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Úvod 

Tématem této diplomové práce je Hmotné zabezpečení osob ve stáří – 

starobní důchod a důchodová reforma. Jejím cílem je představit systém, 

prostřednictvím kterého stát zabezpečuje osoby ve stáří. Současně si klade za cíl 

poukázat na jeho nedostatky a nabízí možnost jeho porovnání s důchodovými 

systémy ve vybraných zemích. Řešitel si zvolil toto téma nejen pro jeho kladný 

vztah k předmětům Právo sociálního zabezpečení I a II vyučovaným na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy, současně chtěl zužitkovat získané znalosti z předmětů 

Sociální politika a Sociální a zdravotní systém při studiu na Národohospodářské 

fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.  

Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří je zakotveno v čl. 30 

Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České 

republiky (dále jen „Listina“). Řadí se mezi tzv. sociální práva a jeho smyslem je 

zajistit životní potřeby občanů ve stáří. Jeho nositelem není pouze občan. Okruh 

oprávněných osob byl v důsledku závazků, které vyplývají z evropského a 

mezinárodního práva, rozšířen. Toto základní právo je navíc omezeno 

ekonomickými možnostmi státu, potřebou jednotlivců a mírou jejich participace 

na systému sociálního zabezpečení. Dle čl. 30 odst. 3, ve spojení s čl. 41 odst. 1 

Listiny, se ho lze dovolat pouze v mezích zákonů, které podrobně vymezují 

podmínky pro získání nároku na hmotné zabezpečení ve staří, tj. starobní důchod. 

Hmotněprávní úprava starobního důchodu je zakotvena v zákoně č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PojDůch“) a 

procesněprávní aspekty jsou upraveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ScZabPůs“).  

Úprava hmotného zabezpečení osob ve stáří byla z části inspirována 

mezinárodním právem, konkrétně úmluvami Mezinárodní organizace práce, o 

minimálních normách sociálního zabezpečení č. 102 z roku 1952, či o invalidních, 

starobních a pozůstalostních dávkách č. 128 z roku 1967. Důležitým pramenem 

byl též Mezinárodní pakt Organizace spojených národů o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech z roku 1966, dle kterého došlo k uznání práv 
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každého na sociální pojištění.1 K výše uvedeným úmluvám se Česká republika 

připojila až začátkem nového tisíciletí, protože byla po roce 1989 nadále silně 

ovlivněna socialistickou koncepcí sociálního zabezpečení (některé instituty z dob 

komunistického režimu lze v právu sociálního zabezpečení nalézt dodnes) a pro 

mnohé představovala překážku v rámci probíhající ekonomické transformace.2 

První kapitola této diplomové práce se věnuje hmotněprávním aspektům 

starobních důchodů. V jejím úvodu je představeno stáří jako sociální událost. 

Následuje specifikace podmínek nároku, a to důchodového věku a potřebné doby 

pojištění. Dále je popsán výpočet a prostřednictvím modelových příkladů jsou 

ilustrovány jednotlivé typy starobního důchodu, a to řádný starobní důchod, 

odložený starobní důchod, starobní důchod transformovaný z invalidního 

důchodu, předčasný starobní důchod a řádný starobní důchod při získání 30 roků 

nebo 15 toků placené doby pojištění. V dalším textu je poukázáno na některé 

judikáty Ústavního soudu, které se věnují důchodové problematice. Závěrem je 

diskutována možnost přivýdělků po dosažení důchodového věku.  

V rámci druhé kapitoly je rozebrána problematika organizace a řízení ve 

věcech starobních důchodů. Hmotné zabezpečení osob ve stáří je prováděno 

orgány státní správy, konkrétně správami sociálního zabezpečení, o nichž je 

pojednáno na začátku této kapitoly. Následně jsou popsány jednotlivé fáze řízení, 

a to zahájení, dokazování a rozhodnutí. V případě, že oprávněný s výsledkem 

řízení nesouhlasí, může podat ve věci opravný prostředek, nebo se domáhat 

soudního přezkumu rozhodnutí.  

Třetí kapitola je věnována historickým a aktuálním návrhům důchodové 

reformy v České republice a poslední kapitola nabízí možnost porovnání českého 

důchodového systému se systémy v Chile, Velké Británii a Švédsku. Každá 

z těchto zemí je typickým představitelem konkrétního modelu důchodového 

pojištění. Na závěr je shrnuta uvedená problematika a jsou předloženy návrhy de 

lege ferenda.  

 
1 Srov. čl. 9 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, ve znění účinném ke dni 03. 01. 1976. 
2 HUSSEINI, Faisal. Listina základních práv a svobod: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2021. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-4008-122. Str. 836-860. 
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1.  Starobní důchod  

Důchodový systém v České republice je založen na povinném základním 

důchodovém pojištění podle PojDůch. Jde o uplatnění základní zásady povinné 

účasti na systému důchodového pojištění. I za předpokladu, že by osoba měla 

dostatečné příjmy k pokrytí stáří, nelze se z něj vyvázat. Aktuálně je postaven na 

dvou pilířích, z nichž první odpovídá základnímu povinnému důchodovému 

pojištění dle PojDůch. Tento pilíř je dávkově definovaný, průběžně financovaný3, 

univerzální a zabezpečující všechny ekonomicky aktivní osoby. Právní úprava je 

jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují tedy žádná speciální odvětvová či 

profesní schémata. Z organizačně-administrativního hlediska však platí určité 

odchylky pro tzv. silové resorty, v nichž působí mj. vojáci, hasiči, policisté a 

celníci. Dávkou vyplácenou z tohoto pilíře je starobní důchod. Druhý, resp. třetí 

pilíř byl vytvořen za účelem individuálního nadstandardního zabezpečení občanů 

a má dobrovolný charakter. Tzv. doplňkové penzijní spoření vzniklo v důsledku 

dlouhodobě neúspěšných snah o reformu systému důchodového pojištění a jeho 

neschopnosti garantovat svou udržitelnost. Právní úprava je vymezena zákonem č. 

427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Jeho smyslem je vyčlenění části 

finančních prostředků účastníkem, navýšených o zaměstnavatelské a zejména 

státní příspěvky, do speciálních fondů, které jsou spravovány penzijními 

společnostmi. Po splnění všech zákonných podmínek má účastník nárok na 

vyplácení dávek.4     

Systém důchodového pojištění je financován skrze sociální pojištění. 

Pojistné je příjmem státního rozpočtu – konkrétně zvláštního účtu důchodového 

pojištění. Z historické praxe vyplývá, že model sebe-financování jednotlivcem 

není příliš efektivní, protože většina obyvatel se nedokáže preventivně sama 

postarat o svoji budoucnost. Financování důchodového pojištění je spolu s 

financováním nemocenského pojištění zakotveno v zákoně č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ScZabPjst“). Pojistné dle tohoto zákona hradí 

 
3 Dle mezinárodních právních úprav ho lze zařadit do tzv. PAYG systémů (PAY AS YOU GO).   
4 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 153-165. 
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zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen 

„OSVČ“) a osoby dobrovolně důchodové pojištěné.5 Pro rok 2021 činí sazby na 

důchodové pojištění u zaměstnavatele 21,5 % z vyměřovacího základu, u 

zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu, u OSVČ a u osoby dobrovolně 

účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.6   

Starobní důchod je dávkou poskytovanou dlouhodobě jako opakující se 

peněžité plnění sloužící k částečné eliminaci důsledků sociální události – stáří. 

Skládá se ze dvou složek, a to základní výměry – pevné částky stejné pro všechny 

pojištěnce bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků – a procentní 

výměry. O nároku na starobní důchod, výši a jeho výplatě rozhoduje až na 

výjimky7 Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“). Starobní 

důchod se spolu s invalidním důchodem řadí mezi důchody přímé8. Na první 

pohled se může zdát, že jde pouze o jednu dávku, ve skutečnosti se dělí do 

několika poddruhů, resp. typů.9 Jejich výčet je upraven jak § 29 PojDůch. a 

nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu 

některým horníkům (dále jen „nařízení vlády č. 557/1990 Sb.“), tak v § 31 

PojDůch.10   

1.1. Stáří jako sociální událost  

Účelem starobního důchodu je náhrada ztráty či omezení pracovního 

příjmu z důvodu dosažení určitého věku. Věk, jakož jedna ze základních 

sociálních událostí v právu sociálního zabezpečení, je mimovolní skutečnost, s níž 

 
5 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 95-102.  
6 Sociální pojištění v roce 2021. Mpsv.cz [online]. M, 2021 [cit. 2021-7-11]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/socialni-pojisteni.  
7 V případě příslušníků ozbrojených sil a sborů rozhodují orgány sociálního zabezpečení 

Ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.    
8 ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-700-9. Str. 87. 
9 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 166. 
10 Starobní důchod je diverzifikován dle doby pojištění a roku, ve kterém pojištěnec dosáhl 

důchodového věku. Speciálním typem je trvale snížený předčasný starobní důchod v § 31 

PojDůch.  
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právní normy spojují vznik, změnu či zánik práv a povinností osob. Jde tedy o 

právní skutečnost, která je nezávislá na vůli subjektu.11  

Dále podle věku sociální zabezpečení určuje etapy života člověka. Právně 

relevantní je pro tuto práci především etapa počínající 26. rokem věku, v rámci 

které se předpokládá, že člověk bude ekonomicky aktivní, resp. že ze své odměny 

za výkon pracovní činnosti bude přispívat procentuální částkou do systému 

důchodového pojištění. Tato etapa je pro mnohé ukončena dosažením 

důchodového věku. Následně, za splnění dalších zákonných podmínek, je osoba 

oprávněna pobírat dávku starobního důchodu.12 

Z historie lze zmínit např. penzijní normál císaře Josefa II. z roku 1781. 

Dle něho měli zaměstnanci po deseti letech uspokojivé služby nárok na určité 

zabezpečení ze strany státu, a to ze předpokladu, že se stáli práce neschopnými.13 

Stáří jako sociální událost lze dle PojDůch definovat několika způsoby, a to buď 

parametricko-dynamickým způsobem či prostřednictvím § 29, 32, 37c, 74 a 76 

PojDůch. Je ovlivněna jak medicínskými či sociálními faktory, tak závěry ze 

strany politiků, ekonomů a pojistných matematiků.14  

1.2.  Podmínky nároku 

Ustanovení § 54 odst. 1 PojDůch je základním východiskem pro vznik 

nároku na důchod. Ke vzniku nároku na důchod je zapotřebí splnit poslední 

z několika podmínek, které jsou vymezené zákonem, a to zvlášť ke každém typu 

důchodu.15 Z výše uvedené definice vyplývá, že je zapotřebí splnit více než jednu 

podmínku. U řádného starobního důchodu je to podmínka věku, tj. dosažení 

 
11 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1. Str. 149. 
12 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 69. 
13 TOMEŠ, Igor. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 

2009. ISBN 978-80-7367-483-0. Str. 116. 
14 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 158-159. 
15 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 166. 
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důchodového věku a podmínka splnění potřebné doby pojištění.16 U dalších typů 

existují i jiné podmínky.17     

1.2.1.  Důchodový věk 

Důchodový věk, tj. věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod je 

různorodý jak podle data narození, tak podle pohlaví či počtu vychovaných dětí. 

Jedná se o objektivní vyjádření hranice vzniku stáří. Je to dynamický institut, 

který se mění v čase dle pravidel stanovených v § 32 PojDůch pro tzv. obecný 

důchodový věk a v § 74, 74a, 76 a 94 písm. a) PojDůch a v nařízení vlády č. 

557/1990 Sb. pro tzv. zvláštní snížené důchodové věky.18 V závislosti na 

demografickém vývoji společnosti dochází k jeho postupnému nárůstu. 

Ustanovení § 32 PojDůch lze rozdělit na tři základní celky. Jako první je stanoven 

důchodový věk u mužů a žen, resp. pojištěnců, kteří se narodili před rokem 1936. 

U žen se navíc přihlíží k počtu vychovaných dětí – čím více jich žena vychovala 

(dle PojDůch od žádného po alespoň pět dětí), tím nižší je její důchodový věk. 

Zároveň je nutné splnit podmínky stanovené v § 32 odst. 4 PojDůch, a to osobní 

péče ženy o dítě ve věku do dosažení zletilosti po stanovenou dobu v závislosti na 

počátku výchovy dítěte. Za druhé je to skupina pojištěnců narozená v období let 

1936 až 1971. V rámci této kategorie je důchodový věk stanoven s odkazem na 

přílohu k PojDůch. Platí obdobná pravidla jako u první kategorie, ovšem s tím 

rozdílem, že pro každý rok narození je stanoven odlišný důchodový věk, a to jak 

podle let, tak podle kalendářních měsíců. Tuto přílohu k DůchPoj lze nalézt 

v příloze této diplomové práce. Z druhé věty § 32 odst. 2 PojDůch dále vyplývají 

pravidla týkající se počítání času. Za třetí, u pojištěnců narozených po roce 1971 

došlo k razantnímu zjednodušení při stanovení důchodového věku. Od tohoto 

roku dále činí důchodový věk 65 let. 

Zvláštní důchodové věky jsou v porovnání s těmi obecnými marginální, 

přesto je třeba se jimi v důsledku historického kontextu zabývat. Výše uvedený 

právní základ (včetně § 37b a 37c PojDůch) je doplněn o podrobnosti upravené již 

 
16 Viz § 28 PojDůch.  
17 Např. u předčasného starobního důchodu se zvláštní podmínky vztahují k obecnému i 

zvláštnímu důchodovému věku.   
18 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-576-6. Str. 119-123. 
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zrušeným zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen „ScZab“), 

ve znění účinném ke dni 31. 12. 1995. Ustanovení § 74 PojDůch se zmiňuje o 

snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod pro pracující v tzv. I. 

pracovní kategorii nebo v I. (II.) kategorii funkcí. Dle § 14 ScZab jde převážně o 

riziková zaměstnání, v rámci kterých může dojít k trvalým poruchám zdraví, a to 

v důsledku kontaktu se škodlivými fyzikálními a chemickými vlivy. Mimo jiné 

lze do těchto kategorií zařadit zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod 

zemí.19 Svoji specifickou úpravu mají i účastníci odboje.20 

1.2.2.  Podmínka potřebné doby pojištění 

Druhou podmínkou nároku je získání potřebné doby pojištění. Starobní 

důchod je součástí systému důchodového pojištění, který je postaven mj. na 

zásadách: 1/ univerzality, tj. účasti všech ekonomicky aktivních osob, 2/ povinné 

účasti, tj. nemožnosti se ze systému vyvázat i za předpokladu dostatečných příjmů 

k pokrytí stáří, 3/ obligatornosti dávek, tj. při splnění podmínek je na výplatu 

dávky nárok a 4/ sčítání dob pojištění.21 Z uvedeného vyplývá, že osobám 

uvedeným v § 5 odst. 1 a odst. 2 PojDůch vzniká povinnost účastnit se na systému 

důchodového pojištění, jestliže splňují zákonné podmínky. Za předpokladu, že 

bylo na území České republiky zaplaceno pojistné, tak dojde automaticky k 

jeho započtení na dobu pojištění.22 

Ustanovení § 29 odst. 1 PojDůch alternativně definuje podmínky pro tzv. 

„řádný“ starobní důchod. Je zde velmi patrná dynamika spočívající v postupném 

prodlužování potřebné doby pojištění z 25 na 35 let. Zjednodušeně řečeno, 

současně s nárůstem důchodového věku se zvyšuje i počet roků potřebné doby 

pojištění. Již na tomto místě je třeba zdůraznit, že do doby pojištění pro řádný typ 

důchodu se započítává tzv. náhradní doba pojištění. Druhý odstavec upravuje 

„úlevný“ typ starobního důchodu. Zde dochází k určitému vyvážení nesplnění 

 
19 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-576-6. Str. 221-225.  
20 Blíže viz § 94 PojDůch.  
21 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 154-155. 
22 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 162-163. 
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podmínky potřebné doby pojištění, a to prostřednictvím vyššího věku pro vznik 

nároku. Třetí odstavec zavádí další zmírnění podmínek vymezených v odstavci 1. 

Počítá pouze s „čistou“ dobou pojištění, tj. bez započtení náhradních dob 

pojištění. Čtvrtý odstavec reaguje na situace, za kterých občan v důsledku 

invalidity nesplní podmínky doby pojištění. Invalidita je porucha zdraví, která 

znemožňuje či ztěžuje práceschopnost postiženého a lze ji dělit do tří stupňů. 

Pracovní schopnost je v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

snížena minimálně o 35 %.23 Z ustanovení § 38 PojDůch vyplývá, že po dosažení 

65 let nelze přiznat nárok na invalidní důchod. Nebýt odstavce 4, postižení touto 

sociální událostí by neměli po dosažení důchodového věku nárok na žádný přímý 

důchod. A konečně odstavec 5 zpřísňuje podmínky pro započítávání náhradních 

dob pojištění. Současně z něho vyplývá, že ty osoby, které dosáhly důchodového 

věku dle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), u nichž však nedošlo ke 

splnění podmínky potřebné doby pojištění před 1. 1. 2010, mají nárok na 

započtení všech náhradních dob v plné výši.24 

1.3. Výše a výpočet starobního důchodu  

Výše důchodu je ovlivněna především třemi skutečnostmi, a to procentní 

sazbou, délkou doby důchodového pojištění a výší výdělků, kterých bylo 

dosaženo v rozhodném období. Procentní výměru lze dále dělit na tři samostatné 

sazby dle doby zahájení výplaty starobního důchodu. Do doby, než vnikne nárok 

na důchod, činí procentní sazba 1,5 % výpočtového základu za celý rok, resp. za 

každých 365 dnů důchodového pojištění. Pokud již vznikl nárok na důchod, ale 

výdělečná činnost pojištěnce dále pokračuje a zároveň nedošlo k podání žádosti o 

starobní důchod, navyšuje se důchod o 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů 

výdělečné činnosti. Jde tedy o odložení výplaty důchodu. Z § 34 odst. 2 PojDůch 

dále vyplývá, že takto stanovená výše procentní výměry se zvyšuje za 

předpokladu, že pojištěnec nepobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně. Zároveň dle věty třetí může pojištěnec zažádat, aby se tento typ procentní 

 
23 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 66-67. 
24 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7179-576-6. Str. 115-118. 



 

- 9 - 

 

 

výměry nezvyšoval a aby se doba výdělečné činnosti, v rozsahu zvoleném 

pojištěncem, přičetla k době pojištění do vzniku nároku na starobní důchod. 

Následující odstavce vymezují alternativní možnosti navýšení procentní výměry. 

Zákon pamatuje i na situace, za kterých dochází ke snížení procentní výměry 

v důsledku předčasnosti přiznání starobního důchodu. Rozhodný úsek pro 

stanovení procentní výměry je období počínající dnem přiznání starobního 

důchodu až do dosažení důchodového věku. Výše procentní výměry se snižuje za 

každých i započatých 90 kalendářních dnů za podmínek stanovených v § 36 

PojDůch. Nicméně po dosažení důchodového věku již není nárok na řádný 

starobní důchod. 25  

U pojištěnců, kteří k 1. lednu 2018 stále disponovali pojistným, které bylo 

spořeno v rámci tzv. druhého důchodového pilíře26 v době jeho existence, lze 

pozorovat odlišnou výši starobního důchodu. V rámci stanovení procentní výměry 

se výpočtový základ pro dobu, v níž byl pojištěnec účasten jak prvního, tak 

druhého důchodového pilíře, vynásobí 1,2 % za každý celý ukončený rok 

pojištění. Je tomu tak proto, aby nebyli znevýhodněni ti, kteří se druhého pilíře 

neúčastnili.27     

Výše starobního důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní 

výměry a procentní výměry. Co se první z nich týče, je stanovena pevnou částkou 

jako 10 % z průměrné mzdy. Pro rok 2021 je to částka 3550 Kč.28 Druhá z nich se 

stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby 

pojištění, jak je uvedeno výše. Z uvedeného vyplývá, že pro každého pojištěnce je 

stanovena odlišná procentní výměra podle odpracovaných let a výše výdělku. 

Jedná se o projev zásad zásluhovosti a příjmové solidarity. Výše měsíční 

procentní sazby nesmí dle § 33 odst. 2 PojDůch klesnout pod 770 Kč. Nejprve se 

 
25 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 167-168. 
26 Důchodové spoření bylo založeno na dobrovolné bázi, nicméně bylo vytvořeno tak, aby se 

z něho nedalo vystoupit. Spořilo se ve speciálním fondu, v rámci kterého si šlo vybrat ze tří 

investičních strategií dle rizikovosti. Spořilo se 3 % z hrubé mzdy, které odváděl zaměstnavatel, 

včetně 2 % z hrubé mzdy, které si spořil každý sám. Zrušeno bylo k 1. 1. 2016.    
27 ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-700-9. Str. 93. 
28 Vlastní výpočet ad Průměrné mzdy - 1. čtvrtletí 2021. Czso.cz [online]. Praha: ČSÚ, 2021 [cit. 

2021-6-28]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2021. 
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aktualizují příjmy na mzdovou úroveň toho roku, kdy pojištěnec podává žádost o 

starobní důchod a následně se přepočtou na jeden měsíc, aby došlo ke stanovení 

měsíční dávky. Tím je dán tzv. osobní vyměřovací základ. V rámci výpočtu se 

zohledňuje rozhodné období počínající nejdříve rokem 1986 a končící 

kalendářním rokem, který předchází roku přiznání důchodu. Příjmy za uplynulá 

léta se násobí příslušnými koeficienty, který se zjišťuje srovnáním průměrných 

mezd. Osobní vyměřovací základ se dále zredukuje na základě tří redukčních 

hranic, čímž dojde k určení výpočtového základu. Zjednodušeně řečeno, redukční 

hranice jsou tu proto, aby se zjistilo, které příjmy se při výpočtu zohlední. 

Všechny potřebné hodnoty určené pro výpočet důchodu v nadcházejícím roce jsou 

každoročně na podzim vyhlašovány Ministerstvem práce a sociálních věci (dále 

jen „MPSV“). Pro rok 2021 jsou obsaženy v nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o 

výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu 

pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic 

pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu 

stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 (dále jen „nařízení vlády 

č. 381/2020 Sb.“). Výpočtový základ se následně vynásobí 1,5 % za každý celý 

ukončený rok pojištění, resp. za každý rok náleží 1,5 % z výpočtového základu. 

Z výsledné sumy se nicméně užije pouze určité procento, a to podle počtu 

odpracovaných let. Fakticky tedy dochází ke dvěma redukcím. Do doby pojištění 

se též započítávají všechny roky placení důchodového pojištění včetně náhradních 

dob pojištění. Tento institut je definován § 5 odst. 2 PojDůch. Náhradní dobou 

pojištění se pro účely výpočtu starobního důchodu míní mj. doba studia do 31. 

prosince 2009, evidence na Úřadu práce v rozsahu stanoveném zákonem, civilní či 

vojenská služba, péče o dítě do věku 4 let nebo osobu závislou na pomoci druhé 

osoby v souladu se zákonem. Opakem náhradních dob jsou doby vyloučené, které 

jsou upraveny v § 16 odst. 4 písm. a) až k) PojDůch a během nichž není 

dosahováno žádných započitatelných příjmů. Lze do zařadit mj. dočasnou 

pracovní neschopnost, dobu ošetřovaní člena domácnosti či studium na střední 

nebo vysoké škole po 1. 1. 2010.29 

 
29 ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-700-9. Str. 90-94. 
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Proto, aby byla zachována reálná hodnota starobního důchodu, je třeba 

tuto dávku každoročně valorizovat. Hodnoty pro rok 2021 jsou stanoveny 

nařízením vlády č. 381/2020 Sb.  Postupuje se následujícím způsobem: 

„Valorizace se provádí tak, že základní výměra důchodu se zvýší o pevnou 

částku, procentní výměra se zvýší o příslušné procento svojí hodnoty. Hodnota 

valorizačního navýšení se každý rok mění, a to v závislosti na růstu indexu 

spotřebitelských cen a tempu růstu průměrné mzdy.“30 

1.4.  Typy starobního důchodu  

Starobní důchod lze dělit na pět typů31, a to na řádný starobní důchod, 

odložený starobní důchod (tzv. přesluhování), starobní důchod transformovaný 

z invalidního důchodu, předčasný starobní důchod a na řádný starobní důchod při 

získání 30 roků nebo 15 toků placené doby pojištění.32 Pro lepší orientaci jsou 

jednotlivé typy starobního důchodu ilustrovány na modelových příkladech. 

1.4.1.  Řádný starobní důchod 

Řádným starobním důchodem dle § 29 odst. 1 PojDůch se rozumí starobní 

důchod při dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění, tj. 35 

let. Jde o nejrozšířenější dávku důchodového pojištění. Úprava důchodového věku 

není jednotná, v budoucnu se plánuje její sjednocení pro všechny kategorie 

pojištěnců. Jeho výpočet pro rok 2021 by mohl vypadat následovně: 

 Žena narozená 1.12.1958, která vychovala jedno dítě, požádala podle § 

29 odst. 1 PojDůch o řádný starobní důchod, její důchodový věk je 62 let a 8 

měsíců. Tohoto věku dosáhne 1. 8. 2021 a do té doby získá celkem 43 let pojištění. 

Její osobní vyměřovací základ za období 1986 až 2020 činí 23.000,- Kč.  

 

 
30 Tamtéž.  
31 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 166. 
32 PojDůch vymezuje více typů starobních důchodů. Pro účely této práce bylo vybráno pět 

nejvýznamnějších.  
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Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu ve výši 23.000,- Kč 

stanovení následovně: 

- částka ve výši 15.595,- Kč náleží v 100 % výši (I. redukční hranice), 

- k této částce se připočte 26 % z rozdílu mezi částkou 15.595,- Kč a 

částkou 23.000,- Kč (rozdíl = 7.405,- Kč), tj. 26 % z 7.405,- Kč, což se 

po zaokrouhlení rovná 1.925,- Kč. (II. redukční hranice) 

Výpočtový základ tedy dohromady činí 17.520,- Kč (= 15.595,- Kč + 

1.925,- Kč). Za každý rok pojištění náleží dle § 34 odst. 1 PojDůch 1,5 % 

výpočtového základu, tzn. že za 43 let pojištění se procentní výměra starobního 

důchodu rovná 64,5 % výpočtového základu, tj. 11.300,- Kč. Výše základní 

výměry je dle § 33 odst. 1 PojDůch, resp. § 3 nařízení vlády č. 381/2020 Sb. 

stanovena ve výši 3.550,- Kč. Žena má tedy nárok na starobní důchod ve výši 

14.840,- Kč..33    

1.4.2.  Odložený starobní důchod 

Dalším v pořadí je tzv. odložený starobní důchod. V případě, že nedošlo 

ke splnění podmínky dle § 29 odst. 1, je možné přiznat tzv. odložený starobní 

důchod. Kratší doba pojištění je kompenzována vyšším věkem. Jeho výpočet pro 

rok 2021 by mohl vypadat následovně:  

Žena narozená 01.08.1953, která vychovala jedno dítě, požádala podle § 

29 odst. 2 PojDůch o tzv. odložený starobní důchod, protože získala pouze 28 let 

pojištění. Standartně by její důchodový věk činil 60 let a 8 měsíců. Tím, že doba 

pojištění činí méně než 30 let, důchodový věk je za použití § 29 odst. 2 písm. f) 

PojDůch stanoven na 68 let. Tohoto věku dosáhne 01. 08. 2021. Její osobní 

vyměřovací základ za období 1986 až 2020 činí 23.000,- Kč. Výpočtový základ 

bude stejný jako ve výše uvedeném případě, tj. 17.520,- Kč. Za každý rok pojištění 

náleží dle § 34 odst. 1 PojDůch 1,5 % výpočtového základu, tzn. že za 28 let 

pojištění se procentní výměra starobního důchodu rovná 42 % výpočtového 

základu, tj. 7.358,- Kč. Výše základní výměry je dle § 33 odst. 1 PojDůch, resp. § 

 
33 Vlastní výpočet dle ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení v 

bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-

700-9. Str. 87-94. 
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3 nařízení vlády č. 381/2020 Sb. stanovena ve výši 3.550,- Kč. Žena má tedy 

nárok na starobní důchod ve výši 10.908,- Kč.34    

1.4.3.  Řádný starobní důchod při získání 30 roků nebo 15 roků placené doby 

pojištění 

Ustanovení § 29 odst. 3 PojDůch upravuje tzv. řádný starobní důchod při 

získání 30 roků nebo 15 roků placené doby pojištění. Placenou dobou pojištění se 

míní doba bez náhradních dob pojištění. Pokud pojištěnec nesplňuje podmínky dle 

§ 29 odst. 1 písm. g) až k) PojDůch, může mu být přiznán starobní důchod za 

předpokladu, že dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal alespoň 30 let 

doby pojištění bez náhradních dob. Písm. b) upravuje případ při nesplnění 

podmínky dle § 29 odst. 2 písm. b) a f). Výpočet se provádí stejně jako u 

předchozích typů starobního důchodu.  

1.4.4.  Starobní důchod transformovaný z invalidního důchodu 

Následuje stručný rozbor tzv. starobního důchodu transformovaného z 

invalidního důchodu. Náleží těm pojištěncům, kterým byl po dosažení 65 let 

vyplácen invalidní důchod. Dle § 61a odst. 2 PojDůch výše starobního důchodu 

odpovídá výši dosavadně pobíraného invalidního důchodu. Zároveň však není 

vyloučen nárok na výše uvedené typy starobních důchodů.35 Ilustrovat postup 

výpočtu invalidního důchodu není cílem této diplomové práce, proto od něj bylo 

upuštěno.36    

1.4.5.  Předčasný starobní důchod 

Jedním z dalších významných typů je tzv. předčasný starobní důchod. 

Pojištěnec má na něj nárok nejdříve 3 nebo nejdříve 5 let před dosažením 

důchodového věku. Pokud je důchodový věk nižní než 63 let, pojištěnec má nárok 

na tento typ důchodu nejvýše o 3 roky dříve. Pokud je důchodový věk alespoň 63 

let, lze ho přiznat až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku. 

 
34 Tamtéž.  
35 ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-700-9. Str. 89. 
36 Blíže k této problematice ad ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení 

v bodech s příklady. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-

700-9. Str. 94-76. 
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Zároveň musí být splněna podmínka potřebné doby pojištění, a to po dobu 35 let 

(platí pro odchod do důchodu v roce 2018 a později) nebo minimálně po dobu 30 

let bez náhradních dob pojištění.37 Přiznání předčasného starobního důchodu je 

nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Uvedená předčasnost v praxi 

znamená krácení dávky – čím je důchod předčasnější, tím více je dávka krácena. 

Srážka (krácení) za odchod do předčasného starobního důchodu je trvalá. 

Doplňovací faktory, které jsou vyjádřeny v § 31 odst. 2 a 3 PojDůch, činí tento 

typ starobního důchodu méně atraktivní, a tudíž je obecně doporučeno, aby byl 

využíván jen ve výjimečných případech.38 Nicméně z Pojistněmatematické zprávy 

o důchodovém pojištění z roku 2014 vyplývá jiný závěr. Pro zhruba 49 % 

pojištěnců je efektivní odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového 

věku, a to v důsledku dřívější výplaty dávek starobního důchodu. 39 Další možnou 

motivací, proč pobírat dávky starobního důchodu co nejdříve, je tzv. individuální 

délka života. Osoby, které předpokládají, že délka jejich života bude kratší než je 

průměr, mají větší motivaci odejít do předčasného důchodu. Nejvíce patrné je to 

dle studie v případě odchodu do předčasného důchodu o 3 roky dříve. 40 Výpočet 

tzv. předčasného starobního důchodu by v roce 2021 mohl vypadat následovně:  

Žena, která se narodila dne 1.2.1961, a která vychovala dvě děti, dosáhne 

důchodového věku 62 let a 8 měsíců dne 1.10.2023. K 28.8.2021, tj. o necelé tři 

roky dříve, se žena rozhodne odejít do předčasného starobního důchodu (tj. 

přesně o 764 dní před dosažením důchodového věku, tedy 9 započatých 

devadesátidenních úseků). K tomuto datu získala celkem 37 let pojištění. Její 

osobní vyměřovací základ za období 1986 až 2020 činí 23.000,- Kč. Výpočtový 

základ bude stejný jako ve výše uvedených příkladech, tj. 17.520,- Kč. Za každý 

rok pojištění náleží dle § 36 odst. 1 písm. c) PojDůch 1,5 % výpočtového základu, 

tzn. že za 37 let pojištění se procentní výměra starobního důchodu rovná 55,5 % 

 
37 Doba pojištění stanovená podle § 29 odst. 1 či § 29 odst. 3 písm. a) PojDůch. 
38 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 167. 
39 Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2014. In: www.mpsv.cz [online]. Praha: 

MPSV, Odbor sociálního pojištění, 2014, s. 102 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/372765/PMZ_2014_final.pdf/642713cb-f2e9-bb85-ef6e-

50f9e1c101c3. Str. 43-92. 
40 Tamtéž. 
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výpočtového základu. Za 764 dní „předčasnosti“ se sazba procentní výměry 

starobního důchodu snižuje o 9,9 % výpočtového základu [(4 x 0,9 %) + (4 x 1,2 

%) + (1 x 1,5 %) = 9,9 %]. Po snížení o 9,9 % činí sazba procentní výměry 45,6 

%. Procentní výměra starobního důchodu tedy činí 7.989,- Kč (= 17.520 x 0,456). 

Výše základní výměry je dle § 33 odst. 1 PojDůch, resp. § 3 nařízení vlády č. 

381/2020 Sb. stanovena ve výši 3.550,- Kč. Celková výše tzv. předčasného 

starobního důchodu se rovná 11.539,- Kč.41 

1.4.6.  Řádné starobní důchody při snížení hranice důchodového věku 

V kapitole věnované důchodovému věku byla zmínka o tzv. řádných 

starobních důchodech při snížení hranice důchodového věku. Do tohoto typu jsou 

zařazeny instituty, které byly obsaženy v právní úpravě účinné do 31.12.1995. 

Dříve se při stanovení starobního důchodu zohledňovaly tzv. preferované 

pracovní kategorie. Dnes pro výpočet tohoto typu starobního důchodu je stále 

relevantní tzv. I. pracovní kategorie, která mj. zahrnuje práce vykonávané 

v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v dolech či členy leteckých posádek a 

pracovníky soustavně činnými v letadle za letu.42 U pojištěnců vykonávajících 

práce z dané kategorie se i dnes zachovává snížená hranice důchodového věku. 

Výpočet tohoto typu starobního důchodu by v roce 2021 mohl vypadat takto: 

Muž, který se narodil 1.6.1969, byl zaměstnán v hornictví se stálým 

pracovištěm pod zemí v ostatních hlubinných dolech (kategorie I. AA) od 1.7.1987 

do konce roku 2013. Jeho osobní vyměřovací základ za toto období činí 23.000,- 

Kč. V době do zrušení této pracovní kategorie (do 31.12.1992) muž získal celkem 

2 011 dní pojištění. Z § 37b PojDůch vyplývá, že ke stanovení starobního důchodu 

některých pracujících v hornictví je zapotřebí zjistit počet odpracovaných směn. 

Ten se zjistí tak, že se počet dní v předmětné kategorii vynásobí koeficientem 0,6, 

tj. 1 027 po zaokrouhlení. Výsledek odpovídá počtu započitatelných směn. 

V období od zániku pracovní kategorie I. AA do konce roku 2013 následně 

odpracoval celkem 4 300 směn. Pro účely stanovení důchodového věku bude tedy 

 
41 Vlatní výpočet dle ČSSZ informuje: Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní 

důchod. Cssz.cz [online]. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2019, 07.02.2019 [cit. 

2021-7-9]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/-/cssz-informuje-za-jakych-podminek-je-mozne-

priznat-predcasny-starobni-duchod. 
42 Ad Příloha č. 1 ScZab.  
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přihlédnuto k 5 327 směnám. Muž tedy splnil podmínku stanovenou v § 37b odst. 

(1) písm. b), tj. odpracoval více než 3 300 směn, a důchodový věk se mu sníží dle § 

37c odst. 1 PojDůch z 65 let na 58 let. Výše základní výměry je dle § 33 odst. 1 

PojDůch, resp. § 3 nařízení vlády č. 381/2020 Sb. stanovena ve výši 3.550,- Kč. 

Na procentní výměru se pohlíží, jako by byla přiznána k 31.12.1995. Podle 

předpisů platných v této době nesměla procentní výměra přesáhnout částku 

5.100,- Kč (pro zjednodušení vycházejme z toho, že je procentní výměra stanovena 

v této výši). Tato částka se následně valorizuje dle § 4 odst. 1 písm. b) nařízení 

vlády č. 381/2020 Sb. Výsledný důchod tedy činní 20.073,- Kč (= 3.550,- Kč + 

16.523,- Kč).43 

1.5.  Přezkum starobního důchodu ze strany Ústavního soudu 

Ústavní soud se v rámci své rozhodovací praxe musel již několikrát 

zaobírat přezkumem systému důchodového pojištění. Stěžejní rozhodnutí pro obor 

práva sociálního zabezpečení je nález Pl. ÚS 8/07, kde se navrhovatel domáhal 

zrušení části ust. § 15 věty druhé PojDůch, ve znění účinném ke dni 29.5.2006, 

alternativně celého tohoto ustanovení. V průběhu řízení před krajským soudem 

argumentoval, že celková výše důchodu, která mu byla stanovena v souladu 

s výše uvedeným ustanovením, činila pouze 19 % z jeho příjmu. Toto 

nepovažoval za přiměřené hmotné zabezpečení, jelikož průměrná výše důchodu 

v době probíhajícího soudního řízení se rovnala 57 % čistého průměrného příjmu. 

Důležitou součástí tohoto nálezu je i stanovisko MPSV, ve kterém bylo 

zdůrazněno, že pro stanovení výpočtového základu jsou významné tzv. redukční 

hranice, bez kterých by byl PojDůch nepoužitelný a celý systém důchodového 

pojištění neufinancovatelný. Dále upozornilo na to, že tyto byly upraveny již 

zákonem č. 99/1948 Sb. z. a n., o národním pojištění. Poté shrnulo rozdíly mezi 

sociálním a komerčním pojištěním, čímž byla uvedena problematika 

mezigenerační solidarity, resp. příjmové solidarity a náhradového poměru. 

Ústavní soud v rámci vlastního přezkumu došel k závěru, že práva na hmotné 

zabezpečení ve stáří se lze domáhat pouze v mezích zákonů. Přiměřenost tohoto 

práva je nutno posuzovat z několika rovin, a to jak ve vztahu k jednotlivci, tak 

 
43 Vlastní výpočet dle Kategorie: Nárok na hornické důchody. Naseduchody.cz [online]. 2020, 

21.12.2020 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z: https://www.naseduchody.cz/clanek_67-kategorie.html. 
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k širokému okruhu osob. Zároveň je nutné v rámci systému důchodového 

pojištění zohlednit princip ekvivalence a solidarity. Je na zákonodárci, jakou 

z těchto zásad upřednostní. Nesmí však při tom porušit ústavní princip rovnosti.44 

Pokud dojde k znevýhodnění určité skupiny osob, musí objektivně a rozumně 

odůvodnit, zda je touto úpravou sledován jeho legitimní cíl.45 Ústavní soud dále 

uvedl, že: 

„je povinností zákonodárce transparentně vyjádřit poměr komponentů 

solidarity a ekvivalence v systému sociálního pojištění (včetně pojištění 

důchodového), přičemž toto rozdělení nesmí být libovolné. V případě opačném, tj. 

při absenci seznatelného prvku ekvivalence, posuzovaný institut ztrácí svou právní 

povahu, přestává být pojištěním a nabývá povahy daně. Pro pojištěnce tudíž z 

Listiny plyne základní právo na zákonodárcem transparentně určený komponent 

ekvivalence v systému důchodového pojištění, a to v takové míře, jež ještě 

zachovává povahu právního institutu pojištění a nemění jej v daň […] Právní 

úprava provedená napadeným ustanovením § 15 zákona č. 155/1995 Sb. (zejména 

zakotvením redukčních hranic) vytváří situaci, kdy účastníku důchodového 

systému přispívajícímu trojnásobnou částkou než účastník přispívající částkou 

vypočítanou z průměrné mzdy je přiznán důchod v - relativně - méně než poloviční 

výši. Je tedy zřejmé, že zákonná úprava ve snaze zajistit přiměřené hmotné 

zabezpečení všem účastníkům důchodového pojištění, nezajišťuje části pojištěnců 

přiměřené hmotné zabezpečení, reflektující v seznatelné míře princip zásluhovosti, 

tedy naplňující stimulační funkci sociální politiky.“46 

Na základě výše uvedeného Ústavní soud konstatoval, že došlo u osob 

s vyššími příjmy k porušení jejich práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve 

stáří a z tohoto důvodu redukční hranice dle PojDůch, ve znění účinném ke dni 

29.5.2006, zrušil. Ve snaze napravit závadný stav zákonodárce přijal zákon č. 

220/2011 Sb., který přinesl současné znění § 15 PojDůch a prostřednictvím 

kterého obecně došlo k „zachování ekvivalence u nejnižších příjmových skupin a 

posílení ekvivalence nejvyšších příjmových skupin za cenu mírného oslabení 

 
44 Tento institut je blíže rozebrán v nálezu Pl. ÚS 6/05.  
45 Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07. 
46 Tamtéž.  
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ekvivalence u široké střední příjmové skupiny při (či vlastně přesněji: „pro“) 

zachování celkové finanční neutrality.“47  

 Judikatura Ústavního soudu se zaobírala též problematikou důchodového 

věku. Podstatné jsou závěry, které jsou obsaženy v nálezu Pl. ÚS 42/04. V tomto 

řízení navrhovatel odkázal na rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení 

(dále jen „OSSZ“), dle kterého nebyla zohledněna jeho péče o dítě jako náhradní 

doba pojištění. V odůvodnění bylo uvedeno, že navrhovatel podal přihlášku k 

účasti na pojištění a návrh na zahájení řízení o době a rozsahu péče muže o dítě do 

čtyř let věku opožděně. Věc doputovala až před Nejvyšší správní soud (dále jen 

„NSS“). Ten z provedeného šetření usoudil, že ustanovení § 5 odst. 3 věta druhá a 

třetí PojDůch, ve znění účinném ke dni 06.06.2006, a § 6 odst. 4 písm. a) bod 11 

ScZabPůs, ve znění účinném ke dni 06.06.2006, jsou v rozporu s ústavním 

pořádkem. Protiústavnost spatřoval v zákonem stanovené podmínce, že muži na 

rozdíl od žen musí k zohlednění péče o dítě jako náhradní doby pojištění podat 

přihlášku. Ústavní soud následně nastínil, že pokud je to ve veřejném zájmu, 

můžou být výjimečně omezena základní práva a svobody. Po zvážení všech 

relevantních skutečností však došel k závěru, že zkoumaná zákonná ustanovení 

tyto subjekty opravdu diskriminují, resp. vyvolávají neodůvodněnou nerovnost 

mezi subjekty zúčastněnými na důchodovém pojištění.48 K nápravě závadného 

stavu přijal zákonodárce zákon č. 152/2007 Sb., prostřednictvím kterého došlo 

k rozšíření úpravy prokazování doby péče ženy o dítě pro účely zápočtu této doby 

jako náhradní doby pojištění i na muže. Od té doby osoba pečující o dítě 

předkládá spolu s žádostí o důchod i česné prohlášení, že o dítě pečovala 

v největším rozsahu.49 

Důchodový věk byl předmětem i dalšího řízení před Ústavním soudem, 

tentokrát s mezinárodním přesahem.  V rámci řízení se spisovou značkou Pl. ÚS 

53/04 se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 32 PojDůch, ve znění účinném 

ke dni 16.10.2007, které upravovalo odlišný důchodový věk pro ženy v závislosti 

 
47 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-807-1795-766. Str. 47-52.  
48 Nález Ústavního soudu ze dne 06. června 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04. 
49 Důvodová zpráva k zákonu č. 152/2007 Sb. Beck-online.cz [online]. Praha, 2007, 21. února 

2007 [cit. 2021-8-1]. Dostupné z: https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqga3v6mjvgjpwi6q&groupIndex=0&rowIndex=0#. 
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na počtu vychovaných dětí. Dále uvedl, že ženy mají dle čl. 29 Listiny 

zvýhodněné postavení a péče o děti ve smyslu čl. 32 odst. 4 Listiny je společné 

právo obou rodičů. K návrhu zaslanému Parlamentu České republiky Senát uvedl, 

že v době, kdy bylo přijímáno ustanovení § 32 PojDůch, ve znění účinném ke dni 

16.10.200750, navrhovala tehdejší vláda, aby byl postupně zaveden (do roku 2005) 

jednotný důchodový věk pro muže a ženy bez toho, aniž by se zohledňoval počet 

vychovaných dětí. Tato úprava má být v souladu s právem Evropské unie, resp. 

její základní zásadou o rovnosti pohlaví vyjádřenou v čl. 23 Listiny základních 

práv Evropské unie. Dále poznamenal, že úprava důchodového věku a jeho 

odstupňování podle počtu vychovaných dětí je v České republice tolerována 

z historických důvodů. Při vlastním přezkumu Ústavní soud konstatoval, že 

princip rovnosti zakotvený v čl. 1 Listiny je relativní kategorií, z níž nicméně 

nevyplývá, že by každý musel mít stejná práva. Případné znevýhodnění by mělo 

být objektivně a rozumně odůvodněno a současně musí být přiměřené. Tím, že by 

Ústavní soud zrušil předmětné ustanovení Listiny, by ženy jen přišly o výhodu 

v podobě nižšího důchodového věku. Muži by na tom zůstali stejně. Došel tedy 

k závěru, že neshledává rozpor s ústavním pořádkem.51 

Navrhovatel se s výše uvedeným výsledkem neztotožnil, a proto se obrátil 

na Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Ten uvedl, že je v této věci 

velmi důležité pochopit historický kontext. V socialistickém Československu byly 

ženy odpovědné za péči o děti a o domácnost, ale zároveň musely pracovat na 

plný úvazek. Navíc jejich mzdy a důchody byly v porovnání s muži podstatně 

nižší. V současnosti je tento trend na ústupu a dle ESLP se Česká republika snaží 

o úpravu systému důchodového pojištění tak, aby odpovídal sociálnímu a 

demografickému vývoji společnosti. Nedokáže však určit, k jakému konkrétnímu 

okamžiku začít „zrovnoprávňovat“ muže a ženy. Domnívá se, že mezinárodní 

soud není kompetentní k tomu, aby se podílel na přípravě důchodové reformy, 

 
50 Novela provedena zákonem č. 425/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

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

předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
51 Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 53/04. 
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protože její realizace závisí na spoustě proměnných a na znalosti dotyčné 

společnosti. Soud si byl vědom, že česká vláda učinila konkrétní kroky 

k vyrovnání důchodového věku, proto se stížností navrhovatele již dále 

nezabývala.52  

Princip rovnosti, který zakotvuje čl. 1 Listiny, byl podroben zkoušce 

v souvislosti se zdaněním starobního důchodu pro pracující důchodce. V této věci 

se skupina senátorů Senátu Parlamentu České republiky dovolávala zrušení 

ustanovení § 4 odst. 3 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění účinném ke dni 28.06.2016. Ten stanovil, že osvobození od 

daně se neuplatní u poplatníků pobírající důchod či penzi, kteří si k tomu za rok 

vydělali v součtu více než 840 000 Kč. Uvedené ustanovení bylo zavedeno jako 

jeden ze způsobů, který má za cíl alespoň částečně krýt vysoký schodek veřejného 

rozpočtu.53 Navrhovatel dále uvedl, že dle něho toto ustanovení nemá tzv. rdousící 

efekt, tedy že by byla daň pro tuto konkrétní skupinu poplatníků likvidační. 

Nicméně má za to, že aplikací tohoto ustanovení dochází k diskriminaci jedné 

skupiny daňových poplatníků (ti, jejichž jiné příjmy převýší 840 000 Kč) na úkor 

druhé. Vláda jako vedlejší účastník byla toho názoru, že jde o projev solidarity 

mezi poplatníky s nadlimitně vysokými příjmy a poplatníky s nižšími příjmy, a že 

touto úpravou k porušení principu rovnosti nedochází. Ústavní soud po 

zhodnocení situace uvedl, že nevidí na zdanění starobního důchodu nic špatného. 

Problém však shledal v tom, jakou konkrétní formou se zachází s důchodci 

s nadlimitními příjmy. V nálezu Pl. ÚS 18/15 odkázal na nález se sp.zn. Pl. ÚS 

29/08, ze kterého vyplývá, že dle zásady rovnosti by měl každý daňový poplatník 

odvádět daň dle svých možností rovnoměrně. Rovnoměrnost znamená, že zdanění 

poplatníků s vyššími příjmy by mělo být ve srovnání se zdaněním poplatníků 

s nižšími příjmy přiměřené.54 Tím, že se v posuzovaném případě jedné skupině 

poplatníků daní celý vyplacený důchod a druhé jen určitá část, dochází k zatížení 

 
52 CASE OF ANDRLE v. THE CZECH REPUBLIC. In: Hudoc.echr.coe.int [online]. Štrasburk: 

ESLP, 2011, č. 6268/08, FIFTH SECTION [cit. 2021-7-5]. Dostupné také z: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-103548%22]}. 
53 K tomu blíže viz Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony: 

PS PČR, sněmovní tisk 158/0. Psp.cz [online]. Poslanecká sněmovna PČR, 2010 [cit. 2021-7-15]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=158&CT1=0. Str. 29.  
54 Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08. 
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části příjmu, který může být u obou skupin daňových poplatníků shodný. Ústavní 

soud tedy na základě výše uvedeného došel k závěru, že předmětné ustanovení 

zákona o daních z příjmu je v rozporu s čl. 1 Listiny, a proto zdanění penze pro 

pracující důchodce zrušil.55  

1.6.  Přivýdělek po dosažení důchodového věku 

V důsledku postupného zvyšování střední délky života dochází k nárůstu 

doby, v níž jsou lidé v důchodu. Zároveň se zvyšuje počet osob, které jsou i po 

dosažení důchodového věku výdělečně činní. V roce 2019 v kategorii od 60 do 64 

let žilo 666 200 osob, z nichž pracovalo 312 800, což odpovídá necelé polovině. 

V kategorii od 65 a více let žilo 2 108 000 osob, z nichž pracovalo jen 152 100, tj. 

pouhých 7 %.  

Tabulka 1 – Pracující podle vybraných věkových skupin v tisících osob56 

 

 
 

Postupný nárůst pracujících důchodců může zapříčinit snížení 

mandatorních výdajů státu na výplatu starobních důchodů, může částečně 

eliminovat chudobu mezi starobními důchodci a zároveň v souvislosti s větším 

počtem odvedených daní z příjmu lze očekávat nárůst příjmů státního rozpočtu. 

Tyto proměnné jsou hybnou silou k postupnému navyšování důchodového věku. 

Nicméně otázkou je, jak motivovat starobní důchodce k ekonomické aktivitě po 

dosažení důchodového věku. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se to státu 

v současnosti moc nedaří. K tomu, aby lidé v České republice setrvávali 

ekonomicky aktivní i po dosažení důchodového věku, se vyjádřila též Evropská 

rada. Uvedla, že by měl stát snížit podporu odchodu do předčasného důchodu a 

 
55 Nález Ústavního soudu ze dne 28.června 2016, sp. zn. Pl. ÚS 18/15. 
56 SENIOŘI V ČR V DATECH 2020: Lidé a společnost. In: Czso.cz [online]. Praha: ČSÚ, 2020, 

29. 1. 2021, s. 22 [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/120583272/31003420.pdf/5272aa65-7abc-4262-94a4-

fb91e60600e3?version=1.3. Str. 13. 
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zefektivnit sociální a zdravotní politiku.57 Zároveň je nutné vzít v potaz zdravotní 

stav osob v důchodovém věku. Lidé do 55 let v České republice jsou na tom 

zdravotně velmi dobře. V nadcházejících letech se jejich zdravotní stav postupně 

zhoršuje. Řada z nich je při dosažení důchodového věku stále schopna být 

ekonomicky aktivní, nicméně většina volí odchod do důchodu, ať už toto 

rozhodnutí bylo dobrovolné či nedobrovolné.58 Státní pobídky by měly proto cílit 

na ty, jejichž odchod je dobrovolný. Jedna z možností, jak toho docílit, je 

prostřednictvím změny daňového systému. Kdyby došlo ke snížení daňového 

zatížení příjmu u pracujících s nárokem na starobní důchod, jistě by mnoho z nich 

rádo ještě po nějakou dobu setrvalo na trhu práce.59 

Jak bylo výše uvedeno, pomalu ale jistě dochází k nárůstu počtu 

pracujících starobních důchodců. Jsou motivováni nejen skutečností, že je po nich 

na trhu práce stále poptávka, ale také potřebou či snahou do dalších let zabezpečit 

životní standard. Starobní důchodce je možné rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny lze zařadit ty důchodce, kteří setrvávají v zaměstnání a chtějí a mají 

možnost i nadále pracovat. Do druhé skupiny patří ti, kterým byl přiznán starobní 

důchod a teď váhají, zdali pracovat a pobírat starobní důchod nebo jen pracovat. 

Pokud měl pojištěnec v roce 2021 osobní vyměřovací základ rovnající se částce 

25 000 Kč a hradil pojistné po dobu 40 let, jeho výpočtový základ bude 18 040 Kč 

(100 % z I. redukční hranice ve výši 15 595 Kč a 26 % z II. redukční hranice nad 

15 595 Kč do 141 764 Kč; 15595 + [(25 000 – 15 595) x 0,26] = 18 040 Kč) a 

vyměřený starobní důchod bude 14 374 Kč [40 x 1,5 = 60 %; 18 040 x 0,6 = 

10 824 (procentní výměra); 10 824 + 3550 (základní výměra) = 14 374 Kč]. Za 

předpokladu, že osoba, které byl přiznán starobní důchod, tento důchod nepobírá, 

dle § 34 odst. 2 PojDůch ji bude navýšen důchod o 1,5 % výpočtového základu za 

každých 90 kalendářních dnů. Za každých rok tedy dojde k navýšení důchodu o 

 
57 Europe 2020 seen from the V4: Papers based on the presentations of the expert workshop held in 

Prague, 26 September 2014. In: Europeum.org [online]. Praha: International Visegrad Fund, 2014, 

26 September 2014, s. 31 [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: 

http://www.europeum.org/data/articles/europe-2020-seen-from-the-v4.pdf. Str. 4-12.  
58 A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic. In: Idea.cerge-ei.cz [online]. 

Praha: IDEA CERGE-EI, 2015, June 2015, s. 64 [cit. 2021-7-6]. Dostupné z: https://idea.cerge-

ei.cz/files/IDEA_Study_3_2015_Duchodova_studie/IDEA_Study_3_2015_Duchodova_studie.htm

l.  
59 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 150.  



 

- 23 - 

 

 

1084 Kč. V případě, že osoba bude pracovat a zároveň bude pobírat polovinu 

z přiznané částky starobního důchodu, dle § 34 odst. 3 PojDůch dojde 

k jeho navýšení o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů. 

To odpovídá ročnímu zvýšení ve výši 542 Kč. A konečně, pokud bude starobní 

důchodce pracovat a k tomu pobírat důchod v plné výši, dle § 34 odst. 4 PojDůch 

se mu navýší jeho důchod 0,4 % výpočtového základu za každých 360 

kalendářních dnů, což se rovná 72 Kč ročně. Pokud se tedy pojištěnec rozhodne 

odejít do starobního důchodu o rok později, za předpokladu, že bude stále 

pracovat, dojde k nárůstu jeho důchodu o 13 008 Kč za rok (12 x 1084 Kč). Tím, 

že pojištěnec rok přesluhoval, ztrácí nárok na výplatu důchodu ve výši 172 488 

Kč (12 x 14 374 Kč). K vyrovnání této ztráty je nutné pobírat důchod po dobu 

necelých 14 let (172 488 : 1084 = 13,26 let).60              

Jak bylo popsáno výše, přesluhovat se lidem po dosažení důchodového 

věku příliš dlouho nevyplatí. Z dat Eurostatu61 vyplývá, že naděje dožití osob ve 

věku 65 let byla v České republice v roce 2020 17,3 let. Za posledních 10 let to je 

nejnižší naměřená hodnota, zřejmě způsobená pandemií covid-19. Tento trend lze 

zaznamenat i u ostatních evropských zemí. Při srovnání hodnoty naděje dožití 

s hodnotou potřebnou pro vyrovnání ztráty dle uvedeného příkladu je patrné, že 

přesluhovaní se finančně vyplatí pouze za předpokladu, jsou-li lidé s nárokem na 

starobní důchod zaměstnáni maximálně po dobu od jednoho do maximálně 

jednoho a půl roku.62    

Obecně lze shrnout, že starobní důchodci mohou za současného pobírání 

starobního důchodu pracovat bez omezení. Je třeba ale upozornit na to, že 

v případě tzv. předčasného důchodu je tomu jinak. Pokud osoba pobírá předčasný 

důchod a hodlá si k tomu najít práci, rozsah této činnosti bude limitován, jinak 

nárok na výplatu předčasného důchodu zaniká. Vykonávaná výdělečná činnost 

totiž nesmí založit účast na důchodovém pojištění, resp. není z ní odváděno 

 
60 Srov. KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 152-153.  
61 Life expectancy at age 65, 1980-2020 (years). In: Ec.europa.eu [online]. Eurostat, 2020, 31. 

května 2021 [cit. 2021-7-7]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/3/33/Life_expectancy_at_age_65%2C_1980-2020_%28years%29.png. 
62 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 153. 
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pojistné na sociální zabezpečení. Jestliže by výdělek zakládal účast na 

důchodovém pojištění, je nutné o tom informovat ČSSZ, která je povinna výplatu 

dočasně pozastavit.63 Po zániku této činnosti dojde k přepočtu předčasného 

starobního důchodu následujícím způsobem: 

„doba této výdělečné činnosti se přičte k době pojištění získané do vzniku 

nároku na tento důchod a o dobu výdělečné činnosti se zkracuje celková doba, za 

kterou se snižovala výše procentní výměry.“64 

Při výplatě předčasného starobního důchodu lze vykonávat tzv. zaměstnání 

malého rozsahu, v rámci kterých rozhodný příjem nepřekročí částku ve výši 3 

500,- Kč/měsíc. Dále je možné vykonávat činnost na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. V případě dohody o provedení práce rozsah 

práce nesmí být vyšší než 300 hodin v kalendářním roce a úhrn příjmů od téhož 

plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.65 U dohody o provedení 

pracovní činnosti sjednaný rozsah pracovní doby nesmí překročit ½ stanovené 

týdenní pracovní doby a příjem musí být nižší než 3 500 Kč.66 Navíc je možné 

vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a to v rozsahu, který nezaloží 

v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (tj. v roce 2021 do výše 

ročního příjmu 85 058 Kč).67 

 

 

  

 
63 PŘIB, Jan. Důchodové předpisy s komentářem. 7. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 

2012. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-736-2. Str. 216-219. 
64 Starobní důchod podrobně [online]. Česká správa sociálního zabezpečení, 2021 [cit. 2021-7-7]. 

Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod-podrobne. 
65 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0. Str. 457-463.  
66 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-759-0. Str. 463-467. 
67 Povinná účast na pojištění: Účast OSVČ na důchodovém pojištění. Cssz.cz [online]. ČSSZ [cit. 

2021-8-1]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/duchodove-pojisteni-osvc-povinna-ucast. 
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2.  Organizace a řízení ve věcech hmotného zabezpečení osob ve 

stáří  

Stát je odpovědný za řádné a efektivní fungování systému důchodového 

pojištění. Prostřednictvím svých orgánů zajišťuje jeho řízení, provádění, 

hospodaření s prostředky a kontrolu. Uplatňuje se zde zásada, že čím 

decentralizovanější jsou orgány státu, tím je větší pravděpodobnost, že bude o 

občany lépe postaráno.68 Právní úprava organizace a řízení systému důchodového 

pojištění je obsažena v ScZabPůs.  

Důchodového pojištění je prováděno orgány státní správy, konkrétně 

správami sociálního zabezpečení – ČSSZ, OSSZ, Pražskou správou sociálního 

zabezpečení (dále jen „PSSZ“) a Městskou správou sociálního zabezpečení Brno 

(dále jen „MSSZ“). První z nich je přímo podřízena MPSV. Tato podřízenost je 

vyjádřena například tím, že její ústřední ředitel je jmenován a případně odvoláván 

samotným ministrem práce a sociálních věcí. Tento správní úřad má na starosti 

řízení a kontrolu činnosti OSSZ, včetně jmenování či odvolání jejího ředitele. 

V oblasti důchodového pojištění, dále dle demonstrativního výčtu obsaženého v § 

5 ScZabPůs, mj. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí OSSZ, o povinnostech 

občanů vrátit dávku starobního důchodu, která byla poskytnuta v jiné než 

stanovené výši či neprávem. Současně spravuje registry obsahující informace o 

pojištěncích a zaměstnavatelích. Vždy také vyplácí dávky důchodového pojištění, 

o kterých rozhodla. V případě, že je soudem přezkoumáváno rozhodnutí ve věci 

důchodového pojištění, vystupuje zde jako účastník řízení. Pokud z práva EU 

či mezinárodní smlouvy vyplývají nějaká práva či povinnosti mající přesah do 

zkoumané problematiky, je povinna se s těmito vypořádat.69  

ČSSZ při své činnosti spolupracuje i s jinými orgány státu či institucemi, 

které působí v oblasti systému důchodového pojištění. Nad rámec výše uvedeného 

předává podkladové materiály k výplatě důchodů státních zaměstnanců ve 

 
68 KOTOUS, Jan. Velké osobnosti české školy sociální politiky. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová, Beroun, 2014. ISBN 978-80-87975-21-3. Str. 

127-133. 
69 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 83-84. 
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služebním i pracovním poměru pověřeným orgánům Ministerstev obrany, 

spravedlnosti a vnitra. Ve věcech státního rozpočtu a prostředků z něj čerpaných 

spolupracuje s Ministerstvem financí. Je zároveň odpovědná za účelné 

vynakládání těchto prostředků za správu svěřeného majetku. Při výplatách 

důchodů komunikuje s Českou národní bankou, u které jsou vedeny speciální účty 

jednotlivých pracovišť ČSSZ. A konečně v průběhu příprav, tvorby a 

projednávání legislativy v oblasti důchodového pojištění kooperuje s příslušnými 

orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR.70        

OSSZ se nacházejí v územních obvodech okresů dle vyhlášky Ministerstva 

vnitra č. 564/2002 Sb., o stanovení územních okresů České republiky a území 

obvodů hlavního města Prahy. Pokud ScZabPůs hovoří o OSSZ, automaticky tím 

myslí i PSSZ a MSSZ. Tyto správy sociálního zabezpečení vykonávají působnost 

na území hlavního města Prahy a města Brna. Mají své ředitele, kteří jsou 

jmenováni ústředním ředitelem. Dle § 6 ScZabPůs mj. rozhodují v prvním stupni 

o vzniku a zániku důchodového pojištění jako vnitřní organizační jednotky ČSSZ. 

Během toho asistují při sepisu žádostí o starobní důchod či poskytují jinou 

odbornou pomoc. Dále ověřují správnost zápisů v evidenčních listech 

důchodového pojištění. Udělují pokuty v souvislosti s porušením povinností ze 

strany OSVČ či zaměstnavatelů. Současně provádějí výběr pojistného a v případě 

prodlení s jejich úhradou vymáhají pohledávky z titulu neuhrazeného pojistného. 

Zákonná úprava pojistného na sociální zabezpečení je dvojí. Hmotněprávní 

stránka je zakotvena v ScZabPjst, jehož prostřednictvím jsou vymezeni mj. 

poplatníci, příjmy, z nichž se hradí pojistné, výše pojistného a proces jeho 

odvodu. ScZabPůs je na druhou stranu normou organizační, v rámci něhož jsou 

vymezeny kompetence orgánů sociálního zabezpečení v této oblasti a výčet jejich 

práv a povinností.71 

Další orgány, které provádějí důchodové pojištění, jsou Bezpečnostní 

informační služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů či Úřad pro 

zahraniční styky a informace. Pro tzv. silové resorty dále provádí důchodové 

 
70 Profil organizace. Cssz.cz [online]. Česká správa sociálního zabezpečení, 2021 [cit. 2021-7-12]. 

Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/profil-organizace.  
71 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 27-40.  
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pojištění Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra či Ministerstvo spravedlnosti. 

Nejvyšším orgánem v oblasti důchodového pojištění je MPSV. Jeho hlavním 

úkolem je řídit a vykonávat vnitřní kontrolu státní správy v této oblasti, metodicky 

řídit ČSSZ a plnit závazky, které vyplývají z práva EU či mezinárodních smluv. 

Ministr práce a sociálních věcí disponuje speciální pravomocí, a to možností 

odstraňovat tvrdosti v konkrétních případech v rámci systému důchodového 

pojištění. Podobná působnost přísluší též ministrům vnitra, spravedlnosti či 

obrany.72    

2.1. Řízení ve věcech hmotného zabezpečení osob ve stáří 

Řízení ve věcech hmotného zabezpečení osob ve stáří má povahu 

správního řízení, proto se na něj subsidiárně uplatní zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“). V souvislosti se 

specifičností tohoto řízení jsou stanoveny určité odchylky, které jsou detailně 

upraveny ScZabPůs. Zvláštní úprava dbá ochrany účastníků řízení, a to například 

tím, že jim oproti obecné 15denní lhůtě k podání opravného prostředku stanovuje 

lhůtu 30denní.73 Další odchylkou od SprŘ je absence možnosti vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí.74 O opravném prostředku však nerozhoduje nadřízený 

správní úřad, řízení jako takové je centralizované. Je tomu tak mj. proto, že 

problematika důchodového pojištění vyžaduje vysokou odbornost ze strany 

úředníků ČSSZ. Není tím však vyloučen přezkum ze strany MPSV ve 

výjimečných případech.75 

2.1.1.  Zahájení řízení  

Způsob zahájení řízení je odvislý od jeho předmětu. Pokud je předmětem 

řízení přiznání nároku na starobní důchod a jeho výplatu, řízení se po splnění 

podmínek dle PojDůch zahajuje na návrh osoby. Toto vyplývá z § 54 odst. 2 

PojDůch. S podáním žádosti jsou tedy spojeny jak hmotněprávní účinky – nárok 

 
72 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 82-84. 
73 Ad § 88an. ScZabPůs.  
74 Ad § 85a odst. 1 ScZabPůs. 
75 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 257-258. 
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na výplatu starobního důchodu, tak účinky procesněprávní – zahájení správního 

řízení. Žádost může podat jen svéprávná osoba (§ 3 PojDůch), a to v zákonem 

stanovené písemné formě. Sepis žádosti probíhá u místně příslušné OSSZ, ve 

většině případů v místě trvalého pobytu žadatele. Koronavirová krize nezměnila 

nic na tom, že se o starobní důchod stále žádá osobně, jsou tedy vyloučeny 

veškeré prostředky dálkové komunikace. Žádost se podává na předepsaných 

tiskopisech. Při jejich sepisu, který probíhá za použití speciální počítačové 

aplikace OSSZ, jsou žadatelům poskytována odborná vysvětlení vzhledem ke 

složitosti tohoto formalizovaného procesu. Cílem je zjistit všechny potřebné údaje 

o žadateli v rámci jednoho setkání. Veškeré potřebné podklady k uplatnění nároku 

na starobní důchod se vkládají do elektronické evidence nárokových podkladů 

ČSSZ. Po žadatelích se vyžaduje předložení občanského průkazu, dokladů o 

studiu či učení (je-li to v konkrétní případě třeba) a údajů o dobách pojištění od 

ukončení povinné školní docházky do současnosti. Do žádosti se případně též 

uvede údaj o dobách výkonu péče o osobu závislou na péči jiné osoby. Pokud 

žadatelé vykonávali vojenskou službu (muži) či pečovali o dítě do 4 let věku 

(muži i ženy), uvedou do žádosti dobu výkonu těchto událostí. K tomu, aby byl 

ženám snížen důchodový věk, se dokládají rodné listy dětí či příslušná rozhodnutí 

o osvojení. Dále se eventuálně předkládají potvrzení zaměstnavatelů o 

vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní 

neschopnosti v důsledku pracovního úrazu, nebo o zvláštních hornických 

příspěvcích vyplácených před rokem 1996, předvyplněná a bankou potvrzená 

žádost o zařízení výplaty starobního důchodu poukazem na bankovní účet a 

potvrzení o výkonu zaměstnání v zahraničí s uvedením údajů o cizozemském 

pojištění. Důležitou přílohou žádosti je také evidenční list důchodového pojištění 

z posledního zaměstnání, který na žádost OSSZ dokládají zaměstnavatelé.76                       

Za předpokladu, že žadatel není schopen dostavit se na OSSZ, může být 

při sepisu žádosti zastoupen rodinným příslušníkem. Aby zastoupení bylo účinné, 

je zapotřebí disponovat potvrzením od lékaře a souhlasem žadatele. Rodinný 

příslušník ale nemá v řízení postavení zástupce, se kterým by OSSZ 

 
76 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 267-272.  
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komunikovala na místo žadatele. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na 

OSSZ z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, jsou 

tato zařízení vybavena speciálními pracovníky, kteří jsou povinni OSSZ 

suplovat.77 

 ScZabPůs nestanoví, k jakému konkrétnímu datu má být podána žádost o 

starobní důchod. Nicméně v případě jejího podání před vznikem nároku na tuto 

dávku, což je typické, pokud pojištenec nechce mít výpadek příjmu v souvislosti 

se zánikem ekonomické aktivity, by tato lhůta neměla být delší než čtyři měsíce. 

Za předpokladu, že je delší o více než jeden měsíc, OSSZ řízení zastaví. Důvodem 

této úpravy jsou jak časté změny v parametrech, které jsou nutné k výpočtu 

starobního důchodu, tak potřeba disponovat s co nejnovějšími údaji o rozhodných 

skutečnostech. Výše uvedená právní úprava se neaplikuje v řízeních o stanovení 

starobního důchodu příslušníků ozbrojených sil.78 

    Starobní důchod lze z vůle žadatele přiznat k datu, které je odlišné od 

data přiznání výplaty této dávky. Činí tak s úmyslem procentně navýšit důchod 

v důsledku setrvání na trhu práce. Pokud o přiznání a vyplacení starobního 

důchodu zažádá pojištěnec zpětně od doby, kdy mu vznikl na tuto dávku nárok, 

bude mu poskytnut doplatek dávky za příslušné období. Nedojde tedy k navýšení 

dávky v souvislosti s další ekonomickou aktivitou. Na druhou stranu, pokud tak 

učiní až po vzniku nároku, tak se pojištěnci starobní důchod za navýší. Stejně 

tomu bude v případě, kdy pojištěnci bude přiznán důchod od vzniku nároku či 

později a vyplacen od pozdějšího data, než od kdy byl důchod přiznán. Pro účely 

stanovení délky období pro zpětné doplacení dávky se dnem uplatnění nároku 

rozumí den, v rámci kterého se žadatel poprvé obrátil na OSSZ se žádostí o 

přiznání starobního důchodu.79 

Starobní důchod je dlouhodobá dávka, která se po přiznání poskytuje 

trvale. Nicméně u některých typů starobního důchodu je zapotřebí pravidelně 

kontrolovat, zdali je na ně stále nárok či se nezměnila jejich výše. Do této skupiny 

 
77 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 274-277. 
78 Tamtéž. 
79 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 260-262.  
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spadá tzv. předčasný starobní důchod. Jak bylo uvedeno výše, pokud osoba 

pobírající tuto dávku začne opětovně vykonávat výdělečnou činnost, ex lege ztrácí 

nárok na její výplatu. Jak u předčasného, tak u řádného starobního důchodu je 

možné zahájit řízení o změně poskytování nebo výše již v minulosti přiznané 

dávky. Změnou je míněno buď zastavení výplaty, nebo navýšení či snížení výše 

starobního důchodu. Toto řízení lze zahájit podáním žádost, nebo může být 

zahájeno z moci úřední ČSSZ, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem 

obrany či Ministerstvem spravedlnosti. Za určitých podmínek může být starobní 

důchod přiznán či navýšen i zpětně, a to již od vzniku rozhodné skutečnosti. 

Snížen či odebrán může být jen pro futuro, tedy od nadcházející splátky. 

Z ustanovení § 56 PojDůch vyplývá, že v případě přiznání či zvýšení starobního 

důchodu bude tento doplacen nejvýše pět let nazpět od té doby, kdy byly zjištěny 

rozhodné zkušenosti či bylo zažádáno ze strany oprávněného. Ke zpětnému 

přiznání či zvýšení starobního důchodu může dojít v důsledku nesprávného 

úředního postupu ze strany ČSSZ či jiných příslušných orgánů sociálního 

zabezpečení, nebo to zapříčinily jiné skutečnosti. Co se tzv. starobního důchodu 

transformovaného z invalidního důchodu týče, řízení o jeho přeměně se zahajuje 

ex officio. Pokud příslušný orgán sociálního zabezpečení zjistí, že nově vypočtený 

starobní důchod je vyšší než dosud pobíraný důchod invalidní, dojde k jeho 

přiznání za současného přerušení výplaty invalidního důchodu. V opačném 

případě dojde k ponechání stávajícího invalidního důchodu, tedy až do doby 

dosažení 65 let nebo důchodového věku.80 

2.1.2.  Dokazování 

 V řízení ve věcech důchodového pojištění se užívají k důkazu či 

k prokázání některých dob tzv. standardizované doklady, mezi které lze zařadit 

mj. evidenční listy důchodového pojištění či potvrzení o studiu a učení. Současně 

jsou často užívaná čestná a svědecká prohlášení. Orgán sociálního zabezpečení při 

hodnocení důkazních prostředků vychází z obecné zásady volného hodnocení 

důkazů, která je založena na možnosti použití veškerých důkazních prostředků, 

které pomáhají zjistit skutečný stav věci a které nebyly opatřeny v rozporu 

 
80 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 263-267. 
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s právními předpisy. V případě, že se mu nepodaří zajistit veškeré potřebné 

dokumenty k prokázání příjmů žadatele, bude za použití čestného prohlášení 

hodnotit pro účely nároku a výše starobního důchodu jenom samotnou dobu 

pojištění. Dobu, kterou se nepodařilo prokázat, bude považovat za vyloučenou. 

Snahou je, aby v důsledku absence důkazních prostředků nedošlo k 

bezdůvodnému snížení výše starobního důchodu. Pro tyto situace jsou stanoveny 

speciální početní operace.81 

Ustanovení § 85a ScZabPůs stanovuje významné odchylky od SprŘ. V 

prvním odstavci lze pozorovat změnu v možnosti vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, když je řízení zahájeno z vůle žadatele82 a odlišnost ve vyrozumění ze 

strany orgánu sociálního zabezpečení v případě zahájení řízení na jeho popud.83 

Tato úprava se jeví na první pohled negativně, přesto je dle níže uvedených 

důvodů pro oprávněné příznivější. Co se první odchylky týče, byla zavedena 

z čistě praktických důvodů. Cílem řízení ve věcech důchodového pojištění je 

rychle a efektivně rozhodnout, aby došlo v co možná nejkratší době k finančnímu 

zabezpečení žadatelů. Podání žádosti předchází možnost seznámit se s osobním 

listem důchodového pojištění dle § 40a ScZabPůs či zažádat o doplnění evidence 

ČSSZ ze strany zaměstnavatele. Zároveň při jejím sepisu se orgán sociálního 

zabezpečení snaží žadatele o všem poučit a seznámit se všemi potřebnými 

podklady. Pokud něco opomine, může chybějící dokumentaci obstarat bez 

nutnosti vyrozumívat oprávněného. V případě, že se žadatel po vydání rozhodnutí 

cítí být poškozen, je oprávněn vznášet námitky takřka v neomezeném rozsahu, 

nebo může v jeho prospěch nadále předkládat důkazní prostředky. Druhá 

odchylka se dotýká řízení zahajovaných z moci úřední. Ve věcech starobního 

důchodu jde například o vykázání přeplatku u osob, jejichž odměna z dohody o 

provedení práce v době pobírání tzv. předčasného starobního důchodu činila více 

než 10 000 Kč. Z dikce § 85 odst. 1 věta druhá ScZabPůs, resp. z výrazu zpravidla 

vyplývá, že je na ČSSZ, zdali oprávněnému toto oznámení poskytne. Za 

předpokladu, že by mělo dojít ke zhoršení postavení účastníka řízení, téměř jistě 

 
81 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 287-293. 
82 Ad § 36 odst. 3 SprŘ. 
83 Ad § 46 SprŘ.  
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bude příslušným orgánem sociálního zabezpečení vyrozuměn. Zákonodárce byl 

při formulaci tohoto ustanovení motivován snahou co nejvíce zefektivnit a 

zrychlit řízení.84 

V rámci správního řízení musí být ke každé věci přiřazen spis. S účinností 

od 1. 2. 2018 bylo zavedeno, že lze vést lze vést jediný spis pro každou 

jednotlivou fyzickou osobu, i když se jedná o více věcí týkajících se této osoby. 

Tato odchylka byla zavedena z důvodu úzké provázanosti zkoumané 

problematiky. Další odchylkou od SprŘ je změna délky lhůty určené k vydání 

rozhodnutí, a to z 60 na 90 dnů. V praxi se ukázalo, že obecná lhůta stanovená v § 

71 odst. 3 SprŘ je mj. při posuzování ekonomické aktivity potřebné k určení 

starobního důchodu nedostačující. Na řízení o přiznání nebo změně poskytování 

nebo výše dávky důchodového pojištění se často podílí několik pracovišť ČSSZ. 

Pokud by ani tato lhůta nestačila, je možné ji prodloužit v případech stanovených 

§ 71 odst. 3 písm. b) SprŘ, nebo § 107 a odst. 1 ScZabPůs.85 Ze statistik 

prováděných ČSSZ nicméně vyplývá, že se v současnosti řízení v důsledku 

implementace moderních technologií spíše zkracují. V roce 2019 se průměrná 

doba řízení u žádostí o starobní důchod pohybovala okolo 45 dní. K překročení 

došlo v 1,2 % procentech případů, a to v důsledku rozsáhlosti šetření některých 

skutečností, které jsou nezbytné pro vydání rozhodnutí.86 

2.1.3.  Rozhodnutí 

Rozhodnutí jsou vydávána v písemné podobě, nicméně v souvislosti 

s jejich velkým množstvím je vydávání realizováno prostřednictvím 

automatizované výpočetní techniky, tj. speciální aplikace ČSSZ, která dokáže na 

základě nasbíraných dat vygenerovat tiskopis obsahující slovo „rozhodnutí“, 

název příslušného orgánu sociálního zabezpečení, datum vyhotovení, spisovou 

značku, výrokovou část, odůvodnění, poučení účastníka, úřední razítko a údaj o 

oprávněné úřední osobě. V případě, že dojde ke zvýšení starobního důchodu 

 
84 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 293-297. 
85 Tamtéž. 
86 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 2019. Cssz.cz 

[online]. Praha: ČSSZ, 2020 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: 

https://www.cssz.cz/documents/20143/99593/2019_zprava_o_cinnosti_CSSZ.pdf/3afbfae8-ba87-

8284-b833-67f9f6dbc274. Str. 20. 
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v důsledku jejich valorizace, což bylo např. v roce 2021 provedeno nařízením 

vlády č. 381/2020 Sb., nemusí být rozhodnutí vůbec vydáno. Vždy lze ale o jeho 

vydání dodatečně zažádat. V souvislosti s volbou data přiznání starobního 

důchodu nebo jeho výplaty je možné do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 

provést jejich změnu. Oprávnění jsou však limitováni počtem takových změn – 

mají celkem tři pokusy. Současně je třeba mít na paměti, že pokud je změna 

k pozdějšímu datu, dříve v minulosti vyplacený přeplatek je zapotřebí zaslat zpět 

orgánu, který o dávce rozhodl. Ve výrokové části rozhodnutí orgán sociálního 

zabezpečení uvede částku starobního důchodu v měsíční výši, právní ustanovení, 

podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníka řízení. V odůvodnění se 

uvedou skutečnosti vyplývající z § 68 odst. 3 SprŘ. V poučení nesmí zapomenout 

uvést, že je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek, resp. námitky za 

podmínek dále stanovených v § 88 ScZabPůs. Specifickou povahu mají tzv. 

podkladová rozhodnutí, která jsou obvykle vydávána OSSZ mj. ve sporných 

případech o vzniku a zániku nároku na starobní důchod či ve sporu mezi 

oprávněným a jeho zaměstnavatelem o správnost zápisu v evidenčním listu 

důchodového pojištění. Slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí o přiznání 

starobního důchodu. Dohromady s tímto rozhodnutím se stává pravomocné a 

vykonatelné.87 

2.1.4.  Opravné prostředky 

Řádným opravným prostředkem ve standartním odvolacím správní řízení 

je dle § 81 odst. 1 SprŘ odvolání. To ovšem, po vydání meritorního rozhodnutí 

v dávkovém řízení v rámci řízení ve věcech důchodového pojištění, k napadnutí 

jeho výrokové části použít nelze. V tomto řízení je možné, do 30 dní od jeho 

oznámení oprávněnému, podat písemné námitky, a to orgánu, který rozhodnutí 

vydal. Pokud to byla ČSSZ, lze je podat též u libovolné OSSZ. Ta má povinnost jí 

tento opravný prostředek bez zbytečného odkladu postoupit. Ze Zprávy o činnosti 

ČSSZ 2019 vyplývá, že většina námitek směřujících k ČSSZ se týká nesouhlasu 

s posouzením zdravotního stavu (71,7 %), menšinu tvoří kategorie hodnocení dob 

 
87 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 298-305. 
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(10,6 %), kategorie vyměřovací základ (0,9 %) a kategorie ostatní (16,8 %).88 

Námitky musí kromě obecných náležitostí uvedených v § 37 odst. 2 SprŘ 

obsahovat také číslo jednací rozhodnutí, proti kterému směřuje, údaj o rozsahu 

námitek a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení. Námitkové řízení je ovládáno zásadou tzv. úplné apelace, 

která je postavena na možnosti přezkumu rozhodnutí po stránce skutkové i právní. 

Přihlíží se i k novým skutečnostem a důkazům. Je třeba mít na paměti, že může 

být „odvolacím“ orgánem rozhodnuto jak ve prospěch, tak v neprospěch 

oprávněného. Zásada zákazu reformatio in peius se tedy neuplatní.   V tomto 

řízení se projevuje institut autoremedury, tj. možnost nápravy vlastního 

rozhodnutí. Pokud má účastník řízení v úmyslu napadnout usnesení ČSSZ vyjma 

usnesení o zastavení řízení, může tak učinit prostřednictvím odvolání. Toto řízení 

je ovládáno tzv. centrálním devolutivním účinkem, což znamená, že o usnesení 

bude rozhodovat MPSV jako orgán nadřízený ČSSZ.89  

Z výše uvedeného lze seznat další nepsané odchylky od SprŘ. 

V námitkovém řízení absentuje devolutivní účinek, v důsledku čehož dochází 

k centralizaci procesu v rámci jednoho orgánu sociálního zabezpečení. I když je 

toto řízení vedeno stejnou institucí, je zapotřebí, aby bylo odděleno od 

prvostupňového rozhodovacího aparátu. Současně absentuje suspenzivní účinek, 

při jehož aplikaci by docházelo k situacím, že do doby rozhodnutí by byl 

oprávněný zbaven možnosti pobírat starobní důchod. I z tohoto pravidla jsou 

stanoveny výjimky, které jsou stanoveny v § 88 odst. 5 ScZabPůs. Dále lze 

spatřovat rozdíl v délce odvolací lhůty, která je v případě námitkového řízení 

dvojnásobná, a to z důvodu složitosti problematiky starobních důchodů. Také je 

vyloučena možnost vrátit věc orgánu, který rozhodoval v prvním stupni. Odlišná 

je i problematika vykonatelnosti rozhodnutí. Většina z nich, která jsou vydávána 

v prvním stupni, je předběžně vykonatelná. V praxi to může znamenat, že i když 

 
88 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 2019. Cssz.cz 

[online]. Praha: ČSSZ, 2020 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: 

https://www.cssz.cz/documents/20143/99593/2019_zprava_o_cinnosti_CSSZ.pdf/3afbfae8-ba87-

8284-b833-67f9f6dbc274. Str. 21. 
89 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 91-92. 
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se oprávněný rozhodne podat proti rozhodnutí námitky, starobní důchod mu bude 

i nadále vyplácen. 90 

2.1.5.  Soudní přezkum rozhodnutí  

Pokud by se chtěl oprávněný bránit proti rozhodnutí vydaném 

v námitkovém řízení, může se se svým požadavkem obrátit na soud. Místní 

příslušnost nelze stanovit dle pravidel vymezených v § 7 odst. 2 zákona č. 

150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“), 

jelikož všechny příslušné orgány sociálního zabezpečení rozhodující o hmotném 

zabezpečení osob ve stáří sídlí na území hlavního města Prahy, a tudíž by všechny 

žaloby napadly na Městský soud v Praze. Právě z tohoto důvodu zákonodárce do 

SŘS zařadil ustanovení91, dle kterého ve věcech týkajících se starobních důchodů 

je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo 

sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Za předpokladu, že je navrhovatel ze 

zahraničí, v § 89 odst. 2 ScZabPůs je stanovena speciální úprava místní 

příslušnosti. K podání žaloby je stanovena dvouměsíční lhůta, která počíná ode 

dne doručení rozhodnutí. Soudní řízení ve věcech hmotného zabezpečení osob ve 

stáří upravují ustanovení § 65an. SŘS. Řízení je zahájeno tou osobou, která tvrdí, 

že byla na jejích právech zkrácena přímo nebo v důsledku porušení jejích práv 

rozhodnutím vydaným v námitkovém řízení ČSSZ. V návrhu lze vymezit, aby 

soud toto rozhodnutí zrušil, nebo ho prohlásil za nicotné. Žalobce za řízení neplatí 

soudní poplatek a v případě neúspěchu ve věci nemusí nic hradit žalované straně. 

Pokud žalobce či žalovaná s rozhodnutím krajského soudu nesouhlasí, může podat 

kasační stížnost k NSS, která musí být založena na důvodech dle § 103 SŘS. Toto 

řízení je založeno na kasačním principu, tzn. NSS v případě důvodné stížnosti 

může rozhodnutí krajského soudu pouze zrušit a věc vrátit k dalšímu projednání. 

Nad rámec uvedeného lze rozhodnutí vydané v námitkovém řízení podrobit 

přezkumnému řízení dle § 94 SprŘ.92 

  

 
90 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 305-314. 
91 Srov. § 7 odst. 3 SŘS.   
92 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praha: Wolters 

Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-611-3. Str. 314-317.  
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3.  Důchodová reforma v České republice 

Hmotné zabezpečení pro případ stáří je poskytováno těm osobám, které se 

náležitě podílejí na fungování systému důchodového pojištění. Během několika 

desítek let se tento systém podařilo nastavit tak, aby téměř všem osobám zajistil 

potřebnou úroveň hmotného zabezpečení v návaznosti na jejich předchozí 

ekonomickou aktivitu. Z uvedených skutečností, které byly podrobně rozebrány 

v první části této diplomové práce, vyplývá, že pokud pojištěnec nesplní 

podmínky stanovené PojDůch, nevznikne mu nárok na dávku starobního důchodu. 

Česká republika pro tyto případy vypracovala speciální systém, který je 

nepojistného charakteru, a který je určený především rodinám s nezaopatřenými 

dětmi. Jedná se o systém státní sociální podpory, jehož fungování hradí stát a do 

něhož patří příspěvek na bydlení či rodičovský příspěvek. V případě, že lidé 

propadnou i tímto systémem, poslední záchranou sítí sociální ochrany je systém 

sociální pomoci, který je postaven na vysoké míře sociální solidarity.93 

Systém důchodového pojištění, tak jak ho známe dnes, je dlouhodobě 

finančně neudržitelný. Tento závěr vyplynul i z již zmíněného nálezu Ústavního 

soudu ze dne 23. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07, dle kterého systém navíc 

„generuje v dlouhém období roční deficity ve výši 4 až 5 % HDP. Tento výsledek 

je v souladu se závěry dříve provedených analýz. Nynější propočty ale navíc 

dokládají, že současný systém je také mikroekonomicky neefektivní. Vyznačuje se 

silnou příjmovou redistribucí, která vede k vysokým náhradovým poměrům pro 

nízkopříjmové jedince a nízkým náhradovým poměrem pro jedince s 

nadprůměrnými příjmy. Jsou potlačeny pojistné prvky systému a to při relativně 

vysoké pojistné sazbě. Vysoká redistribuce tak může způsobovat: (i) významný 

pokles životního standardu osob s nadprůměrnými příjmy při přechodu z pracovní 

aktivity do důchodu, (ii) tento přechod může být bolestivý obzvláště pro střední 

třídu, jejíž příjmy se pohybují jen těsně nad hranicí průměrné mzdy a která se 

 
93 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 199-218 a 255-279.  
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vzhledem k vysoké pojistné sazbě omezující prostor pro soukromé úspory nemohla 

zajistit na stáří z vlastních zdrojů.“94 

Uvedené závěry jsou i do dnešního dne aktuální, s tím rozdílem, že výdaje 

na důchody za rok 2020 se pohybují v rozmezí 8 až 9 % HDP.95 Systém 

důchodového pojištění tedy již dlouhodobě potřebuje komplexní reformu, která by 

zajistila jeho finanční a institucionální udržitelnost, za současného zohlednění 

demografického vývoje společnosti a ekonomických možností České republiky a 

pojištěnců. Doposud stát prováděl jen dílčí změny, např. zvýšil důchodový věk či 

zavedl II. pilíř důchodového pojištění. Komplexní důchodová reforma ovšem 

v porovnání s těmito změnami vyžaduje podrobné analýzy v oblasti ekonomie a 

demografie a co je možná nejkomplikovanější, je vyžadována shoda napříč 

politickým spektrem a její celospolečenské uznání. Současně je potřeba zmínit, že 

neexistuje žádný univerzálně použitelný systém důchodového pojištění, který by 

se mohl aplikovat kdekoliv na světě a který by byl schopen eliminovat problémy 

s ním spojené.  

3.1. Historické snahy o důchodovou reformu v České republice 

Cílem této podkapitoly je ilustrovat, jak se v minulosti utvářel český 

důchodový systém s ohledem na dynamiku a vývoj společnosti. V 20. letech 20. 

století byl zákonem č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ 

nemoci, invalidity a stáří, stanoven důchodový věk na 65 let96, přičemž 

předpokládaný věk dožití v téže době činil méně než 60 let.97 Z těchto dat lze 

usoudit, že na starobní důchod dosáhl jen málokdo. Dnes je sice důchodový věk u 

pojištěnců narozených po roce 1971 stejný, avšak jejich naděje dožití je o 

necelých dvacet let vyšší.98 Naděje dožití má díky modernizaci a pokroku ve 

 
94 Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07.  
95 Zpráva o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se 

zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický 

vývoj. Mpsv.cz [online]. MPSV, 2019 [cit. 2021-7-16]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225513/Zpr%C3%A1va+2019.pdf/6f47700b-66a2-00a1-

c86e-28090e8f5c6a. Str. 70. 
96 Srov. § 112 odst. 1 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, 

invalidity a stáří, ve znění účinném ke dni 01.07.1926.  
97 Obyvatelstvo - roční časové řady. Czso.cz [online]. ČSÚ, 2021, 04.06.2021 [cit. 2021-7-16]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu. 
98Tamtéž. 
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zdravotnictví vzrůstající tendenci, v důsledku čehož dochází každoročně k stále 

většímu zatížení státního rozpočtu. Již od 90. let minulého století byly snahy 

s tímto problémem něco udělat, nicméně nikdy se nepodařilo tyto návrhy před 

lidmi obhájit. Problematika hmotného zabezpečení osob ve stáří je tak 

komplikovaná, že se doposud nepodařilo najít shodu ani v rámci Evropského 

práva.99    

Po pádu komunismu bylo v důsledku porevolučních nálad zapotřebí 

provést zásadní změny v oblasti důchodového pojištění. Bylo nutné odstranit 

státní monopol, podpořit nestátní subjekty v sociální politice, liberalizovat 

sociální aktivity občanů, jejich dobrovolná sdružení a organizace. Dále bylo 

potřeba upustit od státního paternalismu a nastolit princip občanské odpovědnosti 

a participace, za současného odklonění od centrálního direktivismu a vytvoření 

decentralizované správy na demokratickém základě.100 Prostřednictvím nově 

vznikající právní úpravy bylo snahou opustit starý systém sociálního zabezpečení, 

který byl velmi finančně náročný a v určitých oblastech i diskriminační101, a 

navrátit se k systému sociálního pojištění, ve spojení se systémem sociální 

pomoci. Zajímavé je to, že v průběhu této transformace nedošlo též ke změně 

názvu tohoto oboru. Prvotní změny měly být provedeny tzv. Scénářem sociální 

reformy, jenž měl uvést v život tzv. Fond penzijního pojištění. Tento fond měl být 

oddělen od státního rozpočtu. Současně upravoval speciální dávku, jejíž první 

složkou byla částka na pokrytí životního minima. Druhá složka tvořila částku 

úměrnou výši pojistného a době pojištění. I když se Scénář nikdy nepodařilo 

realizovat, tak položil základy k vybudování systému sociálního zabezpečení 

nového typu. Za účelem organizace a správy sociálního zabezpečení byla 

zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů 

 
99 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 33-34.  
100 KREBS, Vojtěch a Jaroslava DURDISOVÁ. Sociální politika. 5. vydání. Praha: Codex 

Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4. Str. 107.  
101 Existoval speciální typ důchodu nad rámec zákonné úpravy. Tzv. osobní důchod pobírali 

členové KSČ či ti, kteří se podíleli na budování socialismu.   
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České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči 

o zdraví lidu, vytvořena ČSSZ.102 

Po rozpadu České a Slovenské Federativní republiky bylo snahou oddělit 

důchodovou složku odvozenou od výše příjmů z průběžného pilíře do pilířů 

nových a motivovat občany k zapojení se do nově vznikajícího systému 

důchodového pojištění. Přijetím zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, byl zaveden třetí pilíř, v rámci něhož si občané nad osmnáct let mohli 

odvést část svých úspor do penzijních fondů mimo státní rozpočet. Stát nad tímto 

systémem pouze vykonával dozor. O rok později byl přijat PojDůch, jenž zavedl 

povinnou účast na pojištění pro ekonomicky aktivní fyzické osoby a který počítal 

s postupným nárůstem věku odchodu do důchodu. Ve snaze napomoci státům 

reformovat důchodové systémy vytvořila Světová Banka studii103, jejímž cílem 

bylo odvrátit problémy související se stářím a vytvořit mechanismy na ochranu 

seniorů a podporu růstu. K implementaci závěrů tohoto dokumentu českou vládou 

však nikdy nedošlo. Cílem pro nadcházející roky bylo udržet reálnou hodnotu 

starobních důchodů, zvýšit poměr této dávky k poslední hrubé mzdě, vytvořit 

další pilíř důchodového pojištění, spočívající v zapojení zaměstnavatelů do 

systému důchodového pojištění a snížit procento odvodů na sociální pojištění. 

Reforma v této oblasti však v důsledku stagnující ekonomiky a pádu druhé 

Klausovy vlády ztroskotala.104   

Když se následně dostala k moci Česká strana sociálně demokratická (dále 

jen „ČSSD“) v čele s Milošem Zemanem, její snahou bylo plynule navázat na cíle 

předchozích vlád. Nad rámec toho ČSSD chtěla navýšit koupěschopnost seniorů a 

zefektivnit první důchodový pilíř. Za její vlády došlo ke změnám v parametrech a 

ve výpočtu starobního důchodu. Zároveň byla založena Odborná důchodová 

komise, výbory pro důchodovou reformu na půdě Parlamentu a též došlo 

 
102 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 37-38.  
103 Averting the Old Age Crisis: Policies to to protect the old and promote growth. Worldbank.org 

[online]. New York: Oxford University Press, 1994, September 1994 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf. 
104 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 39-43.  
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k uzákonění valorizace důchodů.105 Nadcházející vláda Vladimíra Špidly se 

musela potýkat s nepříznivým demografickým vývojem společnosti. Dala si za cíl 

oddělit nemocenské a důchodové pojištění od státního rozpočtu, posílit 

zásluhovou složku systému důchodového pojištění a zřídit zaměstnanecké 

penzijní připojištění na neziskové základě. Pomoc ji měla tzv. Bezděkova komise, 

sestávající z odborníků v oboru sociálního zabezpečení, jejímž úkolem bylo 

připravit dokument sloužící jako podklad pro realizaci důchodové reformy. Tzv. 

Základní varianta počítala se třemi důchodovými pilíři. Co se průběžného 

důchodového systému týče, měl být nadále zvyšován důchodový věk, 

v souvislosti s rizikovými pracemi zavedeny speciální zaměstnavatelská pojištění 

či vytvořen koncept fiktivního příjmu pro hodnocení náhradní doby pojištění. 

Druhý pilíř měl být individuální a fondově financovaný, jehož správu by 

zajišťovaly specializované investiční společnosti. Předmětem investic byly české 

státní dluhopisy. Po splnění všech podmínek se počítalo s doživotní anuitou. Třetí 

pilíř byl postaven na bázi dobrovolnosti, v jehož rámci se mohli pojištěnci 

připojistit za současného poskytování státní podpory. Navíc byla komisí 

vypracována i tzv. menšinová varianta, která u druhého pilíře zohledňovala státní 

podporu ve výši tří procentních bodů pojistného za předpokladu, že účastník bude 

do fondu spořit minimálně stejnou částku. Komise obecně vyslovila souhlas se 

zahájením reformy, nicméně vytkla vládě, že nemá dořešenou její finanční 

zabezpečení.106 

Po vstupu České republiky do Evropské unie a pádu levicových vlád 

Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka se kabinet Mirka Topolánka z ODS 

přeorientoval na finanční stránku důchodové reformy, resp. jejím cílem bylo 

zajistit dlouhodobou finanční stabilitu systému důchodového pojištění. Navíc 

upřednostňovali zvýšení mezigenerační solidarity a osobní participace, podporu 

politiky zaměřené na rodiny s dětmi a vyzdvihovali nutnost účasti na důchodovém 

spoření a připojištění. Motivací mělo být snížení odvodů na sociální zabezpečení. 

 
105 Srov. zákon č. 264/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů.  
106 Závěrečná zpráva: Výkonný tým. Mpsv.cz [online]. Praha: Bezděkova komise, 2005 [cit. 2021-

7-17]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225485/zaverecna_zprava.pdf/6254d57b-2a5a-714d-0db5-

a6920ebb5170.  
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Tento program od jeho počátku počítal pouze s parametrickými změnami a neměl 

dlouhého trvání. Na druhou stranu, následné Topolánkově vládě se již podařilo 

učinit konkrétní kroky v oblasti důchodového systému, a to schválit zákon č. 

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, dle kterého došlo k zahrnutí dob 

péče o osoby závislé na péči jiného do náhradních dob pojištění. Dalším zákonem 

č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl 

navýšen důchodový věk a doba pojištění nutná pro získání nároku na starobní 

důchod na současnou hodnotu. Poslední z uvedených změn vyvolala takovou 

nevoli ve společnosti, jež vyeskalovala v pád vlády Mirka Topolánka a ustanovení 

úřednické vlády pod vedením Jana Fišera. Pomoci překlenout přechodné období 

do předčasných voleb měl poradní expertní tým, opět pod vedením Vladimíra 

Bezděka.107 

Tzv. druhá Bezděkova komise představila návrh na reformu systému 

důchodového pojištění. Počítala se dvěma variantami, které kladly důraz na 

individuální spoření. Obě varianty počítaly se snížením odvodů na sociální 

pojištění z 28 % na 23 %. Výpadek příjmů státního rozpočtu měl být dorovnán z 

jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 19 %, čímž by nepochybně stoupla 

cena spotřebního zboží či léků. Co se první varianty týče, pojištěnci do 40 let měli 

odvádět do průběžného důchodového pilíře 20 % vyměřovacího základu a zbylá 3 

% spořit v rámci individuálního penzijního fondu. U pojištěnců nad 40 let se 

s žádnými změnami nepočítalo. V rámci druhé varianty mohli pojištěnci nad 

rámec výše uvedeného dobrovolně odvést další 3 % vyměřovacího základu do 

individuálního penzijního fondu. Za odměnu by stát poskytl státní příspěvek ve 

výši až 3 %. Komise současně měla za cíl zvýšit náhradový poměr důchodu 

k předchozí mzdě.108   

 
107 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 39-43. Str. 42-46. 
108 Závěrečná zpráva PES. Mpsv.cz [online]. Praha: II. Bezděkova komise, 2010 [cit. 2021-7-18]. 

Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/372765/2010_06_03_Zaverecna_zprava_final_cistopis.pd

f/5c29b853-3503-8bfc-3aab-ce98372edd58.  
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Závěry Komise měly být využity až v nadcházejícím volebním období. 

Cílem vlády bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase bylo 

přenastavit systém důchodového pojištění tak, aby zohlednil závěry nálezu 

Ústavního soudu ze dne 23. března 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07. Stalo se tak 

prostřednictvím zákona č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a 

kterým byla provedena tzv. malá důchodová reforma. Zákon umožnil navyšování 

důchodového věku v důsledku prodlužování naděje dožití. Zároveň představil 

nový výpočet redukčních hranic ve vztahu k průměrné mzdě. Stanovil, že příjem 

do výše 44 % průměrné mzdy nebude podléhat žádné redukci, na druhou stranu 

měl být zredukován příjem od 44 % do 400 % průměrné mzdy, a to na 26 % jeho 

hodnoty (namísto původních 30 %). V případě příjmu vyššího než 400 % 

průměrné mzdy měla být sazba 0 % (namísto původních 10 %).109 

O několik měsíců později došlo zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém 

spoření, ve spojení se zákonem č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové 

spoření, ve spojení s zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s 

přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, k realizaci tzv. velké 

důchodové reformy. Ta dala život druhému důchodovému pilíři. Smyslem tohoto 

pilíře byla možnost odvádět částku ve výši 3 % hrubé mzdy namísto do prvního 

důchodového pilíře, do pojištěncem vybraného soukromého penzijního fondu, 

přičemž byla pojištěnci uložena povinnost přidat k tomu částku ve výši dalších 2 

% hrubé mzdy. Vložené prostředky mohl investovat dle konzervativní, vyvážené 

či dynamické strategie. Po splnění všech zákony daných podmínek mohl požádat 

o výplatu důchodu prostřednictvím doživotní penze, doživotní penze 

s pozůstalostní penzí či rentou po dobu 20 let. Snížení odvodů do tzv. prvního 

pilíře mělo mít za následek snížení důchodu, který z něj později bude plynout. 

V rámci snah o zajištění finanční udržitelnosti systému důchodového pojištění byl 

změněn též třetí důchodový pilíř, a to zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

 
109 VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8. Str. 267.  
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penzijním spoření. Nová právní úprava na rozdíl od té staré negarantuje tzv. 

nezáporný výnos v rámci investičního fondu.110  

Vláda Bohuslava Sobotky ve snaze o provedení důchodové reformy 

vytvořila odbornou komisi, jejímž cílem bylo zajistit důstojný život seniorů ve 

společnosti. Obě uvedené instituce byly vystaveny kritice poté, co zrušily velkou 

část Nečasem zavedených reforem bez toho, aniž by přišli s vlastní funkční 

alternativou. Zároveň došly k závěru, že by se měl reformovat pouze první 

důchodový pilíř, protože „všechny ostatní tzv. pilíře jsou pouze formou 

organizovaného nátlaku na občany k ukládání peněz do předem určených 

fondů.“111 V rámci tohoto funkčního období byl přijat zákon č. 203/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, který zamezil automatickému 

navyšování důchodového věku bez pevné horní hranice, čímž došlo k určení 

pevného důchodového věku 65 let. Dále došlo k přijetí zákona č. 376/2015 Sb., o 

ukončení důchodového spoření, na základě kterého byl zrušen druhý důchodový 

pilíř a navýšeny daňové úlevy v rámci spoření ve třetím důchodovém pilíři.112 

Následné vlády Andreje Babiše si v oblasti systému důchodového pojištění 

kladly za cíl mj. zvýšit základní výměru starobního důchodu na 10 % průměrné 

mzdy, prostřednictvím které by se zvýšila solidární část této dávky bez nutnosti 

oslabení principu zásluhovosti. Současně vybraným profesím měl být zajištěn 

dřívější odchod do důchodu. Správu důchodového pojištění měl provádět 

speciální Státní důchodový úřad.113 

3.2. Aktuální návrhy důchodové reformy v České republice 

MPSV v rámci připravované důchodové reformy zřídilo v roce 2020 

expertní tým – Komisi pro spravedlivé důchody. Jejími členy jsou vybraní 

zástupci odborné veřejnosti, státní správy a veřejnoprávních subjektů, zájmových 

 
110 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 39-43. Str. 46-49. 
111 SOBOTKA: DŮCHODOVÁ REFORMA, PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM. Duchodova-komise.cz 

[online]. Odborná komise pro důchodovou reformu, 2014, 15.05.2014 [cit. 2021-7-19]. Dostupné 

z: http://www.duchodova-komise.cz/?p=299.  
112 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 39-43. Str. 49-52. 
113 Tamtéž.  
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sdružení a organizací, sociálních partnerů a zástupci poslaneckých a senátorských 

klubů. Cílem této komise je mj. snížit nespravedlnost a nerovnost v aktuálním 

systému důchodového pojištění, konkrétně eliminovat rozdíly mezi starobními 

důchody žen a mužů, snížit důchodový věk u pojištěnců vykonávající náročné 

profese či přenastavit třetí důchodový pilíř.114 Při jejím třetím jednání byly 

představeny již konkrétní návrhy, a to institut „spolupracující osoby“. Dále se 

hovořilo o sdílení důchodových nároků, o fiktivním vyměřovacím základu a 

vyloučených dobách.115 Páté zasedání se věnovalo změnám v rámci třetího 

důchodového pilíře, konkrétně snaze zvýšit motivaci lidí ke spoření skrze nové 

nastavení poplatkové politiky. Dále se diskutoval vznik státního penzijního 

fondu.116 Sedmé zasedání bylo věnováno osobám pečujícím o děti. Mnohým 

z nich, hlavně ženám, se po návratu z rodičovské dovolené výrazně snižuje mzda, 

a tím i budoucí výše starobního důchodu. K zmírnění tohoto problému byly 

vytvořeny dva scénáře, z nichž první počítal s vytvořením tzv. fiktivního 

vyměřovacího základu a druhý s rozšířením vyloučených dob.117 Následná jednání 

se týkala např. finančního zabezpečení systému důchodového pojištění 

v současnosti a v budoucnu a problematikou digitalizace důchodového systému.118  

  Dne 10.1.2020 byla představena při devátém jednání Komise pro 

spravedlivé důchody základní architektura navrhovaného systému, která počítala 

se třemi variantami reformy. Má dojít k rozdělení průběžného důchodového pilíře 

na dva samostatné pilíře, a to tzv. nultý a první pilíř. Tzv. nultý pilíř má zajistit 

osobám tzv. základní důchod. Nebude potřeba zohledňovat předchozí příjmy, 

počet vychovaných dětí či dobu péče o osoby závislé na péči jiného. Zkoumat se 

bude jen důchodový věk a potřebná doba pojištění. Výše bude stanovena pro 

 
114 Komise pro spravedlivé důchody. Duchodovakomise.cz [online]. MPSV, 2019 [cit. 2021-7-19]. 

Dostupné z: http://duchodovakomise.cz/. 
115 Zápis ze 3. jednání Komise pro spravedlivé důchody. Duchodovakomise.cz [online]. Komise 

pro spravedlivé důchody, 2019 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: http://duchodovakomise.cz/wp-

content/uploads/2019/07/Zapis_3._jednani_-_3._5._2019.pdf.  
116 Zápis z 5. jednání Komise pro spravedlivé důchody. Duchodovakomise.cz [online]. Komise pro 

spravedlivé důchody, 2019 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: http://duchodovakomise.cz/wp-

content/uploads/2019/07/Z%C3%A1pis-5.-jedn%C3%A1n%C3%AD-28.-6.-2019-2.pdf.  
117 Zápis ze 7. jednání Komise pro spravedlivé důchody. Duchodovakomise.cz [online]. Komise 

pro spravedlivé důchody, 2019 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: http://duchodovakomise.cz/wp-

content/uploads/2019/11/Z%C3%A1pis-7.-jedn%C3%A1n%C3%AD-11.-10.-2019-1.pdf 
118 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 39-43. Str. 54-55. 
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všechny osoby stejně. Nultý pilíř bude financován ze státního rozpočtu 

z daňových příjmů. V rámci tzv. prvního pilíře, který bude financován z odvodů 

důchodového pojištění, budou při výpočtu starobního důchodu zohledněna 

výdělečná a nevýdělečná období pojištěnců. Výdělečné období bude založeno na 

principu zásluhovosti, přičemž výše starobního důchodu se bude navyšovat 

v návaznosti na délku doby výdělečné činnosti a předchozí výdělky. Při určení 

výše důchodu dle doby pojištění dojde k ocenění každého roku pojištění nad 41 

let pevně stanoveným doplňujícím bonusem. Odlišný bude zápočet výpočtových 

základů. Dle architektury nového systému by se:  

„každému pracujícímu na konci prvního roku jeho výdělečné činnosti 

zvýšila částka oceňující jeho pracovní kariéru o 0,0325 % jeho vyměřovacího 

základu v daném roce. V druhém roce práce by se částka za předchozí pracovní 

kariéru upravila dle růstu mezd v ekonomice a připočetla by se částka 

odpovídající 0,0325 % jeho vyměřovacího základu v daném (druhém) roce práce. 

Takto by se postupovalo ve třetím, čtvrtém a každém dalším roce výdělečné 

činnosti občana. Systém by tak na rozdíl od současnosti umožnil pravidelně 

každoročně vyčíslovat nároky občanů na důchod.“119 

Nevýdělečným obdobím se pro účely této reformy rozumí mj. doba 

nezaměstnanosti, péče o děti a osoby závislé na pomoci jiného či doba studia. 

Částka za nevýdělečná období se stanoví prostřednictvím tzv. fiktivních 

vyměřovacích základů a bonusů za výchovu dítěte. První institut předpokládá, že 

každému nevýdělečnému období bude přiřazen fiktivní vyměřovací základ, který 

bude určen dle posledního známého vyměřovacího základu pojištěnce nebo 

průměrné mzdy v ekonomice. Výběr bude proveden dle principu, co je pro 

pojištěnce výhodnější. Bonus za péči o dítě je stanoven pevnou částkou 

v návaznosti na počet vychovaných dětí, která by se měla v čase měnit v důsledku 

inflace.120  

Návrh počítá se třemi variantami důchodové reformy, a to s tzv. 

spravedlivou, technickou a úspornou variantou. První z nich se snaží eliminovat 

 
119 Architektura nového důchodového systému. Duchodovakomise.cz [online]. Komise pro 

spravedlivé důchody, 2020 [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: http://duchodovakomise.cz/wp-

content/uploads/2020/01/Architektura-noveho-systemu.pdf.  
120 Tamtéž. 
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chudobu seniorů a uznat a ocenit péči o děti a osoby závislé na pomoci jiných 

jako zásluhovou činnost. V souvislosti s ní bude nutné ihned novelizovat právní 

předpisy týkající se českého daňového systému. Druhá varianta je konstruována 

tak, aby eliminace chudoby seniorů a uznání a ocenění péče byla jen částečná. 

Znevýhodňuje dlouhodobě pracující a počítá se změnami daňového systém do 5 

let. Poslední varianta nepočítá s reformou daňového systému. Jejím cílem je snížit 

náklady systému důchodového pojištění, a to tím, že budou vypláceny nižší 

důchody.121 

Při desátém zasedání Komise pro spravedlivé důchody se projednávaly 

parametrické změny v rámci tzv. technické varianty důchodové reformy s cílem 

stanovit důstojné starobní důchody nejen pro pečující osoby. Současně byla 

obnovena diskuse o změnách třetího důchodového pilíře a daňového systém 

v České republice.122 Obsahem dalších dvou jednání byla diskuse o úpravě 

potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Dle závěrů MPSV 

každoročně narůstá počet osob, kteří v důsledku nesplnění podmínky potřebné 

doby studia nedosáhnou na starobní důchod.123 Dále byla podrobena přezkumu 

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o budoucnosti důchodů 

v České republice (dále jen „Zpráva OECD“), dle které je doporučeno zjednodušit 

starobní důchody tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši bude tato dávka stanovena. 

Dále by na starobní důchod měl dosáhnout každý, kdo byl ekonomicky aktivní. 

Zároveň by měly být doplněny příjmy z pojistného daňovými příjmy a od roku 

2030 by se měl zvyšovat důchodový věk nad hranici 65 let. Měla by být také 

 
121 Tisková zpráva: Ministryně Maláčová představila tři varianty důchodové reformy. Mpsv.cz 

[online]. Praha: MPSV, 2020, 10. ledna 2020 [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/10_01_2020+TZ+-

+Ministryn%C4%9B+Mal%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1+p%C5%99edstavila+t%C5%99i+vari

anty+d%C5%AFchodov%C3%A9+reformy.pdf/1a323655-200c-affb-3558-048fa1794c35.  
122 Zápis z 10. jednání komise pro spravedlivě důchody konaného dne 28. února 2020. 

Duchodovakomise.cz [online]. Komise pro spravedlivé důchody, 2020 [cit. 2021-7-20]. Dostupné 

z: http://duchodovakomise.cz/wp-content/uploads/2020/08/Z%C3%A1pis-z-10.-

jedn%C3%A1n%C3%AD-28.-2.-2020.pdf.  
123 Tisková zpráva: Příprava důchodové reformy pokračuje. Komise jednala o úpravách potřebné 

doby pojištění pro nárok na penzi. Mpsv.cz [online]. 3.7.2020 [cit. 2021-7-20]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_duchodova_komise+3_7_2020.pdf/. 
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zvýšena výkonnost soukromého penzijního připojištění. K otázce zvyšování věku 

odchodu do důchodu se MPSV staví odmítavě.124 

Nejnovější návrh důchodové reformy byl představen MPSV dne 

11.12.2020 za účasti ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Komise pro 

spravedlivé důchody. Na úvod bylo uvedeno, že návrh má napříč celou Komisí 

základní principiální podporu. Je nezbytnou reakcí na problematiku stárnutí 

populace a změnu trhu práce v důsledku digitalizace. Jejími cíli jsou kromě 

zajištění finanční udržitelnosti také spravedlnost a srozumitelnost. Z návrhu 

vyplývá, že důsledkem současné nesrozumitelnosti důchodového systému je 

nedostatečné povědomí o tom, zdali a v jaké výši bude pojištěncům vyplácen 

starobní důchod. Určité procento z nich právě kvůli nedostatku informací nesplní 

podmínku potřebné doby pojištění. Komise v rámci připrav tohoto návrhu 

identifikovala několik oblastí, které zapříčiňují nespravedlnost tohoto systému. 

Jde o nedostatečné ocenění péče, výchovy dětí a pracujících důchodců, 

nezohlednění náročných profesí při stanovení podmínky důchodového věku, 

výplatu nízkého důchodu i přes celoživotní práci a dlouhou dobu pojištění 

k přiznání dávky. Systém důchodového pojištění dle návrhu dále trpí tím, že je 

přespříliš závislý na příjmech z pojistného, které mají být omezeny v důsledku 

stárnutí populace a automatizace trhu práce. Měl by být stabilizován 

prostřednictvím dodatečných příjmů.125 

Tento návrh počítá s provedením sedmi změn v rámci první fáze 

důchodové reformy. Za prvé má být zavedeno výchovné za péči o děti, dle 

kterého by důchodci byla vyplacena částka 500 Kč měsíčně za každé vychované 

dítě. Výchovné se vztahuje na hlavní pečující osobu. Za druhé bude snížen 

důchodový věk u osob vykonávajících práce zařazené do třetí a čtvrté kategorie 

dle kategorizace práce, která je upravena vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se 

 
124 Tisková zpráva: Komise pro spravedlivé důchody řešila zprávu OECD: reforma MPSV jde 

správnou cestou. Mpsv.cz [online]. Praha: Komise pro spravedlivé důchody, 2020, 27.11.2020 

[cit. 2021-7-20]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/27_11_TZ_Komise+_pro_spravedlive_duchody.

pdf/44782b5b-aedc-783c-bed5-3fa28e8b8654.  
125 Tisková zpráva: MPSV představilo spravedlivou důchodovou reformu. Mpsv.cz [online]. 

Praha: MPSV, 2020, 11.12.2020 [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/PREZENTACE+D%C5%AECHODOV%C3%8

9+REFORMY+MPSV+-+11.12.2020.pptx/36ad1d38-b888-6b2c-e1c0-16b7e5936448. 
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stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli. Do těchto kategorií lze zařadit mj. svářeče, záchranáře či 

všeobecné zdravotní sestry se specializací. Návrh předpokládá, že důchodový věk 

bude snížen o 1 rok za každých odpracovaných 10 let v náročné profesi. V 

důsledku dřívějšího odchodu do důchodu klesnou státu příjmy z pojistného, které 

mají být vykompenzovány ze strany zaměstnavatelů, a to skrze pojistné zvýšené o 

5 procentních bodů za každého takovéhoto zaměstnance. Za třetí bude zaveden 

základní důchod pro každého důchodce ve výši 28 % průměrné mzdy (cca 10 000 

Kč), který má být hrazen z nultého pilíře. K přiznání základního důchodu bude 

stačit, když budou splněny podmínky nároku na starobní důchod; výše příjmů 

nebude rozhodující. Čtvrtá změna navazuje na změnu předchozí. V rámci reformy 

má dojít ke zkrácení potřebné doby pojištění pro přiznání nároku na starobní 

důchod z 35 na 25 let. Tato změna reaguje na závěry, které byly České republice 

předloženy Zprávou OECD, dle které má být dramaticky snížen počet let 

potřebných ke splnění podmínky potřebné doby pojištění.126 Za páté je v plánu 

zabezpečit důchodový systém z více zdrojů. Důchod vyplacený z nultého pilíře, 

který je nezávislý na předchozích příjmech a je pro každého pojištěnce stejný, 

bude po změně daňového systému postupně hrazen z větší části ze státního 

rozpočtu. Za šesté se počítá se zavedením nižší daně z příjmu v případě, že se 

pojištěnec rozhodne po dosažení důchodového věku nadále setrvat na trhu práce. 

Úprava bonusu ke starobnímu důchodu zůstane i nadále v platnosti. Sedmá změna 

se týká zavedení důchodové kalkulačky, prostřednictvím které bude mít každý 

pojištěnec možnost seznámit se s výší jeho budoucího důchodového nároku.127   

   Co se finanční udržitelnosti předloženého návrhu týče, první fáze 

důchodové reformy počítá s postupnou změnou daňového systému do 5 let, a to 

 
126 OECD Pension Review: Czech Republic. Oecd.org [online]. Paris: OECD, 2020, 1.12.2020 

[cit. 2021-7-22]. Dostupné z: https://search.oecd.org/els/public-pensions/Pensions-CZE-2020-

Workshop.pdf. Str. 12. 
127 Tisková zpráva: MPSV představilo spravedlivou důchodovou reformu. Mpsv.cz [online]. 

Praha: MPSV, 2020, 11.12.2020 [cit. 2021-7-21]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/PREZENTACE+D%C5%AECHODOV%C3%8

9+REFORMY+MPSV+-+11.12.2020.pptx/36ad1d38-b888-6b2c-e1c0-16b7e5936448. 
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z důvodu zajištění dodatečných příjmů. Na přeměnu MPSV plánuje vynaložit 

v průběhu této doby cca 25 miliard Kč, které by mohly být poskytnuty 

z Evropského Plánu Obnovy.128 

Důchodová reforma, tak jak byla představena MPSV ve spolupráci 

s Komisí pro spravedlivé důchody, měla být předložena do vlády v únoru 2021. V 

důsledku meziresortních připomínkových řízení byl tento termín přesunut, a to na 

květen 2021. Zároveň došlo k aktualizaci harmonogramu realizace reformy. 

Z tiskové zprávy MPSV ze dne 7. 5. 2021 vyplývá, že začátek první fáze 

důchodové reformy, resp. zavedení základního důchodu pro každého pojištěnce, 

zkrácení doby pojištění na 25 let, snížení daní pro pracující důchodce a zavedení 

vícezdrojového systému financování, lze očekávat v lednu 2023. Začátkem 

následujícího roku je na programu zavést výchovné za péči o děti a přehlednější 

důchodovou kalkulačku pro každého pojištěnce. V lednu 2025 by mělo dojít 

ke snížení důchodového věku pro náročné profese. Druhá fáze důchodové 

reformy, počínající stejného měsíce a roku, obnáší finalizaci systému ocenění 

nevýdělečných dob, daňovou reformu zajišťující dodatečné příjmy důchodového 

účtu. Zároveň počítá se zkrácením doby penalizace u tzv. předčasného důchodu a 

zefektivněním třetího důchodového pilíře.129    

Aktuálně se na půdě Parlamentu ČR projednávají návrhy na vydání 

zákonů, prostřednictvím kterých se mění PojDůch (sněmovní tisky č. 1239, 1240 

a 1241), ScZabPůs (sněmovní tisky č. 1239, 1240) a ScZabPjst (sněmovní tisk č. 

1239). Sněmovní tisk č. 1239 představuje mj. změnu ve zkrácení potřebné doby 

pojištění ze současných 35 na 25 let (ad bod 14.) a zvýšení základní výměry 

důchodu (tzv. nultý pilíř) ze současných 3.550,- Kč na cca 10.104,- Kč (ad bod 

1.)130 Obsahem sněmovního tisku č. 1240 je mj. návrh na zavedení tzv. 

výchovného, tj. zvýšení tzv. zásluhové části důchodu o pevnou částku 500,- Kč za 

vychované dítě osobě, která osobně pečovala o dítě v největším rozsahu (ad bod 

 
128 Tamtéž.  
129 Tisková zpráva: Důchodová reforma míří na vládu. Mpsv.cz [online]. Praha: MPSV, 2021, 

7.5.2021 [cit. 2021-7-22]. Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/07_05_2021_TZ_duchodova_reforma.pdf/. 
130 Sněmovní tisk č. 1239. Psp.cz [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2021 [cit. 

2021-9-14]. Dostupné z: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1239&CT1=0.  
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2.).131 Sněmovní tisk č. 1241 by měl mj. s účinností od roku 2025 umožnit snížení 

důchodového věku u vybraných profesí rizikových povolání zařazených ve třetí a 

čtvrté kategorii s kombinací rizikových faktorů o 1 rok za každých odpracovaných 

10 let v náročných profesích (ad bod 1. a 2.).132 Vládní návrh zákona, kterým se 

mění PojDůch (ad sněmovní tisk č. 1230), počítá se zvýšením procentní výměry 

všech důchodů o pevnou částku 300,- Kč nad rámec povinné valorizace. K tomuto 

návrhu byl předložen pozměňovací návrh na zavedení výchovného a na zavedení 

možnosti přiznání nezkráceného předčasného starobního důchodu pro 

zdravotnické záchranáře. Sněmovní tisk v této podobě byl podepsán prezidentem 

dne 29.08.2021 a následně publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2021 

Sb.133 

  

 
131 Sněmovní tisk č. 1240. Psp.cz [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2021 [cit. 

2021-9-14]. Dostupné z: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1240&CT1=0. 
132 Sněmovní tisk č. 1241. Psp.cz [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2021 [cit. 

2021-9-14]. Dostupné z: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1241&CT1=0. 
133 Sněmovní tisk 1230. Senat.cz [online]. Praha: Senát Parlamentu ČR, 2021 [cit. 2021-9-14]. 

Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?O=13&action=detail&value=4820.  
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4.  Důchodové systémy ve vybraných zemích 

Starobní důchod pobíralo k 31.12.2019 necelých 2,5 milionům osob, 

z toho 1,459 milionu žen a 0,956 milion mužů. Bylo na něj vynaloženo přes 380 

miliard Kč, což odpovídá kolem 8 % HDP.134135 V porovnání s ostatními státy dle 

dat OECD se jedná o průměrnou hodnotu. Nejvíce bylo vynaloženo v Itálii a 

Řecku (přes 15 % HDP), nejméně v Islandu a Chile (méně než 3 % HDP).136  

Existuje mnoho modelů důchodového pojištění. Lze je dělit na veřejné a 

soukromé. Veřejný systém je povětšinou stanoven zákonem a na jeho organizaci a 

řízení se podílí státní orgány. Na druhou stranu soukromý systém je fondový a 

spravují ho zpravidla soukromé instituce. V devadesátých letech Světová banka 

v rámci své studie představila kombinaci obou modelů, a to třípilířový model 

důchodového systému, který má napomoct pojištěncům tvořit úspory na stáří a 

tím eliminovat rizika spojená s touto sociální události. Dále má zajistit základní 

minimální příjem pro nízkopříjmové osoby. Zavedením tohoto systému by měly 

být minimalizovány skryté náklady, které brání růstu ekonomiky. Současně by 

měla být zajištěna finanční udržitelnost a transparentnost tohoto systému.137  

Modely důchodového pojištění lze dále dělit dle historického, 

ekonomického, sociálního a politického vývoje na liberální, konzervativní, 

sociálně-demokratický a neoliberální model. První z nich počítá s minimálními 

zásahy ze strany státu. Původně odmítal veškeré státní dotace, moderní verze se 

omezuje na poskytování rovného či testovaného důchodu, tj. závislého na výši 

 
134 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 2019. Cssz.cz 

[online]. Praha: ČSSZ, 2020 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 

https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2019_Statistick%C3%A1+ro%C4%8Denka+z+obla

sti+d%C5%AFchodov%C3%A9ho+poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+za+rok.pdf/4a88f144-

474a-d642-bf5b-69abe4315d27.  
135 Hospodaření systému důchodového pojištění. Mfcr.cz [online]. Praha: MFČR, 2021, 19.7.2021 

[cit. 2021-7-24]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/hospodareni-

systemu-duchodoveho-pojisten.  
136 Social Expenditure (SOCX) Update 2020: Social spending makes up 20% of OECD GDP. 

Oecd.org [online]. OECD, 2020, November 2020 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/els/soc/OECD2020-Social-Expenditure-SOCX-

Update.pdf#:~:text=Across%20the%20OECD%20on%20average%2C%20public%20spending%2

0on,use%20of%20private%20health-%20and%20pension%20insurance%20plans. 
137 Averting the Old Age Crisis: Policies to to protect the old and promote growth. Worldbank.org 

[online]. New York: Oxford University Press, 1994, September 1994 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/pdf/multi-page.pdf. Str. 233-

254.  
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příjmů a hodnotě majetku osob. Dříve byl využit např. ve Velké Británii, Kanadě, 

Dánsku či Švýcarsku, dnes se však již neuplatňuje. Druhý model je v porovnání 

s výše zmíněným povinný a jeho cílem je zabezpečit rozdílné sociální skupiny. 

Pojištěnci musí splnit podmínku potřebné doby pojištění a při tom odvádět do 

systému pojistné, které se stanoví jako určité procento z výdělku. Důchod se 

skládá ze základní a procentní výměry a v případě potřeby může být navýšen o 

dávku sociální pomoci. Konzervativní model je v modifikovaných podobách 

uplatňován mj. v Rakousku, Německu, Francii a České republice. Sociálně-

demokratický model důchodového pojištění je postaven na univerzálním a 

povinném zabezpečení ze strany státu. Je solidární a orientován na chudší vrstvy 

obyvatelstva. Moderních systémy jsou charakteristické tím, že užívají různé druhy 

dávek sociální pomoci, které jsou buď univerzální nebo testované. Typickou zemí 

aplikující tento model je Švédsko, které klade důraz na univerzálnost sociálního 

pojištění a použití automatizovaného přizpůsobování dávek dle demografického a 

ekonomického vývoje. Neoliberální model lpí na aktivitě soukromého sektoru. 

Sociální zabezpečení ze strany státu je omezeno na minimum, poskytuje pouze 

solidární penzi. Tento model je univerzální, dobrovolný a odmítá účast 

zaměstnavatelů. Neoliberální model byl vytvořen v průběhu chilské důchodové 

reformy v druhé půlce 20. století.138 

4.1. Důchodový systém v Chile 

Důchodový systém v Chile se řádí do skupiny tzv. povinných fondových 

pilířů. V rámci reforem na přelomu 70. a 80. let 20. století, které byly inspirovány 

Miltonem Friedmanem, byl vytvořen první fondový pilíř na světě. Došlo k tzv. 

plnému opt-outu, tj. opuštění průběžného důchodového systému (PAYG) a 

přechodu prostředků pojištěnců na kapitálové účty. Tento model lze zařadit do 

skupiny tzv. fondově financovaných důchodových systémů (fully funded; dále jen 

„FF“) a spočívá v alokaci finančních prostředků do individuálních penzijních 

 
138 Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření. Is.vsfs.cz [online]. Centrum pro 

ekonomické studie a analýzy, 2015, červen 2015 [cit. 2021-7-24]. Dostupné z: 

https://is.vsfs.cz/repo/4826/Vostatek_WP_2_Socialni_a_spravni_modely_duchodoveho_pojisteni_

a_sporeni.pdf. Str. 5-11. 
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účtů, které se dále zhodnocují na kapitálovém trhu prostřednictvím úspor 

přispěvatelů či kolektivního investování.139  

Vstup do tohoto systému je povinný a není možné se z něj vyvázat. Každý 

nový účastník si každý měsíc spoří na svém vlastním investičním účtu 10 % ze 

své hrubé mzdy. Od roku 2003 si lze zvolit vlastní investiční program, a to dle 

rizika a výnosů v jednotlivých investičních společnostech (AFP). AFP jsou 

odpovědné za správu a investice prostředků. V případě, že jsou neúspěšné, musí 

vyrovnat ztrátu ze svého. Stát nad tímto systémem vykonává dohled a ručí 

v případě pádu celého systému.140 Po dosažení důchodového věku 65 let u mužů a 

60 let žen má účastník možnost si zvolit, jakým způsobem mu budou naspořené 

prostředky vypláceny. První možností je životní anuita, která při výpočtu dávky 

zohledňuje průměrnou délku dožití a pracuje s fiktivní měnou UF, která je 

očištěna od inflace. Druhá varianta spočívá v ponechání naspořených prostředků 

ve fondu za účelem dalšího zhodnocení a výplaty dávky dle aktuálního poměru 

výše naspořených prostředků, který se dále dělí očekávanou dobou dožití 

v měsících. V případě překročení uvedené doby AFP přestane vyplácet účastníku 

dávku s tím, že je mu následně poskytována minimální penze ze strany státu. To 

vše za předpokladu, že spořil alespoň 20 let a jeho celkový příjem je nižší než 

minimální penze. Třetí varianta kombinuje oba výše uvedené způsoby.141 

Uplatňuje se zde zásada čisté ekvivalence, tj. po splnění všech podmínek 

bude účastníku vyplácen důchod ve výši odpovídající předcházejícím výdělkům. 

Pokud člověk pracuje celý život, hrubý náhradový poměr se pohybuje mezi 77 a 

100 % u mužů a 48 a 68 % u žen. Tento rozdíl je zapříčiněn tím, že je u žen delší 

očekávaná doba dožití a nižší důchodový věk. Dalším problémem, s kterým se 

Chile musí potýkat, je poměrně krátká doba účasti žen v povinných fondech. Ženy 

 
139 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 23.  
140 BRABEC, Petr a Karina KUBELKOVÁ. Chilean Pension System: Current Development of 

Fully Funded DC System and Its Impacts. Politická ekonomie. 2015, 63(4), 517-533. ISSN 

00323233. Dostupné z: doi:10.18267/j.polek.1033. Str. 1-7. 
141 APLIKOVATELNOST CHILSKÉ PENZIJNÍ REFORMY NA ČESKÝ DŮCHODOVÝ 

SYSTÉ. Praha, 2013. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Prof. 

Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Str. 7.  
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přispívají v průměru 15,4 let, avšak v penzi jsou téměř dvojnásobně tak dlouho. 

Na druhou stranu muži přispívají cca 22 let a v důchodu jsou jen 19 let.142 

Přechod z PAYG systému na FF systém byl velmi drahý. Za účelem 

provedení reformy, zajištění stability rozpočtu a kontinuity výplat starobních 

důchodů byla potřeba již od druhé půlky 70. let naakumulovat velké množství 

financí. Bylo toho docíleno snížením objemu investic a počtu státních úřadů, 

privatizací a reorganizací systému sociálního zabezpečení. Po zavedení tohoto 

systému bylo v důsledku dlouhodobého deficitu státního rozpočtu zapotřebí vydat 

též uznávací dluhopisy, které byly splatné dnem odchodu do důchodu.143 

4.2.  Důchodový systém ve Velké Británii 

Sociální pojištění se ve Velké Británii začalo formovat od roku 1942, 

protože bylo zapotřebí zabezpečit lidi postižené válkou. Základy byly položeny 

Beveridgeovou zprávou, která počítala s výplatou paušální dávky za univerzální 

pojistné v případě nastalé sociální události. Její výše odpovídala částce životního 

minima a byla financována ze státního rozpočtu. Cílem tohoto návrhu bylo 

eliminovat chudobu, ale zároveň motivovat lidi k práci, aby si vlastním 

přičiněním zabezpečili vyšší životní standard. V průběhu let se ukázalo, že je tato 

dávka nedostačují, a proto byla zavedena různá doplňková důchodová 

schémata.144 S účinností zákona o národním pojištění z roku 1946 začali lidé 

odvádět do systému příspěvky. Místo toho, aby zde byla vytvořena vazba mezi 

odvedenou a v budoucnu vyplacenou dávkou (tak jak předpokládal Beveridge), 

příjmy z příspěvků byly využívány k financování potřeb současných důchodců. 

V důsledku toho byl v 70. letech zaveden nový důchodový systém SERPS (State 

Earnings-Related Pension Scheme), který počítal se zavedením dávky 

 
142 BRABEC, Petr a Karina KUBELKOVÁ. Chilean Pension System: Current Development of 

Fully Funded DC System and Its Impacts. Politická ekonomie. 2015, 63(4), 517-533. ISSN 

00323233. Dostupné z: doi:10.18267/j.polek.1033. Str. 7-17.  
143 Tamtéž. 
144 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 19-20. 
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zohledňující výši předchozích výdělků. Tento systém byl příliš nákladný, a proto 

byl následnou vládou Margaret Thatcherové reformován.145  

Cílem její reformy bylo opustit dosud zavedené keynesiánské politiky a 

znovu posílit individuální odpovědnost člověka za jeho životní úroveň. Snažila se 

snížit státní výdaje, a to mj. prostřednictvím zrušení některých dávek či zpřísnění 

podmínek k jejich získání. Na začátku 80. let se při výpočtu důchodu upustilo od 

zohledňování výdělků a došlo k jejich navázání na ceny, resp. inflaci. Tato změna 

zapříčinila pokles náhradového poměru a sociální nerovnost v důsledku 

vznikajících zaměstnavatelských doplňkových důchodů. O více než deset let 

později byl přijat zákon o důchodech z roku 1995, který představil třípilířové 

penzijní schéma (Contributory State Retirement Pension Scheme). První pilíř 

představoval základní universální důchod (Basic Pension), na který měl nárok 

každý zaměstnanec či OSVČ přispívající do systému. Druhý pilíř tvořil 

doplňkový důchod, při jehož výpočtu byly zohledněny veškeré výdělky účastníka 

přispívajícího od roku 1978 v zákonem stanovené výši (State Earnings Related 

Pension). Třetí pilíř sestával z důchodové dávky též zohledňující předcházející 

výdělečnou činnost účastníka, který odváděl příspěvky mezi lety 1961-1975 

(Graduated Retirement Benefit).146 

Současný důchodový systém ve Velké Británii se dělí na tři části, a to na 

státní důchod, pracovní důchod a osobní důchod. První z nich (The State Pension) 

se skládá ze tří částí, a to z nového státního důchodu, základního státního důchodu 

a z doplňkového státního důchodu. Na nový státní důchod (The new State 

Pension) mají nárok osoby, kteří dosáhnou státního důchodového věku po 06. 04. 

2016. V současnosti je stanoven na 66 let pro všechny pojištěnce. Důchod v plné 

výši £179,69 za týden bude vyplácen osobám, kteří před dosažením důchodového 

věku odváděli příspěvky do systému Národního pojištění (National Insurance) 35 

let či více. V systému Národního pojištění jsou podobně jako v České republice 

zohledňovány náhradní doby pojištění (např. za péči o dítě či o osobu 

 
145 The history of state pensions in the UK: 1948-2010. Bl.uk [online]. Institute for Fiscal Studies, 

2010 [cit. 2021-7-25]. Dostupné z: https://www.bl.uk/collection-items/history-of-state-pensions-

in-the-uk-19482010#. Str. 7-10. 
146 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 

80-246-0780-8. Str. 71-91. 
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s postižením). Minimální délka pojištění je 10 let. Pokud bylo do systému 

přispíváno více něž 10 let, ale méně něž 35 let, výše důchodu bude vyplacena 

v poměrné části. Základní státní důchod (The basic State Pension) pobírají osoby, 

které dosáhly státního důchodového věku před 06. 04. 2016. Za předpokladu, že 

přispívaly do systému Národního pojištění alespoň po dobu 30 let, mají nárok na 

důchod v plné výši £137.60 za týden. Pokud doba pojištění byla kratší, pojištěnec 

obdrží 1/30 z celkové částky za každý rok pojištění. V případě, že pojištěnec 

nemá nárok na tento důchod nebo nedosáhne na jeho plnou výši, je možné zažádat 

o £82.45 za týden skrze odvedené příspěvky (zemřelého) manžela či partnera. 

Doplňkový státní důchod (The additional State Pension) vychází z důchodového 

systému SERPS a je známý též jako druhý státní důchod (State Second Pension). 

Na tento důchod má nárok pouze pojištěnec, který dosáhl důchodového věku před 

06. 04. 2016. Z tohoto pilíře je možné se vyvázat (contracting-out) a místo toho 

pobírat důchod od soukromé společnosti. Současně je možné pobírat tuto dávku, i 

když pojištěnec nedosáhne na ani jeden z výše zmíněných důchodů. Výše této 

dávky závisí na délce pojištění, výši předchozích výdělků, zdali došlo ke 

contracting-outu či byla využita možnost doplnit si základní státní důchod.147 

Pracovní důchody (The Occupational Pension) jsou v porovnání se 

státními důchody zajišťovány zaměstnavateli. Povinností každého zaměstnavatele 

je, aby svého zaměstnance zařadil do příslušného důchodového systému, a tak mu 

automaticky zajistil účast v tomto pilíři (automatic enrolment). Dále musí 

přispívat na důchod osobě, která je v zaměstnaneckém poměru, má 22 a více let, 

vydělá více než £10.000 za rok a obvykle pracuje na území Velké Británie. 

Zaměstnavatel není povinen zaměstnance do systému zařadit, pokud byla mj. 

podána výpověď ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, je zaměstnanec ve 

vedení společnosti a zaměstnává alespoň jednu další osobu či pobírá velmi nízkou 

mzdu (£520 za měsíc/£120 za týden/£480 za více než čtyři týdny). O 

automatickém zápisu musí být zaměstnanec ze strany zaměstnavatele vyrozuměn 

za současného sdělení data zařazení, typu a jména provozovatele důchodového 

systému, pokuty za opuštění systému a možných daňových úlevách. Výše částky 

 
147 State Pension. Ageuk.org.uk [online]. London: Age UK, 2021, April 2021 [cit. 2021-7-26]. 

Dostupné z: https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-

uk/documents/factsheets/fs19_state_pension_fcs.pdf. 
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odváděné zaměstnancem a zaměstnavatelem závisí na typu důchodového systému. 

Ten může být buď příspěvkově definovaný (DC – defined contribution) – výše 

příspěvků je přesně stanovena, dávka vyplacená ze systému může být proměnlivá, 

nebo dávkově definovaný (DB – defined benefit) – výše vyplacené dávky je 

stejná, naopak mění se výše příspěvků.148 Dále závisí na tom, zdali byl 

zaměstnanec automaticky zařazen do systému nebo se ho účastní dobrovolně. Od 

dubna 2019 musí zaměstnavatel do systému odvést minimálně 3 % z výdělku 

zaměstnance, zaměstnanec hradí příspěvek ve výši 5 %. Vždy záleží na zvoleném 

důchodovém schématu. Stát zaměstnancům do důchodového systému „přispívá“ 

prostřednictvím daňových úlev, a to za podmínek řádného hrazení daně z příjmu a 

odvádění příspěvku do systému vyplácející osobní nebo pracovní důchod. 

Zaměstnanec je každoročně vyrozuměn o stavu naspořených prostředků a zároveň 

je mu sdělena předpokládaná výše dávky. Zároveň je oprávněn si zvolit osobu, 

která v případě jeho smrti bude důchod místo něj pobírat.149 

Osobní důchod (The Pesonal Pension) si každý obstarává sám. Systém, 

z kterého je tato dávka vyplácena, je příspěvkově definován. Někteří 

zaměstnavatelé ho nabízejí jako alternativu k pracovním důchodům. Naspořené 

prostředky jsou spravovány investičními společnostmi a jejich výše je závislá na 

tom, kolik bylo do fondu účastníkem vloženo, jaká byla investiční strategie a 

jakým způsobem bude důchod vyplacen. Existuje mnoho typů osobních důchodů, 

a to např. účastenské důchody (Stakeholder Pensions) či SIPPs (Self-invested 

personal pensions). Každá investiční společnost si sama stanoví, od kolika let je 

možné začít pobírat důchod a jakým způsobem budou vyplacený naspořené 

prostředky. Je možné vybrat vše nebo část v hotovosti, koupit si doživotní anuitu 

či prostředky investovat za účelem získání proměnlivého příjmu (flexi-access 

drawdown).150   

 
148 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 23-24. 
149 Workplace pensions. Gov.uk [online]. Government of the United Kingdom [cit. 2021-7-26]. 

Dostupné z: https://www.gov.uk/workplace-pensions. 
150 Personal pensions. Gov.uk [online]. Government of the United Kingdom [cit. 2021-7-26]. 

Dostupné z: https://www.gov.uk/personal-pensions-your-rights. 
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4.3.  Důchodový systém ve Švédsku 

Důchodový systém ve Švédsku je typickým příkladem sociálně-

demokratického modelu důchodového pojištění. Sociální politika ve Švédsku 

nebyla na rozdíl od Velké Británie ovlivněna 2. světovou válkou, protože se 

Švédsko tohoto konfliktu neúčastnilo. Velký vliv na ní však měly levicově 

smýšlející politické strany, které se již od 30. let 20. století intenzivně podílely na 

tvorbě sociálního státu. Prvotním impulzem byla snaha, tak jak tomu bylo ve 

většině evropských zemí, eliminovat chudobu. Systém byl původně orientován na 

testovací sociální pomoc, nicméně v průběhu let se transformoval na systém 

sociálního pojištění. Dalším cílem bylo snížit sociální nerovnost ve společnosti. 

Ve snaze čelit tomuto problému stát vytvořil řadu programů, které klady důraz mj. 

na rovný přístup ke kvalitnímu zdravotnictví a sociálním službám. Současně byla 

liberalizována rodinná politika, což mělo za následek úpadek tradiční rodiny. Na 

základě výše uvedeného došlo k rapidnímu nárůstu počtu starobních důchodců, 

což znamená velký tlak na důchodový systém a veřejné finance.151 

Sociální politika se ve Švédsku začala v porovnání s dalšími evropskými 

zeměmi vyvíjet relativně pozdě. Základ systému hmotného zabezpečení osob ve 

staří vznikl v roce 1913 a velmi se podobal modelu, který vytvořil William 

Beveridge. Na začátku 30. let se dostala k moci sociální demokracie a současně 

začala působit švédská konfederace odborů. Současná podoba švédského 

sociálně-demokratického modelu důchodového pojištění se začala vytvářet až 

v druhé půlce 20. století. V roce 1951 došlo k zavedení indexace základních 

starobních důchodů a následně po pádu koalice sociální demokracie a agrární 

strany byl celý systém reformován prostřednictvím zákona o národním pojištění. 

Vedle základního starobního důchodu (folkpension) byla vytvořena národní 

doplňková penze (ATP), která zohledňovala výdělečnou činnost pojištěnců. Ve 

snaze zefektivnit financování systému došlo ke změnám v oblasti daní a současně 

byl kladen důraz na větší zapojení zaměstnavatelů.152 

 
151 MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 

80-246-0780-8. Str. 107-120. 
152 Tamtéž. 
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Švédský systém důchodového pojištění je spravován Švédskou 

důchodovou agenturou (Pensionsmyndigheten), která organizuje a vyplácí státní 

starobní důchody a též poskytuje informace o této dávce. Tento systém se skládá 

ze tří částí, a to národního starobního důchodu, zaměstnaneckého starobního 

důchodu a z důchodu získaného z vlastních úspor. Národní starobní důchod se 

dále dělí na důchod odvozený z příjmu a příplatek k němu, plně fondovaný 

prémiový rezervní systém a garantovaný důchod. Důchod odvozený z příjmu 

(Inkomstpension) je určen pro všechny osoby narozené v roce 1938 nebo později. 

Tento důchod je dávkově definovaný a financován prostřednictvím 

zaměstnavatelských příspěvků ve výši 16 % ze mzdy či jiných zdanitelných 

příjmů pojištěnce. Nárok na tento důchod má každý, kdo pracuje po dobu nejméně 

1 roku, odvádí daně a dosáhne důchodového věku 65 let. Výše důchodu je určena 

podle velikosti výdělků pojištěnců a délky pojištění (35 let pro pojištěnce 

narozené mezi lety 1938 až 1944, 40 let pro pojištěnce narozené v roce 1945 nebo 

později). Při výpočtu se dále zohledňuje průměrná délka života pro danou 

věkovou skupinu, věk odchodu do důchodu a růst průměrných mezd. Co se 

příplatku k důchodu odvozeného z příjmů (Inkomstpensionstillägg) týče, tato 

dávka má být ze systému vyplácena od září 2021. Dosáhne na ni pojištěnec, který 

splňuje podmínky pro výplatu důchodu odvozeného z příjmu (Inkomstpension) a 

současně měl v průběhu života nízký příjem. Tato skutečnost bude testována ze 

strany Švédské důchodové agentury. Cílem doplatku je zvýšit pojištěncům 

s nízkými příjmy jejich starobní důchod. Pokud však mají důchod nižší než 9000 

SEK měsíčně a současně pobírají garantovaný důchod, namísto doplatku lze 

zažádat o doplatek na bydlení. Plně fondovaný prémiový rezervní systém 

(Premiepension) tvoří druhou část důchodu odvozeného z příjmu. Do tohoto 

systému se odvádí 2,5 % vyměřovacího základu. Lze si zvolit, zda se budou 

příspěvky odvádět do účastníkem vybraného nebo státem předvoleného fondu 

(AP7 Såfa). Pokud účastníkem zvolený fond nebude výdělečný, automaticky 

dojde k přesunutí do fondu AP7 Såfa. Garantovaný důchod (Garantipension) je 

určen pro pojištěnce s nízkým nebo žádným důchodem odvozeným z příjmů. Na 

jeho plnou výši má nárok ten, kdo strávil ve Švédsku od 16 let minimálně 40 let. 

Jeho poměrnou část může každý, kdo žil v této zemi nejméně 3 roky. Jeho výše 
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záleží kromě podmínek stanovených pro získání důchodu odvozeného z příjmu 

(Inkomstpension) na tom, jestli je důchod vyplácen svobodnému nebo 

manželům.153  

Zaměstnanecký důchod (Tjänstepension) je součástí důchodu vypláceného 

zaměstnavateli. Jeho podoba se může napříč odvětvími lišit. Obecně platí, že čím 

více si pojištěnec vydělá, tím vyšší bude jeho zaměstnanecký důchod. Může být 

stanoven buď kolektivní smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací, nebo přímo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V případě, že je 

zaměstnanecký důchod zajišťován kolektivní smlouvou, zaměstnavatel odvádí do 

tohoto pilíře přibližně 4 až 5 % vyměřovacího základu. Ve Švédsku existují čtyři 

základní druhy kolektivních smluv dle odvětví. Dopadají na státní zaměstnance 

pracující soukromě, zaměstnance v soukromém sektoru, vládní zaměstnance a 

zaměstnance pracující na území municipalit. Odvedené finanční prostředky 

spravují manažeři, kteří za poplatek garantují minimální nezáporné zhodnocení. 

Pokud jsou pojištěnci aktivní, je možné příspěvky alokovat do podílových fondů 

dle úrovně rizika. Neexistuje zde žádná záruka nezáporného zhodnocení, hodnota 

úspor je určena dle situace na investiční burze. Před dosažením důchodového 

věku je pojištěnec vyzván, aby si zvolil způsob výplaty této dávky. Je možné 

důchod pobírat 5, 10, 15, 20 let nebo zvolit výplatu v podobě doživotní anuity. 

Zaměstnanecký důchod současně zabezpečuje pojištěnce pro případ nemoci či 

smrti. Nárok na plnění poskytované Švédskou agenturou sociálního pojištění 

(Försäkringskassan) tím není dotčen. Tento systém zároveň počítá s účastí 

OSVČ.154 

Pojištěnci, kteří se účastní výše uvedeného pilíře, mohou navýšit svůj 

budoucí důchod též o vlastní úspory. Lze je uložit na investiční spořící účet (ISK) 

nebo do kapitálového pojištění. Náhradový poměr v případě všech uvedených 

dávek činní kolem 60 až 80 %. Správu a investice provádějí banky či pojišťovny, 

a to na základě účastníkem vybrané strategie. Mladým účastníkům, kteří mají 

 
153 Förstå din pension. Pensionsmyndigheten.se [online]. Pensionsmyndigheten [cit. 2021-7-27]. 

Dostupné z: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension.category.sa-fungerar-

pensionen#pm-category-filter-last-card. 
154 Det här är tjänstepension. Pensionsmyndigheten.se [online]. Pensionsmyndigheten [cit. 2021-7-

28]. Dostupné z: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/tjanstepension/det-har-

ar-tjanstepension.  
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v plánu spořit po mnoho let, se doporučuje zvolit rizikovější strategii 

s proměnlivým výnosem. Naopak starší obecně volí méně rizikové fondy 

s pevným výnosem. Tento typ důchodu je výhodný pro ty, kteří chtějí odejít do 

důchodu dříve a stále mít přijatelný důchod. Dále se vyplatí pracujícím na 

částečný úvazek, kteří chtějí být „odškodněni“ za dobu, v průběhu které pečovali 

o děti. Současně je možné spořit i osobě, která za života dosahovala nízkých 

příjmů. Ti účastníci, kteří neodvádějí příspěvky na zaměstnanecký důchod nebo 

jsou OSVČ, ale spoří si na důchod v rámci tohoto pilíře, mají nárok na daňový 

odpočet až do výše 35 % svého příjmu.155 

 

  

 
155 Eget sparande till din pension. Pensionsmyndigheten.se [online]. Pensionsmyndigheten [cit. 

2021-7-29]. Dostupné z: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-

pensionen/eget-sparande-till-pension.  
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Závěr  

„Skoro půl roku ze všech stran poslouchám, že důchodová reforma se 

nestihne, nicméně kromě toho, že dnes budeme hlasovat o navýšení důchodů nad 

zákonnou valorizaci, buď o 300, nebo o 500 korun, tak máme možnost dnes také 

pomoci ženám, které vychovávaly děti, nebo také náročným profesím. A já si 

myslím, že všichni bychom měli dát dnes najevo hlasováním, zda to myslíme s 

lidmi, kteří velmi těžce pracují, vážně a zda jim chceme pomoci odejít dříve do 

důchodu, když mají zničené zdraví, bez zkrácení penze. Jenom abych připomněla. 

Téměř 90 000 lidí v České republice nedosáhne na důchod 10 000 korun. 672 000 

důchodců má důchod nižší než 14 000 korun, a jsou to zejména ženy. Proto je 

důležité podpořit dnes ten pozměňovací návrh, aby ti, kdo se soustředili na 

výchovu dětí a mají kvůli tomu nižší mzdy a pak nižší důchody, aby dostali od roku 

2023 alespoň 500 korun za každé vychované dítě. Je mi jasné, že mnoho z vás tato 

čísla vnímá jenom optiky matematiky, ale skutečně, představte si, že někdo celý 

život pracoval, odváděl do systému, a pak musí vyžít s důchodem nižším než 14 

000 korun. Tito lidé nemají peníze na nájem, na léky, nebo na jídlo, a proto je 

potřeba dnes schválit pozměňovací návrhy, které sociální demokracie 

předložila.“156 

Z uvedeného projevu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, 

který byl přednesen dne 30. července 2021 v rámci projednávání vládního návrhu 

zákona, kterým se mění PojDůch (ad sněmovní tisk 1230), je zřejmé, že 

problematika hmotného zabezpečení osob ve stáří je hodně politizována. Levice 

proklamuje, že by starobní důchody měly být zvyšovány za současného 

zefektivnění prvního důchodového pilíře. Na druhou stranu by měla být snížena 

potřebná doba pojištění a nejlépe i důchodový věk. Co je však z její strany 

opomíjeno, je otázka finančního zajištění těchto změn. Naopak pravice 

vyzdvihuje potřebu motivovat jednotlivce k tomu, aby se zabezpečili na stáří 

vlastním přičiněním. Dále klade důraz na minimalizaci nákladů celého systému a 

přiměřenost státem vyplácených dávek. Nevěnuje však tolik pozornosti 

ohroženým skupinám osob, jako jsou matky samoživitelky či současní starobní 

 
156 Stenografický zápis 115. schůze. Psp.cz [online]. Praha: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 

2021, 30. července 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/115schuz/s115001.htm#r2. 
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důchodci. Co je napříč politickým spektrem společné, je potřeba komplexní 

důchodové reformy. Návrhů již bylo v minulosti mnoho, nicméně realizace je 

stále v nedohlednu. Diskuse ohledně uvedených témat vždy eskaluje s blížícími se 

volbami.  

Právní úprava hmotného zabezpečení osob ve stáří je silně navázána 

na předcházejí výdělečnou činností pojištěnců. V případě, že pojištěnci nebyli 

ekonomicky aktivní, nebo se jim nepodařilo splnit zákonem stanovené podmínky, 

starobní důchod jim nebude přiznán. Přijdou tak o možnost doživotně pobírat 

pravidelně se opakující peněžité dávky, které jsou vypláceny z 

prvního důchodového pilíře založeného na principu průběžného financování 

(PAYG – Pay As You Go). Výhodou tohoto pilíře je, že se v něm aktuálně 

uložené peníze neznehodnocují. Na druhou stranu je v důsledku stárnutí 

obyvatelstva a výkyvů v ekonomice dlouhodobě finančně neudržitelný.    

Celý český důchodový systém by se měl tedy co nejdříve reformovat. Do 

té doby je zapotřebí ho korigovat prostřednictvím parametrických změn, mj. 

zvýšením odvodů a důchodového věku, prodlužováním potřebné doby pojištění či 

omezení započitatelnosti vybraných náhradních dob pojištění. Současně by měl 

být více kladen důraz na alternativní způsoby zabezpečení, tj. na třetí důchodový 

pilíř. Stát má možnost motivovat občany k účasti na doplňkovém penzijním 

spoření prostřednictvím daňových změn, zvyšováním státem poskytovaných 

příspěvků či většího zapojení zaměstnavatelů.157  

Česká republika by se měla v rámci reformních snah inspirovat též 

zahraniční právní úpravou. Jednou z možností, která je však v kontextu českého 

důchodového systému velice nepravděpodobná, by bylo zavedení fully-funded 

systému po chilském vzoru, který je založen na relokaci prostředků z průběžného 

pilíře do kapitálových fondů spravovaných soukromými penzijními společnostmi. 

Výhodou tohoto systému je, že přináší přispěvatelům vysoké výnosy a státu tak 

odpadají starosti s financováním starobních důchodů. Nevýhodou však může být 

neočekávané snížení výnosnosti v důsledku poklesu úrokových sazeb či jiných 

 
157 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-

692-0. Str. 194-195. 
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negativních změn na kapitálových trzích.158 Dále by připadalo do úvahy použití 

průběžně financovaného příspěvkového důchodového systému po švédském 

vzoru (NDC – Notional Defined Contribution), který je postaven na existenci 

fiktivních individuálních účtů. Na tyto účty by byly virtuálně připisovány 

příspěvky včetně jejich zhodnocení, nicméně jejich skutečná výše by putovala do 

průběžně financovaného pilíře. Tento systém je výhodný tím, že dokáže reagovat 

na růst průměrných mezd a důchodových dávek a dlouhodobě stabilizovat 

náklady celého systému vůči hrubému domácímu produktu. Na druhou stranu 

není příliš flexibilní v případě neočekávaných demografických změn ve 

společnosti.159       

Řešitel při psaní této diplomové práce čerpal především z odborné 

literatury, která se věnuje právu sociálního zabezpečení jako celku (např. 

KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., 

podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Academia iuris (C.H. 

Beck). ISBN 978-80-7400-692-0.). Dále vycházel z literatury zaměřené na jeho 

dílčí aspekty (např. VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Praktický komentář. ISBN 

978-80-7552-611-3.). V některých případech bylo potřeba použít též dokumenty 

uveřejněné na webových stránkách příslušných orgánů sociálního zabezpečení, a 

to z důvodu zastaralosti či přílišné stručnosti studované literatury.  

Tato diplomová práce si nedělá nároky na to být komplexní studií českého 

důchodového systému. Jejím cílem bylo přiblížit problematiku starobních 

důchodů s důrazem na úpravu, účel, podmínky nároku, výši, výpočet, typy, 

příslušnou judikaturu a alternativní způsoby přivýdělku. Dále si kladla za cíl 

poukázat na činnost orgánů sociálního zabezpečení, především na organizaci a 

řízení ve věcech hmotného zabezpečení osob ve stáří. Současně byly představeny 

historické a aktuální snahy o zefektivnění českého důchodového systému. Navíc 

byla nabídnuta možnost jeho komparace s důchodovými systémy v Chile, Velké 

Británii a Švédsku.   

 
158 BRABEC, Petr a Karina KUBELKOVÁ. Predicted Effects of Chilean Pension Reform 

Application in the Czech Republic. Politická ekonomie. 2015, 63(8), 967-989. ISSN 00323233. 

Dostupné z: doi:10.18267/j.polek.1047. Str. 967.  
159 KAŠE, Miloslav. Vybrané aspekty důchodové reformy v České republice. Praha: GRADA 

Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-4106-7. Str. 39-43. Str. 24. 
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Seznam zkratek 

 

 
ČSSZ   

 

OSSZ 

 

PSSZ  

 

MSSZ 

 

ČSSD   

 

Listina 

 

 

 

 

NDC 

 

PAYG 

 

PojDůch 

 

 

ScZabPůs 

 

 

 

ScZabPjst 

 

 

 

OSVČ 

 

Nařízení vlády č. 557/1990 Sb. 

 

 

 

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. 

 

 

 

 

 

Česká správa sociálního zabezpečení 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

 

Pražská správa sociálního zabezpečení 

 

Městská správa sociálního zabezpečení Brno 

 

Česká strana sociálně demokratická 

 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součástí ústavního pořádku České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Notional Defined Contribution 

 

Pay As You Go 

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Osoba samostatně výdělečně činná 

 

Nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném 

poskytování starobního důchodu některým 

horníkům. 

 

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, 

přepočítacího koeficientu pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, 

redukčních hranic pro stanovení výpočtového 

základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu 

stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v 

roce 2021. 
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MPSV  

 

ScZab 

 

 

 

NSS 

 

ESLP 

 

SprŘ 

 

 

SŘS 

 

 

OECD 

 

FF 

 

DB 

 

DC 

 

Vláda 

 

SERPS 

 

SIPPs 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. 12. 

1995. 

 

Nejvyšší správní soud 

 

Evropský soud pro lidská práva 

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

 

Fully-Funded 

 

Defined Benefit 

 

Defined Contribution 

 

Vláda České republiky  

 

State Earnings-Related Pension Scheme 

 

Self-invested personal pensions 
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Hmotné zabezpečení osob ve stáří – starobní důchod a důchodová 

reforma 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je hmotné zabezpečení osob ve stáří – 

starobní důchod a důchodová reforma. Jejím cílem je zevrubně představit 

problematiku starobních důchodů, poukázat na nedostatky českého důchodového 

systému a následně nabídnout možnost jeho porovnání s důchodovými 

systémy Chile, Velké Británie a Švédska. V rámci první části je vymezena právní 

úprava starobních důchodů a jejich účel. Dále jsou popsány podmínky nároku na 

starobní důchod, a to důchodový věk a podmínka potřebné doby důchodového 

pojištění. Je nastíněn výpočet a výše starobních důchodu a prostřednictvím 

modelových příkladů jsou ilustrovány jednotlivé typy této dávky. Současně je 

rozebrána problematika pracujících důchodců. Druhá část této práce se věnuje 

organizaci a řízení ve věcech hmotného zabezpečení osob ve stáří. Konkrétně je 

stanovena působnost orgánů sociálního zabezpečení v této oblasti a poté jsou 

popsány jednotlivé fáze řízení probíhající před těmito orgány. Řízení má povahu 

správního řízení a vyžaduje vysokou odbornost ze strany úředníků České správy 

sociálního zabezpečení. Navíc je věnován prostor opravným prostředkům a 

soudnímu přezkumu rozhodnutí. Třetí část je zasvěcena důchodové reformě 

v České republice. Z nálezu Ústavního soudu ze dne 23. března 2010, sp. zn. Pl. 

ÚS 8/07, vyplývá, že český důchodový systém generuje roční deficity 4 až 5 % 

HDP (8 až 9 % v roce 2020) a že je mikroekonomicky neefektivní. Dále z něho 

vyplývá, že důchodový systém dlouhodobě potřebuje komplexní reformu, která 

by zajistila jeho finanční udržitelnost. V této kapitole jsou pak diskutovány 

historické a současné snahy o důchodovou reformu na území České republiky. 

Čtvrtá část nabízí možnost srovnání českého důchodového systému se systémy 

vybraných zemí světa, které jsou typickými představiteli liberálního, sociálně-

demokratického a neoliberálního modelu důchodového pojištění.  
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Material security of the elderly – old age pension and pension 

reform 

Abstract 

The topic of this diploma thesis is the material security of the elderly – old 

age pension and pension reform. Its aim is to present the issue of old-age pensions 

in detail, to point out the shortcomings of the Czech pension system and offer the 

possibility of comparing it with the pension systems of Chile, Great Britain and 

Sweden. The first part defines the legal regulation of old-age pensions and their 

purpose. The conditions of entitlement to a pension are also described, namely the 

retirement age and the condition for obtaining the required period of pension 

insurance. The calculation and amount of old-age pensions are outlined and 

individual types of this pension are illustrated by using model example. Moreover, 

the issue of working pensioners is discussed. The second part of the thesis deals 

with the organization and management of the material security of the elderly. 

Specifically, the competence of social security authorities in this area is 

determined and then the individual phases of proceedings before these authorities 

are described. The proceedings have the nature of administrative proceedings and 

require a high level of expertise of the Czech Social Security Administration 

officials. In addition, the chapter is devoted to remedies and judicial review of 

decisions. The third part is dedicated to the pension reform in the Czech Republic. 

The Constitutional Court ruling issued on 23 March 2010, file no. Pl. ÚS 8/07, 

shows that the Czech pension system generates annual deficits of 4 to 5 % of GDP 

(8 to 9 % in 2020) and that it is microeconomically inefficient. It also shows that 

the pension system needs a comprehensive reform in the long run to ensure its 

financial sustainability. This chapter then discusses historical and current efforts 

for pension reform in the Czech Republic. The fourth chapter offers the possibility 

of comparing the Czech pension system with the systems of foreign countries, 

which represent the liberal, social-democratic and neoliberal model of pension 

insurance. 



 

- 78 - 

 

 

Key words:  

Old age pension, pension scheme, pension reform  


