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Úvod
V posledních více než dvaceti letech došlo ve všech oblastech života v České republice
k převratným změnám a stranou zásadních proměn nezůstává ani systém sociálního
zabezpečení. V této oblasti naopak v posledních letech dochází dokonce i k jakési další
akceleraci v přijímání a zavádění změn, byť diskuse o nich jsou velmi bouřlivé a
zdlouhavé. Bylo by však vhodné, aby v této oblasti panovala širší politická shoda, neboť
jde o relativně citlivou oblast, která se dotýká skutečně všech obyvatel České republiky,
a to dost podstatným způsobem a v dlouhodobém časovém horizontu.
Ve své rigorózní práci se budu zabývat problematikou důchodového pojištění, a to jak
platnou a účinnou právní úpravou, tak se dotknu i jejího předchozího postupného
historického vývoje a pozornost budu věnovat i novým zákonům, které mají nabýt
účinnosti dnem 1. ledna 2013 (předkládaná práce je zpracována dle právního stavu
platného ke dni 20. listopadu 2012).
V první kapitole nastiňuji vývoj důchodového pojištění na území dnešní České
republiky, ve druhé pak podávám stručný přehled o právu na hmotné zabezpečení ve
stáří a v kapitole třetí je stručně pojednáno o systému sociálního zabezpečení ve svém
celku, jehož podstatnou část tvoří právě důchodové zabezpečení, které je úhelným
kamenem předkládané práce. Stěžejní části této rigorózní práce tvoří kapitoly 4, 6 a 7,
kde se postupně věnuji všem třem pilířům, které tvoří (resp. mají vytvořit) komplexní
systém důchodového pojištění a spoření v České republice od počátku ledna 2013.
Předkládaná rigorózní práce rozebírá problematiku důchodového pojištění v České
republice. Ovšem z důvodu, že se Česká republika dne 1. května 2004 stala jedním
z tehdy 25 (nyní 27) členských států Evropské unie, nechybí ani kapitola věnovaná
právě Evropské unii ve vztahu k důchodové problematice.
Protože nás od 1. ledna 2013 čekají v oblasti důchodového zabezpečení skutečně
razantní změny (zejména zavedením II. pilíře a změnou dosavadního III. pilíře), uvádím
v rámci této práce též pohled české společnosti a její představy o tom, co nás po
odchodu do starobního důchodu čeká či o její informovanosti o důchodovém pojištění a
důchodových nárocích.
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Z důvodu omezení, které je samozřejmě spojeno s rozsahem rigorózní práce, jsem
největší pozornost věnovala zejména důchodům starobním, které tvoří hlavní součást
důchodového pojištění, resp. na ně připadá největší část z mandatorních výdajů
určených pro výplatu důchodů. Starobním důchodům jsem věnovala pozornost i z toho
důvodu, že právě tento druh důchodu je nejvíce spojován s potřebou provedení
zásadních reforem kvůli významným demografickým změnám, kterými Česká republika
prochází, z nichž nejvýraznějším je stárnutí populace v České republice. A vlastně
především starobní důchody jsou jakýmsi motorem, který v souvislosti se stárnutím
(nejen) české populace, nastartoval změny v této oblasti. Lze však očekávat, že do
budoucna bude široké diskusi podrobena i otázka nastavení vdovských a vdoveckých
důchodů, shodně jako tomu bylo dílčím způsobem i u důchodů invalidních, u nichž
došlo v nedávné době k poměrně zásadním změnám (např. namísto dvou druhů
invalidity se zavádí invalidita jediná apod., podrobněji viz níže).
V České republice byly zahájeny reformní kroky v oblasti sociálního zabezpečení už na
samém počátku devadesátých let dvacátého století. Základním impulsem bylo zrušení
centrálně řízeného hospodářství, kdy začaly nabývat na důležitosti i v této oblasti
některé z principů vlastních tržní ekonomice. Dřívější politický systém, zaručoval svým
občanům vysokou míru sociálních jistot, které ale fakticky nebyl schopen vždy plně
zajistit. Tehdejší politika tvářící se, že zaručuje všem ve značné míře sociální jistoty, ve
svých důsledcích vedla u občanů k sociální pasivitě, jež se odrážela v jejich očekávání
pomoci a garancí ze strany státu.
Reforma sociálního zabezpečení tak započala vytyčením nových základů a zakotvením
jednotné úpravy všech státem vyplácených dávek. Ovšem, jak je nezpochybnitelné,
v České republice reforma v oblasti důchodového pojištění dosud stále ještě neskončila,
byť lze mít za to, že některé problémy již byly prostřednictvím řady novel příslušných
právních předpisů (vy)řešeny.
Přestože se stále hovoří o nezbytnosti reforem, a i já se jimi v této práci zabývám, je
důležité si uvědomit, že při uskutečnění jakýchkoli reforem (a v oblasti důchodového
pojištění, resp. celého sociálního zabezpečení obzvlášť) musí zůstat zachován princip
sociální solidarity jako klíčový prvek celého sociálního zabezpečení.
V demografických státech je považováno za samozřejmé, že některé ze sociálních jistot
musí být občanům přeci jen garantovány. Kruciální otázkou, která je potom řešena
prostřednictvím legislativních úprav, je tedy právě adekvátní promítnutí principu
-6-

solidarity, tedy nalezení odpovídajícího poměru míry participace státu na straně jedné a
participace samotného jednotlivce na straně druhé. Moderní demokratický stát, který
chce být nikoli pouze státem právním, ale pro své občany rovněž státem sociálně
odpovědným, musí být založen na přiměřeném rozložení odpovědnosti za naplnění
sociálních jistot mezi vlastní veřejné aktivity a využití schopností samotného, každého
jednotlivého, občana.

-7-

1. Historie důchodového pojištění
Každý stát řeší otázku zabezpečení svých občanů pro případ, že by se tito ocitli
v předem definované nepříznivé sociální situaci. Za takovou nepříznivou sociální situaci
lze považovat mimo jiné i stáří (dosažení určité věkové hranice). Z nejrůznějších
důvodů (historická zkušenost, ekonomická síla daného státu, politická situace apod.)
řeší každá společnost tyto situace odlišně.
Je možné mít za to, že zvolenou formu a úroveň řešení sociálních otázek v té které
společnosti je určována především ekonomickou nutností spolu s ekonomickou
možností řešení sociálních situací a případných problémů. Na druhé straně však beze
sporu svou roli hrají i faktory další, jako např. demografická struktura obyvatelstva,
etické a morální názory převládající ve společnosti. Nelze nezmínit ani vlastní i zájem
občanů na řešení svých potřeb a zájmů, a to spolu s intenzitou jeho prosazování, či
určité tradiční postupy při řešení sociálních problémů vyskytujících se ve společnosti,
které mohou být velmi důležité a určující i z hlediska budoucího přístupu k sociálním
událostem a jejich řešení.

1.1 Vývoj důchodového pojištění na území ČR od 1918
Stejně jako většina právních norem byly Československou republikou po jejím vzniku
převzaty rovněž právní předpisy ze sociální oblasti dříve prováděné RakouskemUherskem1 a teprve postupně byly zpracovávány a zákonodárným sborem přijímány
nové právní předpisy či dosavadní alespoň dočasně novelizovány.
Na území České republiky bylo dělnické důchodové pojištění zavedeno až zákonem č.
221/1924 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří z roku
1924 (účinnosti nabyl dnem 1. 7. 1926). Dříve bylo upraveno pouze penzijní pojištění
ve prospěch soukromých zaměstnanců (1907) nebo penzijní pojištění železničních
zaměstnanců (1921). Poměrně dříve však již bylo zákonnou úpravou řešeno úrazové a
nemocenské pojištění, a to už od konce 19. století.

1

Např. zákon č. 1/1888 ř. z., o úrazovém pojištění dělníků; zákon č. 33/1888 ř. z., o nemocenském
pojištění dělníků; nebo zákon č. 1/1907 ř. z., o penzijním pojištění zřízenců ve službách soukromých a
některých zřízenců ve službách veřejných.
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Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n. byl zákonem skutečně zásadním, a to i s ohledem na další
demokratický vývoj Československa. Z hlediska své materie byl koncipován jako
základní zákon, upravující pojištění všech zaměstnanců (fakticky pouze dělníků),
nebyli-li jím výslovně vyloučeni (zvláštní úprava svědčila například státním
zaměstnancům). Podle tohoto zákona byl z pojištění starobního a invalidního vyplácen
při naplnění podmínek starobní nebo invalidní důchod, a to případně s nimi spojenými
vyrovnávacími příspěvky, dále vdovský či vdovecký důchod, sirotčí důchod a odbytné.
Pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné starší 65 let bylo důležité přijetí
zákona č. 43/1929 Sb. z. a n., který zavedl možnost přiznávání státních sociálních
podpor pro starší zaměstnance, kteří byli nemajetní a vlastního výdělku již neschopní.
Přestože se tedy situace v oblasti sociálního pojištění zlepšovala, lze shrnout, že
organizačně bylo spíše roztříštěné, s upřednostňováním státních zaměstnanců a
rozlišováním dle stavovské příslušnosti.
V roce 1948, tedy po druhé světové válce (právní normy z období okupace nebyly
převzaty jako součást československého právního řádu), přijali tehdejší zákonodárci
zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. Zákon o národním pojištění v sobě
zahrnoval nemocenské pojištění pracovníků a jejich rodinných příslušníků a také
důchodové pojištění. V části týkající se důchodového pojištění však nově nešlo o
důchodové pojištění toliko zaměstnanců, ale poprvé i osob samostatně hospodařících.
Ve stejném roce byla zřízena veřejnoprávní společnost - Ústřední národní pojišťovna,
která hospodařila podle sociálně pojišťovacích principů.
V souvislosti se známými událostmi tzv. vítězného února, však po roce 1948 dochází k
zásadním

změnám

i

v oblasti

sociálního

pojištění.

Bylo

považováno

za

nezpochybnitelné, že centralistickému pojetí řízení veškerých hospodářských a
sociálních procesů bude přizpůsobena i oblast sociálního zabezpečení. Došlo tedy
k tomu, že důchodové pojištění bylo organizačně odděleno od pojištění nemocenského a
dřívější ekonomická samostatnost obou uvedených odvětví byla fakticky likvidována.
Už jako samozřejmost byla přijata skutečnost, že majetek Ústřední národní pojišťovny.
Totéž ostatně bylo provedeno i s majetkem ostatním pojišťoven působících v této
oblasti vedle Ústřední národní pojišťovny.
Příspěvky, které byly do té doby odváděny samostatně v rámci důchodového pojištění a
stejně tak samostatně i rámci nemocenského pojištění, byly ve své podobě zrušeny a
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staly se jednou ze součástí sazeb daně ze mzdy. I tímto způsobem byla vytvořena
jednotná správa sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení bylo výše zmíněnými
změnami zbaveno vlastní ekonomické základny. Financování sociálního zabezpečení
bylo nově řešeno prostřednictvím vyčlenění části finančních prostředků státního
rozpočtu. Velmi záhy se však začaly projevovat nevýhody takto nově nastaveného
způsobu financování sociálního zabezpečení.
Největším negativem byla ta skutečnost, že mezi konkrétními příjmy a výdaji státního
rozpočtu na tyto účely neexistovala v podstatě žádná vzájemná vazba. Jednalo se o
poměrně nepřehledný systém přerozdělování, který znesnadňoval mimo jiné i samotné
posuzování přiměřenosti výdajů v oblasti sociálního zabezpečení. Na jedné straně přímo
sváděl k neúměrným požadavkům, na druhé pak k odkládání řešení akutních sociálních
problémů s poukazem na nedostatek finančních prostředků v rozpočtu.
Zákon č. 99/1948 Sb. byl poprvé korigován novelou v roce 1956, a to zákonem
č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Tento zákon sice zvýšil důchodové nároky u
nově přiznávaných důchodů, bohužel však stejné opatření nebylo provedeno ve vztahu
k důchodům přiznaným před jeho účinností, což vedlo k podstatným rozdílům mezi již
vyplácenými a nově přiznávanými důchody.
Protože stát trpěl určitými hospodářskými potížemi, objevovaly se dokonce tendence
brzdit rozvoj sociálního zabezpečení a někdy dokonce přímo zasahovat do již občany
získaných práv a nároků (na počátku šedesátých let 20. století tak došlo třeba k
progresivnímu zdanění starobních důchodů podle jejich výše, kdy byla výše důchodů
současně omezena s tím, že důchod nesmí ke dni vzniku nároku přesáhnout stanovené
procento výdělku, a to 60 % či 70 % dle pracovní kategorie).
V roce 1969 byl důchodcům poskytnut zvláštní procentní přídavek k důchodům, jehož
cílem mělo být vyrovnání snížení reálné hodnoty důchodů, k čemuž došlo v důsledku
postupného zvyšování životních nákladů. Ke zvýšení důchodů o pevné částky, jejichž
výše byla odstupňována v závislosti na výši důchodu a roku jeho přiznání, pak došlo
k 1. 1. 1976 zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení. K témuž datu bylo
zrušeno zdanění důchodů a došlo ke zvýšení horní hranice, jíž mohly důchody (opět dle
pracovní kategorie) dosáhnout. Zákon č. 121/1975 Sb. jednotně upravoval zabezpečení
všech občanů ve stáří, při ztrátě pracovní schopnosti či při ztrátě živitele a v některých
dalších sociálních situacích. Konstrukce výše důchodů byla i nadále závislá na zařazení
do příslušné pracovní kategorie a na dosaženém výdělku. Vláda (resp. KSČ) se snažila
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získat přízeň obyvatelstva poukazováním na stálé zachovávání „významné sociální
vymoženosti“ – nízké věkové hranici pro přiznání nároku na starobní důchod. Ta činila
u mužů (opět v závislosti na zařazení do pracovní kategorie) 60 let, popř. 55 nebo 58 let,
u žen pak 53 až 57 let podle počtu jimi vychovaných dětí.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, pak byl posledním zákonem v této
oblasti, který byl přijat před změnami, které přinesl listopad 1989. Důchodové
zabezpečení na základě uvedeného zákona se vztahovalo na ekonomicky činné občany,
jimiž byli myšleni pracovníci v pracovním poměru, členové jednotných zemědělských a
výrobních družstev, vojáci z povolání a při splnění dalších podmínek i někteří další
občané. Právní úprava důchodového zabezpečení jednotlivě hospodařících rolníků a
jiných samostatně hospodařících osob byla upravena toliko prováděcím předpisem. I
zákon č. 100/1988 Sb. zachovával systém tří pracovních kategorií pro účely
důchodového zabezpečení, kdy podmínky pro zařazování zaměstnání do tzv.
preferovaných kategorií oproti dřívější úpravě zpřesnil. Přinesl i nový způsob pro
stanovení průměrného měsíčního výdělku (základ pro výpočet důchodů), a to zejména
ve vztahu k rozhodnému období. Rozhodné období bylo stanoveno výhradně jako
desetileté, avšak v jeho rámci se mělo přihlížet pouze k pěti výdělkově nejlepším
kalendářním rokům.
Lze říci, že tím že byl systém financování sociálního zabezpečení nastaven jako pouhá
redistribuce ze státního rozpočtu bez ohledu na jakýkoli vztah mezi výběrem a výdajem
stran pojištění, byl celý systém neprůhledný a vedl k vytracení prvku své vlastní
odpovědnosti za svou vlastní budoucnost.

1.2 Situace po roce 1989
Již v průběhu roku 1990, v návaznosti na program ekonomické reformy, byl připraven
mimo jiné i program sociální reformy. Jedním z prvních kroků bylo organizační
sjednocení nemocenského a důchodového pojištění pod křídla jediného státního orgánu,
kterým se stala Česká správa sociálního zabezpečení.
Očekávaným faktem se stala skutečnost, že program sociální reformy se svými
základními principy promítl i do připravované koncepce důchodového systému. V této
nově připravované koncepci důchodového systému bylo mimo jiné uvedeno, že zásadní
reforma důchodového zabezpečení je nemyslitelná bez celkové přestavby jeho správy a
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způsobu financování. Dalším zásadním konstatováním bylo, že úplná realizace reformy
je možná jen při od státního rozpočtu účelově odděleném financování důchodového
pojištění. Touto logickou cestou, tj. oddělením důchodového fondu a jeho veřejnou
správou, měla být také posílena účast občanů a zaměstnavatelů (tedy vlastních plátců
pojistného) na správě důchodového pojištění a současně na druhé straně oslabeno
administrativní zasahování státních orgánů při jejím provádění.
Započetí procesu oddělování financování sociálního pojištění od státního rozpočtu bylo
zahájeno zavedením plateb na pojistné jakožto samostatné a zvláštní platby mimo
daňový systém od 1. 1. 1993. Následně byl zaveden zvláštní účet důchodového pojištění
jako součást státních finančních aktiv, a to ode dne 1. 1. 1996. Na tomto účtu byly
vedeny prostředky vzniklé jako rozdíl mezi příjmy zaplacené na pojistné na důchodové
pojištění a výdaji vyplacenými na dávky důchodového pojištění. Pojistné na sociální
pojištění však nadále zůstalo přímým příjmem státního rozpočtu, ze kterého byly
hrazeny výdaje na důchodové a nemocenské pojištění.
V tehdy novém zákoně o důchodovém pojištění, který byl přijat v roce 1995 (ve Sbírce
zákonů vyhlášen pod č. 155/1995 Sb.), byla nastavena určitá dynamizace systému
důchodového pojištění. Tato dynamizace spočívala zejména v zakotvení pravidla
o budoucím zvyšování důchodového věku, ale i možnosti předčasného, resp. pozdějšího
odchodu do starobního důchodu (tzv. pružný důchodový věk). Zákonem č. 155/1995
Sb. bylo také rozhodnuto o postupném prodlužování rozhodného období pro zápočet
výdělků pojištěnců. Určitou novinkou, z hlediska odstranění diskriminace v zacházení
s muži a ženami pak bylo zavedení vdoveckých důchodů pro ovdovělé muže.
Nová koncepce důchodového pojištění, která byla sledována zákonem č. 155/1995 Sb.,
přinesla mimo jiné i jednotnou důchodovou soustavu pro všechny osoby výdělečně
činné. V tomto systému již nedochází k diskriminaci či naopak ke zvýhodňování
některých fyzických osob na úkor druhých (dříve byly rozeznávány pracovní kategorie,
přiznávány osobní důchody apod.).
Již v době přípravy citovaného zákona, jak dokládá důvodová zpráva, si byli jeho tvůrci
vědomi toho, že nastavované parametry důchodového pojištění musí zohledňovat
vyvíjející se ekonomickou situaci (zcela odlišnou od situace do roku 1989) spolu
s předpokládaným demografickým vývojem, které mají podstatný dopad na nákladnost
systému a jeho ufinancovatelnost do budoucna. Již v důvodové zprávě z roku 1995 se
uvádí následně nesčetněkrát opakované upozornění: „Při zachování současných
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podmínek nároku na důchod by v důsledku očekávaného vývoje faktorů ovlivňujících
počet příjemců dávek (věkové struktury obyvatelstva, invalidizace, nezaměstnanosti,
porodnosti, úmrtnosti a dalších) došlo k významnému zhoršení poměru mezi počtem
ekonomicky aktivních a neaktivních občanů, které by nepříznivě ovlivnilo financování
důchodového systému. Jako účinné řešení se ukazuje problém neodkládat a co nejdříve
nově stanovit některé podmínky nároku na dávky, přičemž se navrhuje tyto změny
rozložit do dostatečně dlouhodobého časového období, které by umožnilo všem
občanům se na takové řešení připravit2.“.
Již tehdy se rovněž vážně hovořilo o nutnosti vyšší míry příjmů důchodců z penzijního
připojištění, které by doplňovalo příjmy z průběžně financovaného základního pilíře.
Zákon č. 155/1995 Sb. přinesl oproti dřívější právní úpravě podstatné změny, které se
týkaly zejména:
a) zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod,
b) úpravy podmínek nároku na další dávky důchodového pojištění (invalidní
důchod – zrušení stavovské invalidity, 2 pásma pro částečný invalidní důchod;
změny ve vdoveckém důchodu a zavedení vdovského důchodu),
c) rozšíření možností předčasného odchodu do důchodu,
d) zavedení institutu dobrovolného připojištění,
e) umožnění výplaty důchodů do zahraničí.
Kvůli špatné ekonomické situaci v České republice došlo v roce 1997 v rámci
úsporných opatření k úpravě valorizačních podmínek a současně rovněž k omezení
zápočtu některých z náhradních dob pojištění. Po zmíněných relativně drobnějších
úpravách následovala podstatnější úprava systému důchodového pojištění v roce 2001,
kdy došlo ke změně týkající se výše krácení předčasných (resp. zvýšení odložených)
starobních důchodů.
Poměrně významnou úpravou (a ze strany veřejnosti logicky nikoli kvitovanou) bylo
pozměnění podmínek pro další zvyšování věku odchodu do důchodu. Věk odchodu
do starobního důchodu se dle jedné z novel3 zákona č. 155/1995 Sb. z roku 2003 měl u
2

Důvodová zpráva k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Zákon 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.
3
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muže postupně zvyšovat na 63 let. U žen, u nichž byla stále ještě zachována závislost na
počtu vychovaných dětí, se věk odchodu do starobního důchodu měl postupně zvýšit na
59 – 63 let věku. Ve spojitosti s touto úpravou došlo i ke zrušení jednoho z typů
předčasného důchodu (tzv. dočasně kráceného). Poměrně významnou změnou byla i
redukce hodnocení doby studia pro účely důchodového pojištění (od účinnosti novely se
bude doba studia na střední a vysoké škole před 1. lednem 1996 získaná po dosažení
věku 18 let hodnotit nejvýše v rozsahu šesti let, a to jako náhradní doba pojištění
a v rozsahu 80%; doba studia před 1. lednem 1996 získaná před dosažením věku 18 let
se i nadále hodnotila jako doba pojištění, tj. "plnohodnotně"). Stejná novela zrušila
podmínku spočívající v nároku na výplatu starobního důchodu vedle souběžného příjmu
z výdělečné činnosti v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod pouze při
nepřekročení stanovené hranice (dvojnásobek částky životního minima pro jednotlivce),
ale současně zavedla, že pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle souběžného
příjmu z výdělečné činnosti musí být pracovněprávní vztah daného důchodce uzavřen
vždy nejdéle na dobu jednoho roku.
K dalším podstatnějším novelizacím zákona č. 155/1995 Sb. pak došlo například
prostřednictvím zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2008, kdy došlo k rozšíření okruhu osob účastných
důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění, kam byly nově začleněny
i osoby pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I
(lehká závislost). V roce 2007 byl přijat ještě další novelizující zákon4 s účinností dnem
1. července 2007, jež byl reakcí na nález Ústavního soudu (vyhlášený pod
č. 405/2006 Sb.), který zrušil ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která upravovala hodnocení doby péče
muže o dítě jako náhradní doby důchodového pojištění (podrobněji viz níže).
Rokem poměrně bohatým na přijetí právních předpisů, které následně přinesly změny
do důchodového pojištění, byl i rok kalendářní rok 2008. Zákon č. 306/2008 Sb.5
nastavil mimo jiné postupné prodlužování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na
starobní důchod (z 25 let na 35 let včetně náhradních dob pojištění, popř. 30 let bez
4

Zákon č. 152/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
5
Zákon 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.
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těchto dob, určité omezení zápočtu náhradních dob pojištění, pokračování ve zvyšování
důchodového věku u mužů i žen spolu s postupným vyrovnáváním doby odchodu do
důchodu pro muže i ženy, pozitivně hodnocené zvyšování procentní výměry starobního
důchodu za dobu výdělečné činnosti i poté, co pojištěnci vznikl nárok na starobní
důchod při jeho současném pobírání či zrušení podmínky pro nárok na výplatu
starobního důchodu spočívající ve sjednání pracovního vztahu starobního důchodce
nejvýše na dobu jednoho roku. Nově byl uvedeným zákonem vymezen institut
invalidity (nově třístupňová) a provedena byla i řada dalších změn.
Následně byl přijat zákon č. 178/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který přinesl vládě oprávnění
zvýšit jejím nařízením důchody rovněž v tzv. v mimořádném termínu (již při růstu cen
aspoň o 5 %) a pro rok 2008 již od splátky důchodu splatné v srpnu 2008.
Ani v následujících letech nedošlo k zastavení vývoje a právní předpisy z oblasti
sociálního a důchodového zabezpečení přinášely další, často velmi podstatné změny. Za
poměrně razantní můžeme považovat tu, která byla vnesena zákonem č. 220/2011 Sb.6,
který reagoval na nález Ústavního soudu7, jímž byl zrušen § 15 zákona č. 155/1995 Sb.
(s účinností od 30. září 2011), neboť tímto způsobem se v českém důchodovém
pojištění fakticky více prosadí princip zásluhovosti na úkor principu solidarity.
Prostřednictvím zmíněného zákona došlo k podstatné proměně tzv. redukčních hranic,
kdy jsou pravidla pro určení jejich výše za účelem zjištění výpočtového základu
zakotvena přímo v zákoně, kde jsou navázány na průměrnou mzdu, stejně jako je tomu
nově u základní výměry důchodu. Této novely zákonodárci využili též pro další
postupné prodlužování rozhodného období, k pokračování ve zvyšování důchodového
věku i po dosažení důchodového věku dosud stanoveného na 65 let nebo k akceleraci
sjednocování důchodového věku pro muže a ženy.
V tomto rychlém přehledu některých zákonů, které zasáhly úpravu důchodového
pojištění zejména po roce 1995, bych neměla zapomenout ani na zákon
č. 262/2011 Sb.8, podle kterého je držitel osvědčení vydaným Ministerstvem obrany,

6

Zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
7
Publikován pod č. 135/2010 Sb., podrobněji viz dále v textu.
8
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu; účinnost dnem 17. listopadu
2011.
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oprávněn požádat o úpravu výše svého důchodu, pokud tento nedosahuje průměrné výše
platné pro příslušný druh důchodu.
Kalendářní rok 2011 je snad nejpevněji svázán s vyhlášením zákonů č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a
č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, které v zásadě
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013, a kterým se ve své rigorózní práci podrobněji
věnuji. Prostřednictvím posledně jmenovaného zákona bylo do zákona č. 155/1995 Sb.
zakotveno poměrně medializované nové ustanovení § 106a, které řeší problematiku tzv.
„slovenských důchodů“, a to v důsledku rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve
věci C-399/09 ohledně poskytování vyrovnávacího příspěvku českým občanům
bydlícím v České republice, kteří pobírají na základě dob pojištění získaných v bývalém
Československu důchod od Slovenské republiky.9
Nelze nezmínit, že v průběhu předchozích let byla vydána řada nařízení vlády (od roku
1995 celkem 16), jejichž obsahem byla pravidla pro zvyšování důchodů (úprava
procentní či základní výměry), od roku 2012 se tak bude dít prostřednictvím vyhlášek.

9

Soudní dvůr EU rozhodl, že dorovnávání slovenských důchodů formou vyrovnávacího příspěvku není
možné omezovat podmínkou českého občanství a bydliště v České republice, takové omezení by bylo
nepřípustnou diskriminací. Proto bylo rozhodnuto o nové zákonné úpravě, která dorovnávání slovenských
důchodů obecně vylučuje.
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2. Právo na hmotné zabezpečení ve stáří
Mezi hlavní cíle sociální politiky, který není v zásadě zpochybňován, patří beze sporu
přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří. Toto sociální právo je společensky a poměrně
dlouhodobě historicky podmíněné; lze říci, že se jedná o určitý kompromis, potřebný
výsledek dosažený při řešení otázky sociálních potřeb i zájmů té které společnosti.

2.1 Prameny mezinárodního práva a práva EU
Právo na hmotné zabezpečení patří mezi sociální práva, která zaručovala a nadále
zaručuje již např. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 (její článek 22 až
25), či Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
vyhlášený v New Yorku dne 19. prosince 1966 Organizací spojených národů. Jménem
Československé socialistické republiky byl tento pakt podepsán 7. října 1968 a vstoupil
pro ni v platnost dnem 23. března 1976 (Česká republika ke dni 1. ledna 1993
sukcedovala do závazků z Paktu vyplývajících). Ve Sbírce zákonů byl Mezinárodní pakt
o hospodářských, sociálních a kulturních právech vyhlášen pod č. 120/1976 Sb.; dle
článku 10 Ústavy České republiky má přednost před zákonem.
Problematikou přiměřeného hmotného zabezpečení ve stáří se zabývá řada
mezinárodních a mezivládních organizací. Jednou z nejvýznamnějších mezinárodních
organizací, která se touto problematikou zabývá, je Mezinárodní organizace práce, která
sama vydala řadu úmluv k provedení a zaručení tohoto práva.
Základními všeobecnými úmluvami jsou:


Úmluva č. 102 o sociálním zabezpečení (1952)



Úmluva č. 118 o rovnosti zacházení (1962)

Mimo výše jmenovitě uvedené úmluvy byly pro jednotlivé další oblasti sociálního
zabezpečení zpracovány specifické úmluvy, a to např. pro oblast starobního pojištění,
invalidního a pozůstalostního pojištění, pro oblast zdravotní péče nebo i oblast
nemocenského pojištění.
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Důležitou roli na poli sociálních práv odvádí rovněž Rada Evropy, a to jako
mezinárodní organizace největšího počtu evropských států, které jsou v ní zapojeny.
Mezi jí vydanými dokumenty lze do nejdůležitějších řadit Evropskou úmluvu o
sociálním zabezpečení č. 68 z roku 1972, zejména s ohledem na obsaženou úpravu
celého sociálního zabezpečení spolu s jejím významem pro oblast koordinace. Co se
týče oblasti ochrany lidských práv jako celku, nelze v souvislosti s dokumenty
vydanými Radou Evropy alespoň nezmínit Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv
a základních svobod.
Zaručení sociálního práva na hmotné zabezpečení (bylo) je zopakováno Radou Evropy
dále v Evropské sociální chartě10 z roku 1961. Evropská sociální charta je často a
zaslouženě označována jako určitý mezník při úsilí o sjednocování sociální politiky
členských států Rady Evropy, jejím záměrem bylo postavit zájmy sociální na stejný
stupeň jako je tomu u zájmů ekonomických. Evropská sociální charta, stejně jako její
tzv. Dodatkový protokol (1988) byly ze strany České republiky již ratifikovány, a
v platnost pro naši republiku vstoupili v závěru roku 1999.
V neposlední řadě patří mezi důležité dokumenty přijaté Radou Evropy i Evropský
zákoník sociálního zabezpečení (sjednán v r. 1964, postupně ratifikován členskými
státy Rady Evropy, ze strany České republiky ratifikován v roce 2001, v platnost pro ni
pak vstoupil v roce 2001), neboť stanovuje standardy sociální ochrany.
Česká republika je rovněž členským státem Evropské unie, od roku 2004. Předchůdce
Evropské unie, kterým bylo v zásadě Evropské společenství, přijalo v roce 1989
Chartu základních sociálních práv zaměstnanců jako určitou politickou deklaraci (až
v roce 1997 na ni přímo odkázala Amsterdamská smlouva, tedy akt primárního práva
Evropské unie a Charta základních práv zaměstnanců nabyla právní síly). Tato Charta
pak svoji pozornost, jak naznačuje již její název, směřovala k sociálním právům
souvisejícím se zaměstnáním, sociální zabezpečení zde bylo ve své podstatě zmíněno
pouze okrajově.
Další významný dokument vytvoření na půdě Evropské unie je Charta základních
práv Evropské unie, která byla vyhlášena v roce 2000 v Nice. Tento dokument však
byl pouze politickým závazkem, tedy bez závazných právních účinků, proto byl
v následujících letech upravován právě tak, aby se mohl stát dokumentem závazným.

10

Ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášena pod č. 14/2000 Sb. m. s.
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Tyto práce pak vyústily v přijetí Listiny základních práv Evropské unie, která je
dokumentem, který upravuje základní práva občanů Evropské unie a tvoří nedílnou
součást Lisabonské smlouvy11, s níž rovněž vešla v platnost, a to dnem 1. prosince
2009. A právě prostřednictvím ratifikace Lisabonské smlouvy se stala Listina
základních práv Evropské unie právně závaznou.
Protože je Česká republika jedním z členských států Evropské unie, zmíním ještě další
důležité předpisy evropského práva týkající se práva na hmotné zabezpečení ve stáří. Za
účelem ochrany osob, které jsou státními příslušníky členských států EU (také však
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) či jejich rodinnými příslušníky
(případně i jejich pozůstalých) byla přijata Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, kterým se podrobněji
věnuji v kapitole č. 7 této práce.

2.2 Vnitrostátní prameny práva na hmotné zabezpečení ve
stáří
V samotné České republice je toto právo zaručeno ústavním zákonem, kterým je
Listina základních práv a svobod. Konkrétně se jedná o článek 30, který stanoví:
„Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti
k práci, jakož i při ztrátě živitele. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou
pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“.
V odstavci třetím článku 30 Listiny základních práv a svobod je zakotveno pravidlo, že
podrobnosti stanoví zákon. V současné době je tímto zákonem v oblasti hmotného
zabezpečení ve stáří zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří můžeme směle zařadit do obecnějšího
práva na sociální zabezpečení. Právo na sociální zabezpečení, jež je tedy nepoměrně
širší než samotné právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, bylo plně uznáno až
ve 20. století. Od té doby lze mít za to, že stát je povinen realizovat právo na sociální
zabezpečení (a v jeho rámci též právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří) tak,
11

Mezinárodní smlouva uzavřená za cílem reformování institucí Evropské unie a jejího fungování;
podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, v platnost vstoupila dnem 1. prosince 2009.
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aby naplněním ekonomických, sociálních a kulturních práv svých občanů zajistil
důstojnost a svobodný rozvoj osobnosti člověka. Zmíněné právo vychází z přesvědčení,
že je třeba čelit určité lidem vlastní neodpovědnosti a docílit toho, aby občané byli
donuceni postarat se sami o sebe tím, že v době své výdělečné činnosti odložení část
spotřeby, a tímto způsobem by byl omezen rozsah sociální solidarity jen na ty občany,
kteří se o sebe takto (odložením části své spotřeby) objektivně postarat nemohou.
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3. Systém sociálního zabezpečení
Protože je důchodové pojištění pouze jednou z částí systému sociálního zabezpečení,
popisuji v této kapitole v krátkosti celý systém sociálního zabezpečení a jeho jednotlivé
složky. Soustava sociálního zabezpečení je v České republice v současné době
koncipována jako skládanka tří základních složek neboli subsystémů: sociálního
pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Základním určovatelem pro dělení
mezi těmito jednotlivými složkami je zejména způsob jejich financování.
Pro systém sociálního pojištění je charakteristické, že občan je povinen se sám pro
případ v budoucnu nastalé sociální události pojistit (a odvádět stanovené pojistné), popř.
jej může pojistit někdo jiný (např. stát, zaměstnavatel apod.). V případě financování
systému státní sociální podpory platí, že občanem odváděné daně jsou směřovány do
státního rozpočtu, odkud jsou pak při splnění zákonem stanovených podmínek naopak
vypláceny jednotlivé dávky státní sociální podpory. Způsobem financování ze státního
rozpočtu je sociální pomoc státní sociální podpoře podobná, zásadní rozdíl pak spočívá
ve skutečnosti, že pro výplatu dávek nejsou v zásadě stanoveny požadavky na předem
definované finanční odvody občana do státního rozpočtu.

3.1 Sociální pojištění
Tento subsystém sociálního zabezpečení je tvořen několika druhy pojištění. Jedná se
o důchodové pojištění, pojištění nemocenské a v zásadě sem lze podřadit i veřejné
zdravotní pojištění. Tento subsystém zabezpečuje na něm zúčastněné osoby pro případ
dosažení stanoveného věku (stáří), invalidity či ztráty živitele, a dále pro případ nemoci,
těhotenství a mateřství, stejně jako ošetřování nemocného člena rodiny.
Stávající systém sociálního pojištění však není klasickým pojistným systémem. Jeho
příjmy, stejně jako výdaje jsou spojeny se státním rozpočtem. Rovněž není dostatečně
vypovídající relace mezi odvedeným pojistným a vyplácenou dávkou (fakticky tedy
není v odpovídající míře uplatňován princip ekvivalence mezi příjmy a výdaji, byť by se
tento princip měl postupně prosadit ve větší míře, než tomu bylo ještě donedávna, a to
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v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu12) atd. Součástí sociálního pojištění je vedle
výše uvedených stále ještě i dávka, která je ze mzdy zaměstnance odváděna ve prospěch
státní politiky zaměstnanosti.
Ústředním znakem sociálního pojištění založeného v České republice zákonem je jeho
povinnost. Tímto znakem se zákonné sociální pojištění odlišuje od pojištění, které je
založeno na dobrovolnosti, tedy pojištění soukromého. Povinné sociální pojištění
s sebou přináší jako velký klad vysoký stupeň všeobecnosti (velký počet pojištěnců),
kterýžto klad je ještě podpořen podstatně nižšími správními náklady, než jaké jsou
naopak navázány na provozování soukromého pojištění.

Další výhodou povinného

pojištění lze nalézt v umožnění překonání bariéry pojistitelnosti rizik, jež je typicky
spojena s pojištěním soukromým (například rizika nezaměstnanosti, jež v soukromém
pojišťovnictví uvažováno jako nepojistitelné, v lepším případě alespoň obtížně
pojistitelné, neboť tzv. „tržní selhání“ je tu jevem spíše typickým).
Sociální pojištění je z hlediska občanů velmi preferovaným statkem. Důvodem je ta
skutečnost, že by i při současné existenci soukromého pojistného trhu nelze vyloučit
nutnost případného státního zásahu, neboť podceňování sociálních rizik ze strany části
obyvatelstva je v zásadě pravidlem (samozřejmě toto určité „podceňování“ nemusí být
založeno pouze v necítění odpovědnosti zabezpečení sebe sama, případné blízkých, do
budoucnosti, ale též z objektivního důvodu spočívajícího např. v nedostatku finančních
prostředků, který neumožňuje jejich odkládání pro možnou budoucí nepříznivou
situaci). Obecně se vychází z názoru, že stát nemůže ponechat v bídě své občany, např.
seniora jen proto, že si nezajistil (bez sledování z jakého důvodu) odpovídající
zabezpečení na své stáří. Zde se tedy uplatní výše zmíněné právo na přiměřené hmotné
zabezpečení ve stáří, které zaručuje Listina základních práv a svobod, stejně jako
mnoho dalších mezinárodních úmluv týkajících se sociální oblasti.
Sociální pojištění je financováno příspěvky placenými zaměstnanci a zaměstnavateli
nebo osobami samostatně výdělečně činnými, které se hradí podle zákona o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Nemalou roli sehrávají podstatnou úlohy rovněž
státní dotace, a to v situaci, kdy dochází k deficitu systému sociálního pojištění.

12

Pl.ÚS 8/07; ve Sbírce zákonů vyhlášeno pod č. 135/2010 Sb.
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Nárok na dávky vyplácené ze systému sociálního pojištění pro pojištěnce je spojen
s placením pojistného či s délkou jeho zaměstnání. Tím, že pojištěnec řádně odvádí
příslušné platby pojistného, se tak sám pojištěnec preventivně zabezpečuje. V některých
případech dokonce může do určité úrovně ovlivnit rozsah svého vlastního budoucího
zabezpečení. Sociální potřebnost daného jedince se v klasickém systému sociálního
pojištění nezjišťuje.
„Sociální pojištění je vybudováno na principech vzájemnosti a solidarity. Vzájemnost
chápeme jako pomoc poskytovanou jednotlivým osobám, které ji potřebují, z prostředků
od ostatních participantů, a solidaritu vnímáme buď jako generační (intergenerační),
tj. solidaritu mladých se starými (např. u starobního důchodu), nebo jako solidaritu
uvnitř generací (intragenerační), tj. solidaritu zdravých s nemocnými, či solidaritu
bohatých s chudými. Uplatní se zde i další principy, jako je princip zásluhovosti (nárok
na dávku přísluší ve výši, v jaké bylo dosaženo osobním přičiněním), nebo princip
rovnosti (ve smyslu stanovení stejných pravidel, podle nichž se dávka přiznává).“13
Jak bylo výše zmíněno, do systému sociálního pojištění můžeme zařadit i veřejné
zdravotní pojištění s ohledem na skutečnost, že jeho financování se uskutečňuje
obdobným způsobem jako u pojištění důchodového nebo nemocenského. Účelem
a smyslem veřejného zdravotního pojištění je uhrazení nákladů zdravotní péče, která
byla poskytnuta pojištěncům. Zdravotní pojišťovna provádí úhradu plateb za zdravotní
péči poskytnutou svým pojištěncům ze systému veřejného zdravotního pojištění a podle
smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními. Tento systém je financován
prostřednictvím pojistného získávaného z odvodů od pojištěnců a zaměstnavatelů.
Určitá „nestandardnost“ české soustavy sociálního zabezpečení je oddělení zdravotního
pojištění od pojištění nemocenského, resp. celého sociálního pojištění. Toto oddělení
zdravotního a nemocenského pojištění je jak v rovině právní úpravy, tak v oblasti
organizačního uspořádání a provádění, ale i v rovině jejich financování a správy.

3.2 Státní sociální podpora
Prostřednictvím tohoto subsystému sociálního zabezpečení stát prostřednictvím
sociálních dávek pomáhá potřebným občanům krýt náklady na výživu a ostatní základní

13

TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002. Kapitola VIII,
Financování sociálního zabezpečení, s. 109. ISBN 80-7179-669-7.
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osobní potřeby při zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, definovaných sociálních událostech. Sociální dávky vyplácené
potřebným jsou zcela hrazeny ze státního rozpočtu, a to bez spojitosti s předchozím
odváděním pojistného.

3.3 Sociální pomoc
Oblast sociální pomoci prošla v nedávné minulosti rozsáhlými reformami, které měly
přinést zjednodušení, zvýšení efektivity, ale i vyšší participaci těch, kteří ji využívají.
Právní

úprava

sociální

pomoci

je

založena

zákonem

č.

111/2006

Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dále je právní úprava sociální
pomoci upravena zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Sociální pomoc je určena osobám, které nemají dostatečné příjmy, v důsledku čehož se
nacházejí ve stavu hmotné nouze nebo jiné nepříznivé životní situaci, kterou nejsou
schopny řešit. Nastavení tohoto systému by mělo tyto osoby motivovat k aktivnímu
přístupu zajistit si prostředky k uspokojení svých životních potřeb. Sociální pomoc je
však zároveň určitou zárukou, že sociální ochrana bude poskytnuta skutečně každému,
kdož bude potřebný.
Systém sociální pomoci je určen k napomáhání řešení nárazových životních situací,
nikoli dlouhodobého nepříznivého stavu. Nastalé sociální události je snaha vyřešit spíše
za pomoci poskytnutí odpovídajících služeb, byť samozřejmě i zde jsou nadále
poskytovány dávky pro řešení hmotné nouze občana nebo dávky s účelovým určením.
Zákon č. 111/2006 Sb. sám vymezuje situace, které jsou spojené s nedostatečným
zabezpečením základní obživy (příspěvek na živobytí), bydlení (doplatek na bydlení) a
mimořádnými událostmi (mimořádná okamžitá pomoc).
Co se týče sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., platí určité
pravidlo, že tyto se poskytují jako individualizované (a na základě uzavřené smlouvy,
realizuje se zde tedy smluvní princip), a to poté, co nepostačovalo poskytnutí
příslušných informací osobě v nepříznivé životní situaci a tato ji tedy nemohla vlastními
silami a sama vyřešit. Sociální služby se rozpadají do tří kategorií, a to na (i) sociální
poradenství, (ii) služby sociální péče a (iii) služby sociální prevence. Sociální služby
mohou být poskytovány jako (i) pobytové, (ii) ambulantní nebo (iii) terénní.
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Zákon č. 108/2006 Sb. definuje jednotlivé sociální služby členěné do výše popsaných
kategorií. Z důvodu omezení rozsahu této práce mohu jednotlivé sociální služby toliko
vyjmenovat. Mezi služby sociální péče jsou řazeny služby: osobní asistence;
pečovatelská služba; tísňová péče; průvodcovské a předčitatelské služby; podpora
samostatného bydlení; odlehčovací služby; centra denních služeb; denní stacionáře;
týdenní stacionáře; domovy pro osoby se zdravotním postižením; domovy pro seniory;
domovy se zvláštním režimem; chráněné bydlení; sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče. Mezi služby sociální prevence pak patří: raná
péče; telefonická krizová pomoc; tlumočnické služby; azylové domy; domy na půl
cesty; kontaktní centra; krizová pomoc; nízkoprahová denní centra; nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež; noclehárny; služby následné péče; sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; sociálně terapeutické dílny;
terapeutické komunity; terénní programy; a sociální rehabilitace.
Zákon o sociálních službách upravuje rovněž peněžitou dávku – příspěvek na péči,
který má sloužit k tomu, aby si ten, kdo určitou sociální službu potřebuje, tuto mohl
obstarat, resp. ji byl schopen rovněž uhradit. Výše příspěvku na péči poskytovaná
obecním úřadem obce s rozšířenou působností je odstupňována v závislosti na stupni
závislosti potřebné osoby na pomoci jiné fyzické osoby a věku potřebné osoby.
Ve vztahu k systému sociální pomoci je třeba zmínit i zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, res. jeho prováděcí vyhlášku
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením. Uvedený zákon upravuje mimo jiné poskytování tzv.
příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku (tou může být i motorové
vozidlo nebo vodicí pes), kterou si však osoba zdravotně postižená může rovněž za
zákonem stanovených podmínek vypůjčit. Zákon č. 329/2011 Sb. stanoví rovněž
pravidla týkající se průkazu osoby se zdravotním postižením, resp. s ním spojenými
nároky.
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4. Platná právní úprava důchodového
pojištění v ČR
Důchodového pojištění a jeho právní úprava je stále, i po přístupu České republiky
k Evropské unii, v pravomoci českých zákonodárců. To znamená, že tuto problematiku
stále upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o základní hmotněprávní úpravu upravující důchodové pojištění.
Uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996 a od té doby byl mnohokrát
novelizován.
Právní úpravu dalších částí problematiky důchodového pojištění je třeba hledat ale též
v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně je stanoveno,
kdo je poplatníkem pojistného na důchodové pojištění, jaké jsou jeho povinnosti s tím
související a rovněž výše sazeb pojistného.
Dalším souvisejícím zákonem je zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis mimo jiné
vymezuje orgány příslušné k provádění sociálního zabezpečení a jim stanovené úkoly
při provádění důchodového pojištění. Vedle toho vymezuje i povinnosti a oprávnění
pojištěnců a zaměstnavatelů ve vztahu k důchodovému pojištění.
Český důchodový systém se v současné době, v roce 2012, skládá ze dvou částí, což by
se však od začátku kalendářního roku 2013 mělo změnit tím, že přibude nová část penzijní spoření, které bude tvořit tzv. druhý pilíř. První je povinné základní důchodové
pojištění. Tato základní část důchodového systému spočívá na principu dávkově
definovaném, který je průběžně financován (tzv. PAYGO). Důchod ze základního
důchodového pojištění je vyplácen více než 99 % obyvatel poté co dosáhnout věkové
hranice nutné pro nárok na starobní důchod.
V současné době stále ještě druhou (od roku 2013 by však mělo jít o tzv. třetí pilíř
důchodového pojištění) českého důchodového systému je dobrovolné doplňkové,
kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Toto připojištění je
postaveno na principu příspěvkově definovaném systému (blíže v kapitole č. 7).
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Důchody přiznávané z tohoto pilíře se stále ještě podílejí na příjmech současných
důchodců spíše zanedbatelnou měrou.
Účast na důchodovém pojištění je povinná pro fyzické osoby, jež jsou vyjmenovány
v ustanovení § 5 zákona (tj. zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnanci činní na
základy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, soudci, poslanci
Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky, osoby samostatně
výdělečně činné, dále studenti, uchazeči o zaměstnání, osoby pečující o taxativně
vymezené osoby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce aj.).
Důchodového pojištění se za určitých podmínek mohou další fyzické osoby účastnit
dobrovolně, a to osoby starší 18 let, které k účasti na tomto pojištění podají přihlášku.
Z důchodového pojištění se při splnění stanovených podmínek následně poskytují tyto
důchody:


starobní



invalidní (invalidita prvního, druhého a třetího stupně)



vdovský a vdovecký



sirotčí.

Důchod se skládá ze dvou složek, a to


ze základní výměry stanovené procentní sazbou z průměrné mzdy14 a



z procentní výměry stanovené procentní sazbou z výpočtového základu.

Na tyto důchody mají nárok nejen občané České republiky, ale rovněž všichni občané
členských států Evropské unie, a to za stejných podmínek jako občané ČR, pokud v ČR
platili příspěvky na důchodové pojištění – jako zaměstnanci či podnikatelé. Pro všechny
občany členských států Evropské unie se uplatní princip rovného zacházení spolu
s principem sčítání dob pojištění.

14

Do nabytí účinnosti zákona č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dne 30. 9. 2011, jež byl přijat z důvodu
potřebné reakce zákonodárce na nález Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., byla základní
výměra důchodů stanovena pevnou částkou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby
pojištění a výši výdělků.
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4.1 Principy důchodového pojištění
Důchodové pojištění má desítky let dlouhou tradici i v našem státě. Současný systém,
který je zakotven zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, je postaven na principu stanovícím účast na tomto pojištění pro
téměř všechny ekonomicky aktivní osoby.
Dále

je

důchodové

pojištění

založeno

na

principu

jednotné

úpravy,

tzn.

pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné, i pro jiné skupiny pojištěnců platí
stejné podmínky pro odvádění plateb pojistného ve stanovené výši, tak pro výplatu
důchodů (rozdílná úprava např. ve Francii, kde jsou zvláštní samostatné právní úpravy
pro určité skupiny osob; samostatná právní úprava byla v minulosti uplatňována na
území České republiky, např. pro družstevní rolníky – zrušeno s účinností k 1. 1. 1976).
Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení (nikoli v oblasti plateb či
dávek důchodového pojištění) platí určité odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci,
policisté, celníci, hasiči).
Dalším výrazným základním znakem prvního pilíře důchodového pojištění je povinná
účast na systému důchodového pojištění. Neexistuje zde možnost jakýmkoli způsobem
se vyvázat z placení příspěvků na důchodové pojištění. Naopak v určitých případech se
fyzická osoba na základě svého rozhodnutí může přihlásit k dobrovolné účasti na
důchodovém pojištění15. Tomuto pak na druhé straně odpovídá obligatornost dávek
z důchodového pojištění. Pokud pojištěnec splní zákonem stanovené podmínky, pak má
tedy na důchod právní nárok. Jde v podstatě o reflexi článku 30 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, který stanoví, že „občané mají právo na přiměřené
zabezpečení ve stáří…“.
Určitý pocit jistoty pojištěncům pak může přinášet vědomí, že důchody jsou
garantovány státem (jsou obligatorní součástí výdajů státního rozpočtu). Za zásadní je
nezbytné považovat také skutečnost, že pojištěnec se může domáhat ve věcech
důchodového pojištění soudní ochrany u nezávislého soudu. S tímto dále bezprostředně
souvisí princip ochrany nabytých práv, neboť přechodná ustanovení v novelách
příslušných právních předpisů zajišťují, aby zůstaly zachovány nároky na dávky, které
pojištěnec získal podle předpisů dřívějších (aby nedocházelo ke krácení na již nabytých
právech).

15

§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Všichni pojištěnci (osoby vyjmenované zákonem) odvádějí předem jim známé (opět
zákonem definované) stanovené pojistné určené z tzv. vyměřovacího základu. Celková
sazba pojistného na důchodové pojištění činí v současné době 26 % z vyměřovacího
základu. Pokud je pojištěnec zaměstnancem, pak odvádí ze své mzdy prostřednictvím
svého zaměstnavatele podíl na pojistném ve výši 6,5 %. Zaměstnavatel pojištěnce
odvádí současně dalších 19,5 % tak, aby se dosáhlo stanovené celkové sazby ve výši 26
%. Jestliže je pojištěnec osobou samostatně výdělečně činnou, platí si toto pojištění
sám, a to měsíčním odváděním příslušných záloh, které jsou následně ročně
zúčtovávány.
V důchodovém pojištění se poměrně výrazně (v České republice je diskutováno,
zejména mezi ekonomy, zda tomu není až v příliš velké míře) uplatňuje princip
solidarity, a to především pojištěnců s vyššími příjmy s pojištěnci s nižšími příjmy.
Projevem tohoto principu v praxi je způsob stanovení výše důchodu, neboť od určité
výše se základ pro výpočet důchodu redukuje, tj. nezohledňuje se plně (v tomto směru
došlo v nedávné době k určitým změnám, které jsou popsány níže). V důchodovém
pojištění se zcela přirozeně a po dlouhá desetiletí uplatňuje solidarita osob ekonomicky
aktivních s osobami, které již pobírají důchody ze systému důchodového pojištění,
neboť aktuálně vybrané pojistné na důchodové pojištění je fakticky ihned používáno
k úhradě vyplácených důchodů; uplatňuje se tak princip tzv. průběžného financování
(vybrané pojištění se průběžně spotřebovává a nevytvářejí se žádné kapitálové fondy,
které by mohly být použity v budoucnu). Někdy se v této spojitosti hovoří o tzv.
mezigenerační solidaritě. V rámci již proběhnuvších dílčích reforem (zde například
v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu16) došlo k posunu k většímu uplatnění principu
zásluhovosti (tj. ti, kteří na pojistném odvedli během své výdělečné činnosti více,
později budou dostávat tomu odpovídající vyšší důchody).
Pro občany je významným rysem důchodového pojištění i jeho dynamičnost.
Dynamičnost důchodového pojištění spočívá v aktualizaci hodnoty příjmů pojištěnce při
výpočtu jeho důchodu prostřednictvím použití koeficientu nárůstu všeobecného
vyměřovacího základu. Nikoliv nepodstatná je v tomhle směru skutečnost, že nejsou
stanoveny hranice, které by shora omezovaly výši důchodů.

16

Sp. zn. Pl. ÚS 8/07, popř. vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 135/2007 Sb., dostupné též z www zdroje
na <http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65742&pos=1&cnt=4&typ=result>
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4.2 Doba pojištění a věková hranice pro odchod do důchodu
Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a
dosáhl stanoveného věku (možnost tzv. předčasného důchodu viz kapitola 4.11 níže).
Potřebná doba pojištění17 je odstupňována v závislosti na tom, v jakém kalendářním
roce dosáhl pojištěnec věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. Potřebná
doba pojištění se postupně prodlužuje, a to od 25 let u pojištěnce, který dosáhl aspoň
tzv. důchodového věku před rokem 2010, po 35 let u pojištěnce, který dosáhne
důchodového věku po roce 2018. Toto postupné prodlužování potřebné doby pojištění
bylo do zákona č. 155/1995 Sb. zakomponováno jako jedna z parametrických změn
s ohledem na demografický a hlavně ekonomický vývoj české společnosti.
Nárok na starobní důchod má rovněž pojištěnec, který sice nesplnil podmínku potřebné
doby pojištění jak je uvedena v odstavci prvním § 29 zákona č. 155/1995 Sb., avšak
získal opět alespoň stanovenou dobu pojištění (opět odstupňováno obdobně jako
v předchozím případě (a to od doby 15 let do 20 let potřebné doby pojištění), a tento
pojištěnec dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, resp. v následujících kalendářních
letech věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený dle § 32 zákona
č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro muže stejného data narození (viz
příloha č. 1 obsahující tabulku důchodového věku pojištěnců narozených v období let
1936 až 1977).
Průběžně dochází ke zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. Jedná se
o jednu z parametrických změn, která má přispět k ekonomické udržitelnosti systému
důchodového pojištění. Důchodový věk se postupně zvyšuje již počínaje rokem 1996.
Od počátku docházelo ke zvyšování tak, aby se důchodový věk prodloužil každoročně
o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen. Tímto způsobem mělo být postupně dosaženo
stejné věkové hranice pro muže a bezdětné ženy 63 let v roce 2013. Důchodový věk
ostatních žen měl být podle představ při přijímání zákona č. 155/1995 Sb., resp. i
v několika následujících letech, nadále diferencován podle počtu vychovaných dětí, a to
v rozmezí 59 - 62 let.
V souvislosti se stárnutím populace bylo v dalších letech logicky rozhodnuto o dalším
zvyšování věkové hranice pro možný odchod do starobního důchodu, neboť se zhoršuje
poměr mezi počtem obyvatel v produktivním a postproduktivním věku. V minulých

17

§ 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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letech byl novelou zákona č. 155/1995 Sb. svázán důchodový věk s dosažením věku 65
let.
Jedna z četných novel přijatých v roce 201118 přinesla nová pravidla pro další zvyšování
důchodového věku a současně pro urychlení sjednocení důchodového věku pro muže a
ženy (již bez ohledu na počet vychovaných dětí). Zvyšování důchodového věku u mužů
bude pokračovat pravidelně o 2 měsíce ročně (i po dosažení dříve stanovené hranice 65
let), a to bez konkrétního stanovení cílové výše důchodového věku. U žen, které se
narodily v roce 1956 či později, se tempo zvyšování důchodového věku podstatným
způsobem zrychluje, a to na 6 měsíců (z dřívějších 4 měsíců) ročně. Cílem této změny
úpravy důchodového věku je sjednocení jeho hodnoty u mužů i žen. K dosažení tohoto
cíle by pak mělo dojít v roce 2041, a to u osob, které se narodily v roce 1975, a které
v roce 2041 dosáhnou důchodového věku 66 let a 8 měsíců.
Graf – zvyšování důchodového věku

Zdroj: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

V České republice se v posledních dvou desetiletích významně zvýšil průměrný věk,
stejně tak se nadále zvyšuje střední délka života při dosažení důchodového věku. Podle
vlády České republiky by v jí předloženém vládním návrhu zákona, které obsahuje nově
18

Zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
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nastavované tempo zvyšování věku odchodu do starobního důchodu mělo fakticky
odpovídat odborníky obecně očekávanému růstu střední délky života, to znamená že
v průměru nedojde u průměrné doby, kterou pojištěnci stráví ve starobním důchodu
(průměrné doby pobírání starobního důchodu) ani po sjednocení důchodového věku
nepoklesne nějakým zásadním způsobem pod hranici 20 let.

Graf – střední délka života při dosažení důchodového věku
střední délka života
32
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muž
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rok narození

Zdroj: Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Skutečnost záležející v růstu střední délky života vedoucí ke stárnutí populace České
republiky, spolu s poměrně nízkou natalitou, ovlivňuje finanční stabilitu základního
důchodového pojištění. Toto ovlivnění je negativní, neboť je způsobeno snižováním
podílu osob odvádějících pojistné ve vztahu ke zvyšujícímu se počtu osob pobírajících
důchod z průběžně financovaného prvního pilíře důchodového pojištění.
Sjednocení důchodového věku na stejnou hodnotu u mužů i žen (bez ohledu na počet
vychovaných dětí vede k přijetí principu rovného zacházení s muži i ženami v sociálním
zabezpečení a tedy k odstranění přetrvávajících rozdílů mezi těmito skupinami, které již
v současné době i vzhledem k proměnám české společnosti a českých rodin jako
takových nemají své opodstatnění. Ostatně tato u nás doposud přetrvávající diferenciace
důchodového věku žen dle počtu jimi vychovaných dětí je ve světě zcela ojedinělá.
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4.3 Okruh pojištěných osob
Zákon č. 155/1995 Sb. vymezuje ve svém § 5, které fyzické osoby jsou účastny
důchodového pojištění. Již na samém počátku můžeme osoby účastnící se důchodového
pojištění rozdělit do dvou základních skupin, a to z hlediska toho, zda pro jejich účast
na důchodovém pojištění postačuje pouze ta skutečnost, že jsou vyjmenované v tomto
zákoně, nebo zda musí navíc splnit určité další zákonem stanovené podmínky (účastnit
se nemocenského pojištění19, dosáhnout určitého příjmu či podat přihlášku právě
k účasti na důchodovém pojištění).
V zásadě lze uvést, že pojištěnci tvořící okruh osob výdělečně činných se účastní
důchodového pojištění právě na základě té skutečnosti, že jejich výdělečná činnost
svým rozsahem založila jejich účast na nemocenském pojištění. Jedná se například
o zaměstnance v pracovním poměru (bez ohledu zda je tento sjednán na dobu určitou či
neurčitou, zda byl založen pracovní smlouvou nebo jmenováním, zda je sjednán na
plnou týdenní pracovní dobu nebo pouze na kratší pracovní úvazek), ale i zaměstnance
činné na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce (zde je účast
na nemocenském pojištění založena v případě, pokud odměna dosažená na jejím
základě, popř. úhrn odměn z více dohod ve stejném kalendářním měsíci k témuž
zaměstnavateli přesáhne částku 10 000 Kč), nebo o příslušníky Policie České republiky,
resp. dalších ozbrojených sborů atd.
Důchodového pojištění se rovněž účastní osoby samostatně výdělečně činné, a to tehdy,
pokud svou samostatnou výdělečnou činnost vykonávají na území České republiky a
současně splňují zákonem č. 155/1995 Sb. stanovené podmínky (viz níže). V případě
osob samostatně výdělečně činných není podmínkou účasti na důchodovém pojištění
účast na nemocenském pojištění, neboť toto je pro ně dobrovolné.
Početně nejmenší skupinou pojištěnců účastnících se důchodového pojištění jsou osoby,
které se jej účastní dobrovolně na základě svého rozhodnutí a při splnění zákonem
vymezených podmínek20. Tuto skupinu pojištěnců lze rozdělit na dvě podmnožiny, kdy
první bude tvořena osobami, u nichž je jejich dobrovolná účast na důchodovém
pojištění spojena s některou v zákoně uvedenou skutečností, u druhé podmnožiny
pojištěnců dobrovolně se účastnících tak tomu nebude (podrobněji viz níže).

19
20

Viz § 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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4.3.1 Osoby samostatně výdělečně činné
Kdo je považován za osobu samostatně výdělečně činnou pro účely důchodového
pojištění si definuje sám zákon o důchodovém pojištění21. Zákon o důchodovém
pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou tu osobu, která vykonává
samostatnou výdělečnou činnost anebo osobu, která spolupracuje při výkonu
samostatné výdělečné činnosti, lze-li její příjmy dosažené prostřednictvím definovaných
činností považovat za příjmy z podnikání podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínkou rovněž je, že tato
osoba již musela ukončit povinnou školní docházku a dosáhnout věku alespoň 15 let.
Bez splnění podmínky ukončení povinné školní docházky a dosažení věku alespoň 15
let, nelze osobu považovat za osobu samostatně výdělečně činnou.
Zákon o důchodovém pojištění následně definuje, co považuje za výkon samostatné
výdělečné činnosti (např. provozování živnosti podle živnostenského zákona, podnikání
v zemědělství podle zvláštních předpisů, činnost společníka veřejné obchodní
společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti ve prospěch dané společnosti,
či výkon umělecké či jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů v případě
soustavného výkonu této činnosti).
Samostatná výdělečná činnost se v rámci důchodového pojištění rozděluje (od 1. 1.
2004) na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost. Zákon č. 155/1995 Sb. určuje, co považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost; činnost, která takto definovaná není, je pak hlavní samostatnou výdělečnou
činností. Samostatná výdělečná činnost je považována považuje za vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost tehdy, pokud osoba samostatně výdělečně činná, která není účastna
nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, v daném kalendářním roce
a) vykonávala zaměstnání (tj. činnost zakládající účast na nemocenském pojištění
zaměstnanců, popř. u některých osob – společníků některých společností,
prokuristů apod. - účast na důchodovém pojištění; za zaměstnání je zde třeba
považovat i činnost, která zakládá účast na sociálním zabezpečení v souladu
s právními předpisy státu, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení, anebo státu, který aplikuje koordinační
nařízení);

21

§ 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod;
c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo
nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží
z nemocenského pojištění zaměstnanců, či osobně pečovala o osobu mladší 10
let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I až stupni IV (úplná závislost),
pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije
s osobou samostatně výdělečně činnou ve společné domácnosti, není-li osobou
blízkou;
d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, a nejedná
se o vojáka z povolání, nebo výkon civilní služby;
e) byla nezaopatřeným dítětem.
Osoba samostatně výdělečně činná nemá stanovenu povinnost doložit důvody pro
výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které již Česká správa sociálního
zabezpečení vede ve své evidenci nebo takovéto údaje může získat v elektronické
podobě. Je však povinna veškeré skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti
oznámit nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za nějž chce být
považována za osobu vykonávající toliko vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
Osoba samostatně výdělečně činná je účastna důchodového pojištění v kalendářním
roce po tu dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Ode dne
1. 1. 2011 je osoba samostatně výdělečně činná považována za vykonávající hlavní
samostatnou výdělečnou činnost také v kalendářních měsících, ve kterých je účastna
nemocenského pojištění OSVČ i jen po část měsíce. Po dobu, po kterou osoba
v kalendářním roce vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je účastna
pojištění v případě, že její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu
výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce
minimálně stanovené rozhodné částky. Výše rozhodné částky je stanovena na 2,4
násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za
kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje
účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího
základu. Jsou-li dány podmínky stanovené zákonem, rozhodná částka snižuje. Osoba
samostatně výdělečně činná je účastna důchodového pojištění rovněž po dobu, po
kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v případě, že se přihlásila
k účasti na důchodovém pojištění.
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Vykonává-li osoba hlavní samostatnou výdělečnou činnost, vzniká jí účast na
důchodovém pojištění 1. 1. kalendářního roku, v němž tuto činnost vykonávala, anebo
prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém došlo se změně samostatné výdělečné
činnosti z vedlejší na hlavní. Nově dochází ke vzniku účasti též prvním dnem
kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná byla účastna
nemocenského pojištění při výkonu své vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Účast
na důchodovém pojištění však vznikne v každém případě nejdříve dnem, kdy tato osoba
začala vlastní činnost, k jejímuž výkonu byla oprávněna, vykonávat.
Účast na důchodovém pojištění u osoby vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou
činnost zanikne 31. 12. kalendářního roku, v němž vykonávala hlavní samostatnou
výdělečnou činnost, nebo posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém se její hlavní
samostatná výdělečná činnost změnila na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jenž
účast na důchodovém pojištění nezakládá, anebo posledním dnem kalendářního měsíce,
ve kterém byla naposledy účastna nemocenského pojištění, pokud trvá důvod pro
vedlejší činnost, jež však není vykonávána v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém
pojištění.
Osobě, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pak vzniká účast na
důchodovém pojištění dnem 1. 1. kalendářního roku, ve kterém dosáhla zákonem
stanoveného příjmu, nebo ve kterém se přihlásila k účasti na tomto pojištění. Opět však
nejdříve dnem, v němž začala vykonávat činnost, k níž byla oprávněna. Naopak její
účast na pojištění zaniká k 31. 12. kalendářního roku, v němž byla účastna důchodového
pojištění z důvodu dosažení stanoveného příjmu či ve kterém se k účasti sama
přihlásila.
V obou případech zaniká účast osoby samostatně výdělečně činné na důchodovém
pojištění nejpozději dnem, kdy ukončila samostatnou výdělečnou činnost, došlo
k zániku jejího oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo svůj výkon
samostatné výdělečné činnosti tato osoba pozastavila.
Vedle povinnosti odvádět příslušné pojistné je v oblasti důchodového pojištění osobě
samostatně výdělečně činné uložena oznamovací povinnost místně příslušné (dle místa
trvalého pobytu, popř. dle místa výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud nemá
osoba samostatně výdělečně činná na území České republiky trvalé bydliště) správě
sociálního zabezpečení. Povinnost oznámení se vztahuje mimo jiné na oznámení dne
zahájení (popř. znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při
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výkonu samostatné výdělečné činnosti, ukončení samostatné výdělečné činnosti, zániku
oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, nebo dne, od něhož nevykonává
zaměstnání či nemá nárok na výplatu rodičovského příspěvku atd. Oznamovací
povinnost je třeba splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, v němž nastala skutečnost takovouto povinnost zakládající

4.3.2 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
Osoba, která nespadá do okruhu pojištěnců, kteří jsou „přímo“ ze zákona účastni
důchodového pojištění, se může rozhodnout o své dobrovolné účasti na něm.
Předpokladem je pak podání přihlášky k účasti na tomto pojištění. Dobrovolná účast na
důchodovém pojištění je od 1. 1. 1996 v zásadě umožněna osobám, které jsou starší 18
let. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdéle do dne
bezprostředně předcházejícího dni vzniku nároku na starobní důchod dané osoby. Osoba
dobrovolně účastna důchodového pojištění může samozřejmě kdykoli podat tzv.
odhlášku z dobrovolné účasti (zde není stanoven příslušný formulář, postačuje např.
prostý dopis, z něhož vyplývá vůle pojištěnce jednoznačným způsobem, jedinou
podmínkou je dodržení písemné formy). V tomto případě zanikne účast pojištěnce na
důchodovém pojištění nejdříve dnem, ve kterém se z účasti na důchodovém pojištění
odhlásil, resp. dnem, který uvedl v odhlášce, nastane-li tento později, než bude odhláška
doručena. V zákonem stanovených případech, tzn. nastanou-li kvalifikované důvody,
kdy již nejsou nadále splněny podmínky pro dobrovolnou účast na důchodovém
pojištění, musí pojištěnec odhlášku podat (nejde o jeho dobrovolné rozhodnutí), a to do
8 dnů.
Přihlášku podává osoba příslušné správě sociálního zabezpečení; příslušnost se řídí
podle místa trvalého bydliště občana. V případě, že by osoba neměla na území České
republiky trvalý pobyt (neboť dobrovolná účast na důchodovém pojištění není vázána
na trvalý pobyt v ČR), jeho přihlášku je oprávněna i povinna převzít kterákoli Okresní
správa sociálního zabezpečení, kterou o to občan s trvalým bydlištěm mimo území ČR
požádá.
Mezi důvody, pro které se občan rozhodne pro dobrovolnou účast na důchodovém
pojištění, spadají následující skutečnosti:
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občan je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a již nemá nárok
na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání (podporu v nezaměstnanosti nebo
podporu při rekvalifikaci),



občan se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké
škole (popř. i v zahraničí, jestliže Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
rozhodne, že toto studium je postaveno naroveň studiu v České republice),
s výjimkou prvních šesti let takovéhoto studia počínaje dnem 1. 1. 1996; od 1. 1.
2010 lze v důsledku novelizace zákona o důchodovém pojištění dobrovolně
důchodově pojistit fakticky jakoukoliv dobu studia po 18 roce věku,



občan vykonával výdělečnou činnost v cizině po 31. 12. 1995, a pracoval tam jako
zaměstnanec v pracovním poměru nebo jako člen družstva nebo jako osoba
samostatně výdělečně činná. V tomto případě může být dobrovolná účast na
pojištění přede dnem podání přihlášky nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně
před tímto dnem,



jeho výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené
s vysílající organizací. Pojištění může trvat nejdéle po dobu výkonu dobrovolnické
služby. I v tomto případě je omezena účast na pojištění přede dnem podání přihlášky
na nejvýše dva bezprostředně předcházející roky (a nejdříve od 1. 1. 2003),



osoba

vykonává

činnost

v České

republice

ve

prospěch

zahraničního

zaměstnavatele; účast rovněž omezena na dobu nejvýše dvou bezprostředně
předcházejících roků přede dnem podání přihlášky,


osoba je poslancem Evropského parlamentu zvoleným na území České republiky
(bez omezení doby dobrovolné účasti na důchodovém pojištění), nebo



osoba pobývá v cizině z důvodu následování svého manžela, který tam působí
v diplomatických službách České republiky (ani zde není omezena doba dobrovolné
účasti).

Také ostatním osobám, u nichž není dán některý z výše uvedených důvodů, svědčí
oprávnění přihlásit se k dobrovolnému pojištění, zde tedy bez uvedení důvodu dle § 6
odst. 2 zákona o důchodovém pojištění. Jedinou podmínkou je, aby šlo o osobu starší 18
let a aby si tato podala přihlášku k účasti na pojištění. V tomto případě pak může činit
dobrovolná účast maximálně 10 let (nezahrnuje se do nich ovšem dobrovolné pojištění
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z jiných důvodů, viz výše); uvedený rozsah maximálně 10 let nemusí být naplněn
nepřetržitým trváním, avšak kratší doby trvání se vždy sčítají. Po uplynutí maximální
doby dobrovolné účasti na pojištění automaticky končí posledním dnem tohoto období,
nepodá-li dříve občan tzv. odhlášku z pojištění. Účast na pojištění v tomto případě přede
dnem podání přihlášky je možná nejvýše v rozsahu jednoho roku.
Osobě, která se přihlásí na základě svého dobrovolného rozhodnutí k účasti
na důchodovém pojištění, vzniká povinnost odvádět pojistné ve stanovené výši22.
Pojistné odvádí osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění za ty kalendářní
měsíce, v nichž byla alespoň po jejich část účastna důchodového pojištění. Výše
pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou
z vyměřovacího základu, kterým je v tomto případě částka, kterou si sama dobrovolně
účastná osoba určí, avšak vždy nejméně částku ve výši 1/4 průměrné mzdy platné
v tom kalendářním roce, ve kterém pojistné na důchodové pojištění hradí.
Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob, které se dobrovolně účastní
důchodového pojištění, 28 %. Vyčísleno v penězích, při skutečnosti že nejnižší měsíční
pojistné v roce 2012 činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy
platné v roce 2012, to znamená 28% z částky 6 285 Kč, tedy 1 760 Kč. Pojištěnec je
oprávněn k rozhodnutí, zda příslušné pojistné bude platit např. pravidelně za každý celý
kalendářní měsíc, či nepravidelně, popř. jednorázově. Způsob a pravidla pro platbu
pojistného osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění nejsou dány.

4.4 Náhradní doba pojištění
V některých zákonem o důchodovém pojištění vyjmenovaných dobách (tzv. náhradní
doby pojištění) pojištěnec neodvádí pojistné, přestože je i v této době založena jeho
účast na důchodovém pojištění. Tyto náhradní doby pojištění se tedy započítávají do
potřebných let pojištění pro důchod, a to při splnění podmínky, že doba pojištění trvala
alespoň jeden rok a byly získány na území České republiky (podmínka „území“ neplatí
pro získání náhradní doby péče o dítě do 4 let věku). Pro započítání náhradních dob

22

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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pojištění je vyžadováno splnění i dalších podmínek23. Zápočet náhradních dob pojištění
je vlastně určitým vyjádřením principu solidarity, neboť po určité období neplatí
pojištěnec stanovené pojistné, přesto se dané období zohlední při stanovování
pojištěncových důchodových nároků. Nelze ale zastírat, že zohledňování náhradních
dob pojištění přináší zesilování principu solidarity, čímž na straně druhé dochází
k poměrnému oslabování principu ekvivalence (principu pojištění). Není tudíž lehké
najít odpovídající kompromis, vyvážit dobře jejich přínosy i negativa, tak, aby došlo
k odpovídajícímu zabezpečení pojištěnců ve stáří.
Okruh pojištěnců, u nichž se uplatní náhradní doba pojištění je vymezen v § 5 odst. 1
písm. m) až u) a y) zákona o důchodovém pojištění.
Zákon č. 155/1995 Sb. rozeznává několik druhů náhradních dob. Pro stanovení výše
důchodu se některé z nich započítávají v celém rozsahu (např. péče o dítě a péče
o bezmocnou či závislou osobu). Většina náhradních dob se však pro výši důchodu
započítává pouze v omezeném rozsahu 80 % (např. soustavná příprava na budoucí
povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České
republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období
před rokem 2010, vedení v evidenci úřadu práce jako uchazečů o zaměstnání po dobu,
po kterou osobě náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci za
dále zákonem specifikovaných podmínek). Zmíněná doba péče o dítě je jednou
z nejvýznamnějších náhradních dob pojištění v rámci českého důchodového pojištění,
dokonce činí zhruba třetinu všech nepříspěvkových dob. Tento druh náhradní doby
pojištění má u nás dlouholetou tradici a doba péče o dítě je považována za činnost
fakticky prospěšnou pro celou společnost, tudíž jakákoli snaha o její případné omezení
v rámci diskusí o reformě důchodového systému naráží na určitý (byť různě silný)
odpor v zásadě u všech parlamentních politických stran. Doba péče o dítě může být
započítána jak muži, tak ženě, kteří oba prokazují péči shodným způsobem24 (čestné

23

Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob pečujících o osobu mladší 10 let, která je
závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby
ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislosti) anebo stupni IV (úplná závislost),
pokud spolu žijí v domácnosti, hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče
o takovouto osobu rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení dle § 6 odst. 4 písm. a) bod 12 zákona
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 109/2006 Sb. (§ 5
odst. 1 písm. s) a § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.).
24
Viz nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2006, vyhlášený pod č. 405/2006 Sb. – zrušena dosavadní
diskriminační úprava ve vztahu k prokazování doby péče o dítě ze strany mužů, kteří museli vždy
nejpozději do dvou let po končení péče o dítě žádat příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení
o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče o dítě, jinak nebyli považovány za pečující osoby.
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prohlášení a rodný list dítěte, popř. jiný odpovídající doklad, při podávání žádosti
o důchod), ale vždy pouze jediné osobě (obecně té, která pečovala o dítě v největším
rozsahu).
Důležitou informací pro budoucí důchodce je mimo jiné i ta skutečnost, že pro účely
nároku na starobní důchod se náhradní doby započítávají v celém rozsahu pouze tehdy,
pokud byly získány přede dnem 1. 1. 2010. Dále platí, že náhradní doby, které se pro
stanovení výše důchodu redukují na 80 %, se pro účely nároku na důchod taktéž
ponižují na stejnou výši 80 % v případech, kdy byly získány po 31. 12. 2009.
Dojde-li k situaci, že se kryje doba pojištění s náhradní dobou pojištění (resp. doby
pojištění či náhradní doby pojištění navzájem), pro stanovení celkové doby pojištění pro
vznik nároku na důchod, resp. výši procentní výměry, se započte toliko doba, jejíž
zápočet je pro daného pojištěnce výhodnější.

4.5 Způsob výpočtu důchodu
Způsob výpočtu důchodu bývá někdy nazýván jako dávková formule. Jednou ze
základních zásad při výpočtu důchodů aplikovaných je jednotnost postupu při vlastním
výpočtu důchodu, která spočívá fakticky pouze na celkové době pojištění a na
výpočtovém základu.
Druhým základním rysem všech z průběžného systému důchodového pojištění
vyplácených důchodů je jejich složení ze dvou částí: základní a procentní výměry.
„Výše procentní výměry přímých důchodů se stanoví kombinací tří prvků – doby
pojištění, procentní sazby a výpočtového základu. Výpočtový základ je přitom vlastně
výsledek matematických postupů, při nichž se vyměřovací základy násobí koeficienty
nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, z takto vzniklých ročních vyměřovacích
základů za rozhodné období se vypočte osobní vyměřovací základ (přičemž se přihlíží
k vyloučeným dobám), který se zpravidla – za pomoci tzv. redukčních hranic – převede
na konečný pojem, tj. výpočtový základ. Výše procentní výměry pozůstalostních důchodů
se stanoví procentní sazbou z procentní výměry přímého důchodu zemřelé osoby.“25
Způsob stanovení výpočtového základu můžeme nalézt v hlavě druhé zákona
č. 155/1995 Sb. Výpočtový základ je fakticky vlastním základem pro celou konstrukci
25

TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. Kapitola XI.
Důchodové pojištění, s. 191. ISBN 80-7179-669-7.
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výpočtu důchodů, jde o jeden z prvků procentní výměry. Sám výpočtový základ pak
pracuje s instituty, jako je
a) osobní vyměřovací základ,
b) roční vyměřovací základ pojištěnce,
c) vyměřovací základ pojištěnce,
d) všeobecný vyměřovací základ,
e) koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu,
f) přepočítací koeficient, rozhodné období, a
g) vyloučené doby.
Odstavec první § 15 zákona č. 155/1995 Sb. stanovuje pravidla pro v následujících
kalendářních letech (do roku 2014) postupný přechod aplikace jednotlivých prvků
výpočtového základu. V obdobích spojených s lety 2011, 2012, 2013 a 2014 bude
docházet ke změně zápočtů dílčích částek osobního vyměřovacího základu a rovněž ke
změně redukčních hranic, které jsou vztahovány k vývoji průměrné mzdy. Cílového
stavu dle představ (alespoň těch nedávných) zákonodárců bude dosaženo po roce 2014,
kdy se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že do částky
první redukční hranice se započítá 100 %, z částky nad ní a do druhé redukční hranice
bude počítáno 26 % a nad druhou redukční hranici se k částkám již přihlížet vůbec
nebude.
Rovněž redukční hranice jsou stanoveny pro „náběhovou“ fázi (od 30. září 2011 do
31. prosince 2014) a pro cílový stav pro období po roce 2014. Ke změnám v této oblasti
došlo přijetím zákona č. 220/2011 Sb., který reagoval na nález Ústavního soudu, který
byl vyhlášen pod č. 135/2010 Sb., a ve kterém bylo shledáno, že dosavadní znění § 15
zákona č. 155/1995 Sb. je zněním protiústavním, protože tehdejší konstrukce výpočtu
důchodů dostatečně negarantuje ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné
zabezpečení podle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z tohoto důvodu
došlo ve výpočtu důchodu ke změnám s účinností od 30. září 2011, dále od 1. ledna
2012 a tyto změny budou pokračovat vždy od prvního dne kalendářního roku až po
1. leden 2015; vždy pro výpočet důchodu u pojištěnců, kteří budou v daném období
žádat o přiznání nároku na důchod. Ve vztahu ke změně redukčních hranic je možné mít
za to, že jejich nově zakotvená výše přinese většině pojištěnců mírně nižší výši
důchodu, než v případě, že by ke změně v důsledku výše zmíněného nálezu Ústavního
soudu nedošlo. V závislosti na proměně redukčních hranic dojde k pozitivní změně
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u pojištěnců s nadprůměrnými příjmy. Avšak u pojištěnců, kteří pobírají příjmy ve výši
zhruba nad 100 000 Kč měsíčně, dojde od roku 2015 k mírnému snížení následně
vypočteného a přiznaného důchodu, neboť od tohoto roku bude důchod omezen shora.
Podle současné právní úpravy (ke dni 31. října 2012) jsou stanoveny redukční hranice
takto:
a) rok 2012


do částky první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100%,



z částky nad první redukční hranici do druhé se započítává z 28 %,



z částky nad druhou redukční hranici do třetí se započítává z 16 %, a



nad třetí redukční hranici pak z 8 %.

b) rok 2013


v první redukční hranici se osobní vyměřovací základ bude započítávat ze 100%,



v druhé redukční hranici z 27 %,



ve třetí redukční hranici z 19 %, a



ve čtvrté redukční hranici z 6 %.

c) rok 2014


v první redukční hranici se osobní vyměřovací základ bude započítávat ze 100 %,



v druhé redukční hranici z 26 %,



ve třetí redukční hranici z 22 %, a



ve čtvrté redukční hranici z 3 %.

d) rok 2015


v první redukční hranici se osobní vyměřovací základ bude započítávat ze 100 %, a



v druhé redukční hranici z 26 %.

Pro stanovení výpočtového základu se z povahy věci vždy použijí redukční hranice,
které jsou pro rok, ve kterém se pojištěnci přiznává důchod, platné.
Pro stanovení výpočtového základu se využívá institutu průměrné mzdy, jež je pro
účely zákona č. 155/1995 Sb. definována jako „částka, která se vypočte jako součin
všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází
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kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu“26. Současně platí, že takto
stanovená průměrná mzda nesmí být nižší než ta, která byla stanovena pro
bezprostředně předcházející kalendářní rok.
K průměrné mzdě jsou logicky navázány rovněž redukční hranice, a to tak, že pro
období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 činí první redukční hranice 44 %
průměrné mzdy, druhá 116 % průměrné mzdy a třetí 400 % průměrné mzdy. Jak již
výše uvedeno, po roce 2014 bude pracováno pouze se dvěma redukčními hranicemi,
kdy první z nich bude činit shodně, jako tomu bude v předcházejícím období 44 %, ale
druhá (konečná) redukční hranice pak 400 % průměrné mzdy.
Vyměřovací základ, jeden z prvků výpočtového základu, je tvořen přesně stanoveným
okruhem příjmů. Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních
vyměřovacích základů daného pojištěnce za rozhodné období (do 30. 9. 2011 bylo
omezeno na 30 kalendářních let bezprostředně před rokem přiznání důchodů).
Rozhodné období začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce,
ve kterém dosáhl pojištěnec 18 let věku. Naopak končit bude vždy až kalendářním
rokem bezprostředně předcházejícím roku, kdy tomuto pojištěnci bude přiznán důchod.
(Stále platí, že do rozhodného období nejsou zahrnovány roky před rokem 1986, proto
se pravidlo uvedené v předchozí větě projeví až u důchodů přiznávaných po
kalendářním roce 2016.) Prodloužení rozhodného období má podle předkladatele přijaté
novely zákona č. 155/1995 Sb. za cíl zohlednění celoživotních příjmů, z nichž bylo
pojistné odváděno, a vhodnějšího nastavení a využití solidarity mezi vysokopříjmovými
a nízkopříjmovými pojištěnci, neboť dřívější právní úprava vylučovala zahrnutí příjmů
ze začátku profesní kariéry, což mohlo vést k znevýhodnění některých skupin pojištěnců
oproti jiným skupinám, které dosahují nejvyšších výdělků naopak na konci své pracovní
kariéry27.
Vedle rozhodného období hrají při výpočtu osobního vyměřovacího základu svou roli i
tzv. vyloučené doby. Mezi tyto vyloučené doby spadají doby, v nichž pojištěnec
nedosahoval příjmů zahrnovaných do vyměřovacího základu z důvodů zákonem
uznaných. Právě z důvodů neexistence příjmů v těchto tzv. vyloučených dobách se
26

§ 15 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku 277 z roku 2011, následně zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů
pod č. 220/2011 Sb.
Dostupné také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=277&CT1=0>
27
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nezahrnují do výpočtu osobního vyměřovacího základu, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění („rozmělnění“) výše částky osobního vyměřovacího základu u pojištěnce.
Zákon o důchodové pojištění vyloučené doby taxativně vyjmenovává v ustanovení § 16
odstavci 4; žádná jiná než v citovaném ustanovení uvedená doba, v níž pojištěnec
nedosahoval příjmů, vyloučenou dobou není. Mezi vyloučené doby jsou po 31. 12. 1995
zahrnovány (nekryjí-li se s dobou účasti na důchodovém pojištění, v níž měl pojištěnec
příjmy zahrnované do vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) například doby:


dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud
dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty
podle zákona o nemocenském pojištění,



po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši
jeho vyměřovacích základů,



účasti na pojištění osob pečujících o děti do 4 let věku nebo o osoby závislé na
péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV (resp. ve stupni I mladší 10 let),



účasti na pojištění osob vedených na úřadu práce v evidenci uchazečů
o zaměstnání,



teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
osoby se zdravotním postižením, a další.

Dalším důležitým prvkem při výpočtu výpočtového základu je všeobecný vyměřovací
základ. Jeho výši každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku stanoví svým
nařízením vláda, a to podle výše průměrné měsíční mzdy za předchozí kalendářní rok,
jak ji zjistil Český statistický úřad. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího
základu je stanoven jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok
předcházející o dva roky rok přiznání důchodu, vynásobeným přepočítacím
koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za nějž se
vypočítává roční vyměřovací základ. Zmíněný přepočítací koeficient se stanoví jako
podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok
předchází roku přiznání důchodu a průměrné měsíční mzdy za první pololetí
kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu (oba údaje
o průměrné mzdě poskytuje Český statistický úřad).
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Při výpočtu důchodu se musí brát ohled též na záruku pro pojištěnce, který již pobírá
některý z důchodu (či pobíral), nebude žádný z jeho budoucích důchodů vypočítáván
z nižšího výpočtového základu, než ze které byl vypočítán ten důchod, který pobírá
(pobíral)28. Tento princip se někdy označuje jako „zachovaný výpočtový základ“, resp.
dříve o něm bylo hovořeno jako o „stop průměrném měsíčním výdělku“.
Hned v následujícím ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., které bylo do tohoto zákona
bylo vloženo jednou z četných novelizací (zákon č. 306/2008 Sb.), je pak zakotveno
pozitivum pro pojištěnce stran starobního a invalidního důchodu, kteří získali alespoň
15 roků náhradní doby pojištění z důvodu tzv. péče o závislou osobu (dle § 5 odst. 1
písm. s) nebo § 102a citovaného zákona). I v těchto případech platí, že starobní či
invalidní důchod takovéto osoby nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu,
než kolik činí výpočtový základ stanovený dle pravidel stanovených v „obecném“ § 15
z osobního vyměřovacího základu vypočteného podle odst. 2 a 3 § 19a a podle § 16.
Stanovení výpočtového základu lze konečně tedy shrnout následujícím způsobem:
i. stanovení rozhodného období
ii. zjištění vyměřovacích základů v rozhodném období
iii. přepočet úhrnů vyměřovacích základů za kalendářní roky v rozhodném období na
roční

vyměřovací

základy

za

použití

koeficientů

nárůstu

všeobecného

vyměřovacího základu
iv. výpočet osobního vyměřovacího základu prostřednictvím převodního koeficientu
ze zjištěných ročních vyměřovacích základů
v. aplikace redukčních hranic na osobní vyměřovací základ, je-li to potřebné.

4.5.1 Zvyšování důchodů
Problematika zvyšování důchodů je upravena v § 67 zákona č. 155/1995 Sb. Jedná se
o ustanovení, které bylo za dobu účinnosti zákona již několikrát novelizováno, naposled
zákonem č. 314/2012 Sb., s účinností od 27. září 2012, resp. předtím v době přesahující
mírně jeden kalendářní rok zákonem č. 220/2011 Sb. s účinností od 22. července 2011,
tedy v době opět nikoliv dávno minulé.

28

§ 19 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Podle pravidel platných a účinných do 26. září 2012 se vyplácené důchody29 zvyšovaly
v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen a na růstu mezd (nedojde-li v mezidobí
opět ke změně legislativy, tento postup by měl automaticky opět „naskočit“ dnem 1.
ledna 2016.
Obecně platí, že základní výměry vyplácených důchodů, stejně jako jejich procentní
výměry se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu. Pro toto pravidlo je zavedena
legislativní zkratka „pravidelný termín“. Citovaný zákon však zná i pojem „mimořádný
termín“, který je využíván v situaci, kdy se procentní výměry vyplácených důchodů
zvyšují mimo pravidelný termín z důvodu, že v tzv. období pro zjišťování růstu cen30
dosáhl růst cen alespoň výše 5 %. Má-li dojít ke zvýšení procentní výměry vyplácených
důchodů v mimořádném termínu, platí, že důchody se zvyšují od splátky důchodu, která
je splatná v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém
došlo k růstu cen o zmíněných alespoň 5 %. Určitou odchylkou je případ, kdy podmínka
pro zvýšení důchodů (resp. jejich procentní výměry) v mimořádném termínu byla
naplněna v měsíci červenci či srpnu, neboť pak se důchody zvýší toliko v pravidelném
termínu (zde je pak posledním měsícem pro zjišťování růstu cen měsíc srpen).
Co se týče samotného zvyšování základní výměry vyplácených důchodů, toto probíhá
tak, aby její výše činila 9 % průměrné mzdy; výše základní výměry je zaokrouhlována
na celé desetikoruny směrem nahoru. Pohyb základní výměry směrem vzhůru je tak
pevně spojen s růstem průměrné mzdy a může k němu dojít vždy pouze v pravidelném
termínu.
Pro zvyšování procentní výměry platí pravidlo, že tato se zvýší o tolik procent
zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, aby u průměrného
starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení
procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu
stanoveného ve výši součtu růstu cen31 a jedné třetiny růstu reální mzdy zaokrouhlené
s přesností na jedno platné desetinné místo.32 Zaokrouhlování se u procentní výměry
děje na celé koruny nahoru. Ke zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů však
nedojde, má-li zvýšení základní výměry důchodu za následek zvýšení výše průměrného

29

§ 67 odst. 1 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 67 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31
§ 67 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32
§ 67 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
30
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starobního důchodu alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení stanovené
v § 67 odst. 8 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Citovaný zákon dále definuje pravidla pro zjišťování průměrného starobního důchodu,
pro stanovení období pro zjišťování růstu reálné mzdy atd.
Konkrétní zvýšení důchodů je prostřednictvím zmocňovacího ustanovení ponecháno na
prováděcím právním předpisu (dosud bylo postupně přijato 16 nařízení vlády o zvýšení
důchodů, a 2 vyhlášky33, neboť došlo ke změně v textu zmocňovacího ustanovení, kdy
nově bude zvyšování důchodů vyhlašováno právě prostřednictvím vyhlášek).
Úprava zvyšování důchodů pro období let 2013 až 2015
V nedávné době (počátek září 2012) byl v Parlamentu České republiky projednáván
vládní návrh zákona, jehož záměrem byla novelizace § 67 zákona č. 155/1995 Sb.
a tedy změna mechanismu valorizace důchodů. Po omezenou dobu – od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2015 – bude pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů při stanovení
růstu cen podle věty první používána jen jedna třetina procentního přírůstku indexu
spotřebitelských cen. Míra zohlednění růstu cen se tak snížila ze současných 100 % na
jednu třetinu.
Podle vyjádření vlády je důvodem tohoto návrhu potřeba dosažení úspor ve výdajích na
důchody a tím přispět ke stabilizaci bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, neboť
stávající mechanismus valorizace důchodů každoročně navyšuje výdaje státu na
důchody.
Tento pro vyrovnaný (či alespoň nikoli tolik záporný) státní rozpočet logický záměr,
však na straně důchodců povede ke snížení jejich příjmů. Dojde k mírnému snížení
relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě (resp. všeobecnému
vyměřovacímu základu) a ke snižování reálné hodnoty důchodu. Současně se toto
dočasné omezení valorizačního zvýšení projetí i v prohloubení rozdílu mezi důchody,
které byly přiznány v rozdílných letech, byť za srovnatelných podmínek (shodná doba
pojištění, shodná výše příjmů).
33

Vyhláška č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměru důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení
důchodů v roce 2012; účinnost od 1. ledna 2012.
Vyhláška č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení
důchodů v roce 2013, která nabude účinnosti prvním dnem kalendářního roku 2013.
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Dne 27. září 2012 (dnem vyhlášení) tedy nabyl účinnosti zákon č. 314/2012 Sb., kterým
se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
jehož prostřednictvím bylo pro období 2013 až 2015 zavedeno nové pravidlo pro účely
stanovení výše zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů, jak výše popsáno.
Co se týče vlastního zvýšení důchodů pro kalendářní rok 2013, platí, že důchody
(ať starobní, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí), které byly oprávněně přiznané
přede dnem 1. ledna 2013, budou zvýšeny od splátky daného důchodu splatné po
31. prosinci 2012 v rámci základní výměry o 60 Kč (tj. na 2 330 Kč). Jejich procentní
výměra potom o 0,9 % procentní výměry náležející ke dni, od něhož se zvyšuje34.

4.5.2 Příplatek k důchodu politickým vězňům
Aby mohlo dojít alespoň ke zmírnění křivd, které byly politickým vězňům způsobeny
za trvání komunistického režimu, přijala vláda České republiky podle § 8 zákona
č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu,
nařízení č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých
křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální. Toto nařízení nabylo
účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Na jeho základě začal být vyplácen politickým vězňům s českým státním občanstvím,
kteří byli podle příslušných právních předpisů35 rehabilitováni, příplatek k důchodu.
Příplatek je též poskytován osobám, které po těchto politických vězních pobírají
vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění (nebo jej nepobírají
pouze proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu
důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996).
Dalšími oprávněnými osobami, k pobírání zmíněného příspěvku jsou státní občané
České republiky, které po osobách, jež v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989
zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí,
pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, mají nárok

34

Pro úplnost lze uvést, že dnem 1. ledna 2013 nabude účinnosti rovněž vyhláška č. 325/2012 Sb.,
o zvýšení příplatku k důchodu v roce 2013, kterou se zvyšují příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. o 0,9 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se
příplatek zvyšuje. Ke zvýšení příplatku o uvedené procento dojde od splátky důchodu, se kterým se
vyplácí, a která je splatná v období po posledním dni kalendářního roku 2012.
35

Zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci; zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci; zákon
č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.
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na poskytnutí příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených jim
komunistickým režimem v oblasti sociální.
Kategorie oprávněných osob byla následně rozšířena o státní občany České republiky,
jejichž rodič v době výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby pro trestný čin, který
dnes podle právních předpisů považujeme za politický, zemřel, jestliže ke dni úmrtí
tohoto rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění.
Shodný nárok na příplatek mají rovněž ti státní občané České republiky, jejichž rodič
(opět v době vymezené daty 25. únor 1948 až 31. prosinec 1989) zemřel při pokusu
o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, jestliže ke dni úmrtí
rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění.
Byl-li na manželovi (manželce) státního občana České republiky (opět v době, jak
vymezena výše) vykonán trest smrti uložený za trestný čin - politický, a pobírá-li
důchod z českého důchodového pojištění, náleží mu rovněž příslušný příplatek,
nenáleží-li mu z důvodu, že jej pobírá jako vdova, resp. vdovec (viz výše).
Výše příplatku ke starobnímu nebo invalidnímu důchodu politickým vězňům byla
stanovena na 50 Kč pro každého politického vězně za každý započatý měsíc výkonu
trestu odnětí svobody, jeho části nebo výkonu vazby (celková doba věznění a vazby se
sčítá a měsícem se rozumí 30 dnů). Vdova nebo vdovec po politickém vězni má za toto
období nárok na příplatek ve výši 25 Kč. Byl-li na manželovi oprávněné osobě vykonán
trest smrti za politicky motivovaný trestný čin, nebo manžel oprávněné osoby zemřel
v době, kdy na něm byl vykonáván trest odnětí svobody nebo vazby, zvyšuje se
příplatek k vdovskému, resp. vdoveckému důchodu o 3 000 Kč měsíčně. Sirotkovi
po politickém vězni náleží příplatek ve výši dvou pětin z části 50 Kč; tento příplatek se
v případech uvedených v předchozí větě zvyšuje o částku ve výši 2 400 Kč měsíčně.
Oprávněným osobám, kterým příplatek k důchodu náleží podle § 1 odst. 1 písm. c)36
a § 1 odst. 337 nařízení vlády č. 622/2004 Sb., je vyplácen ve výši 3 000 Kč měsíčně;
tomu, kterému náleží z toho důvodu, že byl dítětem v době, kdy jeho rodič v době

36

Pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po osobách, které v době od

25. února 1948 do 31. prosince 1989 zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí

způsobenou státní mocí.
37
Státní občané České republiky, na jejichž manželovi byl v době od 25. února 1948 do 31. prosince 1989
vykonán trest smrti uložený za politický trestný čin, za nějž byl rehabilitován, a pobírají důchod
z českého důchodového pojištění.
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komunistického režimu zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí
způsobenou státní mocí, je příplatek k důchodu stanoven ve výši 2400 Kč měsíčně.
Příplatek k důchodu podléhá valorizaci, a to ve shodných termínech jako důchody
vyplácené dle zákona č. 155/1995 Sb.
Výplata příplatku je prováděna společně s důchodem, který oprávněná osoba pobírá,
tedy ve shodném termínu a shodným způsobem jako náležející důchod. Neznamená to
však, že by příplatek byl vlastní součástí oprávněné osobě vypláceného důchodu.
Došlo-li by k souběhu nároků na příspěvek podle tohoto nařízení vlády (například
žadatel o příplatek k důchodu by měl nárok na tento příplatek jako politický vězeň
a zároveň též jako vdovec po politickém vězni), bude žadateli vyplácen vždy pouze
jeden z těchto příplatků, a to vždy ten vyšší.

4.6 Starobní důchod
Starobní důchod je dávkou sloužící jako částečná náhrada kompenzující ztrátu
pracovního příjmu v důsledku toho, že pojištěnec (občan) dosáhl zákonem určeného
věku. Roli sociální události v případě starobního důchodu tak hraje věk, resp. dosažení
dané věkové hranice.
Nárok na starobní důchod vznikne pojištěnci v den, kdy z jeho strany dojde ke splnění
podmínek stanovených zákonem č. 155/1995 Sb. Tento zákon uvádí dvě velmi úzce
související základní podmínky:


dosažení důchodového věku



získání potřebné doby pojištění.

Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 31 stanoví další speciální podmínky pro vznik
nároku pojištěnce na předčasný trvale krácený starobní důchod.
Výši věku, jejíž dosažení je nezbytné pro vznik splnění jedné z podmínek pro vznik
nároku na starobní důchod, upravuje § 32 citovaného zákona, a to včetně pravidla pro
jeho prodlužování. U mužů se jejich důchodový věk bude pravidelně zvyšovat o 2
měsíce ročně (bez konkrétního stanovení cílové výše důchodového věku). V případě
žen, které se narodily v roce 1956 či později, se důchodový věk zvyšuje podstatně
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rychleji, a to o 6 měsíců za rok38. Cílem této změny úpravy důchodového věku (ostatně
již výše uvedeným) je sjednocení hodnoty důchodového věku u mužů i žen (v roce 2041
u osob narozených v roce 1975, které v roce 2041 dosáhnou důchodového věku 66 let a
8 měsíců), a to bez ohledu na počet ženou vychovaných dětí.
Získáním informací o postojích pojištěnců ke genderovému charakteru důchodového
pojištění byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci zavedení pravidelného
výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému v roce 2006 pověřena
společnost Factum Invenio. Ze závěrečné zprávy39 vyplývá, že většinová populace
České republiky je ztotožněna s určitou bonifikací osob, které vychovaly jedno či více
dětí v důchodovém pojištění. V roce 2006 se 40 % populace domnívalo, že
rozhodujícím faktorem je v rámci důchodového pojištění výchova dětí (tj. možnost
dřívějšího odchodu do starobního důchodu by měla být spojena výhradně s výchovou
dětí, avšak i pro muže). Necelých 30 % populace bylo toho názoru, že rozhoduje
výchova dítěte spolu s faktorem, že dřívějších odchodem do starobního důchodu by byla
žena. Necelých 7 % z populace se domnívá, že by měl být zvýhodněn gender (žena),
a to bez ohledu na případnou výchovu dítěte. A zbylých více než 12 % populace v roce
2006 bylo toho názoru, že výchova dětí ani gender nehrají žádnou roli ve vztahu
k důchodovému systému. Lze se domnívat, že posun v názorech české populace po
uběhnuvších šesti letech nebude příliš významný.
Osobně jsem toho názoru, že sjednocení důchodového věku bez ohledu na gender
pojištěnce, je krok správným směrem, byť tento názor nemusí sdílet většina populace.
Zvýhodnění žen v důchodovém pojištění bylo kdysi spíše politickým krokem při snaze
o přivedení žen (fakticky všech) na pracovní trh (i když se tehdy o trh v dnešním
běžném slova smyslu nejednalo). V dané době mohlo být toto zvýhodnění
odůvodnitelné, byť by se dalo polemizovat o tom, zda by pro ženy i tehdy nebylo
vhodnější zavedení pracovních úlev v období, kdy jejich děti byly malé a potřebovaly
jejich péči, než úlev v době, kdy jejich děti již dosáhly dospělosti, často již i tzv.
středního věku. Odstranění této diskrepance je v současné době dle mého názoru na
místě i z toho důvodu, že se dnes stále větší měrou (často rovnocenně či dokonce více)
podílí na výchově dětí i muži, a těmto není právo dřívějšího odchodu z důvodu výchovy
38

Viz též příloha č. 1.
Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému – Závěrečná zpráva
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – projekt HR 140/05, 12. června 2006. Dostupné také
z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/3065/verejne_mineni.pdf>
39
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dítěte (dětí) přiznáno. Nelze odhlédnout i od skutečnosti, že ženy se v průměru dožívají
vyššího věku než muži a tudíž jejich čerpání starobního důchodu trvá po delší dobu.
V souvislosti s na posledním místě uvedeným dílčím názorem však spojuji toliko
podporu sjednocení věku odchodu do důchodu bez ohledu na gender, nikoli že by tato
skutečnost měla vést naopak k prodloužení věku odchodu do starobního důchodu u žen
(pak bychom se samozřejmě musely ptát, čím je ovlivněna délka života u jednotlivých
pohlaví a zda si „nezkracují“ muži život svým životním stylem,… a takováto disputace
by mohla být nekonečná). V tomto směru se tedy řadím k většině obyvatel České
republiky, neboť „Vyšší naděje dožití žen ale naopak podle absolutní většiny obyvatel
ČR (88,8 %) není důvodem k tomu, aby ženy odcházely do důchodu později než
muži40.“.
Avšak jak s ohledem na nález Ústavního soudu (sp. Zn. Pl. ÚS 53/04), tak směrnici
Rady ze dne 19. prosince 1978 (79/7/EEC) o postupném zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení, nejsou rozdíly při
stanovení rozdílné hranice věku odchodu do důchodu pro ženy a muže považovány
za diskriminující ve vztahu k pohlaví. Přestože se v členských zemích Evropské unie
stále více v oblasti důchodového pojištění při určení věku odchodu do starobního
důchodu prosazuje rovnost bez ohledu na pohlaví, je stále umožněno (na pokladu čl. 7
odst. 1 písm. a) uvedené směrnice výslovně vyloučit z její působnosti stanovení
důchodového věku pro získání nároku na starobní důchod. Členský stát je v takovém
případě povinen pravidelně podrobovat takovéto výjimky z působnosti směrnice, zda je
stále možné je považovat za oprávněné.
Druhá podmínka pro vznik nároku na starobní důchod - potřebná doba pojištění je
odstupňována dle toho, v jakém kalendářním roce dosáhne pojištěnec věku potřebného
pro vznik nároku na starobní důchod. Potřebná doba pojištění se postupně prodluží až
na 35 let u pojištěnce, který dosáhne důchodového věku po roce 2018.
Pojištěnci, který sice nesplnil podmínku potřebné doby pojištění dle výše popsaných
pravidel, avšak získal alespoň stanovenou dobu pojištění, a dosáhl před rokem 2010
věku aspoň 65 let, resp. v následujících rocích věku aspoň o 5 let vyššího, než je
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Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému – Závěrečná zpráva
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – projekt HR 140/05, 12. června 2006, str. 32. Dostupné také
z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/3065/verejne_mineni.pdf>
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důchodový věk stanovený dle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., pro muže stejného data
narození, rovněž nárok na starobní důchod vznikne.

4.6.1 Výše starobního důchodu
Výše starobního důchodu je složena ze dvou částí, a to ze základní výměry a z procentní
výměry. Výše základní výměry starobního důchodu je stanovena jako 9 % průměrné
mzdy měsíčně; zaokrouhluje se na celé desetikoruny nahoru (je tomu tak u všech druhů
důchodů). V roce 2012 činí výše základní výměry 2 270 Kč.
Výše procentní výměry je určitým způsobem navázána na vznik nároku na starobní
důchod dle § 29 zákona o důchodovém pojištění a stanoví se procentní sazbou z tzv.
výpočtového základu. Obecně činí výše procentní výměry 1,5 % výpočtového základu
za každý celý rok doby pojištění (pojem celý rok doby pojištění = 365 dní). Do doby
(důchodového) pojištění se započítávají s určitými výjimkami41 náhradní doby pojištění
pouze v omezeném rozsahu (80 %). V souladu s tímto pravidlem je při praktickém
výpočtu důchodu postupovat tak, že nejdříve se posoudí náhradní doby pojištění podle
toho, zda se započítávají v celém či omezeném rozsahu a podle toho provést jejich
odpovídající redukci, resp. zápočet. Zákonem o důchodovém pojištění je stanovena
nejnižší výše procentní výměry starobního důchodu na nejméně 770 Kč měsíčně. Horní
hranice pro výši procentní výměry starobního důchodu není stanovena.
V zákonem č. 155/1995 Sb. stanovených případech se „obecná“ 1,5 % výše procentní
sazby zvyšuje. Jedná se o situace, kdy pojištěnec, který splnil podmínky nároku na
starobní důchod (získal potřebnou dobu pojištění dle § 29 odst. 1 nebo 3 zákona
č. 155/1995 Sb.), i po tomto splnění nadále vykonával výdělečnou činnost, aniž by
současně pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
V uvedeném případě se takovému pojištěnci zvýší výše procentní výměry za každých
90 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Pokud by
pojištěnec vykonával výdělečnou činnost pouze po dobu kratší než 90 kalendářních dnů,
a tato by tak nebyla zhodnocena, platí, že se přičte k době pojištění získané do vzniku
nároku na starobní důchod, získá-li tak pojištěnec celý rok pojištění. Na základě žádosti
pojištěnce lze, aby i doba výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod delší
než 90 kalendářních dnů nebyla zhodnocena za účelem zvýšení procentní výměry, ale
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Výjimkou jsou náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm.
p), r) a s) zákona č. 155/1995 Sb. a obdobné doby podle předpisů platných před 1. 1. 1996.
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byla přičtena k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v rozsahu
pojištěncem stanovené.
Druhým případem, kdy se zvyšuje výše procentní sazby, je situace, kdy pojištěnec
rovněž splnil podmínky nároku na starobní důchod, avšak na rozdíl od prvního případu,
při své další výdělečné činnosti současně pobírá starobní důchod ve výši poloviny
starobního důchodu, na který mu nárok vznikl. Za této situace se mu výše procentní
výměry zvyšuje za dobu po 31. 12. 2009 procentní výměra důchodu za každých 180
kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Odlišností
od prvního případu je rovněž to, že zbývající dny nezhodnocené pro zvýšení náležející
za každých 180 dnů není možné přičítat k době pojištění získané do vzniku nároku
na důchod.
Dalším případem, kdy je možné zvýšit výši procentní výměry je situace, kdy pojištěnec
pobírá starobní důchod v jeho plné výši, opět při současném výkonu výdělečné činnosti.
V tomto případě se zvyšuje (za dobu po 31. 12. 2009) procentní výměra důchodu
za každých odpracovaných 360 kalendářních dnů o 0,4 % výpočtového základu. Není
nutné, aby pojištěnec vykonával výdělečnou činnost souvisle a nepřetržitě (po dobu 360
dnů, resp. jejich násobku), neboť jednotlivé doby (úseky) výdělečné činnosti se zde
sčítají. Pojištěnec má v tomto případě nárok na zvýšení procentní výměry starobního
důchodu buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu své výdělečné činnosti
anebo po skončení jeho výdělečné činnosti.
Výše popsané alternativy zvyšování si důchodu prostřednictvím výdělečné činnosti i po
dosažení důchodového věku může pojištěnec dle svého rozhodnutí různě kombinovat.
Může se tak například nejdříve rozhodnout pro první variantu, kdy nezačne po dosažení
důchodového věku starobní důchod pobírat, neboť jeho záměrem bude zvyšovat si výši
procentní výměry o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů výdělečné činnosti
(může mít samozřejmě i jiné důvody pro setrvání na trhu práce, kdy mu například
samotná práce přináší uspokojení a sociální kontakty), po určité době svoje rozhodnutí
změní a požádá o výplatu starobního důchodu ve výši jeho poloviny (čímž u něj i nadále
bude za zákonem stanovených podmínek docházet ke zvyšování procentní výměry)
a později své rozhodnutí dále přehodnotí a při současné výdělečné činnosti začne na
základě své žádosti pobírat starobní důchod v jeho plné výši (kdy zvyšování procentní
výměry již nebude tak razantní, ale bude-li pojištěnec vykonávat výdělečnou činnost po
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dostatečně dlouhou dobu (viz výše), i zde mu tato činnost přinese zvýšení procentní
výměry pro stanovení výše důchodu.
Zákon č. 155/1995 Sb. v nově vloženém odstavci 6 do § 3442 upravuje rovněž
hodnocení doby pojištění pro případ, kdy pojištěnec pobírající invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně vykonává výdělečnou činnost v době, kdy mu již vznikl nárok
na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3. V takovém případě se doba, po kterou
vykonával výdělečnou činnost, připočítá k době pojištění získané do vzniku nároku na
starobní důchod. Pojištěnci rovněž vzniká právo zápočtu té části doby, po kterou
vykonával výdělečnou činnost po roce 2009, pro zvýšení procentní výměry (dle
pravidel výše uvedených pro jednotlivé druhy zvýšení procentní výměry starobního
důchodu.

4.6.2 Předčasné starobní důchody
Do konce roku 2006 bylo možné přiznávat tzv. dočasně snížený předčasný důchod;
takovýto důchod mohl pojištěnec pobírat ještě před dosažením důchodového věku
(nejvýše o dva roky dříve) s tím, že po dobu před dosažením příslušné věkové hranice
byl pojištěnci stanoveným způsobem krácen, avšak poté, co pojištěnec dovršil
požadovaný věk pro odchod do starobního důchodu, byla výše jeho penze přepočítána
a od tohoto okamžiku mu byl přiznán důchod v nezkrácené výši.
V současné době je v zákoně č. 155/1995 Sb. zakotven pouze institut tzv. trvale
sníženého předčasného starobního důchodu (§ 31). Nárok na předčasný starobní důchod
je spojen s podmínkami lišícími se v závislosti na tom, zda je důchodový věk vyšší než
63 let nebo naopak nižší než 63 let. Platí tedy, že pokud je pro daného pojištěnce
důchodový věk nižší než 63 let, vznikne mu nárok na předčasný starobní důchod
nejdříve od toho dne, od kterého mu do dosažení (jeho) důchodového věku zbývají
nejvýše tři roky. V druhém případě, tj. činí-li důchodový věk pro daného pojištěnce
alespoň 63 let (popř. je vyšší), vzniká pojištěnci nárok na předčasný starobní důchod
v okamžiku, kdy mu do dosažení (jeho) důchodového věku chybí maximálně pět let,
avšak za současného splnění podmínky, že pojištěnec již dosáhl alespoň věku 60 let.
Pro vznik nároku na předčasný starobní důchod je vedle výše popsané časové podmínky
ve vztahu k době zbývající do dovršení důchodového věku, nezbytné splnit druhou ze
42
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základních podmínek, kterou je získání potřebné doby pojištění, tak jak je stanovena
v § 29 odst. 1 nebo 3 zákona č. 155/1995 Sb. „Úprava postupně zvyšované doby
pojištění podle § 29 odst. 1 (tj. 26 až 35 let) nebo doby pojištění 30 let podle § 29 odst. 3
se přitom vztahuje i na podmínku nároku u předčasného starobního důchodu. Doba
pojištění potřebná pro vznik nároku na předčasný starobní důchod se posuzuje podle
kalendářního roku, v němž pojištěnec dosáhne svého důchodového věku, nikoliv tedy
podle kalendářního roku, do něhož spadá den přiznání předčasného starobního
důchodu. Nárok na předčasný starobní důchod nemůže vzniknout v případě, kdy je
podmínkou vzniku nároku na starobní důchod dosažení věku vyššího, než je důchodový
věk podle § 29 odst. 2.“43
Teprve se dnem podání žádosti o přiznání předčasného starobního důchodu je spojena
možnost tento předčasný starobní důchod přiznat. U tohoto druhu důchodu není možné
jeho zpětné přiznání, a to ani byly-li všechny podmínky splněny ještě před tím, než
pojištěnec podal příslušnou žádost. Den, od něhož je pak předčasný starobní důchod
přiznán, je považován za den vzniku nároku na něj.
Logicky platí, že je-li pojištěnci přiznán předčasný starobní důchod, nemůže mu být
přiznán „obecný“ starobní důchod.

4.6.3 Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
Do konce roku 2009 byla dána možnost souběžného pobírání starobního důchodu
a příjmu z výdělečné činnosti pouze v případě, že pracovní poměr, z něhož pocházel
příjem starobního důchodce, je sjednán na dobu určitou, a to ještě nejvýše na dobu
jednoho roku. Od roku 2010 byla tato podmínka zrušena a starobnímu důchodci náleží
výplata starobního důchodu i v případě, že vykonává výdělečnou činnost, přestože
pracovněprávní vztah je sjednán na dobu určitou delší než 1 rok i je-li sjednán na dobu
neurčitou. Nelze však zapomenout na ty případy, kdy by osoba požádala o zpětné
přiznání starobního důchodu. Pokud by se žádost vztahovala mimo jiné i k období před
rokem 2010, vyplatil by se jí starobní důchod pouze v případě, kdy by do konce
kalendářního roku 2009 byly splněny podmínky podle tehdy platné a účinné právní
úpravy pro výplatu důchodu při výdělečné činnosti.
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PŘIB, Jan; VOŘÍŠEK, Vladimír. Důchodové předpisy s komentářem. 7. aktualizované vydání. Praha :
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Starobní důchod, na který vznikl nárok v souladu s § 29 zákona č. 155/1995 Sb., resp.
jeho výplata, náleží tedy i osobám, které vykonávají výdělečnou činnost, a to bez
ohledu na výši příjmu, kterého z výdělečné činnosti dosahují44. Výplata starobního
důchodu v těchto případech náleží buď v plné výši, nebo ve výši poloviny starobního
důchodu, pokud o to oprávněný pojištěnec požádá. Pobírá-li pojištěnec (starobní
důchodce) při výdělečné činnosti pouze polovinu starobního důchodu, potom se mu
současně zvyšuje procentní výměra podle § 34 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Zákon
výslovně definuje, co se rozumí polovinou starobního důchodu. Je jí polovina základní
výměry a polovina procentní výměry. V situaci, kdy je starobní důchod pro souběh
s vdovským, resp. vdoveckým důchodem upraven, je za polovinu starobního důchodu
považována polovina procentní výměry vyplácená a upravená pro tento souběh45.
Pojištěnec je oprávněn následně kdykoli požádat o zastavení výplaty starobního
důchodu ve výši jeho poloviny či o výplatu starobního důchodu v plné výši.
Není ovšem možno vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu, který zakládá účast
na důchodovém pojištění při současném pobírání předčasného starobního důchodu,
do doby dosažení hranice důchodového věku. Předčasný důchod rovněž nebude
vyplácen, pokud by byla pojištěnci poskytována podpora v nezaměstnanosti, resp. při
rekvalifikaci. Přestane-li pojištěnec z důvodu výkonu výdělečné činnosti v době, kdy je
mu vyplácen předčasný důchod, splňovat podmínky pro jeho výplatu, je jeho povinností
tuto skutečnost ohlásit plátci důchodu. Shodná povinnost stíhá rovněž jeho
zaměstnavatele, který tak činí prostřednictvím předepsaného tiskopisu (pojištěnec může
tento tiskopis rovněž podepsat a tím splní svoji ohlašovací povinnost). Uvedenou
ohlašovací povinnost je nutné splnit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy bylo zjištěno, že
nejsou splněny zákonem stanovené podmínky pro výplatu předčasného starobního
důchodu. Nebyla-li ohlašovací povinnost splněna řádně nebo včas a došlo-li z tohoto
důvodu k výplatě jakékoli částky, na níž neměl pojištěnec nárok, musí být tato vrácena
ve výši, ve které byla neoprávněně vyplacena.
Jakmile však pojištěnec dosáhne důchodového věku, bude se postupovat, jak uvedeno
výše, tzn. výdělečná činnost již nebude na překážku současnému pobírání starobního
důchodu.
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4.7 Invalidní důchody
Účelem invalidního důchodu je zabezpečení těch pojištěnců důchodového pojištění,
kteří při splnění stanovených podmínek z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu ztratili schopnost pracovat. Základní podmínkou je tedy dlouhodobý nepříznivý
zdravotní stav pojištěnce podle posouzení příslušného lékaře okresní správy sociálního
zabezpečení. Podle ustanovení § 26 zákona č. 155/1995 Sb. se za dlouhodobý
nepříznivý zdravotní stav považuje takový zdravotní stav, který omezuje tělesné,
smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost,
a pokud tento zdravotní stav trvá déle než jeden rok nebo podle poznatků lékařské vědy
lze předpokládat, že bude trvat déle než jeden rok.
Dnem 1. ledna 2010 došlo v oblasti invalidního důchodu k zásadním změnám. Do této
doby bylo rozlišováno mezi dvěma druhy invalidity, tedy mezi úplnou a částečnou
invaliditou, jimž odpovídaly dva druhy vyplácených invalidních důchodů. V současné
době, od nabytí účinnosti zákona č. 306/2008 Sb.46, byl zaveden institut jediné
invalidity, u níž jsou však rozlišovány tři stupně. Invalidní důchod, byť taktéž jediný, je
ale rozlišován názvem, způsobem, jak je určována jeho výše a samozřejmě vztahem
k danému stupni invalidity.
Nárok na invalidní důchod vzniká pojištěnci, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo
důchodového věku, je-li tento vyšší než 65 let, pokud se pojištěnec stal
a) invalidním a současně získal potřebnou dobu pojištění, ale ke dni vzniku
invalidity ještě nesplnil podmínky na starobní důchod stanovené v § 29 zákona
č. 155/1995 Sb., popř. byl mu, ač nedosáhl ještě důchodového věku, již přiznán
starobní důchod dle § 31 téhož zákona (tzv. předčasný důchod),
b)

invalidním následkem pracovního úrazu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pojištěnec, který již dosáhl věku 65 let, nemá nárok
na invalidní důchod47, ale zpravidla mu vznikne nárok na starobní důchod. Pokud
u pojištěnce došlo k jeho invaliditě v důsledku pracovního úrazu, resp. též z důvodu
nemoci z povolání, nesplnění podmínek potřebné doby pojištění, ale ani dosažení
důchodového věku, není překážkou vzniku nároku na invalidní důchod. Jediným

46

Zákon 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.
47
Tato vylučující podmínka byla zavedena zákonem č. 306/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2010.
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omezujícím faktorem je i zde dovršení věku 65 let. Pro tuto situaci, dovršení věku
65 let, platí pravidlo, že nárok na invalidní důchod pojištěnci zaniká právě dnem,
kterým poživatel invalidního důchodu dosáhl uvedeného věku, popř. je-li důchodový
věk vyšší, pak dovršením důchodového věku vyššího než 65 let48. Tímto dnem vznikne
dosavadnímu poživateli invalidního důchodu nárok na starobní důchod, a to ve výši,
v jaké mu dosud náležel důchod invalidní. Poživatel invalidního důchodu nemusí v této
souvislosti o změnu důchodu žádat, je tak činěno z moci úřední. Uvedená změna však
nevylučuje, že by pojištěnci nemohl vzniknout nárok na „obecný“ starobní důchod
v souladu s § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zákona č. 155/1995 Sb., zde by se pak uplatnil postup
podle § 58 tohoto zákona.
Základní vymezení, kdy lze pojištěnce považovat za invalidního, přináší § 39 zákona
č. 155/1995 Sb. Invalidita je spojena s poklesem pracovní schopnosti z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu, a to nejméně o 35 %. Poklesla-li by pojištěncova
pracovní schopnost, byť rovněž z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, méně,
nevyvolá tento pokles invaliditu dle předpisů v oblasti důchodového pojištění.
Podle procentuálně vyjádřeného poklesu pracovní schopnosti pojištěnce se rozlišují tři
stupně invalidity. Invalidita prvního stupně je spojena s poklesem pracovní schopnosti
pojištěnce nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %; invalidita druhého stupně pak
s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvýše však o 69 %. Poslední stupeň
invalidity - třetí, je pak logicky spojen s poklesem pracovní schopnosti pojištěnce
nejméně o 70 %.
Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., nově pracuje s pojmem
pracovní schopnost, a proto jej nemohl opomenout definovat. Podle ustanovení § 39
odst. 3 citovaného zákona, se pracovní schopností rozumí taková schopnost pojištěnce
vykonávat výdělečnou činnost, která odpovídá jeho tělesným, smyslovým a duševním
schopnostem, za přihlédnutí k jeho dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem
a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se pak pro účely
zákona rozumí pokles schopnosti pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost v důsledku
omezení jeho tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem,
který byl u pojištěnce před vznikem tohoto dlouhodobě nepříznivého stavu.

48

§ 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
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Posudkový lékař při posuzování poklesu pracovní schopnosti pojištěnce zohledňuje
několik hledisek, např. jedná-li se o zdravotní postižení, které trvale ovlivňuje pracovní
schopnost, zda a jak se pojištěnec na své zdravotní omezení adaptoval, jaká je schopnost
využít zachované pracovní schopnosti apod.
Pro vznik nároku na invalidní důchod je nezbytné mimo jiné získat potřebnou dobu
pojištění. Potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity
(případně shora omezeném období před vznikem invalidity), je odstupňována
v závislosti na věku, kterého již pojištěnec dosáhl49 a činí tak od doby kratší než jeden
rok, pokud pojištěnec nedovršil ještě dvaceti let, po dobu pět roků u pojištěnce staršího
dvaceti osmi let. Zákonem uvedené druhy náhradních dob pojištění mohou být
započteny do potřebné doby pojištění50.
Výše invalidního důchodu, stejně jako je tomu i u ostatních druhů důchodů, stanoví
součtem základní výměry invalidního důchodu, která činí 9 % průměrné mzdy měsíčně,
a výše procentní výměry invalidního důchodu. Výše procentní výměry invalidního
důchodu je stanovena v závislosti na stupeň invalidity a činí tak:
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně v případě invalidního důchodu pro
invaliditu prvního stupně,
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně v případě invalidního důchodu pro
invaliditu druhého stupně,
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně v případě invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně.
Dojde-li v průběhu času u pojištěnce ke změně stupně invalidity (jakýmkoli směrem),
stanoví se vždy nově odpovídající výše invalidního důchodu, a to ke dni, kdy došlo
ke změně stupně invalidity. Dochází tedy ke změně ve výši procentní výměry, kdy se
mění v poměru procentních sazeb dle změny stupně invalidity.
U invalidního důchodu se setkáváme s pojmem dopočtená doba. Tato doba hraje roli
určité fikce, kdy částečně plní funkci skutečné doby pojištění, neboť nárok na plný
invalidní důchod může pojištěnci fakticky vzniknout v kterémkoli věku. Jedná se
o dobu ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, kdy
ve vztahu k důchodovému věku platí, že u žen je důchodovým věkem ten, který je

49
50

§ 40 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, a v případě mužů ten důchodový
věk, jenž je stanoven pro ženy shodného data narození, které nevychovaly žádné dítě.
Pro muže i ženy je tak v současnosti sjednocen důchodový věk pro stanovení dopočtené
doby. Dopočtená doba se započítává buď plně (například vznikla-li invalidita
pracovním úrazem) nebo ve sníženém rozsahu (nejsou-li splněny stanovené podmínky
pro její plné započtení). Logickým limitem, kdy se dopočtená doba nezapočítává, je
situace, kdy by invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví nebo by se
jednalo o poškození zdraví pojištěnce jako následek jeho úmyslného trestného činu.
Zákon č. 155/1995 Sb. nezapomíná ani na úpravu invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně tzv. invalidů z mládí, který upravuje ve svém § 42 a zařazuje jej mezi
mimořádné případy. Tento důchod náleží osobě, která dosáhla věku alespoň 18 let, má
trvalý pobyt na území České republiky a invalidita, jež u ní dosahuje třetího stupně,
vznikla právě již před dovršením dospělosti, a proto nebyla (zpravidla ani nemohla být)
účastna důchodového pojištění po potřebnou dobu. Jako invalidita třetího stupně se pro
tyto účely rozumí i takové omezení tělesných, smyslových či duševních schopností,
v jehož důsledku je pojištěnec neschopen dokonce i soustavné přípravy k pracovnímu
uplatnění.
Výše procentní výměry invalidního důchodu pro osoby zmíněné v předchozím odstavci
činí měsíčně 45 % výpočtového základu, s tím, že za osobní vyměřovací základ se
považuje všeobecný vyměřovací základ předcházející o dva roky roku přiznání
invalidního důchodu, který je vynásoben příslušným přepočítacím koeficientem.
Citovaný zákon ve stejném paragrafu rovněž zakotvuje podmínky, po jejichž splnění je
způsob výpočtu invalidního důchodu dle předchozí věty považován za zvláštní nejnižší
procentní výměru u mladých pojištěnců pro invaliditu třetího stupně.
Pro úplnost je možné uvést, že s účinností od 1. ledna 201051 byla zrušena dřívější hlava
třetí, a to právě v důsledku, již výše zmíněného ukončení rozlišování mezi plným a
částečným invalidním důchodem (v současnosti je rozlišováno tedy mezi stupni
invalidity).

51

Zákon 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.

- 62 -

4.8 Důchody pozůstalých
Zákon o důchodovém pojištění rozeznává tři druhy tzv. pozůstalostních důchodů. Mezi
pozůstalostní důchody vyplácené z důchodového pojištění se řadí vdovský a vdovecký
důchod a důchod sirotčí.
Vdovský důchod je druhem pozůstalostního důchodu, který přináleží ženě v případě
úmrtí jejího manžela (při splnění zákonem stanovených podmínek, viz níže). Institut
vdovského důchodu má v našem právním řádu dlouholetou tradici a jeho zavedení bylo
odrazem té skutečnosti, že v dřívějších dobách byl muž (manžel) hlavním, zpravidla
i jediným živitelem rodiny, což v případě jeho úmrtí mělo za následek negativní změnu
v ekonomickém zabezpečení rodiny.
Vdovecký důchod se pak logicky vyplácí muži, kterému zemřela jeho manželka. Do
konce července 1991 byl vdovám vyplácen tzv. vdovecký příspěvek, který nebyl
důchodem, ale jednou z nárokových dávek sociální péče v pevně stanovené výši dle
příjmu vdovce, která byla poskytována toliko vdovci, který pečoval o nezaopatřené dítě.
Do systému důchodového pojištění byl vdovecký důchod začleněn až od 1. srpna
199152, kdy nahradil právě vdovecký příspěvek. Avšak až v důsledku přijetí zákona
č. 155/1995 Sb. fakticky došlo ke sjednocení podmínek nároku na vdovecký a vdovský
důchod.
Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti, dojde-li k úmrtí jeho rodiče,
popř. obou rodičů (popř. osvojitele, osvojitelů), nebo osoby, která dítě převzala do péče
nahrazující péči rodičů, a to na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy
jiné osoby nebo do společné výchovy manželů. Současně musí být splněna podmínka,
že rodič, resp. osvojitel nebo osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu
do výchovy, byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni splnil
podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo v § 29 nebo § 31
odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. stanovené podmínky nároku na starobní důchod nebo
došlo k úmrtí této osoby následkem pracovního úrazu. Smyslem sirotčího důchodu je
alespoň částečná kompenzace pozbytí příjmu rodiče (popř. jiné definované osoby) pro
dítě, jež bylo závislé právě na příjmech svého rodiče.
I u pozůstalostních důchodů je samozřejmě nezbytné pro vznik nároku na kterýkoli
z nich, aby došlo ke splnění všech zákonem definovaných podmínek.

52

Zákon č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení. (Zrušen zákonem č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.)
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V případě vdovského (resp. vdoveckého) důchodu, bude ke vznesení nároku na něj
oprávněn(a) vdova (vdovec) po manželovi (manželce), pokud byl (byla) poživatelem
důchodu (starobního, plného invalidního důchodu či částečného invalidního důchodu)
nebo ke dni smrti manžel (manželka) splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro
vznik nároku na starobní důchod nebo na plný invalidní důchod, nebo zemřel-li
následkem pracovního úrazu. Jsou-li tyto podmínky splněny, má vdova, resp. vdovec
nárok na pozůstalostní důchod bez nutnosti prokazovat další skutečnosti po dobu
jednoho roku od smrti manžela (resp. manželky).
Nárok pobírat vdovský (vdovecký) důchod i po uplynutí doby jednoho roku od smrti
manžela (manželky) vzniká toliko tehdy, jsou-li splněny další zákonem o důchodovém
pojištění stanovené podmínky. Zde pak nárok na vdovský (vdovecký) důchod trvá,
popř. se obnoví. Znovu nárok na vdovský (vdovecký) důchod vznikne, pokud některá ze
zákonných podmínek (viz jejich výčet níže) bude splněna do dvou53 roků po zániku
dřívějšího nároku na vdovský (vdovecký) důchod.
Zákon č. 155/1995 Sb. spojuje opětovný vznik nároku na vdovský (vdovecký) důchod
s určitými sociálními událostmi, které dle rozhodnutí zákonodárce ospravedlňují delší
dobu nároku na pozůstalostní důchod. Jedná se o sociální situace záležející v tom, že
pozůstalá osoba:
i. pečuje o nezaopatřené dítě,
ii. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)54,
iii. pečuje55 o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije
v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo
stupni IV,
iv. je invalidní ve třetím stupni,
53

U obnovy nároku na vdovský (vdovecký) důchod došlo ke zpřísnění podmínek, neboť před novelizací
zákona č. 155/1995 Sb. zákonem č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla tato „čekací“ doba v délce pěti let.
Pětiletá lhůta pro nový vznik nároku na tyto pozůstalostní důchody je zachována pouze pro případy, kdy
původní nárok vznikl přede dnem 1. ledna 2012 (viz přechodná ustanovení zákona č. 220/2011 Sb.).
54
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
55
Zde uvedená péče není pouze tzv. osobní péčí, která se požaduje pro splnění účelu § 5 odst. 1 písm. s)
zákona č. 155/1995 Sb., ale dostatečná je i „společná domácnost“, zajišťuje-li pečující osoba péči jinak
(například finančně). Naopak, pokud vdova (vdovec) nežije se svým rodičem (nebo rodičem partnera) ve
společné domácnosti, byť za ním třeba denně dochází, podmínku pro zachování nároku po dobu delší než
1 rok nesplňuje a nárok mu nebude zachován.
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v. dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk podle § 32 zákona
č. 155/1995 Sb. pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li
důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský resp. vdovecký důchod vždy zaniká v případě uzavření nového
manželství vdovou, resp. vdovcem. V současné době (opět z důvodů ekonomických,
kdy musí stát šetřit a své finanční prostředky vydávat racionálně) vdova nebo vdovec
v případě uzavření nového manželství nemají nárok na tzv. odbytné ve výši 12-ti
násobku vdovského (vdoveckého) důchodu, které bylo dříve se zánikem nároku
na vdovský či vdovecký důchod z důvodu uzavření nového manželství vypláceno. Tuto
změnu zákona č. 155/1995 Sb. považuji za naprosto logickou.
I v případě pozůstalostních důchodů, které patří mezi dávky odvozené (jak ve vztahu
k nároku, tak k jejich výši) platí, že k jejich výši je třeba sečíst dvě složky, z nichž se
vlastní důchod skládá, a to základní a procentní výměru. Základní procentní výměra,
resp. její výše, je stanovena jako 9 % z průměrné mzdy měsíčně. Ve vztahu k výši
procentní výměry důchodu pak platí, že tato činí 50 % procentní výměry starobního
nebo invalidních důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl (nebo by měl)
nárok manžel (manželka) v době své smrti.
Též v případě sirotčího důchodu je nutnou podmínkou pro vznik nároku na důchod, že
zemřelá osoba, po které sirotkovi vzniká nárok na sirotčí důchod, byla poživatelem
starobního či invalidního důchodu, nebo splňovala ke dni své smrti podmínku potřebné
doby pojištění, případně že zemřela následkem pracovního úrazu (jak podrobněji
popsáno výše). Dítěti by, v případě, že by se stalo oboustranně osiřelým, náležel sirotčí
důchod po každém z rodičů, resp. osvojitelů nebo osobách, do jejíž výchovy byla
na základě rozhodnutí soudu svěřena. Splnění zákonem stanovených podmínek se
v případě oboustranného osiření posuzuje ve vztahu k oběma zemřelým samostatně.
Zákon č. 155/1995 Sb. výslovně stanoví, že nárok na sirotčí důchod nevzniká
po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod však dítě ztrácí v důsledku
osvojení; zde platí, že pokud oboustranně osiřelé dítě bude osvojenou toliko jednou
osobou, zanikne mu nárok na ten sirotčí důchod, který mu náležel po osobě, na jejíž
místo vstoupil osvojitel. Nastala-li by situace, že by došlo ke zrušení osvojení, logicky
vznikne osiřelému dítěti opětovně nárok na sirotčí důchod.

- 65 -

Od 1. ledna 201256 byla odstraněna podmínka, že pro vznik nároku na sirotčí důchod je,
že dítě bylo na zemřelou osobu převážně odkázané výživou. Současně byla forma
svěření dítěte do výchovy omezena pouze na rozhodnutí soudu podle § 45 zákona
o rodině. Další novinkou je, že pro nárok na sirotčí důchod nově postačuje, splnila-li
osoba, od jejíž smrti se nárok na sirotčí důchod odvozuje, alespoň polovinu podmínky
doby pojištění, která je jinak vyžadována pro vznik nároku na invalidní důchod.
Výše sirotčího důchodu je opět složena ze dvou složek, tj. ze základní výměry
a z procentní výměry. Výše jednotlivých složek je opět stanovena jako v případě
ostatních důchodů vyplácených z důchodového pojištění (I. pilíře). Platí tedy, že výše
základní výměry je stanovena předem známou procentní sazbou z průměrné mzdy
(9 %). I v případě, kdy se jedná o oboustranného sirotka, náleží základní výměra pouze
jedenkrát. U procentní výměry sirotčího důchodu je její výše nastavena na 40 %
procentní výměry důchodu, na který měl (popř. by měl) nárok zemřelý, po kterém vnikl
sirotkovi nárok na sirotčí důchod, v době své smrti.
Ve vztahu k pozůstalostním důchodům, vdovskému a vdoveckému, lze shrnout, že
jejich hlavním účelem má být alespoň částečná kompenzace ztráty příjmu, který
do rodiny přinášela zemřelá osoba. Tato kompenzace je primárně stanovena do dobu
bezprostředně navazující na úmrtí manžela (manželky), a to po dobu jednoho roku
od úmrtí. Až následně, jsou-li naplněny zákonem stanovené podmínky, trvá nárok na
pozůstalostní důchod déle.
Domnívám se však, že není daleko doba, kdy bude třeba s ohledem na ekonomickou
situaci státu, ale i demografický vývoj, řešit opodstatněnost pozůstalostních důchodů
(zde s logickou výjimkou sirotčího důchodu) právě a jen ve vztahu k osobám, které byly
v době úmrtí svého partnera, který byl jejich manželem či manželkou, sezdáni. Nyní se
mohou ještě myšlenky týkající se návrhu na zrušení vdovského a vdoveckého důchodu
(spíše než na jeho rozšíření např. na druhy a družky) zdát poněkud radikální, ale je
spravedlivé (resp. alespoň relativně spravedlivé), pokud ženě vznikne při splnění
zákonem stanovených podmínek nárok na vdovský důchod, neboť jí zemřel manžel
(navíc nebrání-li v souladu s právními předpisy vzniku nároku na vdovský důchod
skutečnost, že s manželem již nežila po delší dobu ve společné domácnosti), a například
její sousedce, ve stejném sociálním postavení, se shodným počtem dětí, příjmem apod.
nikoli, a to jen proto, že se (ať již z jakéhokoli důvodu) po třiceti letech manželství
56

Zákon č. 470/2011 Sb.
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rozvedla a následně, její již exmanžel zemřel? Samozřejmě život přináší nejrůznější
situace a příběhy, které ani nejde předvídat, natož na vše vytvořil kolonky apod. Jen si
dovolím předvídat, že se zodpovězení např. výše položené otázky brzo nevyhneme, a to
i s vědomím tlaku na omezování rychlosti zvyšování důchodu atd. v prizmatu
ekonomické krize, která je dlouhodobější, než bylo očekáváno, ale právě i
demografických tendencí, ať již je to stárnutí populace spojené s nízkou porodností
či větší rozvodovost. Bude třeba jednoznačně stanovit, které sociální události budou
řešeny v režimu důchodového či jiného pojištění, které v systému dávek sociální péče
apod.

4.9 Nárok na důchod a jeho výplata
Zde je nezbytné rozlišovat, stejně jako to činí sám zákon č. 155/1995 Sb., mezi nárokem
na důchod a nárokem na výplatu důchodu. Nárok na důchod můžeme označit jako
primární nárok, se kterým je pak úzce spojen právě nárok na výplatu důchodu.
Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem č. 155/195 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.57 Protože zákon zná několik druhů důchodů a podmínky
jsou pro jednotlivé druhy důchodů stanoveny rozdílně, je třeba pro vznik nároku na ten
který konkrétní druh důchodu splnit všechny podmínky pro to vyžadované. Současně
platí, že podmiňuje-li vznik nároku na důchod více podmínek, nárok na daný důchod
vznikne pojištěnci až v okamžiku, kdy je splněna poslední ze stanovených podmínek58.
Pojištěnec se nároku na důchod nemůže vzdát.
Nárok na výplatu důchodu je pak spojen se vznikem nároku na důchod, se splněním
podmínek na jeho výplatu a s podáním žádosti59 o přiznání nebo vyplácení důchodu.60
S nárokem na výplatu důchodu (na rozdíl od nároku na důchod) je spojeno právo se jej
vzdát; učinit tak samozřejmě může pouze jeho poživatel (např. z důvodu zvýšení
procentní výměry starobního důchodu).

57

§ 54 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Viz nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 376/2000 – Nárok na dávku důchodového pojištění je možné
přiznat jen tehdy, jsou-li splněny všechny zákonem stanovené podmínky. Rozšiřující výklad zákonných
podmínek vzniku nároku by byl v rozporu se zájmy ostatních pojištěnců.
59
Pobírání důchodu je právem pojištěnce, nejde o jeho povinnost, proto je podmínkou jeho výplaty
žádost. Viz též R 23/1985 – Jestliže orgán sociálního zabezpečení rozhoduje o žádosti žadatele o dávku
důchodového zabezpečení, je vázaný obsahem této žádosti a nemůže rozhodnout o přiznání jiné dávky
důchodového zabezpečení žadatelovi.
60
§ 54 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
58
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Obdobně je řešena situace, jako je tomu u vzdání se nároku na důchod, resp. na výplatu
důchodu, je i pro případ plynutí času. Nárok na důchod uplynutím času nezaniká
(z hlediska právní logiky ani nemůže). Pojištěnec se v tomto směru nemusí být ani
promlčení, ani prekluze jeho nároku na důchod, neboť jsou-li již splněny podmínky
předepsané pro nárok na důchod, tento nezanikne, i když oprávněný pojištěnec
o důchod nepožádá. Nárok na důchod by pojištěnci zanikl pouze tehdy, pokud splnění
některé ze stanovených podmínek bude pozbyto. Typicky by se jednalo např. o situaci,
kdy je pro nárok na invalidní důchod vyžadováno trvání invalidity, pro nárok na sirotčí
důchod musí být poživatel nezaopatřeným dítětem apod. Jde tedy o podmínky, které je
třeba plnit průběžně, aby nárok na důchod trval, nikoliv podmínky, jejichž splnění se
posuzuje pouze ke dni vzniku nároku na důchod (zde jde například o získání potřebné
doby pojištění nebo dosažení zákonem stanoveného věku pro vznik nároku na starobní
důchod).
Odlišná situace je opět u nároku na výplatu důchodu (resp. jeho část). Zde již dochází
uplynutím předem stanoveného času k prekluzi, tedy k zániku nároku na výplatu
důchodu. Zánik nároku na výplatu důchodu z důvodu uplynutí času je spojen s každou
jednotlivou splátkou důchodu.
Standardní doba, s níž je spojen zánik nároku na výplatu důchodu nebo jeho části, činí
pět let61 ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. V zákonem vyjmenovaných
případech však tato prekluzivní doba neplyne. Jedná se o dobu řízení o důchodu
(tj. dobu od zahájení řízení, které začíná zpravidla podáním žádosti o důchod, popř.
podáním žádosti o úpravu důchodu, do nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
o důchodu), dále po dobu řízení o prohlášení osoby za mrtvou (zde tedy v případech,
pokud se jedná o nárok na výplatu sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu po
osobě, jež má být prohlášena za mrtvou)62 a nakonec po dobu, po kterou osobě, která
musela mít opatrovníka, tento nebyl ustanoven.
Ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. ve své poslední větě uvádí ještě jeden
případ, kdy dochází ke stavění lhůty, jež může mít za následek zákon nároku na výplatu

61

Lhůta pěti let platí ode dne 1. ledna 2009, neboť došlo ke změně prostřednictvím zákona č. 189/2006
Sb. Do této doby lhůta činila tři roky.
62
Tento případ pro stavění prekluzivní lhůty byl doplněn zákonem č. 24/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
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důchodu či jeho část. Jedná se o dobu, po kterou trvá řízení o neplatnosti skončení
právního vztahu zakládajícího účast na důchodovém pojištění.
Dojde-li tedy k situaci, kdy nárok na výplatu důchodu zanikne, jeho výplata se
samozřejmě zastaví. K zastavení výplaty důchodu dojde ode dne následujícím po dni,
jímž uplynulo období, za které byl již vyplacen. Obdobně je tomu v případě, kdy
zanikne nárok na důchod, v takovém případě je důchod odejmut. Shodně se postupuje
rovněž v případech, kdy byl důchod přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké
pojištěnci náleží, nebo byl přiznán a následně vyplácen neprávem. V těchto případech se
nejedná o neprávem vyplacené částky (viz níže), a proto se zastavení výplaty důchodu
či jeho odnětí provádí zásadně do budoucna.
V opačné situaci, kdy dojde k tomu, že příslušný důchod byl přiznán nebo vyplácen
v nižší částce, než danému pojištěnci přísluší, popř. byl odepřen nebo přiznán od data
pozdějšího, než být přiznán měl, důchod je pojištěnci přiznán nebo zvýšen, a to ode dne,
od něhož daný důchod nebo jeho správná výše náleží. V těchto případech (s určitou
výjimkou) se aplikuje již výše zmíněná prekluzivní lhůta v délce pěti let, neboť důchod,
popř. jeho část, o kterou byl zvýšen, se pojištěnci doplatí nejvýše právě pět let zpětně
ode dne, kdy došlo ke zjištění nároku na důchod, resp. jeho vyšší výše, popř. tento
nárok uplatněn. Výjimkou, kdy je pojištěnci důchod nebo jeho zvýšení doplaceno bez
ohledu na obecnou pětiletou prekluzivní lhůtu zcela, je situace, kdy důchod nebyl
přiznán či byl vyplácen v nesprávné nižší částce nebo byl neprávem odepřen či
vyplácen od doby pozdější než na něj vznikl nárok, v důsledku nesprávného postupu
orgánu sociálního zabezpečení63.
Ve všech výše uvedených případech dojde tedy k tak zvanému řízení o změně důchodu.
Ke změně zde dochází poté, co dřívější rozhodnutí o ne/přiznání důchodu již nabylo
právní moci, a teprve následně nastaly, popř. byly zjištěny skutečnosti, které způsobily,
že rozhodnutí dříve učiněné neodpovídá rozhodným skutečnostem. Řízení může být
zahájeno jak z moci úřední, tak na základě podnětu (žádosti) pojištěnce.

63

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 306/2008 Sb. se jedná o situace, kdy např. orgán sociálního
zabezpečení přehlédne okolnost, která již byla obsažena v podkladech v době rozhodování, použije
nesprávných podkladů, dopustí se početní chyby, zamění podkladový materiál, chybně stanoví věk
potřebný pro vznik nároku na důchod, provede snížení důchodu, přestože k němu dojít nemělo, nezvýší
důchod, přestože ke zvýšení dojít mělo (zejména při hromadném zvyšování důchodů). Jde tedy o případy,
ve kterých má orgán sociálního zabezpečení k dispozici všechny podklady plně a jednoznačně prokazující
důchodové nároky oprávněného.
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U důchodu invalidního je zastavení jeho výplaty spojeno i s nevykonáním určité
činnosti. Tento postup, zastavení výplaty invalidního důchodu, bude orgánem
sociálního zabezpečení využit v případě, kdy se pojištěnec nedostaví ke kontrolní
lékařské prohlídce nebo se nepodrobí vyšetření svého zdravotního stavu, nepředloží
nálezy týkající se jeho zdraví od ošetřujících lékařů nebo nesdělí zákonem stanovené
údaje.
Co se týče invalidního důchodu, tento se nevyplácí rovněž v situaci, kdy jeho poživateli
je vypláceno nemocenské nebo je mu poskytována náhrada mzdy, platu nebo odměny,
popř. snížený plat nebo odměna nebo po dobu, kdy pobírá služební příjem nebo náhradu
ve výši platu v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. K tomuto
nevyplácení invalidního důchodu dochází tehdy, pokud den vzniku invalidity spadá
do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty
nemocenského nebo další výše vyjmenovaných „dávek“. Tímto způsobem je tak řešen
současný střet nároků na náhradu mzdy, platu či odměny nebo nemocenského
s invalidním důchodem.
Přechod nároku na důchody
Nárok na důchod, stejně jako nárok na výplatu důchodu nelze postoupit ani dát
do zástavy. Logickým důvodem je fakt, že oba tyto nároky jsou spojeny s každou
jednotlivou konkrétní fyzickou osobou, u níž nárok po splnění právními předpisy
stanovených podmínek vznikl. V tomto směru se nerozlišuje, zda se jedná o důchod
přímý nebo o důchod odvozený, neboť veškeré důchody jsou skutečně vztahovány vždy
k té které konkrétní fyzické osobě.
Poživateli důchodu ale svědčí právo uzavřít dohodu o srážkách z důchodu s plátcem
důchodu, avšak učinit tak může jen pro pohledávky na výživném, na příspěvku
na výživu nebo na úhradu přeplatku důchodu (u tohoto naposled jmenovaného důvodu,
pro který lze uzavřít dohodu o srážkách z důchodu, není vyloučeno, aby přeplatek, který
má být takto uhrazen, vznikl u jiného důchodu, než vůči kterému je příslušná dohoda
sjednána). Tituly, pro které lze uzavřít dohodu o srážkách z důvodu, jsou vymezeny
taxativně, nelze je žádným způsobem rozšiřovat Avšak ani možnost uzavření takovéto
dohody není bezbřehá. Omezením je výše částky, protože se může jednat nejvýše
o částku, kterou lze srazit výkonem rozhodnutí.
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Nelze samozřejmě ani vyloučit, že u poživatele důchodu dojde k tomu, že na jeho
důchod bude uplatněn soudní výkon rozhodnutí. Potom se bude postupovat podle
ustanovení § 276 až 302 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, které upravují soudní výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
Zvláštním případem, kdy dochází k přechodu nároku na důchod, resp. jeho splatné
částky, je úmrtí oprávněného poživatele důchodu. Základní podmínkou, která musí být
splněna, je, že zemřelý – oprávněný, již nárok na dávku důchodového pojištění uplatnil
(tj. musel ji uplatnit osobně, ještě za svého života. Je-li tedy uvedená podmínka splněna,
nabývá nárok na částky, jež jsou splatné do dne smrti oprávněného dosavadního
poživatele důchodu, postupně jeho manželka, resp. manžel, následně jeho děti a rodiče,
pokud s oprávněným zemřelým žili v době jeho smrti v domácnosti64; výjimka pro
splnění podmínky žití v domácnosti svědčí dětem oprávněného, které po něm mají
nárok na sirotčí důchod. Nemohlo-li by dojít k tomuto přechodu nároku nad dávku
důchodového pojištění z důvodu neexistence osob, jimž by takové právo svědčilo,
stanou se nároky na tyto dávky předmětem dědictví (nerozhoduje, zda následně půjde
o dědění na základě závěti či dědění ze zákona).

4.9.1 Vyplácení důchodů
Důchod je zásadně vyplácen oprávněnému, tj. fyzické osobě, která splnila podmínky
stanovené pro nárok na důchod, nebo jeho zákonnému zástupci (zde z povahy věci
zejména u sirotčích důchodů). Tyto oprávněné osoby jsou označovány též jako
příjemce. Příjemcem důchodů může být i tzv. zvláštní příjemce, jehož definuje
ustanovení § 118 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.65
Orgán sociálního zabezpečení vyplácí důchody v hotovosti (prostřednictvím držitele
poštovní licence), tento způsob je stanoven jako pravidlo. Příjemce takto vypláceného
důchodu hradí náklady66 správce důchodu, které mu vznikají za poukazy splátek
důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách, o čemž musí být příjemce informován.
Důchod, který je mu vyplácen, resp. jeho jednotlivé splátky jsou již o příslušnou částku
poníženy.

64

§ 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je a) občan určený rozhodnutím obecního úřadu
nebo b) občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí způsobilosti dítěte k právním úkonům,
a to od tohoto dne.
66
V roce 2012 činí předmětná částka 21 Kč.
65
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Teprve, podá-li příjemce důchodu žádost o jinou než hotovostní výplatu důchodu, je mu
důchod poukazován bezhotovostním způsobem na účet, který uvede. Žádosti příjemce
důchodu o bezhotovostní výplatu důchodu je plátce důchodu povinen vyhovět. Na
žádost oprávněného poživatele důchodu podané na předepsaném tiskopisu, může být
důchod vyplácen i na bankovní či družstevní účet jeho manžela, resp. manželky.
Podmínkou výplaty důchodu na účet manžela či manželky oprávněného je, že tento má
v době, kdy o tento způsob výplaty důchodu žádá, právo dispozice s peněžními
prostředky na účtu patřícím právě jeho manželovi, resp. manželce, a zároveň ten (ta) se
skutečností, že důchod jeho (jejího) životního partnera bude zasílán bezhotovostním
převodem na jeho (její) účet souhlasí. Tato možnost výplaty důchodu bezhotovostním
převodem na účet, jehož majitelem není oprávněný příjemce důchodu, svědčí toliko
osobám v manželském svazku. Nelze tak vyplácet důchod manželovi či manželce
v případech, kdy by příjemcem důchodu byl zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce.
Příjemce dávky je oprávněn požádat o změnu v dosavadním způsobu výplaty důchodu.
Na základě žádosti příjemce dávky je pak plátce důchodu povinen žádosti vyhovět
a zajistit provedení požadované změny nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím
kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, ve kterém příjemce dávky předmětnou
žádost uplatnil.

4.9.2 Souběh nároků na důchody a jejich výplatu
Vyloučení souběhu
Nelze vyloučit, a v praxi nejde ani o nijak výjimečné situace, že pojištěnec splní
podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního
nebo invalidního důchodu. V takovém případě se však pojištěnci vyplácí pouze jeden
důchod, a to vždy ten vyšší (s výjimkou sirotčího důchodu, kde jsou pravidla poněkud
odlišná a za určitých okolností je souběh na výplatu důchodů u oboustranně osiřelého
dítěte umožněn). Jediným případem, kdy je volba důchodu ponechána na samotném
pojištěnci, je, jsou-li u pojištěnce zároveň splněny podmínky nároku na výplatu
starobního nebo invalidního důchodu a u obou těchto důchodů ve shodné výši.
Nároky na důchod, které se z důvodu souběhu nároků na důchod nevyplácejí, dnem,
kdy dojde k úpravě výplat důchodů, zanikají. Výjimkou z tohoto pravidla je, pokud
u pojištěnce dojde ke změně stupně jeho invalidity, která by měla za následek snížení
výše invalidního důchodu dosud pojištěnci vyplácenému a takto snížená výše
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invalidního důchodu bude nižší než starobní důchod, který se pro souběh důchodů
nevyplácí. Obdobný postup je předepsán i pro případ zániku na důchod, který se dosud
vyplácel.
Možný souběh
Zákon č. 155/1995 Sb. ve svém § 59 upravuje situace, v nichž je umožněna současná
výplata některých z důchodů. Jedná se o situace, kdy jsou současně splněny podmínky
nároku na výplatu starobního či invalidního důchodu a na výplatu vdovského,
vdoveckého nebo sirotčího důchodu. Jedná se ve své podstatě o souběh nároku na
výplatu tzv. přímého důchodu a na výplatu tzv. pozůstalostního důchodu, resp.
pozůstalostních důchodů současně67. V těchto případech v zásadě platí, že se vyplácí
nejvyšší z důchodů v plné výši a polovina procentní výměry z ostatních důchodu,
u nichž pojištěnci vznikl nárok na výplatu. Základní výměru důchodu tudíž náleží toliko
jedinkrát. Jednotlivé nároky na důchody z důvodu souběhu nároků na výplatu několika
důchodů dotčeny nejsou.
Specifická úprava je zakotvena pro případ, kdy byl pojištěncům starobní důchod zvýšen
v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti pojištěnce i po vzniku nároku na starobní
důchod, a u pojištěnce současně došlo ke splnění podmínek na výplatu vdovského nebo
vdoveckého důchodu. V tomto případě bude nejprve odečteno z procentní výměry
starobního důchodu právě ono zvýšení za dobu výdělečné činnosti, již pojištěnec
vykonával i poté, co mu vznikl nárok na starobní důchod. Poté, činí-li zbývající část
procentní výměru starobního důchodu méně, než činí procentní výměra vdovského,
resp. vdoveckého důchodu, je orgánem sociálního zabezpečení pojištěnci vyplácen
v plné výši vdovský, resp. vdovecký důchod a stran starobního důchodu daného
pojištěnce se tento vyplácí ve výši jeho zvýšení za dobu výdělečné činnosti, kterou
pojištěnec vykonával po vzniku nároku na starobní důchod, a dále se tento starobní
důchod vyplácí ve výši jedné poloviny zbývající části procentní výměry.

4.10 Přechodná ustanovení zákona č. 155/1995 Sb.
Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje řadu přechodných
ustanovení. Logickým důvodem je zaručení zachování nároků získaných podle
67

U jednoho pojištěnce připadá v úvahu pobírání maximálně čtyř důchodů najednou, jednalo by se o
důchod invalidní, vdovský či vdovecký a dva důchody sirotčí, pokud by pojištěnec byl současně
oboustranným sirotkem.
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dřívějších znění právních předpisů i po nabytí účinnosti předpisů později přijatých
a vyhlášených ve Sbírce zákonů.
Zásadně tak i v oblasti předpisů sociálního zabezpečení platí, že o nárocích, které
vznikly před určitým datem a o kterých nebylo do nabytí účinnosti nového právního
předpisu rozhodnuto, se rozhoduje podle předpisů platných a účinných v době vzniku
nároku.
Zejména prostřednictvím přechodných ustanovení si je možné a potřebné uvědomovat,
požadavek na určitou dlouhodobost právních předpisů, tj. aby tyto byly jejich tvůrci
vytvářeny prizmatem dlouhé doby, po kterou by měli přinášet svým adresátům určitou
jistotu a neměnnost. Oblast důchodového pojištění je podle mého názoru v tomto velmi
specifická. Bohužel se zdá, že současné tendence jsou v neprospěch věci zcela opačné,
jako by zákonodárci přijali názor, nyní přijmeme takovouto úpravu, nebude-li
vyhovovat či se mírně změní rozložení politických sil, upravíme právní předpis,
a posléze opět, a opět … Není šťastné, prosazuje-li se politický názor do právních
předpisů silou, ovšem není šťastné ani, pokud není-li možné najít konsenzus (a zdá se,
že o jeho nalezení není na české politické scéně ani zájem), tvorba právního předpisu se
neustále odkládá (tento povzdech mohu připojit i k následující kapitole, byť platí snad
obecně).
Úprava přechodných ustanovení v zákoně o důchodovém pojištění je rozdělena
do několika hlav. Hlava první řeší otázky obecné, základní. Hlava druhá se pak vztahuje
k jednotlivým druhům dávek (ať již k důchodům přímým, tak k důchodům
pozůstalostním či důchodům, které jsou dnes upraveny právě jen v přechodných
ustanoveních např. sociální důchod, důchod manželky). V hlavě třetí páté části
(o přechodných ustanoveních) je věnována pozornost základní a procentní výměře
důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

4.11 Institucionální zabezpečení
Institucí, která nese v České republice odpovědnost za provádění důchodového pojištění
a výplatu důchodů je Česká správa sociálního zabezpečení. Je tvořena ústředím,
jednotlivými (regionálními) pracovišti, okresními správami sociálního zabezpečení
(v Praze pak Pražskou správou sociálního zabezpečení a v Brně Městskou správou
sociálního zabezpečení Brno a jejich územními pracovišti).
Česká správa sociálního zabezpečení je samostatnou rozpočtovou organizací
(organizační složkou státu) podřízenou Ministerstvu práce a sociálních věcí. Byla
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zřízena zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České
republiky a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl
novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním
zabezpečení, a to s účinností od 1. září 1990. V podstatě vznikla sloučením Úřadu
důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy
nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Česká správě sociálního zabezpečení byl svěřen výkon působnosti v oblasti sociálního
zabezpečení (tedy v oblasti jak důchodového pojištění, tak nemocenského pojištění) a
rovněž v oblasti lékařské posudkové služby. Kompetence České správy sociálního
zabezpečení jsou stanoveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 5 odst. 1.
Mezi zde vyjmenovanými úkoly, které Česká správa sociálního zabezpečení musí plnit,
patří například:


rozhodování o dávkách důchodového pojištění, pokud není tato pravomoc
zákonem svěřena jinému orgánu sociálního zabezpečení, a zařizování výplaty
těchto dávek,



rozhodování o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění
poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je jí svěřeno oprávnění
o dané dávce,



rozhodování o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky
na dávce důchodového pojištění,



rozhodování o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla místně
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,



rozhodování o odstranění tvrdostí, které se případně vyskytly při provádění
sociálního zabezpečení,



vybírání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,



účastní se jednání před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech
sociálního zabezpečení,



řízení a kontrolování činnosti okresních správ sociálního zabezpečení, či



zajišťování vydávání příslušných tiskopisů.
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Českou správu sociálního zabezpečení lze označit jako finančně správní instituci, neboť
neprovádí toliko správní řízení, ale provádí i příslušné finanční platby, odvody apod.
Tato instituce má na starost správní agendu přibližně 8,5 milionu klientů, ve vztahu
k důchodovému pojištění spadá z celkového počtu klientů do této oblasti více než 2,9
milionu důchodců. Česká správa sociálního zabezpečení tak musí zajistit výplatu více
než 3,5 milionu důchodů každý měsíc.
České správě sociálního zabezpečení je zákonem č. 582/1991 Sb. svěřena rovněž
kontrolní činnosti ve vztahu k plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, vedle
toho posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního
zabezpečení, dále je povinna vést evidenci práce neschopných občanů a v určených
případech provádí rovněž nemocenské pojištění.
Česká správa sociálního zabezpečení je rovněž institucí, která podle Koordinačních
nařízení vykonává působnost vůči členským státům Evropské unie, to znamená, že je
příslušným orgánem vůči zahraničním orgánům pro oblast důchodů, ale i peněžitých
dávek v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, stejně tak i pro peněžité dávky
v nemoci a mateřství. Zřídila mimo jiné tzv. kontaktní místa pro Evropskou unii, kde se
pojištěncům vyřizují žádosti a zodpovídají dotazy ohledně jejich postavení
v důchodovém pojištění při volném pohybu mezi členskými státy Evropské unie.
Obdobnou činnost vykonávají pro příslušníky ozbrojených sil (vojáky z povolání,
policisty, příslušníky vězeňské služby) orgány sociálního zabezpečení příslušných
resortních ministerstev, tj. ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva
spravedlnosti.
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5. Doplňkové důchodové systémy - obecně
V souvislosti se snahou o diverzifikaci příjmů do systému důchodového zabezpečení
a nastavení vícepilířového systému financování bylo zavedeno i v České republice v minulosti
tzv. penzijní připojištění se státním příspěvkem. Tato diverzifikace byla uskutečněna
prostřednictvím zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státní příspěvkem, jímž
nastavená pravidla stále platí pro ty osoby na něm účastné, které podle tohoto právního
předpisu uzavřely příslušnou smlouvy a ve spoření stále řádně i nadále pokračují.
Doplňkové důchodové systémy hrají především sociální úlohu, tím že zajišťují svým
účastníkům vyšší příjmy do ukončení pracovního života, takže vlastně pomáhají udržet určitý
životní standard občana i po jeho odchodu do důchodu. Dále tyto systémy přispívají ke
snížení počtu těch, kteří by po odchodu do důchodu mohli potřebovat dávky ze systému
sociální péče z důvodu nedostatečných příjmů.
Lze rovněž uvést, že doplňkové důchodové systémy mají určitou ekonomickou roli, neboť
jejich prostřednictvím dochází k tvorbě finančního kapitálu, což může vést ke zlepšení
výkonu národní ekonomiky. Spojení vytvoření systému penzijního připojištění, resp. spoření
a posílení investic do tuzemské ekonomiky je ostatně opakovaně zdůrazňováno
i v důvodových zprávách k návrhům právních předpisů z této oblasti.
Penzijní připojištění, které bylo v České republice jako doplňkový důchodový systém
zavedeno v první polovině devadesátých let 20. století, bylo systémem oproti těm
používaným v jiných státech do jisté míry specifickým a neobvyklým.
„Z obecného pohledu se systém důchodového pojištění skládá ze tří částí; tyto části se
v literatuře označují jako pilíře, a proto se hovoří o třípilířovém systému. První pilíř
představuje základnu, která je povinná a všeobecná a je organizovaná státem (státní schéma).
Druhý pilíř představují doplňkové důchodové systémy, které tvoří nadstavbu nad základním
systémem a umožňují zabezpečení na vyšší úrovni; tyto doplňkové důchodové systémy jsou
založeny na principu kolektivního zabezpečení prostřednictvím zaměstnavatelů (kolektivní
schéma). Třetím pilířem je individuální zabezpečení občanů prostřednictvím vlastní investiční
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činnosti formou životního pojištění, účasti v investičních fondech apod. (individuální
schéma).“68
V České republice je (nedojde-li k odkladu zákonů přijatých v závěru roku 2011, tak již pouze
do konce roku 2012) tak specifikum záležející ve skutečnosti, že uvedené penzijní připojištění
se stáním příspěvkem nebylo zavedeno jako druhý pilíř, který by umožnil všem
zaměstnancům zabezpečení na vyšší úrovni, ale bylo zavedeno toliko jako individuální
spoření na důchod. Po poměrně dlouhou dobu tak, i po zavedení tohoto penzijního
připojištění, chyběl druhý povinný pilíř a záleželo pouze na rozhodnutí každého konkrétního
jedince, zda a kolik si na dobu po odchodu do důchodu bude spořit.
Tato specifičnost by však dnem 1. ledna 2013 měla zmizet. Dne 28. prosince 2011 byly totiž
ve Sbírce zákonů publikovány a vyhlášeny zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona
o doplňkovém penzijním spoření.
Nově tedy budou i v České republice tři pilíře důchodového pojištění. Následující dvě části
rigorózní práce proto obsahují rozbor nové právní úpravy v oblasti důchodového pojištění, tj.
zákona č. 426/2011 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb.

68

TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. Kapitola XIV.
Doplňkové důchodové systémy, s. 285. ISBN 80-71-79-669-7.
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6. Zákon
– II. pilíř

o

důchodovém

spoření

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zavádí v České republice v oblasti
důchodového pojištění tzv. II. pilíř důchodového zabezpečení (současné penzijní pojištění se
tak logicky „přesunuje“ na svoji tradiční pozici - III. pilíře). O zavedení II. pilíře v českém
důchodovém pojištění se hovořilo při každém záměru provést jeho reformu, nikdy však
nedošlo ke shodě o jeho podobě. S ohledem na demografické změny (kdy dochází k proměně
struktury obyvatelstva spočívající v nepříznivé změně poměru plátců a důchodců, což zvyšuje
mimo jiné zátěž průběžně financovaného základního systému, I. pilíře), ale i ekonomickou
krizi vyspělého světa, byli čeští zákonodárci donuceni ke konkrétním reformním krokům.
Tyto vedly mimo jiné právě k přijetí zákona č. 426/2011 Sb., ale i zákona č. 427/2011 Sb. (viz
následující kapitola). Zavedení II. pilíře má zabránit přílišnému prohloubení schodku I. pilíře,
když by bez zásadních změn v důchodovém pojištění deficity v prvních zhruba dvaceti letech
nepřekračovaly hranici 1 % HDP, ovšem následně by se výrazně propadly, a to až ke 4 %
HDP. Důchodové spoření založené zákonem č. 426/2011 Sb. tedy konečně vytváří tzv. druhý
fondový pilíř v rámci důchodového zabezpečení v České republice.
Výhodou II. pilíře, zmiňovanou již od počátku uvažování o reformě důchodového pojištění, je
diverzifikace zdrojů, které budou občané moci ve stáří pro zajištění svých potřeb využívat,
konkrétně se jedná o umožnění dlouhodobé kumulace úspor pro období po skončení pracovní
aktivity z důvodu věku.
Zavedení II. pilíře je však spojeno i s některými negativy, a to zejména z pohledu nákladů.
Nelze se totiž vyhnout tzv. transformačním nákladům, které se objeví v důsledku vypadnutí
části (o jejímž budoucím objemu lze pouze spekulovat, je-li možnost přesměrování odvodu
části pojistného do II. pilíře nastavena jako dobrovolná) odvodů do I. pilíře po jejich přesunutí
do II. pilíře. Tyto transformační náklady mají být sanovány zejména z příjmů dosažených na
základě sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty (což může mít dopad na životní úroveň
zejména sociálně hůře postavených skupin obyvatelstva, např. důchodců). Určité náklady si
pravděpodobně vyžádá přizpůsobení informačních systémů zúčastněných subjektů a nastavení
dalších potřebných procesů.
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Náklady ponesou i osoby, které budou na trhu důchodového spoření podnikat, tj. penzijní
společnosti či osoby, které budou nabízet penzijní poradenství nebo vlastní distribuci
důchodového spoření. Dle odhadů předkladatele zákona č. 426/2011 Sb. by se náklady na
vybudování penzijních společností, získání příslušných povolení a vlastní zahájení činnosti
měly (v závislosti na velikosti konkrétní penzijní společnosti) pohybovat v řádech nejvýše
desítek miliónů korun.
Zákon o důchodovém spoření stojí na principech kolektivního investování. Úzce
souvisejícími předpisy jsou proto zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 426/2011 Sb. vymezuje ve svém § 1 odst. 2 důchodové spoření jako
„shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření do důchodových
fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka“. Zákonodárce
pak výslovně uvádí, že práva a povinnosti z tohoto systému vznikající nesmějí být v rozporu
se zásadami rovného zacházení.

6.1 Účast ve II. pilíři
Důchodového spoření se může účastnit fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, nesměl jí
však již být přiznán starobní důchod dle zákona č. 155/1995 Sb. (tj. ze základního
důchodového pojištění), a příslušnou smlouvu tato osoba uzavře s penzijní společností
nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let (s dále uvedenou
výjimkou).
Pro učinění rozhodnutí o vstoupení či nevstoupení do II. pilíře stanoví zákon o důchodovém
spoření lhůtu v délce 6 měsíců. Uvedená lhůta počne běžet ode dne, (i) kdy se daná fyzická
osoba poprvé od 1. 1. 2013 stala poplatníkem pojistného na důchodové pojištění, nebo
(ii) od 1. 1. 2013. Osoby, které dosáhly vyššího věku než zákonem stanovených 35 let, budou
mít pro své rozhodnutí právě toliko šestiměsíční lhůtu plynoucí od 1. 1. 2013.
Účast na důchodovém spoření záleží na dobrovolném rozhodnutí dané fyzické osoby, které
ale nebude vratné.

- 80 -

Okamžikem registrace první smlouvy o důchodovém spoření uzavřené fyzickou osobou s jí
vybranou penzijní společností v tzv. Centrálním registru smluv (jemuž jedno vyhotovení
smlouvy zasílá penzijní společnost) vznikne této osobě účast na důchodovém spoření, a to
k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, ve kterém
Centrální registr smluv příslušnou smlouvu obdržel. Centrální registr smluv (jehož správce
bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů Generální finanční ředitelství, bude se
jednat o tzv. jednotné inkasní místo neboli JIM) po ověření splnění podmínek pro registraci
smlouvy ji zaregistruje a následně o tom informuje oba její účastníky (fyzickou osobu
i penzijní společnost).
Smlouva o důchodovém spoření musí být uzavřena písemně a kromě obecných náležitostí
jako jsou identifikační údaje (účastníka i penzijní společnosti), čísla účtu či data uzavření
smlouvy, musí obsahovat závazek penzijní společnosti shromažďovat a obhospodařovat
prostředky účastníka v jednom nebo více důchodových fondech v souladu se zákonem
o důchodovém spoření a s účastníkem sjednanou strategií.
Penzijní společnosti je zakázáno odmítnout žádost fyzické osoby, která splňuje zákonem
stanovené podmínky pro účast v tomto II. pilíři, o uzavření smlouvy. Současně nesmí penzijní
společnost takovouto smlouvu ani vypovědět nebo od ní odstoupit. Takováto nemožnost
ovšem stíhá i samotného účastníka důchodového spoření.
Nemožnost účastníka vystoupit ze systému důchodového spoření (byť o tomto omezení
předem ví a o vstoupení do systému se rozhodl dobrovolně), bude podle mého názoru jedním
z důvodů, proč se řada občanů rozhodne důchodového spoření se neúčastnit. Přestože
samozřejmě argumenty, které jsou kladeny pro takovéto omezení, jsou racionální (např.
nutnost zajištění stability systému). Nutnost setrvání v systému důchodového spoření bude
s největší pravděpodobností rozhodujícím faktorem i při mém vlastním rozhodování o účasti
či neúčasti ve II. pilíři. Rozhodovat tak v mém případě nebude například zvýšená míra rizika
spojená s tím, že se bude jednat o investice na finančních trzích prostřednictvím fondů, neboť
rozumím tomu, že s takovýmito investicemi (jež však na oplátku mohou přinést vyšší výnosy)
rizika spojena jsou a jsem ochotna je i akceptovat. Jak však uvádí M. Šichtařová a V. Pikora
„Ovšem je tu jeden základní rozdíl. Investuje-li někdo dobrovolně a samostatně, může svou
investici kdykoliv opustit. Může se rozhodnout své akcie, pozemky, obrazy, podílové listy
a bůhvíco všechno prodat. Třeba i se ztrátou – ale může a smí svou investici opustit a schovat
si peníze pod polštář. Při vstupu do druhého pilíře fondového systému ale z tohoto systému
vystoupit nesmíme. Není možné vybrat si nashromážděné peníze naráz. Systém je past. Není
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z něj úniku. Lidé, kteří se jednou rozhodnou do druhého pilíře vstoupit, již nemají cestu zpět.
Už navždy musí spekulovat s vysokým rizikem a nízkým výnosem, ačkoliv řada z nich – či
většina – by při individuálním spoření dosáhla rizika menšího či výnosu většího.“.69
Každá fyzická osoba může uzavřít smlouvu o důchodovém spoření toliko s jednou penzijní
společností. Jedinou výjimkou je situace, kdy je záměrem účastníka převést své prostředky
k jiné jím zvolené penzijní společnosti, a proto stávající smlouvu o důchodovém spoření
vypověděl nebo se se stávající penzijní společností dohodl o skončení smlouvy mezi nimi
uzavření.
Volba penzijní společnosti je zcela na účastníkovi důchodového spoření. Zákon č. 426/2011
Sb. výslovně zakazuje zaměstnavateli, aby svého zaměstnance jakkoli ovlivňoval při jeho
výběru penzijní společnosti (obdobně je tomu i v oblasti doplňkového penzijního spoření,
viz níže).
Zákon o důchodovém spoření explicitně stanoví obecné pravidlo pro jednání penzijní
společnosti s účastníkem důchodového spoření, a to, že penzijní společnost jedná
s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu70.

6.2 Zánik důchodového spoření
Druhým pólem vzniku důchodového spoření je jeho zánik. Zánik účasti na důchodovém
spoření upravuje § 5 zákona č. 426/2011 Sb. tak, že jej spojuje se dnem úmrtí účastníka (resp.
se dnem právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení účastníka za mrtvého), nebo se dnem
registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu mezi účastníkem a pojišťovnou v Centrálním
registru smluv. Ve druhém případě se tedy jedná o faktické skončení spořící fáze
důchodového spoření, po které následuje převod účastníkem naspořených finančních
prostředků pojišťovně, která bude provádět výplatu důchodu. V případě, že fyzická osoba
bude i po zániku účasti na důchodovém spoření vykonávat výdělečnou činnost, která jí založí
účast v základním důchodovém pojištění, nestane se opět účastníkem II. pilíře, ale bude
pojistné odvádět již pouze do I. pilíře.
Z důvodu jednoznačného určení dne vzniku i zániku účasti na důchodovém spoření, je tento
den spojen s datem registrace předmětné smlouvy v Centrálním registru smluv. Ten bude
obsahovat veškeré relevantní údaje týkající se účasti na důchodovém spoření jednotlivých
69

PIKORA, Vladimír; ŠICHTAŘOVÁ, Markéta. Všechno je jinak aneb co nám neřekli o důchodech, euru a
budoucnosti. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011, str. 38. ISBN 978-80-247-4207-6.
70
§ 75 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
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účastníků, penzijních společností a pojišťoven. Zákon o důchodovém spoření upravuje rozsah
údajů vedených v Centrálním registru smluv, pravidla pro jejich poskytování, oprávněné
subjekty apod. Centrální registr smluv poskytuje mimo jiné zaměstnavatelům údaje o účasti
jejich zaměstnanců na spoření, aby tito mohli za své zaměstnance odvádět zvýšené pojistné.
Vedle registrace smlouvy o důchodovém spoření se v Centrálním registru smluv registruje též
pojistná smlouva o pojištění důchodu. Tato registrace se provede, nemá-li již účastník
důchodového spoření registrovanou jinou pojistnou smlouvu o pojištění důchodu a byl-li mu
přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění.
Pojistná smlouva musí mít rovněž písemnou formu a řídí se výhradně českým právem (obecně
pojistnou smlouvu v současné době upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do nabytí účinnosti
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 1. 1. 2014, ovšem pro účely zákona č. 426/2011 Sb.
bylo potřeba zakotvit určité odlišnosti). Tuto specifickou pojistnou smlouvu může uzavřít
pouze pojišťovna, které svědčí oprávnění podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
ve znění pozdějších předpisů, provozovat na území České republiky životní pojištění podle
pojistného odvětví zahrnujícího pojištění týkající se délky lidského života. Pro jistou ochranu
účastníků důchodového spoření (zejména stran zamezení vynakládání zbytečných financí
na „přetahování“ klientů, marketing apod.), byl zakotven zákaz zprostředkování uzavírání
pojistných smluv.
Zákon č. 426/2011 Sb. jednoznačně vymezuje vypořádání nároků z důchodového spoření.
Prostředky účastníka se mohou v zásadě použít pouze na:
a) úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu,
b) úhradu 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu, nebo
c) úhradu

prostředků

účastníka

v souvislosti

s převodem

důchodových

práv

do důchodového systému Evropských společenství.
Své naspoření peněžní prostředky je účastník důchodového spoření oprávněn využít toliko
k nákupu důchodu u jím vybrané životní pojišťovny, tedy k převedení na (jednu) pojistnou
smlouvu o pojištění důchodu. Toto oprávnění, resp. nárok na převedení jeho prostředků mu
vzniká dnem, od kterého je mu přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění.
Podmínkou zde ale není vlastní pobírání starobního důchodu z I. pilíře. Prostředky účastníka
převede penzijní společnost k pojišťovně, kterou si účastník zvolil a s níž uzavřel pojistnou
smlouvu, která byla zaregistrována v Centrálním registru smluv (registrace zde vlastně
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potvrzuje, že daná pojistná smlouva splňuje požadované náležitosti a jsou splněny rovněž
podmínky pro výplatu (zvoleného) starobního důchodu ze II. pilíře.
Případ uvedený výše pod písm. b) reaguje na situaci, kdy účastníkovi spoření zanikne nárok
na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně dovršením 65 let věku, popř. dosažením
důchodového věku, je-li vyšší, dle zákona č. 155/1995 Sb. V takovémto případě má účastník
spoření možnost zvolit si starobní důchod ze základního důchodového pojištění (I. pilíře)
ve výši dosavadního invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (opět z I. pilíře a tedy
nekráceného za dobu účasti ve II. pilíři). Chce-li účastník zvolit tuto možnost, musí splnit
podmínku záležející v převedení části prostředků (odpovídající 3 % z celkových 5 %
odváděných v rámci důchodového spoření, tj. 60 % z celkové částky), které naspořil ve II.
pilíři do I. pilíře (tedy do základního důchodového pojištění, resp. státního rozpočtu). Zbylou
část ve výši 40 % může účastník důchodového spoření využít k úhradě jednorázového
pojistného na pojištění důchodu, jako ostatní účastníci.
Při splnění zákonných podmínek vznikne účastníkovi důchodového spoření nárok z pojistné
smlouvy o pojištění důchodu na některý z vyjmenovaných druhů důchodu:
a) doživotní starobní důchod,
b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3
let,
c) starobní důchod na dobu 20 let.
Posledním z druhů důchodů, který může být z pojistné smlouvy o pojištění důchodu vyplácen
je sirotčí důchod na dobu 5 let. Oprávněnou osobou z tohoto důchodu je nezletilá osoba, je-li
dědicem účastníka.
Uvedené důchody jsou vypláceny v pravidelných měsíčních splátkách v dohodnutém termínu,
s výjimkou situace, kdy je z důvodu nízké naspořené částky důchod vyplacen jednorázově.
Doživotní starobní důchod je z povahy věci vyplácen pouze účastníkovi. Stejně tomu je
v případě, vybral-li si účastník formu starobního důchodu na 20 let; odlišnost však spočívá
v tom, že zemře-li účastník přede dnem ukončení výplaty tohoto důchodu, kapitálová hodnota
pojištění bude následně předmětem dědictví. U doživotního starobního důchodu se sjednanou
výplatou pozůstalostního důchodu je oprávněnou osobou po dobu 3 let od úmrtí účastníka
osoba, kterou účastník v pojistné smlouvě o pojištění důchodu určil.
Zemře-li však účastník důchodového spoření již v době tzv. spořící fáze (v době trvání
smlouvy o důchodovém spoření), jím dosud naspořené prostředky se stávají předmětem
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dědictví. Osud této části dědictví z důchodového spoření je determinován osobou dědice.
V případě, kdy je dědicem nezletilá fyzická osoba, její dědický podíl na prostředcích
účastníka bude použit pro jednorázové pojistné na pojistnou smlouvu o sirotčím důchodu.
Sirotčí důchod pak po dobu pěti let bude této osobě vyplácet pojišťovna. Zmíněnou pojistnou
smlouvu o sirotčím důchodu je povinen uzavřít ve prospěch nezletilé osoby její zákonný
zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník (nedosáhne-li nezletilá osoba do skončení
řízení o dědictví věku 18 let), a to do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o dědictví.
Je-li dědicem osoba zletilá, záleží, zda je sama účastníkem důchodového spoření či nikoli.
Je- li dědic sám účastníkem důchodového spoření, bude jeho dědický podíl z naspořených
prostředků zemřelého účastníka převeden na jeho (dědicův) účet, který vede jeho penzijní
společnost. Dědici, který je sám účastník důchodového spoření, nelze jeho dědický podíl
vyplatit v hotovosti či bezhotovostně převést na jiný účet než účet u penzijní společnosti.
Prostředky naspořené účastníky důchodového spoření mají primárně sloužit k zajištění
finančních prostředků na stáří (byť ne vždy samotného účastníka – spořitele).
Jediným případem, kdy je možné dědický podíl na naspořených prostředcích účastníka
vyplatit jednorázově, je situace, kdy zletilý dědic není účastníkem důchodového spoření,
respektive se jím nestane ani do ukončení daného dědického řízení.

6.3 Důchodové fondy a strategie spoření
Důchodový fond je definován jako soubor majetku (není právnickou osobou) náležející všem
účastníkům a jiným osobám, kterým svědčí právo na vyplacení prostředků účastníka, a to
v poměru podle počtu tzv. důchodových jednotek. Důchodové fondy jsou obhospodařovávány
a spravovány penzijní společnosti obdobně jako je tomu ve III. pilíři (viz níže, zde účastnické
a transformační fondy), resp. u „klasických“ podílových fondů v rámci kolektivního
investování. Předpokladem vytvoření důchodového fondu je povolení České národní banky.
Zákon o důchodovém spoření explicitně hovoří o oddělení majetku v důchodovém fondu
od majetku dané penzijní společnosti. Penzijní společnost je toliko oprávněna majetek fondu
obhospodařovat svým jménem na účet jeho účastníků. Odpovědnost účastníka za závazky
důchodového fondu sahá pouze do výše jeho skutečného podílu v důchodovém fondu. Měl-li
by důchodový fond závazky, které by převyšovaly jeho majetek, byly by při řešení takovéto
situace aplikovány obecné právní předpisy.
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Penzijní společnost musí pro každý důchodový fond vypracovat a následně uveřejnit jeho
statut. Statut důchodového fondu schvaluje Česká národní banka a poté se pro penzijní
společnost stává závazným dokumentem, který je povinně uveřejňován na internetových
stránkách penzijní společnosti. Rovněž jeho změna (s výjimkami stanovenými přímo
v zákoně) podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou.
Důležitost informací obsažených ve statutu penzijního fondu (např. způsob investování
důchodového fondu, vysvětlení rizik spojených s důchodovým spořením) spočívá v tom, že
právě statut bude hrát podstatnou roli v rozhodování účastníka o umístění jeho prostředků
do daného důchodového fondu. S vědomím důležitosti informací pro účastníka, je stanoveno,
že neuvedení některých podstatných informací bude považováno za porušení zákona
o důchodovém spoření. Stanovení minimálních náležitostí statutu důchodového fondu bylo
ponecháno na prováděcí právní předpis České národní banky.
Každý účastník důchodového spoření je oprávněn zvolit si rozložení svých ukládaných
prostředků v jednotlivých důchodových fondech obhospodařovaných penzijní společností, se
kterou uzavřel smlouvu o důchodovém spoření. A to přesto, že penzijní společnost je mu
povinna nabídnout takovou strategii spoření, kdy se rozložení vložených finančních
prostředků
na

účastníka

účastníkově

věku.

v jednotlivých
Účastník

důchodových

může

takovéto

fondech

proměňuje

„automatické

v závislosti

nastavení“

(určité

„zkonzervativňování“, které by mělo snížit riziko ztráty v období blízkém důchodovému
věku) umisťování jeho prostředků odmítnout a svobodně určit, ve kterém jiném
z důchodových fondů mají být jeho prostředky obhospodařovány a (snad) zhodnocovány.
Takovouto žádost musí účastník své penzijní společnosti podat písemně. Není-li žádost
v uvedeném smyslu podána dříve než 60 dnů před „automatickým“ převodem71, penzijní
společnost jí vyhoví.
Účastník si pro své spoření na stáří ve II. pilíři může vybrat ze čtyř důchodových fondů.
Povinnými důchodovými fondy, lišícími se svou investiční politikou (byť zákonem
limitovanou), II. pilíře jsou:
a) důchodový fond státních dluhopisů,
b) konzervativní důchodový fond,
c) vyvážený důchodový fond, a
d) dynamický důchodový fond.

71

§ 11 odst. 3 a 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
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Účastník si může si zvolit pouze jeden z nich nebo si jich zvolí více a zároveň určí poměr, jak
bude penzijní společnost jím odváděné pojistné do určených důchodových fondů rozdělovat.
Účastník si rovněž může vybrat tzv. strategii životního cyklu, kterou mu penzijní společnost
vždy musí nabídnout (viz výše).
Důchodový fond státních dluhopisů bude zaměřen na investování převážně do českých
státních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Vedle investice do českých cenných papírů
mohou investice směřovat též do dluhopisů nadnárodních institucí (např. Evropského fondu
finanční stability, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu
apod.) nebo do dluhopisů členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
(dále též „OECD“) a členských států Evropské unie, kdy je však současně požadován rating
mezi pěti nejlepšími ratingovými kategoriemi dlouhodobých závazků. Do takovýchto
investičních nástrojů musí být v případě důchodového fondu státních dluhopisů investováno
minimálně 90 % hodnoty majetku fondu, současně maximálně 30 % hodnoty majetku může
fond investovat do jiných než českých dluhopisů. Tímto omezením ve prospěch českých
dluhopisů by měla podle předkladatelů být garantována zvýšená bezpečnost investice
účastníka, a to přímo Českou republikou. Je ale oprávněnou otázkou, zda takovouto garanci
lze v dnešní době a na několik desetiletí dopředu vůbec dát. Zejména v souvislosti
s ekonomickou krizí posledních let a např. problémy Řecka, jsou některé dluhopisy (a to
i státní) rizikovější než akcie.
Pro zvýšení bezpečnosti prostředků účastníků důchodového spoření platí, že celý majetek
důchodového fondu státních dluhopisů musí být zajištěn proti měnovému riziku. Další
omezení se stejným cílem pak spočívá v pravidlu, že tzv. zajišťovací deriváty a repooperace
mohou být použity právě výhradně k zajištění měnového a úrokového rizika.
Konzervativní důchodový fond lze označit jako nejdůležitější mezi důchodovými fondy,
neboť právě on bude sloužit ke „konzervování“ hodnoty účastníkem vložených prostředků,
a proto jsou jeho parametry nastaveny tak, aby hodnota jeho majetku nepodléhala výkyvům
(hodnota důchodové jednotky mě měla kolísat nejvýše o 0,5 % ročně) a současně zajišťoval
maximální likviditu prostředků. Někdy bývá tento fond označován jako tzv. fond výplatní.
Konzervativní důchodový fond má rovněž zákonem č. 426/2011 Sb. vymezen okruh investic,
do nichž může investovat. Tento fond tak může investovat pouze do dluhopisů nebo
obdobných cenných papírů, u nichž je emitentem členský stát EU či OECD, případně jejich
centrální banky, a to za podmínky dosažení stanoveného ratingu, nebo opět dluhopisů, kde je
emitentem Evropská centrální banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond apod. Dále
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může investovat například do nástrojů peněžního trhu týchž emitentů (opět s dosažením
určitého ratingu) nebo cenných papírů podílových fondů splňujících požadavky na dohled,
likviditu, rating či splatnost (jedná se o tzv. způsobilé fondy peněžního trhu neboli „qualifying
money market fund“).
Protože konzervativní důchodový fond může držet ve svém majetku i korporátní dluhopisy,
dluhopisy zemí mimo OECD nebo nástroje peněžního trhu těchto emitentů, je shora omezena
hranice, v jakém maximálním rozsahu tomu může být. Platí, že maximální podíl na hodnotě
majetku konzervativního důchodového fondu činí takovéto cenné papíry nejvýše 30 %.
Shodně jako pro důchodový fond státních dluhopisů platí i pro konzervativní důchodový fond
povinnost zajistit celý majetek fondu vůči měnovému riziku. Rovněž deriváty a repooperace
může využít pouze k řízení měnového rizika, nikoli např. pro zajištění se proti tržnímu,
úvěrovému či jiným rizikům.
Vyvážený důchodový fond si budou volit odvážnější a vyššímu riziku otevřenější účastníci
důchodového spoření. Tomuto fondu je na rozdíl od důchodového fondu státních dluhopisů
a konzervativního důchodového fondu umožněno investovat rovněž do akcií, a to
i zahraničních, které jsou přijaty na evropských regulovaných trzích, evropských
mnohostranných obchodních systémech či na regulovaných trzích vně Evropské unie, jsou-li
v seznamu vedeném Českou národní bankou. S dluhopisy či nástroji peněžního trhu,
do kterých může vyvážený důchodový fond investovat, je opět spojena podmínka dosažení
určitého ratingu. Peněžní prostředky účastníků tohoto fondu mohou být investovány při
zachování povinných limitů rovněž do cenných papírů vydávaných standardními fondy
kolektivního investování.
Zákonem je i zde stanovena limitace směrem k podílům jednotlivých druhů investic, tudíž do
akcií a cenných papírů může vyvážený důchodový fond umístit maximálně 40 % svého
majetku. Ostatní prostředky může investovat již pouze do konzervativnějších investic.
Nezajištěný majetek proti měnovému riziku může u vyváženého důchodového fondu činit
nejvýše 25 % celkové hodnoty majetku.
Dynamický důchodový fond je ze všech čtyř druhů fondů nejméně regulován, což bude
spojeno s možností očekávat vyšší výnosy, bude-li účastník investovat právě do něj, úměrně
tomu ovšem vzroste i riziko, které bude muset podstoupit. Dynamický důchodový fond může
investovat do dluhopisů s podstatně nižším ratingem než ostatní důchodové fondy, stejně tak
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do nástrojů peněžního trhu. I tak však rating pořizovaných cenných papírů bude muset
pohybovat vždy alespoň v rámci tzv. investičního stupně, nikoli již ve stupni spekulativním.
Mírným omezením je, že do akcií a dalších cenných papírů akciových fondů kolektivního
investování může fond umístit nejvýše 80 % majetku. Zbývajících 20 % musí ukládat
do investičních nástrojů a vkladů, do kterých může investovat rovněž vyvážený důchodový
fond.
Zákon o důchodovém spoření zakazuje všem důchodovým fondům nákup investičních
cenných papírů (akcií) penzijní společnosti, která jej obhospodařuje, resp. též osoby, která
patří do stejného koncernu jako daná penzijní společnost. Důvodem takovéhoto zákazu by
bylo být opět zvýšení jistoty a ochrany účastníků důchodového spoření, zde zejména před
vyvedením prostředků fondu mimo něj (zabránění tzv. vytunelování). Mimo výše uvedená
omezení, jsou stanoveny i investiční limity vůči jedné osobě, investování do cenných papírů
kolektivního investování apod. nebo další omezení ve směru k nakládání s majetkem
v důchodovém fondu.
Každému účastníkovi důchodového spoření vede jeho penzijní společnost osobní důchodový
účet. Osobní důchodový účet účastníka důchodového spoření má toliko evidenční charakter
(nejde o účet obdobný bankovnímu apod.) a skládá se ze dvou částí (i) peněžního
a (ii) majetkového podúčtu. Jejich součet, tvoří hodnotu všech prostředků daného účastníka.
Na každém podúčtu se evidují příslušné údaje v souladu se zákonem72.
Důležitým pojmem v rámci důchodového spoření je tzv. důchodová jednotka. Důchodová
jednotka označuje nejmenší (nedělitelný) podíl na majetku v důchodovém fondu. Důchodová
jednotka vyjadřuje podíl na majetku v příslušném důchodovém fondu. Změna její aktuální
hodnoty potom zrcadlí vývoj hodnoty majetku daného důchodového fondu.

Při výpočtu

její aktuální hodnoty se postupuje obdobně jako je tomu u kolektivního investování, kde je
základem pro výpočet vlastní kapitál důchodového fondu.
Penzijní společnosti je zákonem o důchodovém spoření stanoven postup při připisování
a odepisování důchodových jednotek. Její povinností je evidovat důchodové jednotky
na majetkovém podúčtu osobního důchodového účtu účastníky vždy ke dni, kdy byly jeho
prostředky připsány na účet důchodového fondu u depozitáře. V ten samý den je penzijní

72

§ 71 odst. 2 a 3 zákona č. 426/2011 Sb.; na peněžním podúčtu se eviduje např. výše platby pojistného na
důchodové pojištění a datum jejího přijetí penzijní společností; na majetkovém podúčtu eviduje penzijní
společnost např. počet a hodnotu připsaných, resp. odepsaných důchodových jednotek podle jednotlivých
důchodových fondů a datum připsání, resp. odepsání.
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společnost současně povinna připsat odpovídající počet důchodových jednotek na majetkový
podúčet osobního důchodového účtu účastníka. Při opačné operaci, tedy při odepisování
důchodových jednotek penzijní společnost odepíše z majetkového podúčtu osobního
důchodového účtu účastníka k příslušnému datu počet důchodových jednotek adekvátní
peněžní částce, která má být vyplacena.

6.4 Některá další ochranná opatření ve prospěch účastníka
Další regulativ směrem k penzijní společnosti, konkrétně k jejímu jednání s účastníky,
spočívá v zákazu přijímat, nabízet nebo poskytovat ať peněžitou či nepeněžitou výhodu
v souvislosti s její činností, pokud by to mohlo vést k poručení zákonem stanovené povinnosti
směrem k jednání s účastníkem (tj. jednat s ním kvalifikovaně, čestně a v jeho nejlepším
zájmu). Zákaz tedy směřuje k zamezení tzv. nepřípustných pobídek. Zákon o důchodovém
spoření se však nespokojuje pouze s obecným zákazem, ale z důvodu větší jistoty a lepší
srozumitelnosti pro subjekty v oblasti důchodového spoření se pohybující, vymezuje taxativně
též podmínky, při jejichž splnění se jedná o pobídku přípustnou (např. je hrazena účastníkem,
za něj nebo je mu vyplácena a není v rozporu s obecným pravidlem pro jednání s účastníkem).
K ochraně účastníka slouží i zákonem stanovené povinnosti penzijní společnosti pro
komunikaci s účastníkem. Penzijní společnost při ní nesmí používat nejasné, nepravdivé,
zavádějící či klamavé informace. Obsah komunikace musí vždy být pro účastníka dostačující
a přesný a nesmí zdůrazňovat potencionální výnosy, které jsou spojeny s důchodovým
spořením ve fondech komunikující penzijní společnosti, bez současného výrazného
a objektivního upozornění na podstatná rizika se spořením u dané penzijní společnosti
spojenými.
Při propagaci (speciální formě komunikace, jejímž cílem je informování penzijní společnosti
o jí poskytovaných službách za účelem získávání nových účastníků) musí být zejména zřejmé,
že se právě o propagaci jedná vyvážené stran výhod a rizik.
V § 81 zákona o důchodovém spoření je zakotven tzv. test běžného investora, a to z důvodu,
aby penzijní společnost nebyla nadměrně zatěžována povinnostmi týkající se komunikace
s účastníkem. Penzijní společnost tak může ve styku s účastníkem důvodně předpokládat, že
jedná s osobou průměrné inteligence, která jedná s běžnou pečlivostí a opatrností. Podle
důvodové zprávy k citovanému zákonu, pak pro takové posouzení bude rozhodná především
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povaha nabízení strategie spoření, zda jde o osobu se zkušenostmi s finančního trhu
a investováním nebo zvolený prostředek komunikace.
Penzijní společnost musí účastníka důchodového spoření informovat ve stanovených lhůtách
o řadě podstatných údajů. Jedná se o poskytování informací např. o identifikačních údajích
společnosti, systému důchodového spoření a důsledcích spojených s účastí na něm, a to
včetně možných rizik, celkové úplatě za obhospodařováním a dalších poplatcích, způsobu
ochrany majetku účastníka atd. Svým účastníkům poskytuje penzijní společnost tzv. sdělení
klíčových informací, což je standardizovaný dokument (obdobný dokument je opět rovněž
využíván v rámci kolektivního investování), který obsahuje veškeré informace potřebné pro
to, aby si účastník mohl udělat představu o příslušném důchodovém fondu a případně jej
porovnat s dalšími.
Další povinnost penzijní společností, jež by měla vést k poskytování řádných a odborných
služeb každému jednotlivému účastníkovi, který se u ní účastní důchodového spoření, spočívá
ve vyžadování a získávání od svých účastníků (resp. též těch prozatím potencionálních – tedy
zájemců) informací, díky nimž bude každému jednotlivě moci doporučit pro něj vhodnou
strategii spoření. Jedná se např. o informace o účastníkových znalostech a zkušenostech
v oblasti financí, s investičními nástroji, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu
riziku či jeho cílech v rámci důchodového spoření.
Posoudí-li penzijní společnost informace, které od účastníka získala tak, že uzavření smlouvy
o důchodovém spoření nebo účastníkem požadovaná strategie spoření neodpovídá
účastníkově profilu, upozorní jej na toto své zjištění a doporučí mu pro něj vhodnější strategii
spoření. Bude-li účastník na své volbě trvat, bude penzijní společností poučen o rizicích
spojených s touto jeho jinou volbou, ale účastníkově volbě vyhoví. Obdobným způsobem
penzijní společnost postupuje rovněž v případě, že účastník odmítne informace vůbec
poskytnout nebo je podá zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé.
Protože penzijní společnost si nemůže vždy ověřit pravdivost informací jí poskytnutých
účastníky (resp. zájemci), byla stanovena vyvratitelná právní domněnka, že se může
spolehnout na informace poskytnuté účastníkem, ledaže je jí známo nebo by jí mělo být
známo, že tyto informace jsou zjevně zastaralé, nepřesné či neúplné.
Jedním ze zásadních institutů (opět zejména pro účastníka spoření) důchodového spoření je
důchodové doporučení. Důchodové doporučení je v zákoně č. 426/2011 Sb. definováno jako
„informace, která přímo či nepřímo doporučuje účast na systému důchodového spoření,
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konkrétní strategii spoření nebo rozhodnutí týkající se důchodového spoření účastníkům nebo
zájemcům o důchodové spoření, která se týká konkrétní penzijní společnosti nebo
důchodového fondu, a kterou mohou adresáti tohoto sdělení vzhledem k okolnostem
považovat za objektivní a nezávislé doporučení rozhodnutí týkajícího se důchodového spoření
nebo strategie spoření“73.
Úprava institutu důchodového doporučení by měla zajistit, aby osoby, které budou informace
naplňující tento institut rozšiřovat mezi širokou veřejnost (zde se nemíří na osoby poskytující
individuální důchodové poradenství poskytované např. penzijními společnostmi, ale na různé
analytiky, obchodníky s cennými papíry apod.), jednaly s odbornou péčí a transparentně
a bylo co možná nejvíce zabraňováno střetu zájmů. Proto každá taková osoba musí například
zajistit, aby fakta byla jednoznačně odlišena od informací, které jimi nejsou, neb jsou
pouhými výklady, odhady či názory, anebo nebyly uváděny informace, u nichž existuje
pochybnost o jejich úplnosti, přesnosti či pravdivosti. Dále v této souvislosti platí, že
na žádost České národní banky musí být takováto osoba schopna doložit odůvodněnost jí
rozšiřovaných informací. Lze mít za to, že tato nová právní úprava bude regulovat chování
nejen již výše zmíněných obchodníků s cennými papíry, ale i bank, poradenských společností
a v neposlední řadě i těch osob, které můžeme označit jako šiřitele informací (např. média,
tiskové agentury, provozovatele serverů apod.).
Zásadní informace obdrží účastník důchodového spoření rovněž prostřednictvím výpisu
důchodového spoření. Ve své podstatě se jedná o dokument informující o pohybech
prostředků účastníka na jeho osobním důchodovém účtu za dané období o stavu důchodových
jednotek, proto z něj musí být jednoznačně seznatelné, pro který osobní důchodový účet byl
vytvořen. Vedle těchto informací obsahuje výpis důchodového spoření rovněž údaje o době
účasti na spoření či o výsledcích důchodového fondu (resp. důchodových fondů), ve kterém
spoří účastník důchodového spoření své finanční prostředky. Tento výpis obdrží účastník
od penzijní společnosti alespoň jedenkrát za daný kalendářní rok (nejpozději do jednoho
měsíce po jeho skončení), a to bez nutnosti uhradit jakýkoli poplatek. Pokud by však účastník
důchodového spoření požádal o zaslání výpisu mimo zmíněný zákonný termín, je penzijní
společnost oprávněna vyhotovení výpisu ke dni podání žádosti účastníka a jeho následné
zaslání zpoplatnit.
Protože má výpis důchodového spoření umožnit účastníkům důchodového spoření srovnávat
si výkonnost jednotlivých fondů, uvádí penzijní společnost povinně na tomto výpise vedle
73

§ 87 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
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údajů výše uvedených také informace o konkrétním zhodnocení účastníkových prostředků či
výši úplaty penzijní společnosti, jejíž výše je stanovena ve statutu důchodového fondu (úplata
penzijní společnosti je tvořena úplatou za obhospodařování majetku v důchodových fondech
a u fondů s výjimkou důchodového fondu státních dluhopisů úplatou za zhodnocení majetku).
S ohledem na důležitost a vážnost rozhodnutí každého jednotlivce o tom, zda se pro zajištění
ve stáří zapojí do II. pilíře, reguluje zákon o důchodovém spoření podmínky pro
zprostředkovatelskou činnost v této oblasti. Mezi osoby, které jsou oprávněny jako
podnikatelé vyvíjet činnost směřující k tomu, aby občan mohl uzavřít s penzijní společností
smlouvu o důchodovém spoření, nebo jsou oprávněny uzavírat jménem a na účet penzijní
společnosti smlouvy o důchodovém spoření patří vedle penzijní společnosti toliko vázaný
zástupce penzijní společnosti, investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce investičního
zprostředkovatele. Podmínkou pro vykonávání takovéto podnikatelské činnosti je získání
příslušného podnikatelského oprávnění, resp. registrace a zápis do seznamu vedeného Českou
národní bankou74. Regulací činností osob oprávněných nabízet a zprostředkovat důchodové
spoření je opět sledován cíl posílení právní jistoty všech účastníků důchodového spoření.
Z tohoto důvodu stanovil zákon o důchodovém spoření rovněž požadavky stran odbornosti,
pravidel jednání směrem k zákazníkům (účastníkům důchodového pojištění či zájemcům
o něj), úschově příslušných dokladů (včetně evidence uzavřených smluv o důchodovém
spoření) nebo bezpečnostních a kontrolních opatřeních při zpracování a evidenci informací,
které v souvislosti se svou činností získají.
Dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o důchodovém pojištění
vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky je podrobeno mimo jiné
dodržování povinností stanovených statutem daného důchodového fondu, smlouvou
o důchodovém spoření, pojistnou smlouvou o pojištění důchodu. Mezi nástroje, které může
Česká národní banka pro zajištění nápravy případných nedostatků a tím zajistit ochranu práv
účastníků důchodového spoření patří např. nařízení provedení mimořádného auditu penzijní
společnosti nebo důchodového fondu, nařízení penzijní společnosti změnit depozitáře,
pozastavení připisování a odepisování důchodových jednotek, zavedení nucené správy
penzijní společnosti nebo až odejmutí povolení uděleného dle zákona o důchodovém spoření.
Jaký nástroj jako opatření Česká národní banka použije, závisí logicky na závažnosti
zjištěných nedostatků.

74

Viz § 77 a následující zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
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Zákon o důchodovém spoření nezapomíná ani na úpravu správních deliktů, a to jak přestupků
fyzických osob a správních deliktů podnikajících fyzických osob a právnických osob v oblasti
důchodového spoření a výši pokuty, do níž ji může Česká národní banka uložit.
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7. Doplňkové penzijní spoření - III. pilíř
7.1 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem
V České republice bylo penzijní připojištění znovu zakotveno v právním řádu v roce 1994
zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, později byl
několikrát novelizován.
Nejvýznamnějším rysem tohoto doplňkového systému je, že spočívá na občanskoprávním
principu, tzn. na základě individuálního vztahu mezi daným penzijním fondem a individuálně
určenou fyzickou osobou.
Penzijní připojištění má soukromoprávní charakter, neboť základem je smlouva, jejíž obsah,
jakož i vztahy mezi účastníky se řídí dohodou smluvních stran. Penzijní připojištění má však
současně i výrazné veřejnoprávní rysy, neboť smluvní volnost je regulována řadou kogentních
ustanovení zákona o penzijním připojištění a vznik a činnost penzijních fondů podléhá
širokému státnímu dozoru (který se vyznačuje povolovacím a schvalovacím řízením, rozsáhlou
informační povinností penzijních fondů vůči orgánům státního dozoru a řadou oprávnění vůči
penzijním fondům).75
Současné (avšak i „nové“ od roku 2013) penzijní pojištění v České republice spočívá
na principech:


dobrovolnosti – účast v systému penzijního připojištění záleží ve svobodném rozhodnutí
každého jednotlivého občana;



dlouhodobosti – právním předpisem je stanovena minimální doba účasti v systému
a současně požadavek na dosažení stanoveného věku (minimálně 60 let) pro výplatu
starobního důchodu; nedodržení zákonem stanovené doby je sankcionováno odebráním
příspěvků, které klientovi byly připsány ze strany státu, dle výše jeho vlastních příspěvků;



přenositelnosti – je umožněna změna původně klientem vybraného penzijního fondu, a to
kdykoli během trvání smlouvy o penzijním připojištění na základě rozhodnutí klienta
bez jakékoli sankce;

75

TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H.
Beck, 2010. Kapitola XV. Doplňkové důchodové systémy, s. 322. ISBN 978-80-7400-322-6.
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bezpečnosti – důležitá úloha státu, který ve své podstatě povoluje vznik nového
penzijního fondu, provádí nepřetržitý dozor nad hospodařením fondů. Stát ale svým
jménem nijak negarantuje individuální nároky klientů penzijního připojištění;



finanční podpoře státu – stát přispívá účastníkům podle výše jejich vlastního příspěvku
(je stanovena maximální hranice státního příspěvku, úzká souvislost s výše uvedeným
principem dlouhodobosti) a dále jsou za splnění předem zákonem stanovených podmínek
možné i daňové úlevy;



možnosti účasti třetích osob – za účastníka či vedle něj může přispívat na účastníkův
účet i jiná osoba (zpravidla to bývá zaměstnavatel), oprávněným ale i nadále zůstává
účastník.

Stávající (do konce roku 2012) penzijní připojištění představuje specifický systém, který
nebyl shodně aplikován v jiných zemích. Současné penzijní připojištění je založeno
na občanském principu, a proto by bylo možné jej charakterizovat jako systém, který spadá do
třetího pilíře, avšak má také prvky pilíře druhého. Mezi prvky z druhého pilíře lze zařadit
např. možnost zaměstnavatele podílet se na penzijním připojištění, které si u penzijního fondu
sjednal jeho zaměstnanec.
Základem penzijního připojištění je smlouva uzavřená mezi fyzickou osobou, která dovršila
alespoň 18 let, a jí vybraným penzijním fondem, který má vždy právní formu akciové
společnosti. V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii platí, že české penzijní
připojištění mohou uzavírat i cizinci s bydlištěm na území jiného členského státu EU,
při splnění podmínky účasti na sociálním nebo veřejném zdravotním pojištění v České
republice.
Uzavřením smlouvy o penzijním připojištění vzniká účastníkovi povinnost platit penzijnímu
fondu stanovené příspěvky. Výše příspěvků je omezena pouze zdola – jako minimální hranice
byla v roce 1994 stanovena částka 100 Kč měsíčně. Tato minimální částka však již zakládá
nárok účastníka na finanční příspěvek od státu. Zákon nestanoví maximální možnou částku, ta
je zcela na uvážení každého jednotlivého účastníka. Maximální hranici má ale státní
příspěvek, jehož nejvyšší možná výše činí v roce 2012 150 Kč měsíčně v případě, pokud
klient penzijního připojištění sám přispívá částkou ve výši alespoň 500 Kč za kalendářní
měsíc. Výše příspěvku od státu je tedy odstupňována dle měsíčního příspěvku každého
účastníka.

- 96 -

K motivaci občanů k zapojení do doplňkového systému penzijního připojištění slouží také
daňové zvýhodnění tohoto finančního produktu. Každý účastník, který za zdaňovací období
(tj. za kalendářní rok) odvedl příspěvky na penzijní připojištění alespoň ve výši 6000 Kč, si
mohl stejnou částku odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob. Možnost odečtu je však
omezena shora.
Celkový objem příspěvků účastníků penzijního připojištění (bez příspěvků zaměstnavatelů)
činí za první pololetí 2012 výše 11,890 mld. Kč (ve srovnání se shodným obdobím roku 2011
se jedná o nárůst o 472 mil. Kč).
Důvodem, proč však stát nemůže být s takto hojnou účastí obyvatel v systému penzijního
připojištění spokojen, a proč bude spuštěno důchodové spoření a nově upraveno doplňkové
penzijní spoření (dosud penzijní připojištění), spočívá v nízkém průměrném měsíčním vkladu
účastníků. Ten totiž nedosahuje ani 480 Kč (data z roku 2010) a současně podíl vkladu
na průměrné mzdě (s jejím zvyšováním v průběhu času) klesá. Účastníci penzijního
připojištění totiž svoji úložku, o jejíž výši se při založení penzijního připojištění rozhodli,
nezvyšují, byť se jim dosahovaný příjem zvyšuje.
Ministerstvo financí, které je v této oblasti gestorem právních předpisů, podle informací, které
zveřejnilo na svých internetových stránkách, že ke dni 30. červnu 2012 eviduje zhruba 4,71
mil. smluv o penzijním připojištění (jedná se o dosud neukončená připojištění). V půlročním
porovnání (za první pololetí roku 2012) tak došlo ke zvýšení počtu penzijních připojištění
o přibližně 142 tisíc, vyjádřeno v procentech jde o nárůst o 3,1 %. Za pozitivní fakt lze mít
skutečnost, že u penzijního připojištění je jedná o stálý růstový trend, a to dokonce se
zvyšujícím se tempem (nově uzavřených smluv o penzijním připojištění bylo v prvním
pololetí kalendářního roku 2012 přibližně 383 tisíc, tedy o zhruba o 150 tisíc uzavřených
smluv více než ve shodném období roku 2011). Je však otázkou, zda tento růstový trend
vydrží i v druhém pololetí roku 2012 (následně bude postupováno podle zákona
o doplňkovém penzijním spoření (viz níže), neboť lze mít za to, že téměř každý, kdo mohl
a hlavně chtěl vstoupit do systému penzijního připojištění, tak již v minulosti učinil. Důležité
nicméně je i fakt, že stále většímu počtu účastníků přispívá na jejich penzijní připojištění
zaměstnavatel. Počet penzijních připojištění, jejichž účastníkům přispívá zaměstnavatel,
rovněž mírně vzrostl oproti konci roku 2011, v procentním vyjádření se jedná o 2,6 %,
vyjádřeno v číslech tomu bylo ke dni 30. června 2012 u celkem 2 043 000 penzijních
připojištění.
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S nárůstem nových smluv o penzijním připojištění a tedy jeho účastníků logicky roste rovněž
celkový objem státních příspěvků, které jsou v souladu s právními předpisy účastníkům
penzijního připojištění státem vypláceny (za prvních šest měsíců roku 2012 bylo ze strany
státu ve prospěch účastníků penzijního připojištění vyplaceny 2,857 mld. Kč). Tyto výdaje
státu, které podporují uzavírání nových smluv, resp. setrvávání v systému penzijního
připojištění však lze považovat za vhodně nasměrované a ze strany státu účelně vynakládané,
tudíž jejich meziroční nárůsty jsou spíše pozitivním akcentem.

7.2 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
Uvedený zákon bude nově upravovat oblast, kterou dosud upravuje zákon č. 42/1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Podle předkladatele návrhu zákona by
z důvodu zásadní změny fungování penzijního připojištění nepostačovala toliko novelizace
zákona č. 42/1994 Sb.
Stěžejním prvkem zákona o doplňkovém penzijním spoření je oddělení majetku penzijních
fondů a účastníků penzijního připojištění. Rovněž bylo nezbytné vytvořit adekvátní právní
rámec pro regulaci činnosti penzijních společností, které budou tento III. pilíř důchodového
pojištění zabezpečovat. Vytvoření odpovídajícího právního rámce je dále třeba pro samotný
vznik, trvání a zánik penzijního spoření, ale i pro jeho distribuci a v neposlední řadě úzce
související penzijní poradenství.
Doplňkové penzijní spoření, jako III. pilíř, zůstává i nadále dobrovolným finančním
produktem, který by podle představy zákonodárce měl umožnit občanům zajištění finančních
prostředků na stáří prostřednictvím spoření. V rámci tohoto spoření budou mít jeho účastníci
možnost investovat své finanční prostředky podle individuálně zvolené strategie. Zapojení se
do tohoto „nového“ penzijního spoření bude podporováno státem za pomoci státního
příspěvku a daňovými výhodami.
Se zavedením doplňkového penzijního spoření dojde k ukončení dosavadního penzijního
připojištění. Účastníci penzijního připojištění si mohou zvolit mezi dvěma alternativami, a to
buď v setrvání v tzv. transformovaném penzijním fondu, nebo v dobrovolném přechodu
do nového systému doplňkového penzijního spoření. Nebude však možné, aby byl občan jak
účastníkem tzv. transformovaného penzijního fondu, tak účastníkem doplňkového penzijního
spoření. Důvodem je jednodušší kontrola poskytování a případného vracení státního
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příspěvku. Jedinou výjimkou bude okamžik, kdy účastníkovi penzijního připojištění již bude
vyplácena penze.
Doplňkové penzijní spoření definuje § 1 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb. jako „shromažďování
a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za
účastníka

jeho

zaměstnavatelem

a

státních

příspěvků

do

účastnických

fondů

obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření,
jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě“.
Rozsah působnosti zákona č. 427/2011 Sb. je tak definován skrze zdůraznění stanoveného
cíle, tj. naspoření finančních prostředků účastníka spolu s jejich zhodnocením, a to pro
zabezpečení v době jeho stáří po ukončení pracovní kariéry.

7.2.1 Vznik doplňkového penzijního spoření
Doplňkového penzijního spoření se může účastnit pouze ta fyzická osoba, která je starší 18 let
a která uzavřela smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s některou z penzijních
společností.
Vznik doplňkového penzijního spoření je spojen s uzavřením písemné smlouvy o doplňkovém
penzijním spoření mezi jeho účastníkem a penzijní společností. Datum vzniku doplňkového
penzijního spoření je jednou z podstatných náležitostí smlouvy a nesmí nikdy předcházet datu
jejího uzavření. V zásadě platí, že s jednou penzijní společností může účastník uzavřít toliko
jednu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Výjimka je stanovena pro situaci, pokud
účastníkovi již byla na základě jeho žádosti zahájena výplata dávky. V takovém případě může
účastník uzavřít následnou smlouvu a opět spořit, nejdříve však k prvnímu dni následujícího
kalendářního měsíce po zahájení výplaty dávky.
Dvoustrannou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření na sebe berou vzájemné závazky
účastník i penzijní společnost. Penzijní společnosti vzniká závazek shromažďovat
a obhospodařovat finanční prostředky ukládané účastníkem do účastnického fondu či fondů
v souladu se zákonem a strategie spoření sjednané s tím kterým účastníkem. Mezi další
závazky pak patří následné vyplácení dávek účastníkovi, a to opět v souladu se zákonem
a ujednáními smlouvy. Na druhé straně současně vzniká závazek účastníkovi platit dohodnuté
příspěvky. Podstatnou náležitostí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je ze strany
účastníka určení strategie spoření, kterou však může v průběhu času měnit.
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Právem účastníka je rovněž možnost smlouvu kdykoli vypovědět. Výpovědní doba stanovená
ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření nesmí být sjednána na dobu delší než dva
kalendářní měsíce; její běh začíná prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně
následujícím po dni doručení výpovědi účastníka penzijní společnosti. Povinnou reakcí
penzijní společnosti na výpověď smlouvy účastníkem je její písemné potvrzení účastníkovi,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího obdržení spolu se sdělením data zániku doplňkového
penzijního spoření.
Vypovědět smlouvu může ovšem i penzijní společnost, je-li naplněn některý z taxativně
uvedených důvodů. Mezi tyto důvody patří:
a) porušování závazků ze strany účastníka spočívající v neplacení jeho příspěvku
po dobu nejméně šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců a byl-li účastník
nejméně 30 dnů přede dnem odeslání výpovědi na tuto možnost penzijní společnosti
vypovědět smlouvu písemně penzijní společností upozorněn;
b) porušení povinnosti účastníka ve vztahu k prokazování nároku na státní příspěvek;
c) uvedení nepravdivých údajů účastníkem, které mají podstatný vliv na vznik nároku
na poskytování státního příspěvku nebo dávky či zamlčení skutečností rozhodných
pro uzavření smlouvy.
Penzijní společnost nemůže smlouvu vypovědět, přestože je dán některý z výše uvedených
důvodů, pokud již účastníkovi vznikl nárok na dávky z doplňkového penzijního spoření nebo
by mu takovýto nárok vznikl do konce výpovědní doby.

7.2.2 Účastnický fond penzijní společnosti
V účastnickém fondu penzijní společnosti jsou shromažďovány příspěvky účastníků,
příspěvky od jejich zaměstnavatelů, státní příspěvky, prostředky účastníků převedené z jiných
účastnických fondů a prostředky účastníků převedené z transformačního fondu, jsou-li nějaké.
Všechny tyto příspěvky tvoří majetek účastnického fondu, který není součástí majetku
penzijní společnosti (od jejího majetku je oddělen), ta jej pouze obhospodařuje, byť svým
jménem, avšak na účet účastníka. Účastnický fond je zákonem č. 427/2011 Sb. definován jako
soubor majetku náležející všem účastníkům (popř. jiným osobám, na které přešlo právo
na vyplacení prostředků účastníka) v poměru podle počtu penzijních jednotek.
Samotný účastnický fond nemá právní subjektivitu, právo mu přiznané je právem
obhospodařující penzijní společnosti. Penzijní společnost je tedy subjektem, který je
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z právních úkonů uskutečněných v souvislosti s obhospodařováním majetku v účastnickém
fondu oprávněn a zavázán.
Povinným účastnickým fondem, který vždy musí penzijní společnost vytvořit, je povinný
konzervativní fond. Vedle něj pak může dobrovolně vytvářet a obhospodařovat i jiné
účastnické fondy, které budou z povahy věci jiné investiční strategie nežli povinný
konzervativní fond. Bude tedy na rozhodnutí účastníka a jeho následné dohodě s penzijní
společností, jak budou rozloženy jeho investované prostředky do účastnických fondů
vytvářených danou penzijní společností.
Vytvoření účastnického fondu penzijní společností podléhá povolení České národní banky;
lhůta pro rozhodnutí byla stanovena do 6 měsíců ode dne doručení žádosti o povolení
vytvoření účastnického fondu. Česká národní banka udělí penzijní společnosti povolení
k vytvoření účastnického fondu, pokud tato splní veškeré požadavky stanovené zákonem76.
Povolení se uděluje na dobu neurčitou.
Jednou z posuzovaných náležitostí žádosti o povolení vytvoření účastnického fondu je návrh
statutu účastnického fondu. Tento pro penzijní společnost závazný dokument je nezbytným
pro budoucí účastníky fondu, neboť v něm povinně uváděné informace jsou důležité pro
odpovědné rozhodnutí účastníka o umístění finančních prostředků do účastnického fondu.
Neuvedení jakékoli zákonem stanovené informace (např. o způsobu investování účastnického
fondu, o rizicích spojených s doplňkovým penzijním spořením) bude považováno za porušení
zákona.
Schválený statut účastnického fondu bude penzijní společnost uveřejňovat na svých
internetových stránkách, a to včetně jeho změn, které opět v zásadě podléhají schválení České
národní banky. Shodným způsobem umožňujícím dálkový přístup (vedle zpřístupnění
ve svém sídle) musí penzijní společnost uveřejňovat veškeré informace týkající se efektivity
spoření v daném účastnickém fondu. Jedná se mimo jiné o aktuální hodnotu penzijní jednotky
účastnického fondu, aktuální celkový počet penzijních jednotek evidovaných na osobních
penzijních účtech všech účastníků účastnického fondu, informaci o skladbě majetku
či o výsledku hospodaření účastnického fondu. Tyto údaje a data totiž vypovídají o kvalitě
obhospodařování jednotlivých fondů a na jejich podkladě si může každý účastník i potenciální
účastník doplňkového penzijního spoření porovnat jednotlivé účastnické fondy a vůbec učinit
rozhodnutí o případném vstupu do III. pilíře důchodového pojištění.

76

§ 96 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.
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Jediným povinným účastnickým fondem je povinný konzervativní fond. Možnosti jeho
investování jsou zákonem striktně omezeny, neboť dle úmyslu zákonodárce má být jeho
základní úlohou role určitého konzervování spolu s rolí výplatní a z tohoto důvodu by u něho
měla být zajištěna maximální likvidita a současně zamezení přílišného kolísání hodnoty jeho
majetku.
Povinnému konzervativnímu fondu je umožněno investování pouze do některých dluhopisů,
nástrojů peněžního trhu některých emitentů, vkladů, termínovaných vkladů se lhůtou
splatností 2 let a podílových listů podílových fondů splňujících vymezené podmínky.
Emitenty zmíněných finančních nástrojů jsou členské státy EU a OECD, dále některé
nadnárodní instituce (např. Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka,
Světová banka či Mezinárodní měnový fond). S některými emitenty dluhopisů či nástrojů
peněžního trhu jsou spojeny požadavky na dosažený rating.
S ohledem na současnou ekonomickou situaci a zadlužení některých členských států EU (což
má dopad na celou EU) nelze alespoň nezapochybovat, zda povinný konzervativní fond může
své úloze spočívající v „zakonzervování“ hodnoty vložených prostředků účastníků se ctí
dostát, jsou-li podle některých analytiků státní dluhopisy v některých případech rizikovější
nežli akcie.
Jiné účastnické fondy mají širší možnosti stran výběru finančních nástrojů, do kterých mohou
investovat, byť ani zde nejsou možnosti neomezené, ale taxativně vyjmenované. V případě
jiných účastnických fondů lze investovat do některých investičních cenných papírů77, nástrojů
peněžního trhu, cenných papírů kolektivního investování, vkladů či derivátů splňujících
stanovená omezení. Do jiných než zákonem č. 427/2011 Sb. vymezených aktiv nesmí
účastnický fond investovat.
Platí rovněž, že účastnický fond nesmí investovat do těch investičních cenných papírů, které
vydala penzijní společnost účastnický fond obhospodařující, ani do investičních cenných
papírů vydaných osobou, jež patří do shodného koncernu jako penzijní společnost. Toto
omezení sleduje ochranu účastníků daného účastnického fondu před možným vyvedením
jejich prostředků z fondu.

77

Viz § 3 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
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7.2.3 Některá další omezení pro účastnické fondy
Pro ochranu účastníků doplňkového důchodového spoření slouží rovněž omezení týkající se
zákonem stanovených limitů investování účastnického fondu do investičních cenných papírů
a nástrojů peněžního trhu jednou osobou, s výjimkou že touto emitující osobou je Česká
republika nebo Česká národní banka. Omezení je stanoveno i pro investování do cenných
papírů kolektivního investování či podílů na jiných osobách a emisích investičních nástrojů.
Speciálním účastnickým fondem je fond, který může až 100 % svého majetku investovat
do státních dluhopisů či obdobně bezpečných cenných papírů, bude-li mu tato strategie
zakotvená v jeho statutu schválena Českou národní bankou. I zde však existuje určité
omezení, a to, že cenné papíry v majetku účastnického fondu musí pocházet alespoň ze 6
různých emisí a jedna emise může představovat maximálně 30 % hodnoty majetku tohoto
účastnického fondu.
Ve vztahu k ochraně účastníků je vhodné zmínit i poměrně široké omezení týkající se
možnosti účastnického fondu přijmout úvěr nebo půjčku. Půjčka či úvěr může být sjednána
nejdéle na dobu 6 měsíců a její objem nemůže překročit 5 % hodnoty majetku daného
účastnického fondu. Na druhé straně pak platí, že majetek účastnického fondu není zásadně
možné použít k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby či úhradě
závazku nesouvisejícímu s obhospodařováním fondu.
Aby byl naplňován účel doplňkového penzijního spoření – zajištění doplňkového příjmu jeho
účastníků po dosažení určitého věku (ve stáří) – byla penzijním společnostem stanovena
povinnost převést prostředky účastníka nejpozději 5 let před vznikem nároku na příslušnou
dávku do povinného konzervativního fondu. Tento převod by měl zamezit možnému
značnému poklesu hodnoty prostředků účastníka např. z důvodu zásadního výkyvu
na akciových trzích. Účastník doplňkového penzijního spoření je však oprávněn požádat o to,
aby toto pravidlo převodu prostředků do povinného konzervativního fondu v jeho případě
uplatněno nebylo (tj. prostředky zůstanou ve stávajícím účastnickém fondu nebo budou
převedeny do jiného účastnického fondu dle určení účastníka). Žádost účastníka v takovém
případě musí mít písemnou formu a penzijní společnosti musí jeho žádosti (přijaté nejdříve
než 60 dnů přede dnem „automatického“ převodu) vyhovět.
Účastnický fond může být zrušen ze čtyř důvodů:
a) na žádost penzijní společnosti – nesmí dojít k ohrožení zájmů účastníků daného
účastnického fondu a nejedná se o povinný konzervativní fond, Česká národní banka
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povolení neodejme, je-li vhodné účastnický fond sloučit s jiným téže penzijní
společnosti;
b) opatření České národní banky – odnětí povolení z moci úřední;
c) sloučení účastnických fondů dané penzijní společnosti – nesmí poškodit účastníky,
nutné povolení České národní banky;
d) vstup penzijní společnosti do likvidace – ta probíhá pod dohledem depozitáře, aby
byla zajištěna ochrana majetku účastníků.

7.2.4 Penzijní společnost
Penzijní společnost musí mít vždy právní formu akciové společnosti s počátečním kapitálem
nejméně ve výši 50 mil. Kč a vždy musí mít sídlo na území České republiky, kde podléhá
licencování ze strany České národní banky. Předmětem podnikání penzijní společnosti je
shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků, a to za
účelem jejich umísťování do účastnických fondů, jejich obhospodařování a vyplácení dávek
doplňkového penzijního spoření. Splňuje-li penzijní společnost rovněž podmínky stanovené
zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, je jejím předmětem podnikání rovněž
shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech
a vyplácení příslušných dávek. Penzijní společnost tak může svoje služby nabízet jak v oblasti
tzv. druhého pilíře (důchodového spoření), tak v oblasti III. pilíře (doplňkového penzijního
spoření). Penzijní společnost může vykonávat i některé další činnosti související s finančními
službami, a to za podmínky jejich registrování Českou národní bankou a prokáže-li, že jejich
vykonáváním nebude dotčen řádný výkon její hlavní činnosti.
Nejpozději do jednoho roku ode dne udělení povolení je povinností penzijní společnosti
vytvořit povinný konzervativní fond a současně ve dvouleté lhůtě od udělení povolení musí
získat alespoň 10 tisíc účastníků. Tato povinnost má sloužit ke stabilizaci tohoto sektoru,
stejně jako podmínka spočívající v dosažení určité hodnoty majetku (nejméně 50 mil. Kč)
v jiném než povinném účastnickém fondu. Jednou z dalších povinností penzijní společnosti
z této oblasti je i udržování svého kapitálu alespoň v zákonem stanovené výši.
Ochranu účastníků, resp. též zájemců o doplňkové penzijní spoření sleduje i požadavek
na výkon činnosti penzijní společnosti s odbornou péčí a obezřetnost, kam spadá zavedení
řádných řídících, účetních i administrativních postupů a odpovídajících kontrolních
mechanismů. Z logiky věci je však zřejmé, že ani dodržení všech pravidel obezřetného
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podnikání neochrání účastníky před vlastním investičním rizikem záležejícím v investování
finančních prostředků na kapitálovém trhu.
Penzijní společnost bude vykonávat svou činnost ve prospěch účastníků doplňkového
penzijního spoření, tedy za obhospodařování majetku v jednotlivých účastnických fondech,
za úplatu, jejíž výše a způsob jejího stanovení je analyzovaným zákonem regulována. Vedle
úplaty jsou rozeznávány poplatky, které mohou být účtovány za vyjmenované nadstandardní
služby (např. za změnu strategie spoření účastníka, převod prostředků k jiné penzijní
společnosti, častěji než jedenkrát ročně zasílané výpisy apod.). Rovněž výše poplatků je
limitována. V určitých případech jsou stanoveny výjimky z placení poplatků za převod
prostředků účastníka. Zákon č. 427/2011 Sb. nezapomíná ani na regulaci úplaty za nabízení
a zprostředkování doplňkového penzijního spoření, což je reakce na v poslední době
nezadržitelně rostoucí provize placené zprostředkovatelům za zprostředkování a uzavření
smlouvy.
Zprostředkovatelskou činnost vedoucí k uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření
může

vykonávat

pouze

investiční

zprostředkovatel,

vázaný zástupce

investičního

zprostředkovatele nebo vázaný zástupce penzijní společnosti, který prokázal svou odbornou
způsobilost, včetně úspěšného absolvování odborné zkoušky, a který byl registrován,
respektive zapsán Českou národní bankou do příslušného seznamu.
Skutečnosti, se kterými je spojen zánik doplňkového penzijního spoření, jsou taxativně
vyjmenovány a zánik spoření je pak spojen se dnem
a) ukončení výplaty starobní nebo invalidní penze na určenou dobu;
b) výplaty jednorázového vyrovnání;
c) úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného
pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu;
d) uvedením v písemné dohodě mezi účastníkem a penzijní společností;
e) uplynutí výpovědní doby;
f) úmrtí účastníka.

7.2.5 Příspěvky
Minimální výše příspěvku, kterou musí účastník každý kalendářní měsíc odvádět, je
stanovena na 100 Kč. Avšak příspěvky účastníka doplňkového penzijní spoření v takovéto
výši nezakládají nárok na státní příspěvek. Poskytování státního příspěvku je spojeno
s příspěvkem účastníka v minimální výši 300 Kč. Takto nastavené parametry stran výše
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příspěvků účastníka jej mají motivovat k vyšším příspěvkům (tedy k naspoření částky, která
v budoucnu účastníkovi přinese alespoň nějaký smysluplný dodatečný příjem k důchodu
vyplácenému z průběžného systému). Současně je však vhodné, aby účastník i v pro něj
finančně nepříznivé době, placení příspěvků na doplňkové penzijní spoření nepřerušoval
či dokonce zcela neukončil, ale mohl své příspěvky co nejvíce ponížit. Účastníkovi je rovněž
přiznáno právo měnit výši svého příspěvku, a to vždy do budoucna. Své příspěvky může platit
pouze u jedné penzijní společnosti.
Účastník má rovněž právo udělit souhlas svému zaměstnavateli, aby za něj platit příspěvek
nebo část příspěvku. V takovém případě se příspěvek označuje jako příspěvek zaměstnavatele
a neposkytuje se ve vztahu k němu státní příspěvek. Zároveň je povinností účastníka oznámit
tuto skutečnost písemně penzijní společnosti, která takovéto příspěvky eviduje odděleně.
I když se zaměstnavatel rozhodne přispívat svému zaměstnanci na doplňkové penzijní
spoření, nemůže tento v žádném případě jakkoli ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní
společnosti ani přijmout jakoukoli úplatu, odměnu či nepeněžitou výhodu. Zakotvení tohoto
zákonu bylo vedeno s úmyslem zamezit tomu, aby byl účastník nucen kvůli příspěvku
zaměstnavatele měnit penzijní společnost, kterou si dobrovolně a s rozmyslem vybral. Jednání
v rozporu s tímto pravidlem by totiž mohlo fakticky vést k tomu, že zaměstnavatel by působil
jako zprostředkovatel, samozřejmě za úplatu, čehož důsledkem by bylo zvyšování nákladů
penzijní společnosti, které by však byly nakonec stejně přeneseny na účastníka.
Ve vztahu k placení příspěvku má účastník rovněž přiznáno právo k jeho odložení (maximální
možnou dobu stanoví smlouva) nebo přerušení. Přeruší-li účastník placení příspěvku, doba
přerušení se mu nezapočítá do spořící doby. Poněkud odlišná situace je v případě odkladu
placení příspěvku, neboť pokud by účastník následně své příspěvky účastníka doplatil, doba
odkladu placení příspěvku, se mu do spořící doby započte.
Podpora účastníků doplňkového penzijního spoření je realizována poskytováním státního
příspěvku ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí. Nárok na státní
příspěvek (za každý kalendářní měsíc pouze jedenkrát) má účastník, který splňuje následující
podmínky:
a) má trvalý pobyt na území České republiky či bydliště na území členského státu EU
nebo EHS;
b) je účasten důchodového pojištění podle českých právních předpisů;
c) je poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění; nebo
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d) je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice.
Výše státního příspěvku je odstupňována v závislosti na výši příspěvku daného účastníka
za kalendářní měsíc. Platí-li účastník příspěvek za období delší než kalendářní měsíc, výše
státního příspěvku se přepočítá právě na měsíční období. Splňuje-li účastník zákonem
stanovené podmínky, náleží mu
a) 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč a 20 % z částky
přesahující 300 Kč,
b) 1 000 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč.
Konstrukce státního příspěvku je tedy nastavena s úmyslem motivace účastníka k platbě
příspěvků co možná nejvyšších.

7.2.6 Dávky z doplňkového penzijního spoření
Zákon č. 427/2011 Sb. vyjmenovává jednotlivé dávky, které lze účastníkovi vyplatit, poté, co
mu na ni po splnění zákonem stanovených podmínek vznikne nárok. Získání většiny z níže
uvedených dávek je podmíněno dosažením 60 let věku účastníka spolu s trváním spořící doby
v délce alespoň 60 kalendářních měsíců (není-li ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření
sjednána delší spořící doba, nejvýše však 120 kalendářních měsíců). Z doplňkového
penzijního spoření lze vyplatit tyto dávky:
a) starobní penze na určenou dobu;
b) invalidní penze na určenou dobu;
c) jednorázové vyrovnání;
d) odbytné;
e) úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi; nebo
f) úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší důchodu.
Výplatě dávek předchází písemná žádost účastníka, popřípadě jím určené osoby nebo jeho
dědice. O výplatu dávky je účastník oprávněn požádat kdykoli poté, co mu na ni vznikne
nárok. Výplata dávek náleží v zásadě pouze účastníkovi, jiné tzv. určené osobě může být
vyplaceno pouze jednorázové vyrovnání nebo odbytné.
Starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu může být vyplácena
v jedné ze dvou variant, oprávněn zvolit si příslušnou variantu je účastník. Tyto dávky jsou
vypláceny buď ve splátkách v určené výši (výše jednotlivých splátek může být rozdílná
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v závislosti na hodnotě penzijní jednotky), nebo v určeném počtu splátek, a to až do vyčerpání
prostředků účastníka (dosahuje-li výše splátky alespoň 500 Kč, pak je tento druh penze
vyplácen nejméně čtyřikrát za kalendářní rok, jinak je penzijní společnost oprávněna snížit
počet splátek na jedinou ročně). V obou případech však musí být dodrženo omezení
spočívající v tom, že předpokládaná doba výplaty těchto dávek musí být nejméně 3 roky.
Účastník se ale může rozhodnout pro úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi
nebo pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. V tomto
případě na základě účastníkem předložené pojistné smlouvy s pojišťovnou převede penzijní
společnost jeho prostředky pojišťovně označené v pojistné smlouvě. Sjedná-li si účastník
doživotní penzi, musí být výplata stanovena v pravidelných a neklesajících peněžitých
splátkách, které musí být vypláceny opět alespoň čtyřikrát za kalendářní rok do konce života
účastníka. Sjedná-li si účastník penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší
důchodu, musí být doba výplaty sjednána nejméně na 3 roky.
Namísto výše uvedených dávek však může účastník požádat o jednorázové vyrovnání,
popřípadě si tak nechá vedle některé z dávek (s výjimkou odbytného) vyplatit část jím
naspořených prostředků. Jednorázové vyrovnání může místo účastníka obdržet určená osoba,
pokud účastníkovi, kterému na něj vznikl nárok, a který jeho výplatu neobdržel, neboť v době
po vzniku nároku zemřel. Tímto způsobem jsou rovněž vypořádávány prostředky účastníka,
který zemřel v době, kdy mu byla vyplácena penze na určenou dobu. Jednorázové vyrovnání
se stává předmětem dědictví, pokud účastníkem nebyla stanovena tzv. určená osoba. Zákon
uvádí lhůty, v nichž je penzijní společnost povinna jednorázové vyrovnání vyplatit.
Poslední možnou dávkou doplňkového penzijního spoření je odbytné. Jedná se o dávku, která
účastníkovi přináleží, zaniklo-li jeho doplňkové penzijní spoření dohodou nebo uplynutím
výpovědní doby za podmínky, že účastník spořil nejméně po dobu 24 měsíců, avšak nárok na
penzi mu nevznikl a současně ani nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní
společnosti. V tomto případě se však uplatní určitá sankce ve vztahu k účastníkovi spoření,
neboť ztratí nárok na státní příspěvek (státní příspěvek se vrací Ministerstvu financí). Výše
odbytného odpovídá hodnotě prostředků daného účastníka ke dni zákonu závazků ze smlouvy
bez poskytnutých státních příspěvků. Výše zmíněná podmínka spoření nejméně po dobu 24
měsíců není vyžadována v případech, kdy dojde ke zrušení účastnického fondu s likvidací,
přičemž účastník neakceptuje možnost bezplatného převodu do jiného účastnického fondu,
resp. jiné penzijní společnosti, není-li možný převod toliko do jiného účastnického fondu

- 108 -

u jeho stávající penzijní společnosti. Odbytné se vyplatí též určené osobě, a to v případě, kdy
účastník před vznikem nároku na dávku zemře.

7.2.7 Aktuální novelizace – tzv. předdůchody
Přestože zákon č. 427/2011 Sb. ještě nenabyl účinnosti, ministerstvo financí již zpracovalo
návrh jeho novelizace zákona č. 427/2011 Sb., která by v jeho rámci zavedla institut
tzv. předdůchodů. Tento nový institut by tedy byl součástí tzv. III. pilíře.
Sledovaným účelem je umožnění osobám v krátkém období před dosažením statutárního
důchodového věku čerpat dávky z doplňkového penzijního spoření již v tomto období, které
je poměrně složité z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce, pokud dojde ke ztrátě zaměstnání.
Současně je kladen důraz na to, aby při čerpání příslušných dávek nebyly negativně ovlivněny
nároky účastníka doplňkového penzijního spoření z průběžného I. pilíře (dané období bude
považováno za tzv. vyloučenou dobu, a to až do okamžiku, kdy daná osoba dosáhne
statutárního důchodového věku). Současně bude účastník doplňkového důchodového spoření
v době pobírání tzv. předdůchodu považován ve vztahu ke zdravotnímu pojištění za státního
pojištěnce a příslušné zdravotní pojištění za něj tedy bude hradit stát.
Uvedená možnost tzv. předdůchodu je v návrhu novely spojena s podmínkami, jako je
například
a) sjednání výplaty měsíčních dávek v neklesající výši (a to vždy alespoň jako 30 %
průměrné mzdy),
b) nemožnost přerušení, resp. pozastavení výplaty dávek,
c) výplata současně musí být nastavena tak, aby skončila u čerpajícího nejdříve tři roky
před dosažením jeho statutárního věku pro vznik nároku na starobní důchod podle
zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dávky tzv. předdůchodu bude moci účastník penzijního spoření začít čerpat již (nejdříve) pět
let před tím než dosáhne důchodového věku. Naopak nejkratší možná doba výplaty dávek
předdůchodu činí dva roky. Pojištěnec současně ale není omezen v tom, aby se i v době, kdy
čerpá dávky předdůchodu, například vrátil zpět do zaměstnání. Výplata těchto dávek bude
pokračovat, a to až do doby vyčerpání těchto jeho úspor.
Oproti předčasným důchodům z prvního pilíře, je výhodou předdůchodu ta skutečnost, že
čerpajícímu není následně v důchodovém věku krácen jím pobíraný „státní důchod“ právě
za období, po které již při pobírání předčasného důchodu neodváděl pojistné na důchodové
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pojištění. Pro získání výhod spojených se zdravotním a sociálním pojištěním, je nezbytné
sjednat a rozvrhnout výplatu dávek tak, aby neskončila dříve, než účastník dosáhne věku o 3
roky nižšího, než je věk, kdy mu vznikne nárok na starobní důchod.
Je však třeba mít na paměti, že pro pobírání předdůchodu budu nezbytné naspořit alespoň
předem stanovenou minimální částku. Tato částka musí dosahovat alespoň takové výše, aby
následně měsíční výplata dosahovala minimálně 30 procent průměrné mzdy. Tomu by
za podmínek roku 2012 odpovídala celková částka ve výši zhruba 450 000 Kč, neboť měsíční
částka v tomto období přibližně 7 500 Kč. Určitou výhodou je, že potřebnou částku lze
na účet vložit i jednorázově, nemá-li účastník spoření tuto naspořenu prostřednictvím
pravidelných splátek. Obecně platí, že čím kratší doba pro dosažení statutárního důchodového
věku, tím nižší částku musí mít účastník penzijního spoření naspořenu. Předdůchod tedy není
dávkou vyplácenou z veřejných rozpočtů, ale jedná se o dávky vyplácené ze soukromého
penzijního spoření, které si jeho účastník sám na základě vlastního rozhodnutí založil, a na
které odvádět dobrovolně své příspěvky.
Na spoření svým zaměstnancům (účastníkům III. pilíře) mohou přispívat také jejich
zaměstnavatelé, k čemuž je chce stát motivovat zvýšením výše limitu osvobození těchto
příspěvků od daně z příjmu až do výše 30 000 Kč za rok (do konce roku 2012 činí tento limit
24 000 Kč za rok). Bude na zvážení zaměstnavatelů, zda se k přispívání svým zaměstnancům
pro účely doplňkového penzijního spoření zaváží například kolektivní smlouvu nebo svým
vnitřním předpisem. V těchto dokumentech může být rovněž ujednána, resp. stanovena výše
příspěvku zaměstnavatele rozdílně pro jednotlivé jeho zaměstnance, a to v závislosti
na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané práce, což nebude považováno
za rozporné se zásadou rovného zacházení. A by tato situace mezi jednotlivými účastníky
doplňkového penzijního spoření byla postavena najisto, je takto konkrétní znění navrhováno
začlenit do zákona č. 427/2011 Sb. jeho novelou.
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8. Otázka pokračování reforem důchodového
systému a postoj obyvatel ČR
8.1 Pohled na reformy
V České republice se otázka důchodové reformy, která by měla přinést stabilizaci výdajů
v oblasti důchodového pojištění ze státního rozpočtu, diverzifikaci příjmů důchodců apod.,
v souvislosti se stárnutím populace a dalšími souvisejícími demografickými změnami,
přetřásá již drahnou řádku let. Protože obecně jsou důchodové reformy velmi často značně
kontroverzní (a to i ty, které jsou dílčí a spíše kosmetického rázu), existuje u většiny vlád
snaha o jejich odklad. Tento postoj můžeme podle mého názoru tedy najít i v České republice,
neboť prozatím došlo spíše jen na parametrické změny důchodového systému. Důvodem,
kromě rozdílných představ jednotlivých politických stran, může být i to, že pozitivní dopad
učiněné reformy se dostaví zpravidla až se značným časovým odstupem (tudíž volební období
na projev pozitivních efektů zde v zásadě nedostačuje, když naopak náklady s reformou
související voliči někdy i citelně pocítí dříve, tudíž mají tendenci zpravidla důchodové
reformy zásadnějšího charakteru odmítat).
Otázka reformování důchodových systémů není samozřejmě řešena pouze v České republice,
ale vypořádávají se s ní i ostatní členské státy Evropské unie, resp. i další státy celého světa
Co se týče úspěšnosti důchodových reforem v Evropské unii, tato není příliš ovlivněna
demografickým vývojem, jak ukázaly některé studie zadané Evropskou komisí. Na úspěšnost
důchodové reformy nemá vliv, ačkoliv by byl spíše očekáván opak, zadlužení toho kterého
státu. Penzijní reforma je tak prováděna například značně zadluženou Itálií, tak na straně
druhé státy s relativně nízkým dluhem, jako je Slovensko nebo Švédsko. Navenek se tedy
situace ohledně důchodových reforem prováděných napříč členskými státy Evropské unie jeví
tak, že důchodová reforma a vlastně i její úspěšnost je ovlivňována spíše politickými, než
ekonomickými faktory. Studie Evropské komise z roku 2009, jak uvádí Schneider, například
ukazovala, že negativní vliv na úspěšnost reforem má vliv odborových svazů: čím vyšší byl
jejich podíl na mzdovém vyjednávání, tím nižší byla pravděpodobnost, že v dané zemi
úspěšně proběhne důchodová reforma78.
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SCHNEIDER, Ondřej. Důchodové systémy v Evropě - reformují všichni. 2011. Dostupné také z WWW:
<http://idea.cerge-ei.cz/documents/kratka_studie_2011_06.pdf>
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Vážně začal být problém stárnutí české populace a tím zvýšený tlak na výdaje státního
rozpočtu určené na výplatu důchodů brán zhruba v roce 2004, kdy po letech „běžného
politického hašteření“ nad problematikou důchodového pojištění, došlo k dohodě, která byla
vyjádřena v usnesení vlády České republiky č. 656 ze dne 23. června 2004 k organizačnímu
zabezpečení přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v České republice.
Na základě tohoto usnesení vlády byla zřízena funkce koordinátora pro přípravu podkladů pro
rozhodnutí o důchodové reformě a došlo i k uvolnění finančních prostředků na nezbytné
výdaje s pracemi potřebnými pro rozhodnutí spojenými. Jednalo se o činnost tzv. Bezděkovy
komise (č. 1), tedy skupiny předních českých ekonomů (tzv. Výkonný tým svou činnost
ukončil v červnu 2005 a své závěry publikoval v tzv. Závěrečné zprávě79), která provedla
potřebné analýzy poté, co od jednotlivých politických stran tehdy zastoupených v Parlamentu
České republiky obdržela informace o tom, jak si jednotlivé parlamentní strany představují
reformu důchodového pojištění v České republice do budoucna. Bohužel poznatky, které byly
prostřednictvím analýz a výpočtů získány a představeny veřejnosti, nakonec v podstatě
vyšuměly do ztracena. Snad z důvodu, že některé politické strany zjistily, že jimi prosazovaný
model není ve své podstatě takovým, za který ho dosud měly (než jim ekonomové
důkladnými propočty ukázali pravdivý obrázek), či snad že v poměrně brzké době
následovaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které ale nepřinesly
očekávanou stabilitu.
V téže době, počátkem roku 2005, bylo na základě zadání ministerstva práce a sociálních věcí
provedeno šetření80 mezi občany, týkající se představ české veřejnosti o současném systému
důchodového pojištění. Z tohoto šetření vyplynulo, že skoro 80 % dotazovaných, kteří ještě
nepobírali starobní důchod, má obavy vzhledem ke starobnímu důchodu, který po dosažení
příslušné věkové hranice budou pobírat, neboť ten nebude postačovat ke krytí jejich
základních životních potřeb a nákladů. Podle zhruba čtvrtiny tehdejších respondentů
vyžadoval již v době, kdy byli osloveni, systém důchodového pojištění celkovou změnu
financování a více finančních prostředků, a to spolu s vytvořením jasných a srozumitelných
pravidel, která by systém zpřehlednila a zajistila jeho fungování. Zde by měl hrát rozhodující
úlohu dle respondentů určitě stát. Podle části populace, tehdy zhruba desetiny, by bylo
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Dostupné také z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf>
Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému: Závěrečná zpráva pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – projekt HR 140/05. Dostupné také z WWW:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/3065/verejne_mineni.pdf>
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potřebné spojit reformu důchodového systému rovněž s větší aktivitou samotného jednotlivce,
který by měl nést část odpovědnosti za své finanční zabezpečení ve stáří.
Není tedy větších pochyb o tom, že česká společnost si je vědoma nutnosti reformy
důchodového systému (ostatně o tom je již více než desetiletí přesvědčována, bohužel z mého
pohledu za pomoci pouze poněkud obecných frází, nikoli nabídkou konkrétního řešení). Jaké
cesty by mohly vést k uvažované reformě důchodového systému podle respondentů,
účastnících se výše zmíněného šetření, názorně ukazuje následující graf81, který byl převzat
z daného šetření.

Zdroj: Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému:
Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – projekt HR 140/05. Str. 191.

Jak již výše uvedeno, v České republice je poměrně značné množství občanů účastníky
tzv. třetího pilíře. Ovšem při pohledu na výši průměrné úložky účastníků není na místě
přílišný optimismus v tom směru, že by dávky vyplácené z tohoto spoření zajistily
účastníkům dostatečný příjem pro zabezpečení nákladů, které budou mít i po odchodu
do důchodu (a které například v oblasti týkající se zdravotního stavu občana budou spíše
narůstat).
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Str. 191 - Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému: Závěrečná
zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – projekt HR 140/05.
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Skutečnosti, že po skončení vlastní výdělečné činnosti dojde k podstatnému propadu příjmů,
si je řada občanů rozhodně vědoma, přesto je stát a první pilíř důchodového pojištění širokou
veřejností vnímán i nadále jako rozhodující a fakticky jediný garant sociálního zabezpečení
občanů ve stáří, tedy garant bezproblémového fungování důchodového systému. Řada občanů
se ale na stát nespoléhá a snaží se zajistit si prostředky pro stáří, a to nejčastěji
prostřednictvím státem podporovaných instrumentů, zejména účastí ve třetím pilíři
důchodového pojištění (viz výše), popř. lze za způsob zajištění i pro období stáří považovat
např. sjednání stavebního spoření, resp. investice do vlastního bydlení.
Ovšem z řady publikovaných dat lze dovodit, že zmíněného finančního nástroje využívají
často zejména ti, kteří se dovedou na stáří zabezpečit využitím i jiných instrumentů
finančního trhu (lidé vysokoškolsky vzdělaní, spíše nadprůměrně vydělávající) či ti, kteří jsou
již důchodového věku a často i starobní důchod již pobírající.
V této souvislosti se jeví poměrně důležitou studie82, kterou provedl Výzkumný ústav práce
a sociálních věcí, v. v. i. v roce 2010. Podle v této studii publikovaných výsledků ve vztahu
k očekávané částce vyplácené jako starobní důchod a respondenty uváděné dostačující
finanční částce pro zajištění v důchodu jsou patrné značné disproporce, a to až ve výši zhruba
50 %. Uvádí se zde rovněž (konkrétně na str. 21) rovněž závažný poznatek, že „nejvíce
ohroženou skupinou jsou lidé se základním vzděláním. Téměř 36 % z nich spoléhá jen na
důchod od státu. Tato skutečnost je o to závažnější, že právě tito lidé mají nižší úspory a
menší šanci uplatnění na trhu práce ve vyšším věku. Naopak vysokoškolsky vzdělaní lidé se na
pouze na důchod od státu spoléhají pouze v 17 % odpovědí.“.
S obavou ekonomického zajištění ve stáří souvisí i zamýšlení se nad otázkou, zda osoba
v době, kdy se bude blížit dosažení důchodového věku, bude mít zájem o setrvání na trhu
práce či nikolivěk. O plánech české populace vypovídají následující tabulky obsahující data
z téhož výzkumu, kdy první zohlednila pohlaví a druhá pak dosažený stupeň vzdělání.
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ŠLAPÁK, Milan; SOUKUP, Tomáš; VIDOVIĆOVÁ, Lucie; HOLUB, Martin. Finanční příprava na život
v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 2010.
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Plánujete pracovat i po odchodu do důchodu? (v %)

Zdroj: Šlapák, M., Soukup, T., Vidovičová, L., Holub, M.: Finanční příprava na život v důchodu:
informovanost, postoje a hodnoty. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha, 2010. Str.
16.

Plánujete pracovat i po odchodu do důchodu? (v %)

Zdroj: Šlapák, M., Soukup, T., Vidovičová, L., Holub, M.: Finanční příprava na život
v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v.
i., Praha, 2010. Str. 17.

Byť mají různí občané různé důvody (lidé s nižším vzděláním spíše ekonomické, lidé
s vysokoškolským vzděláním spíše pozitivní vztah k práci, což může být dáno tím, že na
rozdíl o lidí s nižším dosaženým vzděláním nevykonávají tak často manuální práci, respektive
těžkou manuální práci), proč i po dosažení důchodového věku, kdy jim vznikne nárok
na starobní důchod, setrvávat na trhu práce, ukazuje se zde, další obrovská oblast, které bude
muset věnovat stát svoji pozornost. Možnost setrvání na trhu práce i po dosažení
důchodového věku všem zájemcům, přinese nepochybně plusové body státní ekonomice, ale
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současně je nutné zajistit, aby tato možnost vůbec byla dána (volná odpovídající místa na trhu
práce apod.). Je zde tedy vidět velmi úzká provázanost i se státní politikou zaměstnanosti, kde
je třeba dbát na zamezování věkové diskriminaci na trhu práce, která se v České republice
bohužel ještě občas vyskytuje. Jen účinná a aktivní politika zaměstnanosti v celé své šíři může
pomoci uspokojování potřeby a zájmu o prodlouženou ekonomickou a pracovní aktivitu
občanů, což bude mít pozitivní dopad do oblasti důchodové politiky.
S výše již několikráte zmíněnou reformou důchodového systému, která má pomoci
diverzifikovat zdroje zejména u starobních důchodů a zajistit ekonomickou udržitelnost
v neposlední řadě i státního rozpočtu jako takového, je vhodné se podívat i názory občanů
týkající se toho, jak oni sami se na starobní důchod a s ním zpravidla spojený pokled příjmů
dívají. V tomto směru bylo provedeno pouze několik dílčích výzkumů, avšak podle mého
názoru zde stát neplní odpovídající roli z hlediska dostatečného informování o možnostech
přípravy i důsledků demografického vývoje v České republice (blíže k informovanosti
ze strany státu v oblasti důchodového pojištění a souvisejících reforem níže), a to spíše
ze strany silných ekonomických subjektů, které v této oblasti podnikají.
Z médii publikovaných dat lze dovodit, že zhruba polovina lidí se na své stáří, resp. zajištění
svých potřeb ve stáří nepřipravuje dostatečně promyšleně a nedokáže si tak zajistit dostatečné
finanční zázemí. Situace v České republice je tak obdobná situaci v zahraničí. U poloviny
občanů České republiky, která se snaží alespoň o částečné zajištění pro dobu svého stáří, je
rozhodujícím důvodem právě obava z neudržitelnosti „státního“ pilíře důchodového pojištění,
resp. výrazné ponížení důchodů z něj vyplácených oproti situaci, která je ještě v současné
době. U některých lidí, zejména těch, kteří se řadí spíše mezi vyšší střední či vyšší třídu, je
důvodem i možnost si v důchodu, až nebudou muset vykonávat denně výdělečnou činnost, tak
zvaně užít a dopřát.
U osob, kteří si žádným způsobem neokládají finanční prostředky stranou během svého
ekonomického života, jsou podle jejich sdělení v dříve proběhnuvších anketách, důvody
spočívající v nedostatku finančních prostředků, které by si mohli odkládat (v daném období
spotřebují veškeré příjmy, které mají k dispozici). Mají-li nějaké zbývající prostředky, použijí
je pro podporu svých dětí (často již dospělých!), popřípadě v souladu se svým názorem, že se
o důchodce má postarat stát, vlastním finančním zabezpečením zabývat vůbec nehodlají.
Na tomto místě musím uvést, že zejména druhý z výše uvedených důvodů nepovažuji
v současné době zrovna za dost dobře odůvodnitelný. Sice připouštím, že v České republice
má „tradice finanční podpory i dospělých a již zabezpečených dětí“ hlubokou tradici, jde
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o určitý kulturně specifický fenomén, avšak jsem toho názoru, že v dnešní době by tomu tak
již být nemělo a od této praxe by se mělo opustit, a to zejména s ohledem na morální hledisko.
Samozřejmě nelze generalizovat, ale nechávají-li se dospělé a ekonomicky činné osoby
finančně podporovat od svých rodičů, nezřídka již pobírajících starobní důchod (který bývá
s ohledem na způsob jeho výpočtu často nižší než příjem jejich ekonomicky činného dítěte),
nejedná se podle mého názoru o situaci správnou. Tento sociální fenomén však není otázkou
právní, ale patří k diskusi odborníkům jiných profesí, a proto jeho podrobný rozbor či analýza
do této práce nepatří. Pro úplnost je však třeba ještě uvést, že podle výše zmíněného výzkumu
prováděného pracovníky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, není ve skutečnosti
dětnost příčinou nevěnování se finančnímu zajišťování na důchod méně oproti bezdětným
osobám. Z předmětného výzkumu vyplynul jeho zadavatelům totiž přesně opačný poznatek.

8.2 Informovanost o důchodech v České republice
Aby kdokoli mohl učinit odpovědné rozhodnutí pro své zabezpečení ve stáří, potřebuje tomu
odpovídající a relevantní

informace. Ve vztahu k prvnímu pilíři důchodového pojištění

informuje jeho účastníky o jejich důchodových právech, avšak zásadně na vyžádání, Česká
správa sociálního zabezpečení. Právní předpisy se silou zákona ji takovouto povinnost
nestanoví. Před několika lety byl zaveden tzv. informativní list důchodového pojištění,
na základě kterého pojištěnec získá určitý podklad pro možnost modelového výpočtu výše
svého budoucího důchodu; konkrétnější výpočet ze strany České správy sociálního
zabezpeční získat nelze. Výpočet si tedy musí provést sám pojištěnec, případně za pomoci
webové kalkulačky na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Z již zmíněného výzkumu provedeného pracovníky Výzkumného ústavu práce a sociálních
věcí v roce 2010 vyplynulo, že budoucí důchodci hodnotí míru své informovanosti o svých
důchodových nárocích v podstatě průměrně, přesto však skoro třetina z oslovených sdělila své
přesvědčení, že nemá prakticky vůbec žádné informace o výši starobního důchodu, na který ji
vznikne v nejbližších letech nárok. Za této situace lze mít za to, že poskytování
informativního listu důchodového pojištění Českou správou sociálního zabezpeční toliko
na základě žádosti podané jejím klientem, je zhola nedostatečnou praxí a mělo by se uvažovat
o povinném předávání podstatných dat pojištěncům v předem stanovených intervalech (pro
rozhodnutí ohledně takovéhoto povinného předávání informací je třeba samozřejmě vzít
v úvahu řadu hledisek, mimo jiné i určitou ekonomickou nákladnost, neboť ne všichni
účastníci důchodového pojištění, a zejména ti starší, mají např. možnost elektronické
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komunikace a doručování prostřednictvím držitele poštovní licence není záležitostí zcela
nejlevnější, neboť by pravděpodobně musely být takovéto zásilky doručovány do vlastních
rukou).
Zajímavá data přinesl výše citovaný výzkum rovněž ve vztahu k testování objektivních
znalostí důchodových práv u osob předdůchodového věku. Výzkumníky bylo mimo jiné
zjištěno, že pojištěnci v předdůchodovém věku mají relativně dobrou povědomost
o minimální povinné době pojištění potřebné k získání nároku na důchod, o podmínkách,
za kterých lze pokračovat ve výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku či o průměrné
výši důchodu v České republice. Avšak skoro polovina dotazovaných chybně odpověděla
na otázku ohledně souběžné výdělečné činnosti s pobíráním předčasného důchodu a zhruba
stejné množství dotázaných nevědělo, kdy dovrší zákonem stanovené statutární hranice pro
odchod do důchodu (viz též tabulka v příloze č. 1). Zde se tedy objevují poměrně závažné
mezery v povědomí pojištěnců, na které by se měla zaměřit případná kampaň (která je velmi
lehce uvažována v souvislosti s nabytím účinnosti nových zákonů týkajících se druhého
a třetího pilíře (viz výše jejich rozbor), avšak přestože se čas směrem k 1. lednu 2013 velmi
rychle krátí, i já jsem ještě fakticky žádnou informační kampaň nezaznamenala, přestože
ambicí vlády bylo přesvědčení co možná nejvyššího počtu občanů k účasti zejména
ve druhém pilíři).
Mezi zdroje informací o systému důchodového zabezpečení, z nichž lidé čerpají, patří
zejména jejich blízcí a přátelé, v těsném závěsu pak následují média (ať tištěná či televize,
popř. rozhlas) a internet. Už méně lidí se obrací na své zaměstnavatele (relevantnějšími
informacemi disponují spíše personální útvary větších zaměstnavatelů) a jen o něco více než
pětina lidí využívá informační kanceláře České správy sociálního zabezpečení.
Je-li (a i v poměrně dlouhodobém časovém horizontu s největší pravděpodobností stále bude)
důchod vyplácený z prvního pilíře největší částí (fakticky rozhodující) finančních prostředků
starobního důchodce v České republice, není nutná debata o tom, že dobré povědomí
o důchodových právech, nárocích, povinnostech či podmínkách, je rozhodující pro racionální
rozhodnutí a chování jedince pro jeho život ve stáří, již ve velmi vzdálené době od doby, kdy
dosáhne důchodového věku. Tudíž bude třeba apelovat na příslušné instituce (zejména
Českou správu sociálního zabezpečení), aby znásobily své úsilí ohledně informovanosti
obyvatel ve vztahu k důchodovému pojištění (a neponechávaly tuto oblast pouze komerčním
institucím, které se budou účastnit druhého a třetího pilíře důchodového zabezpečení, a které
tak činí z důvodu získání klientů a dosažení zisku – což je s ohledem na jejich komerční
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založení logické). Vhodná by byla například inspirace Švédskem, resp. jeho tzv. Oranžovou
obálkou, která obsahuje důležité informace pro pojištěnce (o jím získaných nárocích,
o odvedených příspěvcích za poslední rok do průběžně financovaného i fondového schématu
apod.).
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9. Evropská unie a důchodové zabezpečení
9.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
Za základní předpisem upravujícím problematiku sociálního zabezpečení v rámci Evropské
unie, jejímž členským státem od roku 2004 je rovněž Česká republika, je nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Toto
nařízení samo ve svém úvodu deklamuje, že je nezbytné respektovat zvláštnosti vnitrostátních
právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a vypracovat pouze systém koordinace.
Jeho cílem beze sporu je právě v rámci takovéto koordinace zaručit všem dotčeným osobám
rovnost zacházení, přestože v rozdílných chvílích podléhají různým vnitrostátním právním
předpisům.
Ve svém článku 2 vymezuje Nařízení č. 883/2004 svou osobní oblast působnosti83
a v následujícím článku 3 poté svoji věcnou působnost. Do věcné oblasti působnosti
uváděného nařízení patří mimo jiné dávky ve stáří, dávky v invaliditě či předdůchodové
dávky, proto toto nařízení hraje podstatnou úlohu i ve směru k českému důchodovému
systému. Za důležité je pak nutné považovat pravidlo stanovící, že v rámci působnosti
nařízení č. 883/2004, toto nahrazuje každou úmluvu o sociálním zabezpečení, která je
použitelná mezi jednotlivými členskými státy (za výjimky, nejsou-li některá ustanovení dříve
uzavřených úmluv pro příjemce dávek příznivější, popř. vycházejí ze zvláštních historických
okolností a jsou časově omezeny).
Ve vztahu ke starobním a pozůstalostním důchodům platí podle citovaného nařízení, že
všechny příslušné instituce stanoví při předložení žádosti o příslušné dávky nároky na dávky
pro každého daného účastníka podle právních předpisů všech těch členských států, které se
na toho kterého účastníka vztahují. Odlišný postup je možný pouze tehdy, pokud by žadatel
výslovně požádal o odklad přiznání dávek náležejících mu ve stáří podle právních předpisů
jednoho nebo i více členských států. Instituce, které byla žádost podána, resp. která je
příslušná k výpočtu dávky starobního nebo pozůstalostního důchodu, pak vypočte výši dávky
83

Vztahuje se na státní příslušníky členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky bydlící v některém
členském státě, kteří podléhají nebo podléhali právním předpisům jednoho nebo více členských států i na jejich
rodinné příslušníky či pozůstalé, a to i pozůstalé osoby, které podléhali právním předpisům alespoň jednoho
členského státu, a to bez ohledu na to, jaké státní příslušnosti byla daná osoba, pokud jsou pozůstalí státními
příslušníky některého členského státu nebo osobami bez státní příslušnosti anebo uprchlíky bydlícími na území
členského státu.
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podle právních předpisů, podle kterých se řídí, jsou-li splněny podmínky nároku na dávky
výhradně podle vnitrostátního práva (zde se hovoří o tzv. nezávislé dávce), nebo její výši
vypočte výpočtem teoretické výše a teprve následně skutečné výše příslušné dávky podle
postupu v citovaném nařízení přesně specifikovaném (zde se hovoří o tzv. poměrné dávce).
Důležitým ve vztahu k uvedenému nařízení je rovněž beze sporu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES)
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, jehož název přesně vypovídá
o tom, co je jeho obsahem.

9.2 Bílá kniha (2012)
Otázka stárnutí populace a s tím úzce spojený nárok na důchodový systém není aktuální
pouze v České republice, ale rovněž v dalších státech Evropské unie. Za účelem předejití
prohloubení problémů se stárnutím evropské populace, resp. přípravy na budoucnost byla
v nedávné době vydána tzv. Bílá kniha, jejíž obsahovou náplní je agenda pro přiměřené,
udržitelné a spolehlivé důchody.
Bílá kniha se staví k očekávaným problémům poměrně zpříma (byť samozřejmě nejde
o normativní text, který by zavazoval jednotlivé členské státy Evropské unie k příslušným
aktivitám, případně pod pohrůžkou sankcí), a mimo jiné upozorňuje na fakt, že v okamžiku,
kdy se prodlužuje délka života (například do roku 2060 předpokládají modely prodloužení
naděje dožití u mužů o necelých 8 let, u žen pak o 6,6 let), avšak toto není kompenzováno
delší pracovní aktivitou občanů a zvýšením jejich úspor pro období důchodu, nebude možné
do budoucna zaručit přiměřenost důchodů z důvodů primárně finančních (což je spojeno
mimo jiné i s poklesem počtu osob v produktivním věku, což je navázáno na demografický
vývoj). V souvislosti s ekonomickou krizí, která dusí Evropu v posledních letech a s ochodem
silných poválečných populačních ročníků do důchodu, dochází k nižším odvodům
do průběžně financovaných důchodových systémů (pokles ekonomicky aktivních), ale
současně se projevují negativa i u fondových systémů, kde se projevuje snižující se hodnota
aktiv, resp. propad zisku.
Evropská unie prostřednictvím Bílé knihy apeluje na soudržnost a slaďování pravidel mezi
jednotlivými členskými státy, a to i vzhledem k neustále se prohlubující provázanosti jejich
hospodářského sektoru, ale hlavně z důvodu omezení rizika přeshraničních dopadů
vnitrostátních důchodových politik.
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Členské státy Evropské unii postupně uzpůsobují své vlastní penzijní systémy směrem
k ekonomické udržitelnosti i přes probíhající a dále očekávané demografické změny. Velmi
častou změnou byl přechod od původně využívaných dávkově definovaných systémů
k systémům příspěvkově definovaným anebo k zavedení fondových pilířů, zpravidla
povinných.
Aby veškeré změny, ke kterým má být přistupováno ve vztahu k udržitelnosti penzijních
systémů spojené se stárnutím obyvatelstva, byly přiměřené a zohledňovaly všechna důležitá
hlediska, byla již v roce 2001 Evropskou radou přijata strategie o třech hlavních bodech (které
by se měla držet i Česká republika) spočívajících v:
a) snižování veřejného dluhu,
b) zvýšení míry zaměstnanosti starších pracovníků za současného zvýšení produktivity,
c) reforma systémů sociálního zabezpečení.
Velkou výzvou pro všechny členské státy Evropské unie v oblasti důchodového zabezpečení
je zajištění a udržení přiměřenosti důchodových dávek vyplácených v prvních pilířů, neboť
důchody vyplácené z tzv. veřejných systémů jsou hlavním příjmem starobních důchodců
v Evropě, tedy skupiny osob, která získává stále větší podíl ve vztahu k celkovému počtu
obyvatelstva Evropské unie. Udržení přiměřenosti důchodových dávek je tak nezbytné pro
zachování dostatečně slušné životní úrovně, resp. ekonomické soběstačnosti starších generací.
K udržení dostatečné úrovně náhradových poměrů může logicky vést i prodloužení
pracovního života, na což je ze strany Evropské unie rovněž kladen důraz, neboť nastavení
důchodových systémů ovlivňuje rozhodnutí o odchodu do důchodu a tím i objem pracovní
síly na trhu práce. Z dostupných dat lze dovodit, že v současné době prožívají lidé
ve starobním důchodu přibližně třetinu svého dospělého života, což by beze změn na straně
prodlužování

ekonomické

aktivity

vedlo

k dalšímu

zvyšování

uvedeného

podílu

při současném prodlužování průměrné délky života. Navíc řada občanů EU odchází
do předčasného starobního důchodu, čímž se prodlužuje doba pobírání „důchodových dávek“.
Jak se však uvádí ve zmíněné Bílé knize, trend známý z několika předchozích desetiletí
ve spojitosti s předčasným odchodem do důchodu byl zlomen a pomalu se míra zaměstnanosti
u věkové skupiny ve věku 55 až 64 let zvyšuje (z 37,7 % v roce 2001 na 46,3 % zaznamenané
v roce 2010), byť je stále poměrně nízká. Uskutečňování dalších reforem ve vztahu
ke zvýšení míry zapojení předdůchodových skupin obyvatel na trhu práce (např. za pomoci
odpovídajícího uzpůsobení pracovišť, ale i důrazu na celoživotní učení či opatření, které
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budou mít za účel zlepšení zdravotního stavu starších osob), tak bude hrát rozhodující roli
pro budoucí zajištění udržitelných a současně přiměřených důchodů, stejně tak i posílení
hospodářského růstu jednotlivých členských zemí i Evropské unie jako celku.
Komise zpracovala analýzy pro rok 2011 a 2012 týkající se hospodářského růstu ve spojitosti
s důchodovými reformami, z nichž je cítit důrazný apel na snahu o dosažení lepší rovnováhy
mezi odpracovanou dobou a dobou následně strávenou v důchodu a podporou doplňkových
důchodových spoření. Konkrétní doporučení, jež v Bílé knize najdeme, a které má vést rovněž
k lepší udržitelnosti důchodových systémů i za očekávaného nepříznivého demografického
vývoje, spočívají v:
a)

navázání věku odchodu do (starobního) důchodu na zvýšení naděje dožití,

b)

omezení přístupu k předčasnému odchodu do důchodu (některé členské státy realizují

toto doporučení zvyšováním počtu započitatelných let pro vznik nároku na plný důchod –
například i Česká republika, většina pak umožněním příležitosti navýšení vypláceného
důchodu prostřednictvím prodloužení pracovního života),
c)

podpoře

prodlužování

pracovního

života

občanů

umožněním

celoživotního

vzdělávání, přizpůsobením pracovišť a širší nabídkou pracovních příležitostí pro starší
pracovníky a v podporování aktivního stárnutí,
d)

sjednocení věku odchodu do (starobního) důchodu mezi muži a ženami (18 členských

států chystá do roku 2020 vyrovnat věkovou hranici pro odchod do důchodu pro muže i ženy,
dalších 5 členských států tak hodlá učinit v dlouhodobějším časovém horizontu; vyrovnání
věkové hranice pro odchod do důchodu by mělo ve svém důsledku přispět i ke zvýšení
důchodového příjmu žen), a
e)

podpoře doplňkového důchodového spoření s cílem zvýšení důchodových příjmů.

V již několikrát v této části zmíněné Bílé knize se v souvislosti s doplňkovým schématem
důchodového spoření uvádí následující: „Doplňková důchodová spoření musí hrát
při zabezpečení budoucí přiměřenosti důchodů větší roli, a proto členské státy musí nalézt
způsob, jak zlepšit nákladovou efektivitu, spolehlivost doplňkových důchodových systémů
a podmínky pro spravedlivý přístup k nim. Přitom hrají důležitou roli daňové a jiné finanční
pobídky, jakož i kolektivní vyjednávání. Kromě toho je zapotřebí zvýšit kvalitu finančních
produktů individuálních důchodových spoření, které nejsou vázány na zaměstnání, jako jsou
programy v rámci třetího pilíře a další finanční produkty využívané k doplnění příjmů starších
osob. Zlepšení informovanosti a ochrany spotřebitele je nezbytné k posílení důvěry
- 123 -

pracovníků a investorů, pokud jde o finanční produkty důchodového spoření. Zvýšená
odkázanost na doplňkové důchodové systémy by mohla vést k situaci, kdy osoby při svém
přestěhování do jiné země ztratí značnou část svých důchodových nároků. Jejich zákonné
nároky sociálního zabezpečení jsou zajištěny právními předpisy EU (konkrétně nařízením
(ES) č. 883/2004, avšak soukromé systémy do oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají.
Proto je důležité přijmout opatření, jež zabrání tomu, aby byly doplňkové důchodové systémy
překážkou profesní mobility a flexibility trhu práce, což může přímo přispět k posílení
hospodářského růstu v EU, přičemž celkové poskytování doplňkových důchodů tímto nebude
negativně ovlivněno.“.
Jedná-li se o problematiku důchodových systémů, jak jsou nastaveny jednotlivými členskými
státy, nemá zde Evropská unie normotvornou pravomoc (odpovědnost za přiměřené
a udržitelné nastavení důchodových systémů nesou tedy i nadále členské státy). Určitý zásah
zde může provést pouze normativní úpravou otázek ovlivňujících fungování vnitřního trhu
EU (volný pohyb osob a služeb či ochrana spotřebitele) nebo úpravou protidiskriminačních
pravidel. Evropská unie rovněž zhusta využívá tzv. soft law, tedy opatření nenormativní
povahy (např. kodexy osvědčených postupů).
Členské státy Evropské unie v souvislosti s demografickými změnami, zejména stárnutím
obyvatelstva, které by se projevilo negativním dopadem na udržitelnost důchodových
systémů, reformovaly poměrně výrazným způsobem své dosavadní důchodové systémy.
Jedním z výrazných prvků je mimo jiné úzké navázání příspěvků placených do důchodových
systémů s příspěvky (dávkami) z nich vyplácenými, k čemuž bylo využito změnou základu
pro výpočet dávek (rozhodující jsou nově příjmy dosažené v průběhu celého života daného
občana, stanovením minimální délky doby pojištění, prodloužením doby pojištění pro nárok
na plný důchod nebo postupným zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu
pro muže i ženy, popř. jejím vyrovnáním).
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Závěr
Závěrem této práce nemohu neuvést, že ve vztahu k hrubému domácímu produktu nebyly
v předchozích zhruba patnácti letech výdaje spojené s důchodovým systémem v zásadě nijak
dramatické. Přestože s ohledem na stárnutí české populace docházelo k početnímu nárůstu
starobních důchodců, vlastní podíl mandatorních výdajů určených na starobní důchody zůstal
v letech ohraničených roky 1995 až 2010 prakticky stejný. Jeho výše osciluje kolem hodnoty
8 % hrubého domácího produktu. Výhodou na straně České republiky pro snižování
celkových výdajů na důchody („snižování“ je třeba vztáhnout právě ke skutečnosti, že rostl
celkový počet starobních důchodců) je podle ekonoma Schneidera mimo jiné ta skutečnost, že
vliv odborových svazů na sjednávání výše mezd je zde jeden z nejnižších mezi členskými
státy Evropské unie. K provádění alespoň parametrických změn v důchodovém pojištění byla
Česká republika poněkud „tlačena“ i kritikou ze strany orgánů Evropské unie, ale i dalších
mezinárodních ekonomických institucí (např. Mezinárodního měnového fondu, Organizací
pro ekonomický rozvoj a spolupráci apod.), z jejichž strany opakovaně zaznívalo varování
před prudkým zvyšováním mandatorních výdajů směrem ke starobních důchodcům, nebude-li
český penzijní systém reformován, což v důsledku přinese ekonomický kolaps České
republiky.
Situace se stabilitou a udržitelností českého důchodového systému, resp. celého rozpočtu tedy
ještě není tak černá, jak se někdy v médiích prezentuje. Přesto je, alespoň z mého pohledu,
potřeba učinit finální rozhodnutí o dalším směřování důchodového systému v naší republice,
a to s ohledem na již zmíněnou skutečnost, že vlastní přínosy jakékoli změny v této oblasti
můžeme očekávat až s poměrně velkým časovým odstupem. Učinit odpovědné rozhodnutí tak
stále mohou čeští politici ještě relativně s chladnou hlavou, bez přílišného tlaku způsobeného
časovým presem například z prohlubujících se schodků rozpočtu (i když k tomu je docela
směřováno). Pro obyvatele České republiky by zde tak byla výhoda, že důchodová reforma
bude provedena dobře, se zvážením všech negativ a pozitiv, a pro ve vztahu ke všem
dotčeným skupinám, nebude tedy zvýhodňovat jednu skupinu na úkor druhé apod., prostě
ještě zbývá čas (i když přese vše ho není mnoho), aby budoucí podoba důchodového pojištění
byla přijata širokým kompromisem, neb není dobře, jsou-li občané předem informováni či
snad strašeni výroky opozičních politiků (ať už je v daném čase v opozici kterákoli
z politických stran), že po dalších volbách dojde opět k podstatným změnám v právní úpravě.

- 125 -

To, že čas pro řešení budoucího nastavení penzijního systému není ještě zcela vyčerpán,
můžeme pozorovat na velikosti jeho tak zvaného skytého (neboli též implicitního) dluhu. Jeho
výše dosáhla v roce 2011 zhruba 55 % hrubého domácího produktu. Takováto výše skrytého
dluhu je, podíváme-li se na jiné členské státy Evropské unie poměrně velmi nízké číslo, neboť
implicitní dluh v případě nám velmi blízkého Slovenska dosahuje 87 % hrubého domácího
produktu. U dalších s Českou republikou sousedících států je situace ještě horší, neboť
maďarský implicitní dluh činil již v roce 2009 celých 110 % a polský dokonce 230 % hrubého
domácího produktu.
K poměrně prozatím dobrému postavení České republiky přispěly zejména parametrické
změny, které byly v oblasti důchodového zabezpečení prováděny v předchozích letech. Jedná
se zejména o důsledek zvýšení statutárního věku pro odchod do starobního důchodu, dále
změny v pravidlech upravujících valorizaci vyplácených důchodů, ale i zefektivněním a
částečným zpřísněním výběru příslušných odvodů na sociální zabezpečení. Tyto dobré
výsledky parametrických změn důchodového pojištění, pak svádějí k pohledům, že průběžný
důchodový systém, jak je u nás nyní nastaven, bude udržitelný i v dlouhodobém horizontu.
Jak však dokazují nejrůznější predikce zhruba do roku 2050 (např. zpracované
tzv. Bezděkovou komisí I. či II.), nelze se nechat současnou situací ukolébat. Reforma,
například i ta, která má přinést od počátku roku 2013 druhý pilíř a změny ve třetím, a která
přinese alespoň částečné snížení závislosti důchodového systému, resp. důchodců samotných
na státním rozpočtu (který může utrpět, jak vidíme, příchodem ekonomické krize, která se
v současné době projevuje skutečně celosvětově v důsledku globalizace ekonomik), tedy
diverzifikace rizik, ale i získání možnosti rozhodovat o části svých odvodů samostatně (byť je
s tím spojena také určitá zodpovědnost, kterou ne každý pociťuje jako výhodu), je cesta
správným směrem.
Právní úprava důchodového pojištění v České republice doznává poměrně pravidelně určitých
změn, prozatím byly tyto změny spíše parametrické, a v poslední době se dá již hovořit
o zahájení skutečné reformy. Velmi důležitou a podstatnou reformou by mělo být zavedení
tzv. druhého pilíře zákonem o důchodovém spoření, jež má nabýt účinnosti dnem 1. ledna
2013, resp. též podstatnou proměnou třetího pilíře prostřednictvím zákona o doplňkovém
penzijním spoření se shodným datem nabytí účinnosti. Provádění reforem v oblasti
důchodového zabezpečení si povšimla i Evropská komise, která toto kvitovala ve své Bílé
knize. Motorem příprav a nastartování reformy důchodového systému je probíhající proces
stárnutí populace v České republice, který se nedaří zásadním způsobem zvrátit.
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Stárnutí obyvatelstva (a to nejen v České republice) a tím se zvyšující počet seniorů (jak
relativní – vzestup podílu starších lidí v populaci, tak i absolutní – vzestup počtu seniorů) je
stále více rezonujícím tématem, neboť se sice daří prodlužovat střední délku dožití, avšak
zatímní opatření například na trhu práce (i z důvodu celosvětové krize) prozatím nepostačují
a ekonomika státu stále obtížněji bojuje s udržitelností důchodového systému, když se období
stáří (a tedy i doba pobírání starobního důchodu) v životě člověka prodlužuje. Toto období se
pak proto stává mnohem významnější, než tomu bylo kdykoli dříve, a to i s proměnou
společnosti v ostatních směrech (kladen je důraz na aktivitu apod.). Podle publikovaných
odhadů demografů se v nadcházejících letech bude věková struktura obyvatelstva v České
republice dále proměňovat směrem k stále výraznějšímu zastoupení seniorů (již po roce 2010
budou například odcházet do starobního důchodu početné ročníky narozené v padesátých
letech 20. století za nepoměrně menšího zastoupení následujících generací na trhu práce).
Snad i proto konečně došlo v několika posledních letech k výraznějším novelám zákona
č. 155/1995 Sb. (prodloužení potřebné doby pojištění, prodloužení věku pro vznik nároku
na odchod do důchodu, vyrovnání důchodového věku pro ženy a muže, apod., viz výše v textu
podrobněji popsané), ale i přijetím zákonů týkajících se doplňkových důchodových systémů
(kterým jsem se rovněž podrobně věnovala) pro umožnění diverzifikace příjmů starobních
důchodců. Je třeba, aby nastavení systému důchodového pojištění probíhalo s respektováním
relativně dlouhé predikce vývoje zejména demografických faktorů, a to alespoň v délce
odpovídající délce života jedné generace.
Na druhé straně je však nutno zamezit zbrklému zavádění reforem jen pro reformu samu, což
myslím případ České republiky není. Protože důchodový systém je vhodné a potřebné nastavit
tak, aby fungoval dlouhodobě, byl současně funkční a stabilní. V oblasti důchodového
zabezpečení (resp. v celé oblasti týkající se sociálních práv) by při jejích změnách měl hrát
významnou roli určitý konsensus politických stran zastoupených v Parlamentu ČR (popř.
alespoň politických stran demokratických), případně dalších subjektů podílejících se na těchto
změnách (např. respektované a dlouhodobě působící neziskové organizace apod.), byť to
vyžaduje vstřícný přístup všech zainteresovaných, čehož často svědky skutečně nejsme.
Považuji za velmi nešťastné vyjadřování politiků (a to z jakýchkoli stran), že oni, jakmile se
dostanou po dalších volbách k moci, právní předpisy opět zásadním způsobem změní. Přijetí
jakéhokoli právního předpisu, který takto může být kdykoli následně relativizován, není
dobrým signálem vůči jeho adresátům.
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Již při činnosti tzv. první Bezděkovy komise se tehdejší demokratické parlamentní strany
shodly na několika styčných bodech, například na nutnosti diverzifikace příjmů do systému
důchodového pojištění a na větší odpovědnost pojištěnců za svoji budoucnost, což bylo před
několika měsíci fakticky zpochybněno politickou stranou, která je nyní v opozici.
Samozřejmě změna názoru je možné, ale jeví-li se jako účelová, zejména je-li právě období
před volbami (krajskými, sněmovními či senátními), nemám pro to přílišné pochopení,
protože dochází ke znejistění obyvatel, jak se vlastně mají rozhodnout pro dlouhou dobu
dopředu (konkrétně mají se zapojit do druhého pilíře, nebo raději nikoli, neboť by jejich
úspory mohly následně pozbýt hodnoty, popř. být i „znárodněny“?, k čemuž fakticky došlo
v nedalekém Maďarsku).
Domnívám se, bohužel, že stále nikoli větší část naší společnosti si je dostatečně vědoma své
vlastní odpovědnosti zajistit si svým přičiněním mimo důchodového pojištění v prvním pilíři
přiměřenou životní úroveň ve stáří za pomoci dalších zdrojů. Obzvláště je-li stáří ještě velmi
vzdáleno, je takováto sociální událost pro řadu občanů ještě „nezajímavá“. Zde vidím, jak
jsem již ostatně naznačila, určité selhávání moci vládní v informování obyvatel stran této
problematiky, resp. bližšího vysvětlování všech důležitých a rozhodujících skutečností, jak by
si mohli svou vlastní iniciativou zabezpečit vyšší příjem po svém odchodu do důchodu. Dá se
totiž předpokládat, že míra důchodu poskytovaného z povinného státního pilíře bude
v souvislosti se stárnutím populace a zmenšováním počtu aktivně pracujících stále nižší,
v míře postačující sotva k uspokojení základních potřeb. Klíčovým se mi tedy jeví to, že dojde
k zavedení větší osobní odpovědnosti každého jednotlivce a že již došlo k výraznějšímu
uplatnění principu zásluhovosti.
V budoucnu, tedy de lege ferenda, bych osobně doporučila zákonodárcům v právních
předpisech týkajících se daňové oblasti prohloubit další zvýhodnění těch finančních produktů,
díky nimž se občané mohou zajistit pro období stáří (tedy spoření do druhého i třetího pilíře,
ale i pojištění životní), resp. díky nimž mohou diverzifikovat své příjmy, již budou ve stáří
moci využívat k zabezpečení svých potřeb. Rovněž spatřuji poměrně značně široké pole pro
úpravy v právních předpisech upravujících sociální pomoc a státní sociální podporu, a to pro
tu část populace, která si objektivně dalším dodatečným spořením nemohla připravit určitý
polštář pro stáří (například z důvodu péče o blízké vyžadující takovou pomoc, která
nedovolila výdělečnou činnost, nízkých příjmů při fakticky nepřetržité pracovní aktivitě
apod.).

- 128 -

Ve své rigorózní práci jsem shrnula současnou platnou právní úpravu týkající se systému
důchodového pojištění, a dále jsem popsala chystané změny, ke kterým by mělo dojít
od ledna příštího kalendářního roku. Protože je Česká republika jedním z členských států
Evropské unie, nastínila jsem též názory a doporučení EU v oblasti důchodového pojištění
vyjádřené v Bílé knize z letošního roku. Splnila jsem tak cíl, který jsem si vytýčila v úvodu
této práce, a to zpracovat platnou právní úpravu důchodového pojištění v České republice
a změny, které nás čekají v nejbližší době.
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Přílohy
Příloha č. 1
Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936
Důchodový věk činí u
Rok
narození

žen s počtem vychovaných dětí

mužů
0

1

2

3a4

5 a více

1936

60r+2m

57r

56r

55r

54r

53r

1937

60r+4m

57r

56r

55r

54r

53r

1938

60r+6m

57r

56r

55r

54r

53r

1939

60r+8m

57r+4m

56r

55r

54r

53r

1940

60r+10m

57r+8m

56r+4m

55r

54r

53r

1941

61r

58r

56r+8m

55r+4m

54r

53r

1942

61r+2m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

53r

1943

61r+4m

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

53r+4m

1944

61r+6m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

53r+8m

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

54r

1946

61r+10m

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

54r+4m

1947

62r

60r

58r+8m

57r+4m

56r

54r+8m

1948

62r+2m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

55r

1949

62r+4m

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

56r

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m
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1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1966

65r+2m

65r+2m

65r+2m

65r+2m

63r+8m

62r+2m

1967

65r+4m

65r+4m

65r+4m

65r+4m

64r+2m

62r+8m

1968

65r+6m

65r+6m

65r+6m

65r+6m

64r+8m

63r+2m

1969

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+8m

65r+2m

63+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1971

66r

66r

66r

66r

66r

64r+8m

1972

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

66r+2m

65r+2m

1973

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

66r+4m

65r+8m

1974

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+6m

66r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

1976

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

66r+10m

1977

67r

67r

67r

67r

67r

67r

1978

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

67r+2m

1979

67r+4m

67r+4m

67r+4m

67r+4m

67r+4m

67r+4m

1980

67r+6m

67r+6m

67r+6m

67r+6m

67r+6m

67r+6m

1981

67r+8m

67r+8m

67r+8m

67r+8m

67r+8m

67r+8m

1982

67r+10m

67r+10m

67r+10m

67r+10m

67r+10m

67r+10m

1983

68r

68r

68r

68r

68r

68r
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Příloha č. 2
Základní
ukazatele
(k 30.06.2012)

vývoje

2002

Penzijní
připojištění 1)

Nová
penzijní
připojištění

Počet

2003

penzijního

2004

2005

připojištění

2006

2007

2008

v

České

2009

2010

republice

2011

2 621 2 739 2 963 3 279 3 593 3 936 4 207 4 394 4 527 4 565
881
556
730
727
645
357
236
522
774
741

Přírůstek
3,5
(%)

4,5
347
428

Počet

Přírůstek
-14,8
(%)

8,2
372
060

7,1

10,7
435
705

17,1

9,6

544
289
24,9

9,5
558
629

2,6

6,9
586
310

5,0

4,5
590
490

0,7

3,0
524
867

-11,1

0,8
495
516

-5,6

1-2q
2012
4 707
425
3,1

457
383 363
033
-7,8

-16,1

650
727
801
927 1 028 1 129 1 222 1 261 1 284 1 271 1 304
Penzijní
Počet
209
992
627
930
850
618
639
525
736
934
463
připojištění
s
vedenými
příspěvky
Přírůstek
14,5 12,0 10,1 15,8 10,9 9,8
8,2
3,2
1,8
-1,0
2,6
zaměstnavatele (%)
2)
Státní
příspěvky
poukázané
za
příslušné
období

Příspěvky
účastníků 3)

Objem
(mld.
Kč)

2,770

Přírůstek
4,2
(%)
Objem
(mld.
Kč)

Objem
(Kč)

Průměrný
měsíční
příspěvek
účastníka

Objem
(Kč)

5,8

10,0

14,3

13,0

11,7

9,4

5,1

3,1

1,7

2,857

-49,0

10,957 11,770 13,146 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 11,890

Přírůstek
9,1
(%)

Průměrný
měsíční
státní
příspěvek

2,930 3,222 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602

7,4

11,7

16,7

14,8

14,8

8,3

4,9

1,1

0,9

-49,2

89,83 96,02 97,73 98,65 102,19 103,85 104,87 105,18 105,00 105,43 106,22

Přírůstek
-0,5
(%)

6,9

1,8

0,9

3,6

1,6

1,0

0,3

-0,2

0,4

0,7

354,02 383,69 396,84 407,90 430,75 449,67 450,53 443,91 439,55 441,65 440,94

Přírůstek
4,0
(%)

8,4

3,4

2,8

5,6

4,4

0,2

-1,5

-1,0

0,5

-0,2

Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
) Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od
3.8.1999)
3)
Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
4)
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není
uvedeno jinak)
1)
2
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Příloha č. 3

Objektivní informovanost o skutečnostech významných s ohledem na individuální nárok
pojištěnce na důchod

Zdroj: Šlapák, M., Soukup, T., Vidovičová, L., Holub, M.: Finanční příprava na život
v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v.
i. Praha, 2010. Str. 52.
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Pension insurance in the Czech Republic
Summary
The purpose of my thesis is the analysis of the Czech pension system, its history, present and
future. The paper is mainly focused on recent Czech pension scheme legislation and a
description of its planned changes that come into effect from the beginning of January 2013.
Because the Czech Republic is a member of the European Union, I have outlined the EU
opinions and recommendations related to pension system as they are mentioned in White
Paper published in 2012.
The first chapter summarizes pension system development in the territory of the Czech lands,
the second chapter is a brief overview of the right to social security in old age and the third
chapter describes the social security system as a whole, where a pension security scheme
constitutes its essential part.
The mainstay of my rigorous thesis consists of chapters four and five dealing with the three
fundamental pillars that form (or rather will form) the complex pension scheme (insurance
and savings) in the Czech Republic. Since dynamic changes take place in this field from
January 2013 (mainly the installation of the second pillar), I tried to outline the expectations
of the Czech population of life in retirement age, pension scheme, state function, role of every
private individual and their pension right awareness in general.
Due to limited rigorous thesis size, I focused mainly on old age pension. The old age pension
is a dominant component in pension scheme, or more precisely, expenses for old age pension
represent major public (mandatory) costs in social security budget (If you say ‘pension’ to an
English speaker, we only think of retirement allowance.). Another reason, why I paid so much
attention to the old age pension is that this type of pension is related to the requirement of
essential reforms accelerated by significant demographic changes the Czech Republic is going
through (especially population ageing). Growing old age pension expenses trigger changes in
this area.
Another issue I concentrated on is change in legislation introducing the second pillar of the
pension scheme from 1 January 2013. I explained specific pension fund types and described
the fundamental rules, rights and obligations of participants and pension funds allowed to
maintain participants’ financial assets for the second pillar. I applied the same procedure in
describing the third pillar too. Recent legislation in this field (effective from 1994) will be
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changed by 1 January 2013. Current pension funds will be frozen and new ones will offer
third pillar services under different conditions.
The last chapter summarizes the recent situation in pension scheme and carrying out reforms.
I expressed my personal opinions of the risks and pitfalls mentioned in the paper. The biggest
issue I see are constant changes in legislation that make common people uncertain about the
future conditions of their pension schemes.

Abstract
The purpose of the theses is an analysis of the Czech pension system. The paper is mainly
focused on recent Czech pension scheme legislation with special attention to the old age
pension. It describes in detail the second pillar of the pension scheme introduced by 1 January
2013 allowing participants to opt-out of state pension insurance and saving according to
individual pension plans. The paper also explains changes in legislation that affect the third
pillar – subsidized pension saving. The thesis result is a description of the pension scheme
legislation in the Czech Republic effective from the beginning of 2013.
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