. Penzijní fond můţe 

penzijní připojištění účastníkovi vypovědět z následujících důvodů: 

 účastník po dobu alespoň 6 kalendářních měsíců neplatil příspěvky, 

 účastník při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje nebo zatajil 

skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, 

 účastník nesplňuje podmínky stanovené zákonem. 
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Penzijní připojištění můţe také zaniknout na základě dohody mezi účastníkem 

a penzijním fondem, popřípadě výplaty jednorázového vyrovnání, výplaty odbytného, 

ukončení trvalého pobytu nebo úmrtí účastníka.  

 

2) STÁTNÍ PODPORA 

Kaţdý aktivní účastník má nárok na státní příspěvek, a to ze zákona. Ten 

představuje státní dotaci do tohoto systému a také zvyšuje pravomoc státních orgánů 

kontrolovat činnost penzijních fondů. Státní příspěvek je připisován jako částka na 

účet účastníka u penzijních fondů a plní roli finanční podpory ve stáří. Výše státního 

příspěvku je odstupňována podle výše příspěvku účastníka viz tab. 2.2. V penzijním 

připojištění státní příspěvek představuje neobvyklý způsob podpory, neboť ve 

vyspělých zemích státní podpora spočívá převáţně v moţnostech odpočtu 

zaplaceného pojistného od daňového základu. Novela zákona o důchodovém 

připojištění umoţňuje aţ od roku 2000 odpočet zaplaceného pojistného od základu 

daně. Občan si můţe odečíst maximálně částku 12 000 Kč za rok a zaměstnavatel, 

který přispívá zaměstnanci na penzijní připojištění, si můţe odečíst od daně z příjmu 

24 000 Kč ročně.  

 

Tab. 2.2 Výše státního příspěvku na penzijní připojištění v Kč 

Měsíční příspěvek účastníka 

(v Kč) 

Měsíční státní příspěvek 

(v Kč) 

100 - 199 50 + 40% z částky nad 100 

200 - 299 90 + 30% z částky nad 200 

300 – 399 120 + 20% z částky nad 300 

400 – 499 140 + 10% z částky nad 400 

500 a více 150 

Zdroj: KREBS, V. a kol. Sociální politika. 5. vyd. Praha: ASPI, 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4 

 

3) STÁTNÍ DOZOR 

Zákon o penzijním připojištění vytváří právní rámec pro činnost penzijních 

fondů, který upravuje jejich vznik a způsob nakládání s prostředky penzijního fondu. 

Zakladatelem penzijního fondu můţe být právnická nebo fyzická osoba, tuzemská 

nebo zahraniční. Penzijní fond je akciová společnost, hodnota základního jmění musí 

činit minimálně 50 mil. Kč, toto základní jmění musí být tvořeno pouze peněţitými 
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vklady. Přičemţ peněţité vklady musí být splaceny před podáním ţádosti o povolení 

ke vzniku a činnosti penzijního fondu.  

Ministerstvo financí dává povolení ke vzniku penzijního fondu a posuzuje 

předepsané náleţitosti. Zákon ovlivňuje způsob hospodaření fondu. Například 

zakazuje nakupovat akcie jiných penzijních fondů a vydávat dluhopisy. Stanoví, ţe 

prostředky penzijního fondu mohou být ukládány do spolehlivých cenných papírů. 

Penzijní fond je povinen rozdělit 85 % zisku ve prospěch účastníků, na dividendy a 

tantiémy můţe pouţít maximálně 10 % dosaţeného zisku a nejméně 5 % zisku musí 

být vloţeno do rezervního fondu.  

Důleţitá je garance, která zaručuje, ţe výnos fondu nemůţe být záporný. Tím 

je maximálně zaručena ochrana účastníka penzijního připojištění ze strany státu. 

2.11.3 Dávky penzijního připojištění 

Penzijní fond poskytuje tyto druhy dávek podle výběru účastníka: 

1) jednorázové vyrovnání - náleţí účastníku za podmínek stanovených 

penzijním plánem místo penze, 

2) odbytné – dávka, která náleţí účastníkovi nebo pozůstalým za předpokladu, 

ţe zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců, popřípadě na kratší 

dobu stanovenou penzijním plánem, a jehoţ penzijní připojištění zaniklo.  

3) penze – pravidelná výplata peněţní částky po stanovenou dobu, 

 

Z penzijního připojištění jsou poskytovány tyto penze: 

 

Starobní penzi – účastník má nárok pokud dosáhl 60 let věku a pokud platil 

příspěvky ve smluvené výši nejméně 5 let a fond u něj zaregistroval 60 řádně a včas 

zaplacených měsíčních příspěvků. 

 

Výsluhovou penzi – na tuto penzi má účastník nárok, pokud si ji sjednal, platil 

příspěvky nejméně 15 let a fond u něj zaregistroval 180 řádně a včas zaplacených 

měsíčních příspěvků. Tento druh penze je důleţitý pro pracovníky, kteří vykonávají 

obtíţnou a namáhavou práci, jenţ nebudou moci vykonávat ve vyšším věku.  

 

Invalidní penzi – na invalidní penzi se neplatí zvláštní příspěvky a je třeba si ji 

sjednat ve smlouvě. Na tento druh penze má nárok účastník, pokud platil příspěvky 
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ve smluvené výši nejméně 5 let, tedy 60 řádně a včas zaplacených měsíčních 

příspěvků. Vyplácí se účastníkovi ze součtu příspěvků na starobní a výsluhovou 

penzi.  

 

Pozůstalostní penzi – účastník má nárok pouze v případě, ţe penze byla sjednána 

ve smlouvě a platil příspěvky 1 rok, tedy 12 řádně a včas zaplacených měsíčních 

splátek.  
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3. Systém důchodového pojištění ve vybraných zemí 

Evropské unie 

3.1 Systém důchodového pojištění ve Slovenské republice 

3.1.1 Princip důchodového systému 

Od 1. ledna 2005 byl na Slovensku zreformován důchodový systém. Nově 

vznikl 2. pilíř a od tohoto data stojí důchod na 3 pilířích. První povinný pilíř je 

dvousloţkový, vedle dávkově definovaného průběţně financovaného schématu je 

zavedeno také příspěvkově definované schéma starobního důchodového spoření. 

Od roku 1996 na Slovensku existovalo schéma doplňkového důchodového pojištění, 

které bylo přetvořeno na doplňkové důchodové spoření, ve kterém je umoţněna 

účast nejen zaměstnancům, ale kaţdé fyzické osobě starší 18 let. Na základě 

kolektivní smlouvy lze dohodnout placení příspěvků zaměstnavatele do doplňkového 

důchodového spoření. Zaměstnavatelé jsou povinni přispívat na doplňkové 

důchodové spoření zaměstnancům, kteří vykonávají práce zařazené na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu na ochranu zdraví do kategorie 3 nebo 4. Schéma 

doplňkového důchodového spoření má některé prvky zaměstnaneckého schématu. 

Součástí daňově zvýhodněného třetího pilíře důchodového pojištění jsou nejen 

doplňkové důchodové spoření, ale i ţivotní pojištění a účelové spoření.  

 

Obr. 3.1. Základní důchodové pilíře 

 

I. pilíř Státní 

Povinně fondovaný 

Dobrovolně 
spořící 

II. pilíř 

II. pilíř 
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První důchodový pilíř 

Je průběţný důchodový systém, do kterého jsou povinně zapojeni všichni 

ekonomicky aktivní občané.  

Principem tohoto systému je, ţe kaţdý zaměstnaný občan povinně odvádí 

část svého příjmu jako odvod ze své mzdy, která je odváděna do příslušné sociální 

pojišťovny. Ta pak tyto odvody vyuţije na vyplácení důchodů současným 

důchodcům.  

První důchodový pilíř není moţné zcela vynechat, ale důchodová reforma 

umoţňuje část těchto peněz, které jsou povinně odváděny do sociální pojišťovny 

šetřit na osobním důchodovém účtu.  

 

Druhý důchodový pilíř 

Tento systém starobního důchodového spoření začal fungovat 1.1.2005. 

Principem tohoto systému je, ţe si kaţdý zaměstnaný občan spoří na svůj důchod 

prostřednictví důchodové správcovské společnosti, na svém osobním účtu.  

Část příjmů, které povinně odvádí kaţdý zaměstnaný občan do sociální 

pojišťovny pro účely důchodového spoření se rozdělí na dvě části, jedna zůstává 

v sociální pojišťovně, která následně financuje současné důchody a část putuje na 

osobní účet občana v jím vybrané důchodové správcovské společnosti.(dále jen 

DSS)  

Výhodou tohoto systému je, ţe důchod je financován ze dvou zdrojů – 

z příslušné sociální pojišťovny a také z DSS. Další výhodou je, ţe všechny peníze na 

osobním důchodovém účtu jsou majetkem občana a v případě úmrtní jsou 

předmětem dědického řízení. 

 

Třetí důchodový pilíř 

Princip spoření ve třetím důchodovém pilíři je v podstatě stejný jako ve 

druhém pilíři důchodového spoření, rozdíl je pouze v tom, ţe spoření si zajistíte 

individuálně z příjmu, nikoli z povinných odvodů, které platíte do sociální pojišťovny 

jako je to tomu při druhém pilíři. 

Tento pilíř se nazývá téţ doplňkový, občané si odkládají peníze, které plánují 

vyuţít aţ během důchodu. Tyto peníze si občané ukládají na osobní účty penzijních 

fondů. Patří sem však i různé druhy ţivotního pojištění či dlouhodobé investice 

odkládané na stáří.  
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Výhodou tohoto spoření (investování) je, ţe si občané na svůj osobní účet 

přispívají libovolnou měsíční částkou. Stát třetí pilíř daňově zvýhodňuje.  

 

Tab. 3.1 Placení pojistného na starobní důchodové pojištění od 1.1.2011 

 
Sazba  

 

Částka 
pojistného  

(v EUR) 

Max. VMZ (v 
EUR) 

Suma 
pojistného (v 

EUR) 

Zaměstnanec   4 % 119,12 2 978,00 253,87 

Zaměstnavatel 14 % 416,92 2 978,00 695,91 

Sociální 
pojišťovna 

18 % -          -          - 

Zdroj: http://www.socpoist.sk/575/1468s 

 

3.1.2 Podmínky nároku na starobní důchod 

Nárok na starobní důchod má pojištěnec, který  

 získal nejméně 15 let doby důchodového pojištění a  

 dovršil důchodový věk 

Pokud však pojištěnec důchodový věk dosáhl v období od 1.ledna 2004  

do 31.prosince 2007, na vznik nároku na starobní důchod stačí, kdyţ získal alespoň 

10 let doby důchodového pojištění. 

 

Vyloučení nároku na starobní důchod 

Nárok na starobní důchod nevznikne, i kdyţ pojištěnec dosáhl důchodového 

věku a získal 10 let doby důchodového pojištění, pokud jde o pojištěnce, který: 

 sice před 1.lednem 2004 dovršil věk potřebný pro nárok na starobní důchod 

nebo poměrný starobní důchod, ale dosud nesplnil podmínky nároku na tento 

důchod (nezískal potřebnou dobu zaměstnání nebo neměl trvalý pobyt na 

území Slovenské republiky), pokud nejde o níţe uvedené situace, 

 pobíral předčasný starobní důchod. 

 

Nárok na starobní důchod, pokud nebyly splněny podmínky nároku před 

1.lednem 2004 
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1. Nesplnění podmínky potřebné doby zaměstnání 

Jestliţe pojištěnec: 

 dovršil před 1.lednem 2004 věk potřebný pro nárok na starobní důchod a 

 podmínku potřebné doby zaměstnání splní s připočtením doby důchodového 

pojištění získaného po 31.prosinci 2003 ve věku mladším neţ 62 let, vznikne 

mu nárok na starobní důchod nebo poměrný důchod podle právních 

předpisů účinných do 31.prosince 2003. Částka důchodu se v takovém 

případě rovněţ určí podle právních předpisů účinných do 31.prosince 2003. 

 

Jestliţe pojištěnec: 

 dovršil před 1.lednem 2004 věk potřebný pro nárok na starobní důchod a 

podmínku potřebné doby zaměstnání nesplnil do 31.prosince 2007, vznikne 

mu nárok na starobní důchod podle zákona č. 461/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pokud 

 získal nejméně 10 let doby důchodového pojištění a  

 dovršil nejméně věk 62 let. Nárok na tento důchod však můţe vzniknout 

nejdříve 1.ledna 2005. Částka starobního důchodu se stanoví podle zákona. 

 

2. Nesplnění podmínky trvalého pobytu na území Slovenské republiky 

Pokud pojištěnec před 1.lednem 2004 nevznikl nárok na důchod z důvodu 

nesplnění podmínky trvalého pobytu na území Slovenské republiky, vznikne mu 

nárok na důchod 1.ledna 2005. Částka důchodu se stanoví podle právních předpisů, 

podle nichţ byly splněny ostatní podmínky nároku na důchod. 

 

3.1.3 Důchodový věk 

Důchodový věk je 62 let jednotně u muţů i ţen. Začne se uplatňovat aţ 

 u muţů narozených v období počínaje rokem 1946 a  

 u ţen narozených v období počínaje rokem 1962 (u některých ţen i dříve 

v závislosti na počtu dětí, které ţena vychovala). 

 

Z původního důchodového věku určeného zákonem č. 100/1988 Sb.  

o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, tj. 60 let  muţů a 53 aţ 57 let 



30  

u ţen podle počtu vychovaných dětí, se při určení důchodového věku dle zákona  

č. 461/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů vychází: 

 u muţů narozených v letech 1944 a 1945, 

 u ţen narozených v období let 1947 – 1961. 

U uvedených muţů a ţen se však původní důchodový věk prodluţuje o 

stanovený počet kalendářních měsíců v závislosti na tom, v kterém kalendářním roce 

dosáhne osoba původní důchodový věk. 

 u muţů, kteří dosáhli v období od 1.1.2004 do 31.12.2005 60 let věku se 

důchodový věk určí:  

 v roce 2004 se k věku 60 let přičte 9 kalendářních měsíců   

 o v roce 2005 se k věku 60 let přičte 18 kalendářních měsíc 

 u ţen, které vychovaly 5 a více dětí a v období od 1.1.2004 do 31.12.2014 

dovršily věku 53 let se důchodoví věk určí tak, ţe k věku 53 let se připočítá  

 v roce 2004 - 9 kalendářních měsíců  

 v roce 2005 – 18 kalendářních měsíců  

 v roce 2006 – 27 kalendářních měsíců  

 v roce 2007 – 36 kalendářních měsíců  

 v roce 2008 – 45 kalendářních měsíců  

 v roce 2009 – 54 kalendářních měsíců  

 v roce 2010 - 63 kalendářních měsíců  

 v roce 2011 – 72 kalendářních měsíců  

 v roce 2012 – 81 kalendářních měsíců  

 v roce 2013 – 90 kalendářních měsíců  

 v roce 2014 – 99 kalendářních měsíců 

 u ţen, které vychovaly 3 nebo 4 děti a v období 1.1.2004 do 31.12.2013 

dovršily věku 54 let se důchodový věk určí tak, ţe k věku 54 se připočítá:  

 v roce 2004 – 9 kalendářních měsíců  

 v roce 2005 – 18 kalendářních měsíců  

 v roce 2006 – 27 kalendářních měsíců  

 v roce 2007 – 36 kalendářních měsíců  
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 v roce 2008 – 45 kalendářních měsíců  

 v roce 2009 – 54 kalendářních měsíců  

 v roce 2010 – 63 kalendářních měsíců  

 v roce 2011 – 72 kalendářních měsíců  

 v roce 2012 – 81 kalendářních měsíců  

 v roce 2013 – 90 kalendářních měsíců 

 

 u ţen, které vychovaly dvě děti a v období od 1.1.2004 do 31.12.2012 dovršily 

věku 55 let se důchodový věk určí tak, ţe k 55 letům se připočítá:  

 v roce 2004 – 9 kalendářních měsíců  

 v roce 2005 – 18 kalendářních měsíců  

 v roce 2006 – 27 kalendářních měsíců  

 v roce 2007 – 36 kalendářních měsíců  

 v roce 2008 – 45 kalendářních měsíců  

 v roce 2009 – 54 kalendářních měsíců  

 v roce 2010 – 63 kalendářních měsíců  

 v roce 2011 – 72 kalendářních měsíců  

 v roce 2012 – 81 kalendářních měsíců 

 u ţen, které vychovaly jedno dítě a v období od 1.1.2004 do 31.12.2010 

dovršily věku 56 let se důchodový věk určí tak, ţe k 56 letům se připočítá:  

 v roce 2004 – 9 kalendářních měsíců  

 v roce 2005 – 18 kalendářních měsíců  

 v roce 2006 – 27 kalendářních měsíců  

 v roce 2007 – 36 kalendářních měsíců  

 v roce 2008 – 45 kalendářních měsíců  

 v roce 2009 – 54 kalendářních měsíců  

 v roce 2010 – 63 kalendářních měsíců 

 u ţen, které v období od 1.1.2004 do 31.12.2009 dovršily věku 57 let se 

důchodový věk určí tak, ţe k 57 letům se připočítá:  
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 v roce 2004 – 9 kalendářních měsíců  

 v roce 2005 – 18 kalendářních měsíců  

 v roce 2006 – 27 kalendářních měsíců  

 v roce 2007 – 36 kalendářních měsíců  

 v roce 2008 – 45 kalendářních měsíců  

 v roce 2009 – 54 kalendářních měsíců  

Podle právního stavu platného do 31.12.2003 měla ţena nárok na starobní 

důchod, jestliţe byla zaměstnána nejméně 25 let a dosáhla věku alespoň 

a) 53 let, pokud vychovala pět nebo více dětí, 

b) 54 let, pokud vychovala tři nebo čtyři děti, 

c) 55 let, pokud vychovala dvě děti, 

d) 56 let, pokud vychovala jedno dítě nebo 

e) 57 let, pokud nevychovala ţádné dítě. 

 

Při posuzování výchovy dítěte se přihlíţí na: 

a) vlastní a osvojené dítě, 

b) dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, tj. dítě 

- převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 

- jehoţ matka zemřela a  

- manţela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu, 

- které ţena vychovala jako pěstounka ve zvláštních zařízeních 

pěstounské péče. 

Podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliţe ţena osobně pečuje nebo 

pečovala o dítě 

 ve věku do dosaţení zletilosti alespoň po dobu deseti let, 

 po dobu pěti let, pokud se ujala jeho výchovy po dosaţení jeho osmého roku 

věku. 

 



33  

3.1.4 Náhradní doby pojištění 

Za náhradní doby pojištění jsou brány pouze ty, které byly získané před 

1.1.2004. Po tomto datu, jiţ není moţné získat ţádné náhradní doby pojištění. Stát 

platí příspěvky pouze za osoby pečující o dítě ve věku do 6 let. Uznávány jako 

náhradní doby pojištění jsou pouze následující: 

 doba nemoci, 

 doba pobírání rodičovského příspěvku, 

 doba pobírání ošetřovného (za péči o nemocné příbuzné) 

 doba výchovy dětí aţ do 6 let (7 let u těţce postiţeného dítěte), 

 doba pobírání invalidního důchodu (za tuto dobu platí pojistné Sociální 

pojišťovna) a některé další doby. 

 

3.1.5 Valorizace důchodů 

Od 1.ledna 2010 se zvýšilo procento důchodové dávky o 3,05 %. Průměrně 

vyplácený starobní důchod se tak zvýšil z 339,73 eura na zhruba 350,09 eura, tj. o 

10,36 eura. Aktuální důchodová hodnota, která slouţí pro výpočet důchodové dávky 

se zvýší z hodnoty 8,9955 eura, platná v roce 2009, na 9,226 eura v roce 2010. 

Penze se od 1.ledna 2011 zvýšili jen o 1,8 %, důchodce s průměrným 

důchodem si tak přilepšil o 6 euro. Průměrně se penze zvýšily na 358,20 eur a 

průměrný předčasný důchod vzrostl z 365,73 eur na 372,31. Niţší valorizace je 

důsledkem makroekonomického vývoje a v menší míře zatíţí rozpočet Sociálnej 

pojisťovny. Plánované zvýšení důchodů mělo být o 3,3 %, ale schodek v pojišťovně 

dosahuje 800 miliónu eur, proto valorizace nebyla tak významná. V současné době 

důchod na Slovensku pobírá 950 000 lidí. 

 

3.2 Důchodové pojištění ve Švédsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolné, soukromé důchodové pojištění 

Zaměstnanecké důchodové pojištění 

Vnitrostátní starobní důchod 
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3.2.1 Princip důchodového systému 

Švédský systém důchodového zabezpečení je zaloţený, stejně jako ve 

většině evropských zemí, na třech pilířích. První pilíř je formován kombinací 

průběţně financovaného povinného NDC systému a povinného fondového 

příspěvkově definovaného FDC systému. Druhý pilíř tvoří kolektivní zaměstnanecké 

systémy. Třetí pilíř je dobrovolný systém individuálního zabezpečení zastoupený 

většinou daňově zvýhodněnou formou investic do pojištění. 

 

První důchodový pilíř 

Státní důchodový systém, který je povinný a univerzální skládající se ze tří 

částí. Ty tvoří: 

1) průběţně financované schéma důchodů odvozených od příjmů (NDC systém), 

pojištěnci odvádějí do tohoto schématu pojistné ve výši 16 % vyměřovacího 

základu (tzv. důchodovatelného příjmu), 

2) fondové tzv. pojistné důchodové schéma, pojištěnci odvádějí do tohoto 

schématu pojistné ve výši 2,5 % důchodovatelného příjmu, 

3) zaručený důchod zajišťuje minimální úroveň důchodu pro osoby s nízkými 

příjmy nebo bez příjmů. Je financován ze všeobecných daňových příjmů, 

nárok na něj je vázán na získání potřebné doby trvalého pobytu ve Švédsku. 

 

Všichni občané, kteří pracovali a ţili ve Švédsku, přijmou podle zákona 

národní důchod. Ten se skládá ze 3 součástí: příjmová penze, prémiová penze a 

záruční penze spolu s doplňkovou penzí pro osoby narozené před rokem 1954. Ze 

všeho co osoba vydělá a z čeho odvede daň, dostává důchod. Existuje tzv. strop a 

také minimální úroveň. Kdyţ někdo vydělává přes tento strop, pak se mu tyto 

prostředky nemusí do výpočtu důchodu zahrnout. Strop pro příjem, který vydělává 

tzv. penzijní kredity je SEK 30 800 (83 228 Kč) ročně. Nejniţší úroveň je stanovena 

na SEK 17 047 (46 064 Kč) ročně. 
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Části národního důchodu 

1) Příjmová penze 

Pro většinu občanů tvoří největší část národního důchodu právě příjmová 

penze. Je zaloţena na celkovém příjmu, který si občan vydělá během ţivota. Velikost 

penze je určena podle velikosti nároku na starobní důchod, který občan nahromadil 

ke dni, ke kterému se rozhodl začít čerpat starobní penzi. Příjmová penze je 

přizpůsobena v souladu s vývojem mzdy.  

Kaţdý měsíc je z hrubé mzdy odvedeno 18,5 % a ty vytvářejí tzv. penzijní 

kredity. Na výplatu současným důchodcům jde 16 % a zbylých 2,5 % jde na tzv. 

penzi prémiovou 

 

2) Prémiová penze 

Je součástí národního základního důchodu, který si občan můţe investovat 

sám do různých fondů. Tato penze je spravována Agenturou pro prémiovou penzi1. 

Kaţdý člověk si sám vybere fond, do kterého je tato část penze investována. Pokud 

si nevybere, tyto prostředky jsou automaticky investovány do Premium saving fund 

(prémiový úloţný fond). Je fondem globálním spravovaným důchodový pojištěním. 

Z hrubé mzdy jde na prémiový penzijní účet výše zmiňovaných 2,5 %. Právo 

na prémiovou penzi je moţno převádět na manţela/manţelku nebo registrovaného 

partnera.  

 

3) Záruční penze 

Je určena pro občany, kteří během ţivota měli nízký nebo neměli ţádný 

příjem. Záruční penze je financována státním rozpočtem. Slouţí jako příplatek 

k důchodu, který byl vydělaný a jeho velikost závisí na počtu let ţivota ve Švédsku a 

také na to, zda je osoba svobodná nebo vdaná, kolik prostředků je zaplaceno do 

příjmové a prémiové penze a na vývoji cen ve Švédsku. 

 

Druhý důchodový pilíř 

Jinak můţeme tento pilíř nazývat jako zaměstnanecká penzijní schémata. 

Obecně je pilíř zaloţen na kolektivních smlouvách, které jsou výsledkem vyjednávání 

na celostátní úrovni mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Zaměstnanecká 

                                                 
1
 Premium Pension Agency 
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penzijní schémata musí být implementována všemi zaměstnavateli, na které se 

smlouva vztahuje. Ve schématu je účast povinná pro zaměstnance. Důchodová 

schémata jsou doplňková ke státnímu a pokrývají kolem 90 % pracovní síly. 

Penzijní plány ITP, SAF-LO PA 03 a PFA patří mezi hlavní zaměstnanecká 

penzijní schémata.  

 

Zaměstnanci soukromého sektoru 

 ITP plán pokrývá zaměstnance v soukromém sektoru průmyslu a sluţeb. Byl 

zaloţen kolektivní smlouvou mezi konfederací švédských podniků a federací 

zaměstnanců v průmyslu a sluţbách. ITPK je doplňkovým plánem k ITP. 

 SAF-LO plán pokrývá zaměstnance pracující v sektoru švédské konfederace 

odborových svazů (LO), tj. námezdní pracovníky. Této penzijní plán byl 

zaloţen kolektivní smlouvou mezi SAF a konfederací odborových svazů LO. 

 Alternativou k plánům ITP jsou podniky, které nejsou členy konfederace 

švédských podniků a nemají smlouvy s odbory, mohou si zvolit a zaloţit jiné 

penzijní plány. 

 Na většinu státních zaměstnanců narozených po roce 1942 se vztahuje 

penzijní plán PA 03. 

 Zaměstnanci regionální správy jsou pokryti plánem PFA. 

 

Důchod ze zaměstnání je zaloţen na platu, který je přijímán od zaměstnavatele a 

na celkové odpracované době. Tento důchod je roven asi 10 % platu. Existují dva 

základní modely důchodů ze zaměstnání: 

1) příspěvkový model – je zaloţen na principu placení fixních příspěvků 

zaměstnavatele na budoucí důchod zaměstnance. 

2) benefiční model (model výhod) – pokud má zaměstnavatel vytvořen 

tento model důchodů, má zaměstnanec zaručenou částku k důchodu 

jako určité procento z platu a často bývá kombinováno s příspěvkovým 

modelem. 

 

Třetí důchodový pilíř  

Je představován daňově zvýhodněnými soukromými penzijními úspory ve 

formě penzijního pojištění nebo také ve formě osobního penzijního spořícího účtu. 

Pro většinu lidí je odchod do penze spojen s náhlým velkým sníţením příjmu. 
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K tomu, aby si člověk vytvořil určitou základní jistotu pro svou penzi, můţe si důchod 

doplnit ,a to vlastními privátními úsporami, jako například: 

 tradiční důchodové pojištění, 

 fondové pojištění, 

 jednotlivé penzijní úspory. 

 

3.2.2 Podmínky nároku na starobní důchod ve Švédsku 

Povinný pro všechny obyvatele je státní systém. Nárok na minimální, státem 

garantovaný důchod vzniká po třech letech pobytu. Rezident  

Švédska po 40 letech pobytu má nárok na plný důchod z tohoto systému. Pro NDC 

systém je stanovena minimální věková hranice odchodu do důchodu 61 let.  

 

Důchodová dávka z NDC systému je závislá na: 

 celoţivotních příjmech,  

 věku odchodu do důchodu,  

 očekávané délce ţivota a  

 vývoji ekonomiky.  

Financování NDC systému je zajištěno z příspěvků, které jsou placeny 

zaměstnavateli a pojištěnými osobami (většinou zaměstnanci) a daněmi. Příspěvek 

zaměstnavatele je 10,21 % a zaměstnance 7 % z hrubé mzdy. 

 

3.2.3 Důchodový věk 

Penze můţe být čerpána celá nebo jen její část a to kdykoliv po dosaţení 

věku 61 let. Není stanovena ţádná horní hranice. Ačkoliv jiţ člověk čerpá starobní 

důchod, můţe pokračovat v zaměstnání aţ do 67 let. Záruční penze a záruční 

doplněk mohou být čerpány aţ od 65 let věku. Je na kaţdém člověku, kdy se 

rozhodne stát důchodcem.  

 

Plná nebo částečná penze 

Je na rozhodnutí člověka, zda bude čerpat plnou penzi nebo jen část. Ten, 

kdo se rozhodne čerpat pouze část své penze, můţe pobírat 25, 50 nebo 75 %. 
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Příjmová, doplňková a záruční penze musí být vţdy pobírána v rovných podílech. 

Prémiová penze můţe být čerpána zcela nezávisle na dalších částech penze.  

 

Švédská oranţová obálka 

Všechny pojištěné osoby nad 26 let obdrţí roční účetní výkaz v oranţové 

obálce, obsahující informace o tom, kolik peněţ člověk doposud vydělal pro svůj 

národní základní důchod. Také se pojištěná osoba z obálky dozví, kolik by mohla 

pobírat kaţdý měsíc, kdyby se stala důchodcem. Člověk si svůj předpokládaný 

důchod můţe vypočítat sám na webových stránkách. 

3.2.4 Náhradní doby pojištění 

Náhradní doby pojištění, které jsou brány v úvahu v NDC systému: 

 péče o dítě, 

 vojenská sluţba nebo její ekvivalent, 

 doba vysokoškolského studia, 

a za období pokrytá jinými formami sociálního pojištění: 

 rodičovská dovolená, 

 nemoc, 

 nezaměstnanost, 

 invalidita. 

 

3.2.5 Valorizace důchodů 

Vţdy na konci roku jsou starobní důchody přepočítány. Penze jsou 

přepočítávány v závislosti na změnách cen a trţeb. Prémiová penze se 

nepřepočítává, její změny určuje vývoj burzovního trhu.  

 

Příjmový index 

Příjmový index měří vývoj příjmů ve Švédsku. V souladu s procentní změnou 

průměrné úrovně příjmu je vypočítané indexové číslo. Příjmový index zaručuje, ţe 

hodnota penzí se vyvíjí ve stejném poměru jako příjem osob ekonomicky aktivních. 

Změna příjmu je vypočítána jako roční průměr za poslední 3 roky.  
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Automatická kompenzace 

Příjmová a doplňková penze jsou součástí penze, které jsou obsaţeny v tzv. 

rozvodném systému, prémiová penze je zahrnuta do finančního systému. Rozvodný 

systém znamená, ţe penzijní poplatky zaplacené všemi osobami v pracovním 

poměru jsou uţívány pro přímou platbu těm, kdo byli v té době důchodci. 

 

Záruční pravidlo 

V roce 2003 došlo k reformě důchodového systému, proto bylo nutné udělat 

nějaké mezitímní úpravy. V přechodu na nový penzijní systém bylo vytvořeno tzv. 

záruční pravidlo pro osoby narozené mezi léty 1938 a 1953. Podle tohoto pravidla, 

osoba narozena v těchto letech má záruku toho, ţe dostane v součtu tolik finančních 

prostředků, které by dostala, kdyby jí penze byla spočítána podle starého systému.  

 

3.3 Důchodové pojištění v Lucembursku 

3.3.1 Princip důchodového systému  

Během posledních dvaceti let Lucembursko zaţilo mimořádně dynamický 

hospodářský růst. Nárůst ekonomicky aktivního obyvatelstva se více neţ 

zdvojnásobil, zatímco počet důchodců rostě mnohem pomaleji.  

V Lucembursku je důchodový systém postaven na třech pilířích. Druhé dva 

pilíře jsou jen málo vyuţívané, vzhledem k povaze základního pilíře. První pilíř 

důchodového systému je zaloţen na systému sociálního pojištění, povinného pro 

aktivní populaci (zaměstnance a OSVČ). Dávkový systém je sloţen ze dvou částí, 

plošné „flat rate“ dávky a dávky závislé na výdělku. Druhý pilíř představuje 

dobrovolné zaměstnanecké kolektivní připojištění. Třetí pilíř jsou daňově zvýhodněné 

investice do finančních instrumentů zabezpečení ve stáří.  

Důchodový systém je financován z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a 

daní. Sazba je stanovena na 24% z vyměřovacího základu, z nichţ kaţdý ze 

subjektů hradí stejný díl a to 8% (zaměstnanec 8 %, zaměstnavatel 8 % a stát 8 %). 

3.3.2 Podmínky nároku na starobní důchod 

Při získání minimálně 10 let pojištění je zaručena podmínka nároku na 

starobní důchod. Pro získání nároku na plný důchod je nutno získat 40 let pojištění. 

Věková hranice pro odchod do důchodu je 65 let, pro muţe i ţeny. Je moţné odchod 
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do předčasného důchodu v 60 letech pod podmínkou pojištění včetně náhradních 

dob 40 let. Nebo odchod do předčasného důchodu v 57 letech s podmínkou doby 

pojištění minimálně 40 let. Pokud osoby mají důchodový věk, ale není dosaţeno 

dostatečné doby pojištění, není nárok na pobírání důchodu a příspěvky, které byli 

uhrazeny se vrátí s výjimkou příspěvků od zaměstnavatele.  

3.3.3 Důchodový věk 

Normální věk pro odchod do důchodu v Lucembursku je 65 let. Je však moţné 

odejít do předčasného důchodu, ale také pokračovat v práci aţ do věku 68 let. Věk 

odchodu do důchodu se můţe značně lišit mezi rezidenty a nerezidenty. Po dovršení 

důchodového věku, tedy 65 let a 10 let pojištění, je moţné kombinovat práci a 

důchodové dávky bez toho aniţ by došlo ke sníţení těchto dávek.  

Odchod do starobního důchodu je moţný v 65 letech věku a příjemce 

důchodu musí odvádět dávky sociálního zabezpečení po nejméně 10 let (tzn. 120 

měsíců). Pokud příjemce starobního důchodu pracoval a platil sociální dávky 40 let 

(tzn. 480 měsíců) má nárok na předčasný odchod do důchodu ve věku 57 let.  

3.3.4 Náhradní doby pojištění 

V Lucembursku jsou akceptovány tyto náhradní doby pojištění: 

 doba výchovy dětí, 

 doba vzdělání ve věku 18 – 27 let, 

 doba péče o závislou osobu, 

 doba péče pobírání invalidního důchodu, a další doby. 

3.3.5 Valorizace důchodu 

Standardní výše starobního důchodu je přibliţně 71 % průměrné mzdy 

ţadatele v letech, kdy do důchodového systému přispíval. Maximální výše je 6 000 € 

oproti tomu minimální důchod je přibliţně 890 € za měsíc. Platby jsou indexovány 

ročně v závislosti na inflaci a revidovány kaţdý druhý rok na základě platového 

trendu.  
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4. Srovnání a výhody jednotlivých systémů 

4.1 Výpočet starobního důchodu v České republice  

 

Sloţky starobního důchodu 

Starobní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní 

výměra je jednotná pro všechny druhy důchodů a v roce 2011 je 2 230 Kč měsíčně. 

Procentní výměra se stanový individuálně procentní sazbou z výpočtového základu 

podle získané doby pojištění. Za kaţdý rok důchodového pojištění přísluší 1,5 % 

výpočtového základu.  

 

Prvky konstrukce výpočtu důchodu 

 rozhodné období, z něhoţ se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, 

 vyměřovací základy,  

 všeobecné vyměřovací základy, 

 přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného 

vyměřovacího základu, 

 koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, 

 osobní vyměřovací základ a 

 výpočtový základ.  

 

Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje tzv. 

první redukční hranici. Jestliţe tuto hranici převyšuje, stanoví se výpočtový základ 

následovně. Částka osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice se 

počítá plně, z částky osobního vyměřovacího základu od první do druhé redukční 

hranice se počítá 30 %. A z částky osobního vyměřovacího základu nad druhou 

redukční hranici se počítá 10 %.  

 

Osobní vyměřovací základ (4.1) 

Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích 

základů pojištěnce za rozhodné období, který se vypočte jako součin koeficientu 

30,4167 (koeficient vyjadřuje průměrný počet kalendářních dnů připadající na jeden 

kalendářní měsíc v nepřestupném kalendářním roce) a podílu úhrnu ročních 
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vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících 

na toto rozhodné období. Počet kalendářních dnů se sniţuje o počet kalendářních 

dnů vyloučených dob, které daný pojištěnec v rozhodném období měl. Jde o 

náhradní doby pojištění spadající do rozhodného období a některé další v zákoně o 

důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby.  

 

                                                                           úhrn RVZ 
                                        OVZ = 30,4167 x                                   
                                                                            KD – VD          
                                                                                                           (4.1) 

OVZ … osobní vyměřovací základ 

RVZ … roční VZ za kalendářní rok spadající do rozhodného období 

KD … počet kalendářních dnů rozhodného období 

VD … počet vyloučených kalendářních dnů v rozhodném období 

 

 

Roční vyměřovací základ (4.2) 

Roční vyměřovací základ jsou skutečně dosaţené vyměřovací základy  

(v podstatě hrubé příjmy) za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období (vylučuje 

se rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu) vynásobené 

koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Všeobecné vyměřovací 

základy a přepočítací koeficienty jsou pro jednotlivé kalendářní roky stanovovány 

nařízením vlády, které má vláda stanovit vţdy do 30.září kalendářního roku. 

Všeobecný vyměřovací základ se přitom stanoví ve výši průměrné měsíční mzdy 

zjištěné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok.  

 

                                                         RVZ = VZ x KNVVZ 

                                                                                           (4.2) 

RVZ … roční vyměřovací základ 

VZ … úhrn vyměřovacích základů pojištěnce v kalendářním roce 

KNVVZ … koeficient nárůstu VVZ platný pro příslušný kalendářní rok 

 

Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (4.3) 

Koeficient se stanoví za pouţití příslušných všeobecných vyměřovacích 

základů (stanoví vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši 

průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSÚ) a přepočítacího koeficientu 
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(stanoví vláda nařízením podle údajů ČSÚ o průměrné měsíční mzdě za stanovená 

pololetí – určuje se jako podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního 

roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu). Koeficient nárůstu 

všeobecného vyměřovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného 

vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání 

důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem a všeobecného vyměřovacího 

základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ.  

 

                  VVZ za kalendářní rok, který o dva roky předchází RPD PK 

       KNVVZ =  

                  VVZ za kalendářní rok, za který se vypočítává RVZ Z                                  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                   (4.3) 

KNVVZ … koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

VVZ … všeobecný vyměřovací základ 

RPD … rok přiznání důchodu 

PK … přepočítací koeficient 

RVZ … roční vyměřovací základ 

 

Rozhodné období 

Rozhodné období je období, za které uvádíme roční příjem pro účel výpočtu 

starobního důchodu. Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího 

základu je období 30 let bezprostředně předcházejících před rokem přiznání 

důchodu. Tohoto cílového stavu bude dosaţeno postupně. V případě důchodů 

přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona o důchodovém pojištění (tj. v roce 

1996) bylo rozhodné období desetileté, určené roky 1986 aţ 1995. Za kaţdý další 

rok účinnosti zmiňovaného zákona se toto desetileté období prodluţuje o jeden rok. 

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

věku 18 let věku a kalendářní roky předcházející a dále se zde nezahrnují kalendářní 

roky před rokem 1986. 

Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichţ je dováděno pojistné na 

sociální zabezpečení (například i brigády). Nezapočítává se příjem z dohody  

o provedení práce, protoţe ta nezakládá účast na důchodovém pojištění. 

Nezapočítávají se ani takové příjmy v rámci zaměstnání, ze kterých se neodvádí 
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pojistné. Náhrady mzdy po skončení pracovní neschopnosti náleţící za pracovní 

úraz nebo nemoc z povolání ze započítávají. A to i přesto, ţe se z ní pojistné neplatí.  

 

Postup při výpočtu starobního důchodu 

Nejprve je nutné stanovit důchodový věk a poté den, od kterého má být 

důchod přiznán. Pak zjistíme celkovou dobu pojištění. Dalším krokem je určení 

rozhodného období a výdělků (vyměřovacích základů) za jednotlivé kalendářní roky  

a zjištění počtu vyloučených dob spadajících do rozhodného období. Dále následuje 

úprava ročních výdělků (tj. vynásobení koeficientem nárůstu všeobecného 

vyměřovacího základu), abychom zjistili jednotlivé roční vyměřovací základ. Pak se 

provede součet ročních vyměřovacích základů a součet vyloučených dob. Poté se 

provede výpočet osobního vyměřovacího základu a po jeho redukci se zjistí 

výpočtový základ. Posledním krokem je vlastní výpočet důchodu, tj. zjištění výše 

důchodu jako součin výpočtového základu a příslušného počtu procent v závislosti  

na době pojištění. Vypočtená částka se zaokrouhluje směrem nahoru; přitom výše 

starobního důchodu vypočtená ke dni vzniku nároku na důchod se zaokrouhluje 

zvlášť. 

 

Výpočet starobního důchodu (4.4) 

 

                                    CDP x 1,5                              DDP x 1 nebo 1,5* 

             S = ZV +                                   x VZ +                                              x VZ 

                                        100                                                  100                                          

                                                                                                                                   (4.4) 

 

ZV … základní výměra (od 1. 1. 2011 činí 2 230 Kč měsíčně) 

CDP … celková doba pojištění od ukončení povinné školní docházky do vzniku   

                nároku na starobní důchod v celých kalendářních rocích (stanovené  

                náhradní doby se započítávají v rozsahu 80 %) 

DDP … počet časových úseků dodatečné doby pojištění v rozsahu 90 kalendářních  

             dnů výdělečné činnosti konané po vzniku nároku na starobní důchod 

VZ … výpočtový základ 

* = sazba 1 nebo 1,5 závisí na časovém úseku další výdělečné činnosti 
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Výše starobního důchodu 

Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. 

Výše základní výměry je jednotná a od 1. ledna 2011 činí 2302 Kč měsíčně. 

 

Výše procentní výměry se určuje stanovenou procentní sazbou z výpočtového 

základu podle získané doby pojištění; přitom se rozlišuje doba pojištění získaná do 

vzniku nároku na důchod a po vzniku nároku na důchod. Výše procentní výměry u 

všech typů starobních důchodů činí vţdy nejméně částku 770 Kč měsíčně. 

 

Výše procentní výměry obecného starobního důchodu činí za kaţdý celý rok 

doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového 

základu. Celým rokem doby pojištění se rozumí 365 kalendářních dní. 

 

Při výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku se bude starobní důchod 

zvyšovat. Zvýšení činí 1 % výpočtového základu za kaţdých ukončených 90 

kalendářních dní této výdělečné činnosti před 1. 7. 2001 a 1,5 % po 30. 6. 2001. 

Výdělečnou činností se zde rozumí činnost vykonávaná v rozsahu, který zakládá 

účast na pojištění. Za výkon výdělečné činnosti se nepovaţují pro tento účel doby 

dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění, doby 

pracovního volna bez náhrady příjmu a doby neomluvené nepřítomnosti v práci. 

Nezhodnocená doba výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na SD kratší 

neţ 90 dnů se přitom připočte k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, 

pokud se tak s nezhodnocenými zbytky dní do vzniku nároku získá celý další rok 

pojištění; procentní výměra starobního důchodu pak v takovém případě vzroste  

o dalších 1,5 % výpočtového základu. Na ţádost pojištěnce se však doba pojištění 

získaná po vzniku nároku na starobní důchod výše uvedeným způsobem nezvýší a 

přičte se k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod. Účelem je, aby 

byl získán celý rok doby pojištění, za který náleţí 1,5 % výpočtového základu. 

 

Výše předčasného starobního důchodu 

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se stanoví tak, ţe za 

kaţdý celý rok doby pojištění náleţí 1,5 % výpočtového základu s tím, ţe takto 

stanovená výše se sníţí o 0,9 % výpočtového základu za kaţdých i započatých 90 

kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní 
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důchod, do dosaţení důchodového věku. Doba od přiznání předčasného starobního 

důchodu do dosaţení důchodového věku se jako doba pojištění nehodnotí 

(nedopočítává se). Předčasný starobní důchod se uvedeným způsobem krátí bez 

ohledu na důvod skončení předchozího zaměstnání (tj. není podstatné, zda 

předchozí zaměstnání skončilo bez viny zaměstnanci, protoţe mu dal zaměstnavatel 

výpověď, nebo zda předchozí zaměstnání skončilo na základě výpovědi 

zaměstnance). Jinak pro výpočet předčasného starobního důchodu platí obdobně 

principy výpočtu uvedené výše u obecného starobního důchodu. 

 

Přepočet starobního důchodu 

Přiznání starobního důchodu neznamená, ţe výši důchodu jiţ nelze upravit. 

Vliv na výši jiţ přiznaného důchodu má především výkon výdělečné činnosti konané 

po přiznání starobního důchodu, a to u všech druhů starobních důchodů. 

 

Přepočet obecného starobního důchodu 

Pokud po přiznání obecného starobního důchodu bude občan vykonávat 

výdělečnou činnost bez pobírání tohoto důchodu, tj. buď se sám vzdá výplaty 

starobního důchodu nebo bude výplata starobního důchodu zastavena v důsledku 

nesplňování podmínek pro jeho výplatu při výdělečné činnosti, bude se procentní 

výměra zvyšovat, a to za kaţdých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 1,5 % 

výpočtového základu (za výdělečnou činnost konanou do 30. 6. 2001 o 1 %). O 

přepočet starobního důchodu vzhledem k další výdělečné činnosti je třeba poţádat, 

neboť plátce důchodu tento přepočet automaticky neprovádí. 

 

Přepočet předčasného starobního důchodu 

Pokud pojištěnec po přiznání předčasného starobního důchodu dále pracuje, 

přepočte se na ţádost výše procentní výměry předčasného starobního důchodu. 

Přitom se rozlišuje, zda je výdělečná činnost konána v období po dosaţení 

důchodového věku nebo v období od dosaţení důchodového věku. Výše procentní 

výměry předčasného starobního důchodu se na ţádost pojištěnce, který od přiznání 

tohoto důchodu do dosaţení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost, 

přepočte po skončení této činnosti tak, ţe se doba této výdělečné činnosti připočte 

k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a současně se o tuto 



47  

zkrátí doba, za kterou se sniţovala výše procentní výměry tohoto důchodu (jedná se 

tedy o dvojí výhodu). Výše procentní výměry starobního důchodu na ţádost 

pojištěnci, který vykonával výdělečnou činnost ode dne dosaţení důchodového věku 

upraví tak, ţe za kaţdých 90 kalendářních dnů této činnosti se tato procentní výměra 

zvýší o 1,5 % (za dobu před 1. 7. 2001 o 1 %) výpočtového základu.  

 

4.2 Výpočet důchodu na Slovensku 

Výše starobního důchodu závisí na částce vyměřovacího základu (hrubém 

výdělku) v klíčovém období, z nichţ se určí průměrný osobní mzdový bod a na délce 

doby důchodového pojištění. Obecným rozhodujícím obdobím pro tento účel jsou 

kalendářní roky od roku 1984 do roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém 

vznikl nárok na starobní důchod. 

Jestliţe vznikne nárok na důchod v roce 2010, rozhodným obdobím, za které 

se bude přihlíţet k hrubému výdělku budou roky 1984 aţ 2009. Částka starobního 

důchodu ke dni vzniku nároku se stanoví tak, ţe průměrný osobní mzdový bod se 

vynásobí počtem let doby důchodového pojištění a aktuální důchodovou hodnotou (v 

roce 2010 byla 9,2246 € a v roce 2011 je 9,5756 €) 

 

Tři základní veličiny pro výpočet starobního důchodu 

1. Aktuální důchodová hodnota – pro výpočet starobního důchodu se pouţije 

aktuální důchodová hodnota platná v kalendářním roce, ve kterém vznikl nárok na 

jeho výplatu. Od roku 2006 určuje tuto hodnotu Ministerstvo práci, sociálních věcí a 

rodiny Slovenské republiky opatřením uveřejněným ve Sbírce zákonů Slovenské 

republiky. Do roku 2006 byla tato hodnota určována přímo speciálním zákonem. Pro 

srovnání níţe uvádím tabulku vývoje důchodových hodnot. 
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Tab. 3.1 Vývoj důchodových hodnot 

Kalendářní rok Aktuální důchodová 

hodnota 

2004 183,58 Sk 

2005 195,31 Sk 

2006 214,68 Sk 

2007 232,51 Sk 

2008 249,14 Sk 

2009 8,9955 eura 

2010 9,2246 eura 

2011 9,5756 eura 

Zdroj: http://www.socpoist.sk/starobny-dochodok/1286s?ids=11&prm1=670 

2. Přiměřený osobní mzdový bod (3.5) – určí se jako podíl součtu osobních 

mzdových bodů (3.6) vypočtených za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období 

a počtu let důchodového pojištění. Tímto se určí přiměřený osobní mzdový bod za  

1 rok (zaokrouhluje se na čtyři desetinná místa nahoru). 

 

 

                                                                    součet osobních mzdových bodů  

                                                                              v rozhodujícím období 

                 Ø osobní mzdový bod =    

                                                                     počet let důchodového pojištění  

                                                                               v rozhodujícím období 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       (3.5) 

 

Jestli je vypočtený přiměřený osobní mzdový bod (3.8) vyšší neţ 3, na část 

převyšující hodnotu 3 se nepřihlíţí. Vypočítaný bod se upravuje zákonem 

stanoveným způsobem. Tato úprava se bude provádět pouze do 31. 12. 2014. 

Pokud je hodnota tohoto bodu niţší neţ 1,25, pak se započítává v plné výši. 

 

Od hodnoty 1,25 do 3 se započítává v roce 2008 72 %. Pokud je hodnota 

bodu niţší neţ 1,0, tak se připočte z rozdílu mezi hodnotou 1,0 a přiměřeným 

osobním mzdovým bodem v roce 2008 28 %. Od 1. ledna 2015 se přiměřený osobní 

mzdový bod tímto způsobem uţ upravovat nebude.  
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Počet let důchodového pojištění se určí tak, ţe součet dní důchodového 

pojištění se vydělí číslem 365 a výsledek se zaokrouhlí na 4 desetinná místa nahoru. 

 

 

                                                                         osobní vyměřovací základ 

                           osobní mzdový bod =  

                                                                       všeobecný vyměřovací základ                      

                                                                                                                                  (3.6)                          

 

Za náhradní dobu, dobu studia a dobu civilní sluţby, které byly získané před 1. 

lednem 2004 a které trvaly celý kalendářní rok, náleţí osobní mzdový bod v hodnotě 

0,3. Osobní mzdový bod v této hodnotě náleţí i za kalendářní rok po 31. 12. 2007, ve 

kterém pojištěnec po celý rok pobíral invalidní důchod do dovršení důchodového 

věku nebo do přiznání předčasného SD, jestliţe invalidní důchod přiznala a vyplácí 

sociální pojišťovna. Jestliţe tyto doby netrvalý po celý, ale pouze po část 

kalendářního roku, musí se stanovit osobní mzdový (3.7) bod přiměřeně za tuto část 

roku: 

 

                                                                0,3 

               Osobní mzdový bod =                                x počet dní trvání daných dob 

                                                               365(366)                                                                                      

                                                                                                                                   (3.7) 

 

 

Osobní vyměřovací základ – od 1. 1. 2004 je to úhrn vyměřovacích základů 

pojištěnce za kalendářní rok, ze kterých se zaplatilo pojistné na důchodové pojištění 

nebo ze kterých se pojistné na důchodové pojištění povaţuje za zaplacené. 

 

Všeobecný vyměřovací základ – 12ti násobek přiměřené měsíční mzdy 

v hospodářství Slovenské republiky za daný kalendářní rok, který byl zjištěn 

Statistickým úřadem Slovenské republiky. 
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3. Období důchodového pojištění: 

 období povinného důchodového pojištění, 

 období dobrovolného důchodového pojištění, 

 období výkonu sluţby policejního příslušníka a profesionálního vojáka,  

 období pobírání invalidního důchodu po 31. 12. 2007 do dovršení 

důchodového věku nebo přiznání předčasného starobního důchodu, 

pokud důchod přiznala a vyplácí sociální pojišťovna, 

 období, které bylo získané před 1. lednem 2004 jako doba zaměstnání a 

náhradní doba. 

 

Pro účely nároku na důchod se výše uvedené doby započítávají pouze tehdy, 

pokud za ně bylo zaplacené pojistné na důchodové pojištění. 

Suma starobního důchodu ke dni vzniku nároku se určí jako: 

 

                                                POMB x ODP x ADH       

                                                                                 (3.8) 

 

POMB … přiměřený osobní mzdový bod 

ODP … součet období důchodového pojištění získaného ke dni vzniku nároku na 

starobní  důchod 

ADH … aktuální důchodová hodnota ke dni vzniku nároku na výplatu důchodu 

 

 Suma starobního důchodu pojištěnce, který byl důchodově pojištěný po vzniku 

nároku na starobní důchod (třeba pouze 1 den) a nepobíral tento důchod nebo jeho 

část se určí tak, ţe se: 

1. nejdříve vypočítá základní suma starobního důchodu ke dni vzniku nároku 

(stejně jak uvádím výše), 

2. k základní sumě se připočítá suma důchodu náleţící za období důchodového 

pojištění po vzniku nároku (3.9) (po odečtu dob, které se pro účely zvýšení 

nezapočítávají  

do období důchodového pojištění), která se vypočítá jako: 
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                                                                   ∑ OMB x ADH 

                                                                                                                           (3.9) 

 

∑ OMB … součet osobních mzdových bodů za období důchodového pojištění po 

vzniku nároku 

ADH … aktuální důchodová hodnota ke dni vzniku nároku na výplatu důchodu 

3. k takto stanovené sumě důchodu se dále připočítá suma procentuálního 

zvýšení důchodu za období důchodového pojištění získané po vzniku nároku 

na důchod (po odpočtu dob, které se pro účely zvýšení nezapočítávají do 

období pojištění), která představuje 0,5 % za kaţdých celých 30 dní období 

důchodového pojištění. Na zbývající dny se při výpočtu dnů, za které náleţí 

toto zvýšení, nepřihlíţí. Jestliţe je počet dní po vzniku nároku na důchod niţší 

neţ 30, zvýšení o 0,5 % se neposkytne. Za 365 dní se poskytne zvýšení  

o 6 %. 

 

Na určení osobního mzdového bodu za poslední rok období důchodového 

pojištění po vzniku nároku na starobní důchod se pouţije všeobecný vyměřovací 

základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářní rok, za který se zjišťuje 

osobní mzdový bod. 

Jestliţe byl pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod důchodově 

pojištěný po více kalendářních let, od 1. srpna 2006 se na určení osobního 

mzdového bodu za předposlední rok období důchodového pojištění po vzniku nároku 

na důchod pouţije všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který předchází 

roku, za který se zjišťuje osobní mzdový bod. 

 

4.3 Výpočet starobního důchodu ve Švédsku a Lucembursku 

Přesné vzorce pro výpočet starobních důchodů ve Švédsku a Lucembursku 

nejsou volně přístupné, proto jejich konkrétní výpočty neuvádím. Naznačení 

obecných výpočtových systému uvádím přímo v textu v jednotlivých kapitolách. 
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4.4 Srovnání jednotlivých důchodových systémů ve vybraných 

státech EU 

 

Kaţdý stát Evropské unie má svá specifika co se týče důchodového systému, 

jiné pilíře, jiné podmínky pro nárok na důchod. Je proto téměř nemoţné nějakým 

způsobem z praktického hlediska porovnat důchodové systémy jednotlivých zemí. 

Nelze vzít jednoho člověka, jako vybraný vzorek a srovnat, jaká by byla jeho situace 

ve stáří v různých státech. Protoţe nelze odhadnout, jaký způsob soukromého 

spoření by člověk zvolil, do jakých programů by se zapojil atd.  

V následující tabulce (tab. 3.2) provádím komparaci z hlediska pilířů, potřebné 

doby důchodového pojištění a zejména se zaměřuji na poměř průměrné mzdy a 

průměrného důchodu. Veškeré doplňující informace jsou uvedeny pod tabulkou. 
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Tab. 4.2  Srovnání ukazatelů starobních důchodů ve vybraných zemích 

Evropské unie 

Srovnávané 
hodnoty 

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA 

ŠVÉDSKO LUCEMBURSKO 

Pilíře 
starobního 
důchodu 

1. Státní  
    (povinný) 

1. Státní 
1. Národní  
    důchod 

1. Státní  
    (povinný) 

2. Důchodové 
    připojištění 

2. Povinně 
    fondový 

2.Zaměstnanecké 
   fondy 

2. Dobrovolně  
    financovaný   
    (pracovní   
    programy) 

3. Dobrovolně 
    spořící 

3. Soukromé  
    úspory 

3. Individuální  
    programy 

Doba 
důchodového 
pojištění  
(počet let) 
 

27 (15 ) 15 3 (40)  10 

Důchodový 

věk   

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

65 65 62 62 61 61 65 65 

Průměrný 
důchod 

9 662 Kč 
(€ 396 ) 

8 564 Kč 
(€ 351) 

50 264 Kč 
(€ 2 060) 

73 200 Kč 
(€ 3 000 ) 

Průměrná 
mzda 

22 748 Kč 
(€ 932) 

17 690 Kč 
(€ 725) 

83 141 Kč 
(€ 3 407) 

45 969 Kč 
(€ 1 884) 

Poměr 
průměrné 
mzdy a 
průměrného 
důchodu (v %) 

42 48 31 159 

Minimální 
zaručený 
důchod 

2 940 Kč 
(€ 121) 

8 564 Kč 
(€ 351) 

 20 171Kč 
(€ 826) 

38 210 Kč 
(€ 1 566) 

Zdroj: vlastní zpracování za pomoci www.cssz.cz, www.socpoist.sk, www.forsakringskassan.se 
 

 

Pokud se podíváme na srovnání důchodových pilířů v jednotlivých zemích 

(tab. 4.2) co se do počtu a druhu týče, můţeme konstatovat, ţe v České republice  je 

zcela vynechán 2. pilíř. V dalších třech zemích jsou pilíře nastaveny na srovnatelné 

                                                 
 stačí doba důchodového pojištění patnáct let, pokud občan dosáhl důchodového věku 65 let 

 ve Švédsku není pro nárok na minimální důchod stanoven počet let důchodového pojištění, ale 

počet let, po které osoba ţije ve Švédsku; pro krácený nárok na min. důchod stačí tři roky ţivota ve 

Švédsku,  

pro plný nárok je potřeba minimálně čtyřicet let 

 důchodový věk není ve všech zemích lanoven takto přesně, veškerá specifika týkající se této 

problematiky uvádím v textu výše 

http://www.cssz.cz/
http://www.socpoist.sk/
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úrovni. Všechny země mají jeden pilíř povinný, to znamená, ţe je zaručena určitá 

úroveň důchodu a další dva dobrovolné, s tím, ţe jeden z nich souvisí s pracovní 

aktivitou a druhý uţ tvoří pouze soukromé úspory. Zmiňované pilíře včetně dalších 

dvou ukazatelů, jako je důchodový věk a důchodové pojištění podávají srovnávací 

pohled pouze z teoretického hlediska.  

 

Kdyţ budeme porovnávat mzdy a důchody v jednotlivých zemích, musíme vzít 

v úvahu, ţe z hrubé mzdy zaměstnance je, ve všech členských zemích OECD, 

sraţena daň z příjmu fyzických osob a sociální pojištění ( sociální a zdravotní 

dohromady). Čistá mzda zaměstnance je potom niţší. Z důchodu se však daň a 

pojištění v mnoha zemích neodvádí nebo mají důchodci niţší sazby či významná 

daňová zvýhodnění. V České republice je od daně z příjmu osvobozen v letošním 

roce důchod ve výši 36násobku minimální mzdy. Osvobození je do výše 288 000 Kč 

za rok.  Takto vysoký důchod má důchodce v Česku jen výjimečně. Můţeme tedy 

říct, ţe v Česku jsou důchody vypláceny jiţ čisté. Je lepší porovnávat náhradový 

poměr jako poměr čistého důchodu k čisté mzdě. Tento poměr uvádím v níţe 

uvedené tabulce 4.3. Je uveden náhradový poměr plynoucí z průběţného systému a 

fondového systému (pokud je zaveden). Např. v České republice je zaveden pouze 

průběţný systém, úspěšný tří-pilířový systém funguje v mnoha vyspělých zemích 

světa – Švédsku, Švýcarsku, Lucembursku. Je však jiţ zaveden i ve východní 

Evropě – Polsku nebo Slovensku.  

 

Tab. 4.3 Čistý náhradový poměr ve vybraných zemích (porovnání důchodu 

k čisté mzdě u muţů) 

Země Medián Výše dosahovaného příjmu (násobek průměrné mzdy) 

  0,5 0,75 1 1,5 2 

Česko 69,8 95,3 74,7 64,1 49,4 41,1 

Slovensko 71,5 66,3 70,4 72,7 74,9 75,9 

Švédsko 64,1 79,3 67,4 64,1 81,2 85,9 

Lucembursko 98,1 107,1 99,7 96,5 93,5 91,8 

Zdroj: OECD, Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries, ISBN 9789264060715 
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Ţivotní úroveň je v průměru nejvyšší v Lucembursku v porovnání s ostatními 

zeměmi Evropské unie. Ve skandinávských zemích je výsledný příjem penzistů 

v porovnání s příjmem dosahovaným před odchodem do důchodu nejvyšší. Občané 

se zde doţívají i nejvyššího věku a nejdéle si tedy penzi uţijí. Důvodem je velmi 

zdravý ţivotní styl Seveřanů.  

 

Současný průběţný systém v České republice je deficitní, v roce 2009 se na 

důchodovém pojištění vybralo o 30 miliard méně, neţ se na penze vyplatilo. 

Připravovaná penzijní reforma je tedy nezbytná. Kdyby neproběhla, budoucí 

generace by měly reální důchod daleko niţší neţ dnešní penzisté.  

Dnes na jednoho důchodce připadají 2 ekonomicky aktivní lidé, v roce 2050 to 

bude jenom 1 ekonomicky aktivní občan. Bez provedení reformy by se tedy musel 

dramaticky prodlouţit odchod do důchodu, nebo by muselo dojít k výraznému 

navýšení ekonomicky aktivní populace. 

Principem chystané reformy je, ţe část prostředků by pravděpodobně byla 

vyvedena ze současného průběţného systému a lidé získají moţnost spořit část 

svých prostředků na důchody v certifikovaných společnostech. Zaměstnavatel by 

odvedl za zaměstnance tři procenta z jeho hrubé mzdy, pokud by však zaměstnanec 

přidal k této částce další dvě procenta. I kdyţ jde ve srovnání s odvody do 

průběţného systému o relativně malou částku, podle zkušeností ze zahraničí se na 

výsledné výši důchodu podílí výraznou měrou. 

 

Jiţ reformované vícepilířové systémy: 

 

Švédsko 

(reforma proběhla v roce 1999) 

1. pilíř: 16 % platu do státního průběţného pilíře spravovaného systémem 

individuálních účtů. 

2. pilíř: 2,5 % z platu si zaměstnanci povinně spoří na penzi ve fondech. 

3. pilíř: Zaměstnanecké fondy. 
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Slovenská republika 

(reforma proběhla v roce 2005 se změnami v letech 2008-2010) 

1. pilíř: Průběţný, ve výši 15 % ze mzdy. 

2. pilíř: Povinný fondový. Do soukromých fondů se odvádí 9 % ze mzdy. 

3. pilíř: Nepovinný, daňově zvýhodněný 

 

Jak by to mohlo vypadat v České republice 

Trojpilířový systém  

 

1. pilíř: Současný průběţný systém. Výpadek způsobený zavedením 2. pilíře bude 

kompenzován sjednocením sazby DPH  

2. pilíř: Zaměstnavatel odvede 3 % ze mzdy a zaměstnanec doplatí další dvě ze 

svého do fondu.  

3. pilíř: Dobrovolné penzijní připojištění se státní podporou a spoření ve fondech.  

 

Definitivní parametry penzijní reformy budou známy v průběhu letošního roku 

a v platnost by měli vejít k 1. 1. 2012. 

 

Pokud bych měla vybrat důchodový systém, který se mi ze 4 srovnávaných 

zemí jeví jako nejpřehlednější a nejvýhodnější, volila mezi systémem Lucemburska a 

Švédska. Lucembursko pro vysoký důchod a Švédsko, které má vyšší důchody 

v porovnání s Českou republikou a také proto, ţe občané jsou velice dobře 

informovaní v průběhu ţivota o své situaci, co se důchodů týče. Kaţdý rok je jim 

zasílána tzv. oranţová obálka, ve které se uvádí veškeré informace o tom, kolik mají 

naspořeno na důchod. Z oranţové obálky se také dozví, kolik by činil jejich měsíční 

důchod, kdyby se rozhodli odejít do důchodu. Najdou tam informace nejen o 

důchodu státním, pocházejícím od zaměstnavatele, ale téţ o svých důchodových 

úsporách, které šetří v průběhu ţivota. Švédské instituce zabývající se starobními 

důchody jsou velmi dobře propojeny a vzájemně spolupracují, coţ Švédům přináší 

tuto výhodu v podobě dobré informovanosti.  
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5. Závěr 

Cílem předloţené diplomové práce bylo srovnat český důchodový systém se 

systémy Slovenské republiky, Švédska a Lucemburska. Jak je jiţ uvedeno v úvodu, 

cílem srovnání je pouze problematika týkající se důchodů zaměstnanců.  

 

První kapitola je zaměřena na český důchodový systém. Podrobněji jsou zde 

představeny jednotlivé pilíře, na kterých je zaloţen důchodový systém České 

republiky. Jsou zde uvedeny také individuální náleţitosti, potřebné pro získání 

starobního důchodu, jako je důchodový věk, nutná doba pojištění a jiné.  

 

Ve všech uvedených zemích existuje tzv. důchod řádný a předčasný. Ale co 

se týče systému Švédska, tak zde jsou lidé vedeni k delší pracovní aktivitě. Švédští 

občané totiţ v průběhu zaměstnání vydělávají nároky na důchod a jsou podněcováni 

k tomu, aby odchod do důchodu odloţili a tyto nároky si co nejvíce navýšili. 

Předčasný starobní důchod je u nás i ve světě stále více vyuţíván, protoţe občané 

vedou aktivní ţivot a chtějí si i v pozdějším věku ještě něco uţít. Proto si nejčastěji 

spoří na penzijních fondech a pak za své naspořené prostředky cestují atd.  

 

V druhé kapitole jsou podrobně popsány jednotlivé systémy ve vybraných 

zemích Evropské unie. Systém Slovenské republiky prošel reformou v roce 2005 a 

stejně jako ve zbylých dvou zemích je postaven na třech pilířích. Tří pilířový systém 

se v kaţdé zemi liší svým obsahem a následně výpočtem důchodu. 

 

Praktická část je zaměřena na výpočty starobních důchodů v České republice 

a Slovensku. Komparace je provedena pomocí tabulky 4.2, kde srovnávám všechny 

čtyři země podle počtu pilířů, důchodového věku, průměrné mzdy a průměrného 

důchodu. V tabulce 4 je srovnání provedeno pomocí čistého náhradového poměru, 

tedy srovnání důchodů k čisté mzdě u muţů. Práce přináší komplexní a uspořádaný 

pohled na důchodovou problematiku v jednotlivých zemích.  

 

Cílem mé diplomové práce byla komparace České republiky s vybranými 

zeměmi Evropské unie. Cíl práce, který mi byl stanoven zadáním a jeho 

rozpracováním, jsem v diplomové práci splnila. Došla jsem ke zjištění, ţe nejvyšší 
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průměrný i zaručený minimální důchod mají občané v Lucembursku. Proto i čistý 

náhradový poměr vychází v Lucembursku jako nejvyšší ze všech srovnávaných 

zemí.  

 

Je nesporné, ţe český důchodový systém prošel řadou potřebných změn, 

avšak bez dalších úprav by v budoucnu nebyl schopen plnit základní cíle. Proto jsem 

ve své práci navrhla vytvoření druhého zaměstnaneckého pilíře, do kterého by 

zaměstnavatel přispíval 2 % z povinných odvodů a zaměstnanec by dodával další 

dvě procenta.  

 

Výsledky mé práce mohou být prospěšné a uţitečné nejvíce pro další studium 

a zákonodárce, kteří by z mých poznatků mohli čerpat při úpravě důchodového 

systému. Také široká laická veřejnost by z mé práce mohla pochopit nutnost 

důchodové reformy nás a nahlédnout na fungující systémy jiných států.   
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