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1. ÚVOD 

Právní problematika starobního důchodu je v současné době velmi diskutované 

téma, a to nejen v odborných kruzích. Potřeba zabezpečení na stáří je jednou ze 

základních lidských životních potřeb, která může být uspokojována vícero způsoby na 

základě různých právních titulů. Vedle starobního důchodu se jedná především o 

důchodové spoření či důchodové připojištění. Starobní důchod však stále zůstává 

důležitým právním titulem zabezpečení pro stáří pro značnou část obyvatel České 

republiky, proto je tato oblast velmi zajímavá nejen jako otázka teoretická, ale také z 

pohledu jejího využití v praxi. O aktuálnosti právní problematiky starobního důchodu 

svědčí i to, že právní úprava důchodového pojištění zůstává od nabytí účinnosti zákona 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tj. od 1. ledna 1996, ve svých základních 

principech prakticky nezměněna, ale přesto se jedná o jednu z nejčastěji upravovaných 

právních oblastí. 

Důchodová reforma je pak tématem veřejných diskusí a jedním z cílů sociální 

politiky českých vlád už téměř dvacet let. Změny v důchodovém systému jsou 

představovány jako nutná reakce na demografický vývoj, neboť dnešní důchodový 

systém je dlouhodobě ekonomicky neudržitelný. Proto političtí představitelé provádějí 

změny systému, díky nimž má být zajištěn adekvátní důchod i příštím generacím.  

Cílem mé rigorózní práce na téma Právní úprava starobního důchodu v České 

republice a důchodová reforma bude zmapovat platnou právní úpravu v oblasti 

starobního důchodu, přiblížit její dosavadní vývoj od starověku po současnost s 

důrazem na novelizace zákona č. 155/1995 Sb., upozornit na nejdůležitější judikáty, 

které se k této problematice vztahují a které právní úpravu napomáhají dotvářet, a 

nastínit změny z hlediska de lege ferenda. 

 

Systematika práce se bude ubírat od vymezení a bližší charakteristiku našeho 

důchodového systému, stručný nástin důchodové reformy až k popisu jednotlivých 

pilířů důchodového systému v České republice.   

V první části práce vysvětlím důchodový systém v České republice a jeho základní 

principy, včetně historického exkurzu od starověku do současnosti. Druhá část práce 

objasní důchodovou reformu a politické názory na vznik doplňkových důchodových 
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systému. Ve třetí části se budu zabývat vlastním popisem prvního pilíře a zejména 

starobním důchodem a jeho druhy, a to s ohledem jak na podmínky vzniku nároku na 

důchod, tak na výpočet důchodu včetně stanovení faktorů majících na výši důchodu 

vliv. Ve čtvrté části se budu věnovat problematice druhého pilíře důchodového 

zabezpečení, její současné právní úpravě a výhodám a nevýhodám tohoto pilíře. Pátou 

část své práce věnuji doplňkovému penzijnímu připojištění, včetně penzijního spoření a 

pokusím se také analyzovat výhody a nevýhody tohoto pilíře.  

Ve své rigorózní práci bych se chtěla zabývat zhodnocením platné právní úpravy 

starobního důchodu, s využitím dalších informačních zdrojů, především odborné 

literatury, přehledně popsat a rozebrat jednotlivé aspekty starobního důchodu se 

zaměřením na aktuálně diskutovaná témata a zabývat se úvahami de lege ferenda. 

Svou rigorózní prací navazuji na mou diplomovou práci na téma „Starobní důchod“ 

obhájenou v roce 2008 a volba tématu je ovlivněna mým zaměstnání na odboru 

důchodového pojištění na České správě sociálního zabezpečení. 

 

Tato práce je zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2013.  
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2. DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR 

Základním smyslem a účelem úpravy důchodového systému v České republice 

je zajištění dostatečných příjmů pro lidi ve stanovených sociálních situacích. „Tento cíl 

může být dosahován různými způsoby. Jednou možností je, aby stát zajistil vysoký 

stupeň náhrady příjmů všem, kteří nemají příjmy ze zaměstnání anebo jejich příjmy 

nedosahují stanovené hranice. Jinou krajností je ponechat jedince, aby si sami vytvořili 

potřebné systémy k zajištění svých příjmů.“
1
 Většina zemí však využívá kombinace 

různých přístupů, a to pomocí tří rovin důchodových systémů, často označovaných jako 

pilíř.  

Za první pilíř důchodového systému se označují důchodové systémy zajištění 

státem nebo veřejnými institucemi v zájmu státu. Druhý pilíř je obvykle označením pro 

důchodový systém založený na zaměstnaneckých systémech částečně hrazených 

zaměstnavatelem. Třetí pilíř pak zpravidla spočívá v osobním důchodovém spoření 

jedinců pro případ sociální události.  

Vymezení tří pilířů důchodového zabezpečení je popsáno i v nálezu Ústavního 

soudu ČR uveřejněného pod č. 135/2010 Sb. „Důchodové systémy by měly 

zabezpečovat poskytování hmotného zabezpečení při určitých sociálních událostech. 

Poskytování hmotného zabezpečení je přitom možné realizovat prostřednictvím tří 

rovin (tzv. tří pilířů). První (všeobecný) představují důchodové systémy zajišťované 

státem, druhý pilíř je založen na zaměstnaneckých (důchodových) systémech a třetí 

(stejně jako druhý doplňkový) pilíř spočívá na principu osobního spoření (tzv. 

důchodového připojištění).“
2
  

 

Až do roku 1994 byl důchodový systém postaven pouze na prvním pilíři, od 

uvedeného roku přibylo penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákonem             

č. 42/1994 Sb., o penzijním spoření). Od roku 2013 existuje druhý pilíř a zároveň byl 

výražně upraven třetí. Druhý a třetí pilíř jsou souhrnně v odborných textech často 

označovány jako doplňkové důchodové systémy. 

 

                                                 
1
 GREGOROVÁ, Z. Důchodové systémy, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita, 1998, str. 53.  

2
 Nález Ústavního soudu ČR uveřejněný pod č. 135/2010 Sb., bod 37. 
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Důchodový systém je tedy v České republice s účinností od 1. ledna 2013 

reformován a tvořen ze tří částí, tzv. pilířů: 

- důchodové pojištění 

- důchodové spoření 

- doplňkové penzijní spoření 

 

Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a 

průběžně financované (tzv. „PAYG“), které je univerzální a zabezpečuje všechny 

ekonomicky aktivní osoby. Nositelem důchodového pojištění je stát, který systém 

garantuje nejen právně, ale také ekonomicky. První pilíř je založen na principu 

solidarity a v omezené míře na principu zásluhovosti. Právní úprava prvního pilíře je 

jednotná pro všechny pojištěnce a zakotvená v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění.  

 

Principem druhého pilíře je možnost dobrovolného fondového penzijního 

spoření (tzv. opt-out), který spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané 

penzijní společnosti. Druhý pilíř úzce navazuje a doplňuje základní průběžný systém, 

pouze s příjmy se hospodaří odlišným způsobem. Nejprve jsou příjmy každého 

účastníka tohoto systému ve fázi spoření shromažďovány na osobním účtu a jako jeho 

kapitál jsou po několik desetiletí zhodnocovány na finančních trzích. Po dosažení 

důchodového věku se z osobního účtu vyplácí penze. Právní rámec důchodového 

spoření tvoří zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.  

 

Dosavadní systém penzijního připojištění
3
 je nadále označován jako „třetí pilíř“, 

přičemž jeho cílem je doplnit si tzv. státní důchod ve stáří dalšími úsporami a tím 

podpořit životní úroveň důchodců. Účast na doplňkovém penzijním pojištění je 

založena na individualistickém principu a dobrovolnosti, ale v určité míře je 

připuštěna i možnost zaměstnavatele podílet se na penzijním připojištění svých 

zaměstnanců.  

                                                 
3
 Na základě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním spoření.  
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2.1. Základní principy důchodového pojištění 

Důchodové pojištění je formováno několika principy a zásadami. „Mezi ně patří 

například zásada povinné účasti na pojištění, a to s ohledem na splnění zákonem 

stanovených podmínek. V praxi to znamená, že není možné vyvázat se z důchodového 

pojištěn (podat žádost o vynětí ze systému) a přestat platit pojistné, a to i kdybychom 

měli dostatečné příjmy k zajištění svého stáří.“
4
 Český systém důchodového pojištění je 

rovněž charakteristický velmi širokým okruhem náhradních dob pojištění, tedy dob, za 

které pojištěnec nezaplatil pojištěné, ale přesto se mu tyto doby počítají pro účely 

důchodového pojištění. Jedním ze základních principů je pak princip jednotné právní 

úpravy pro jednotlivé skupiny pojištěnců. Současně při splnění podmínek stanovených 

zákonem vzniká nárok na důchod z důchodového pojištění, dávky jsou obligatorní a 

garantovány státem, neboť výdaje na důchodové pojištění jsou součástí výdajů státního 

rozpočtu.  

Zásada solidarity
5
 se vztahuje ke způsobu tvorby prostředků potřebných pro 

realizaci plnění poskytovaných z důchodového pojištění i ke způsobu jejich vydávání. 

Z evropského práva vyplývá zásada koordinace národních systémů sociálního 

zabezpečení. Jedním ze základních principů Evropské unie je totiž právo občanů na 

volný pohyb. Pro oblast důchodového pojištění z toho vyplývá povinnost členských 

států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako s vlastními státními příslušníky tak, 

aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v jednotlivých členských zemích. 

2.2. Základní principy doplňkových důchodových systémů 

Na rozdíl od důchodového pojištění je pro tzv. doplňkové důchodové systémy     

(tj. pro druhý a třetí pilíř důchodového zabezpečení) charakteristická zejména jejich 

dobrovolnost. „Účast v tomto systému je tedy založena smluvně na základě 

dobrovolného rozhodnutí fyzické osoby a se souhlasem obou smluvních stran (fyzické 

osoby a penzijní společnosti).“
6
 Vedle toho je zde možnost přenositelnosti spočívající 

v možné změně penzijní společnosti a převodu peněžních prostředků, finanční podpory 

                                                 
4
 TRŐSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. doplněné a aktualizované vydání, Praha: 

C.H.Beck, 2013, kap. XII.: RYBA, J., VOŘÍŠEK, V., PŘIB, J., str. 144. 
5
 Lze hovořit o dvou typech solidarity, a to intergenerační, tj. mezi generacemi, což je typické právě pro 

důchodové pojištění, a intragenerační, tj. uvnitř téže generace, která se projevuje například 

v nemocenském pojištění, kdy je solidarita mezi zdravými a nemocnými.  
6
 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C.H.Beck 2013, kap. XVI.: JUDr. Jan Přib, str. 231-232. 



 6  

státu prostřednictvím státních příspěvků nebo poskytování daňových úlev či možné 

účasti třetích osob (např. zaměstnavatel). I když doplňkové důchodové systémy 

poskytují určitou bezpečnost naspořených peněžních prostředků (ve formě účasti státu 

v povolovacím řízení při vzniku penzijní společnosti, stálého dohledu ČNB nad 

hospodařením a činností penzijních společností), jejich negativem se může jevit 

zejména jejich dlouhodobost. 

2.3. Historie důchodového zabezpečení v ČR 

2.3.1. Období do roku 1918 

Zabezpečení občanů v nepříznivých sociálních situacích, které jsou způsobené 

sociálními událostmi (zejména nemoc, invalidita, úraz, mateřství, stáří nebo ztráta 

živitele), je problémem pro každou společnost, každá se jím musí zabývat a řešit jej. 

„Řešení však závisí na stupni rozvoji společnosti a ovlivňují je například ekonomická 

nutnost a ekonomická možnost řešení těchto problému, stejně jako demografická 

struktura obyvatelstva, etické a morální názory nebo stupeň rozvoje lékařské vědy a 

hygienické kultury společnosti.“
7
 

Již v prvobytně pospolné společnosti se pečovalo o nemocné nebo přestárlé 

členy v rámci rodinné pospolitosti. V otrokářské společnosti je znatelný rozdíl v péči o 

členy společnosti. Péče o otroka, který představoval bezprávnou součást majetku svého 

pána, měla v případě jeho zranění nebo nemoci stejnou povahu jako péče o majetek. 

V závěrečném období otrokářské společnosti se začaly vytvářet spolky (kolegia) za 

účelem podpory pro případ nemoci nebo úmrtí svobodného obyvatelstva. 

„Ve středověku převládal názor, že péče o práce neschopné je věcí soukromou a 

církevní. Přesto však začaly být vytvářeny svépomocné podpůrné spolky s cílem 

pomoci práce neschopným, starým a také podporovat pozůstalé členy rodin.“
8
 První 

změny v péči o nemocné jsou zaznamenány v Českých zemích v 15. století, kdy 

hornická bratrstva zřizují podpůrné pokladny. Vyvinuly se ze svépomocných spolků 

mezi horníky, byly řízeny radou starších horníků. Prostředky získávaly od horníků 

formou srážky ze mzdy, později i od těžařů. Roku 1527 jim římský císař Ferdinand I. 

Habsburský potvrdil statut pokladny. Vedle hornických bratrstev se rozvíjely i spolky 

                                                 
7
 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C.H.Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 19. 
8
 Tamtéž, str. 19. 
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zřizované řemeslnickými cechy a tovaryšskými bratrstvy. Patentem o tulácích a 

žebrácích z roku 1661 mohly obce přiznat právo žebrat. Toto právo však připadlo pouze 

práci neschopné chudině. Roku 1785 bylo vydáno nařízení pro Království české, které 

stanovilo vrchnosti povinnost pečovat o chudé a nemocné. Jak jsem již zmínila, do té 

doby v sociálním zabezpečení dominovaly aktivity církve, jejichž význam přetrvával i 

nadále. „Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem totiž končil v okamžiku, kdy 

pracovní síla ztrácela svou schopnost vyrábět a tím ztrácel zaměstnanec i jeho rodina 

možnost obživy.“
9
 

Marie Terezie se pokusila modernizovat Rakouské císařství řadou reforem. Jako 

významné reformy z oblasti zabezpečení pro případ stáří bych zmínila dva penzijní 

normály, které zakládaly nárok na penzi. První z roku 1771 platil pro vdovy a sirotky po 

zaměstnancích, kteří „věrně sloužili“, druhý z roku 1781 (vydaný již za vlády syna 

Marie Terezie, Josefa II.) určený pro zaměstnance, kteří „alespoň po 10 letech 

uspokojivé služby stali se neschopných práce“.
10

 Za vlády Josefa II. došlo také 

k vytváření obvodů chudinských ústavů podle jednotlivých farností, které vedli „otcové 

chudých“, kteří byli voleni obyvatelstvem a vystupovali jako pomocníci faráře. Až 

nařízením z roku 1803 došlo k jejich prohlášení za veřejné činitele, a to po dobu výkonu 

funkce. Se zrušením nevolnictví roku 1781 došlo k velkému přílivu venkovského 

obyvatelstva. Tento masový pohyb obyvatelstva vyvolal potřebu řešit sociální otázky. 

Až do 18. století stát do sociální péče téměř nezasahoval, výjimku tvořilo pouze 

zabezpečování vojenských vysloužilců a státních zaměstnanců, jejich vdov a sirotků. 

Do sociálního zabezpečení obyvatelstva vstupují jak obce (dle roku 1868 vydané zásady 

poskytování chudinské péče vázané na domovské právo v obci se chudinská péče stala 

součástí obecní správy), tak podnikatelé a začínají vznikat svépomocné instituce, jako 

například dělnické podpůrné spolky nebo svépomocné pokladny. 

Koncem 80. let 19. století proběhly v Rakousku-Uhersku tzv. Taafeho 

reformy.
11

 Šlo zejména o zavedení obligatorního veřejnoprávního pojištění, kdy pojistné 

platili jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. Mezi Taaffeho reformy patří například 

zákon o úrazovém pojištění dělníků (1888), zákon o nemocenském pojištění dělníků 

                                                 
9
 TOMEŠ, I. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Všehrd, 1998, str. 18. 

10
 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C.H.Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 20. 
11

 Taaffe (1833-1895) byl ministerský předseda vlády za vlády císaře Františka Josefa II.   
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(1889) nebo zákon o bratrských pokladnách (1889). Starobní a invalidní pojištění však 

do r. 1918 zavedeno nebylo.
12

 

2.3.2. Období mezi lety 1918 - 1948 

V roce 1918 recipoval nově vzniklý československý stát rakousko-uherské 

předpisy ze sociální oblasti, které však byly postupně novelizovány, popř. byly 

přijímány i právní předpisy nové. Jedná se například o zákon č. 199/1919 Sb. z. a n.,     

o organizaci péče o válečné poškozence, novelizace penzijního pojištění soukromých 

zaměstnanců (1920), penzijní pojištění železničních zaměstnanců (1921), zákon            

č. 221/1925 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců či zákon.        

č. 26/1929 Sb. z. a n., o pojištění soukromých zaměstnanců. 

Za nejvýznamnějším zákon z období tzv. první republiky pro zabezpečení osob 

lze považovat zákon č. 221 /1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ 

nemoci, invalidity a stáří, účinný od 1. ledna 1926 do 30. září 1948. Podle tohoto 

zákona byli pojištěni všichni zaměstnanci, pokud jím nebyli přímo vyloučeni (např. 

státní a soukromí úředníci, pro něž byla stanovena úprava výhodnější nebo zaměstnanci 

nastoupivší do zaměstnání až po 60. roce věku). Nemocenské pojištění prováděly 

nemocenské pojišťovny, invalidní a starobní pojištění prováděla Ústřední sociální 

pojišťovna. Z invalidního a starobního pojištění byly poskytovány dávky invalidního a 

starobního důchodu, vyrovnávací příplatky k těmto důchodům, pozůstalostní důchody a 

odbytné. Současně s tímto zákonem byl přijat i zákon o starobních důchodech rolníků, 

který však pro odpor velkostatkářů nikdy nevstoupil v platnost.
13

 Nicméně v roce 1929 

bylo upraveno zabezpečení starších zaměstnanců, penzijní pojištění soukromých 

zaměstnanců a v roce 1936 provizní pojištění hornické.
14

 

I nadále existovala veřejná chudinská péče, organizovaná zejm. domovskými 

obcemi (starobince, sirotčince, chudobince, chorobince), dále řada spolků a 

dobrovolných organizací (Čsl. červený kříž, Liga proti tuberkulóze a další).
15

 

                                                 
12

 TRŐSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované vydání, 

Praha: C.H.Beck, 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 21. 
13

 TOMEŠ, I. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Všehrd, 1998, str. 22.  
14

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 23. 
15

 Tamtéž, str. 23. 
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V době okupace ČSR v letech 1939 – 1945 se sledovalo zejména přizpůsobení 

sociálního pojištění tehdejším politickým a ekonomickým podmínkám. Změny však 

nepřinesly pojištěncům významnější zlepšení.  

2.3.3. Období let 1945-1989 

Po ukončení druhé světové války došlo v ČSR k navázání na prvorepublikové 

zákonodárství. Situace v sociální oblasti v poválečném období však byla komplikovaná 

zejména tím, že fondy sociálního pojištění byly buď zabaveny okupanty, nebo 

znehodnoceny válečným hospodářstvím.
16

 

K první změně došlo roku 1948, kdy byl přijat zákon č. 99/1948 Sb., o národním 

pojištění, který lze označit jako mezník ve vývoji československého sociálního 

zákonodárství včetně důchodového pojištění. Šlo o zákon na svou dobu moderní a 

pokrokový, inspirovaný beveridgovským modelem
17

 sociálního zabezpečení. Zákon 

vytvářel jednotnou soustavu národního pojištění, zrovnoprávnil nároky dělníků a 

ostatních zaměstnanců a poprvé rozšířil důchodové pojištění i na samostatně 

hospodařící osoby.
18

 Postupně však byl opuštěn pojišťovací princip a došlo k přijímání 

nových předpisů podle sovětského vzoru.  

Po roce 1948 nastaly tři reformní vlny sociálního zabezpečení. První reforma 

v roce 1956 spočívala v přijetí zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, který byl s mnoha změnami platný až do 31. prosince 2008
19

, a zákon     

č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Formou vládních nařízení byli pro případ stáří, 

invalidity a ztráty živitele pojištěni členové výrobních družstev, družstevní rolníci a 

osoby samostatně hospodařící. V důsledku této reformy došlo ke zvýšení jednak počtu 

důchodově zabezpečených osob, ale také i výše a počtu poskytovaných dávek, což mělo 

za následek růst nákladů na všechna odvětví sociálního zabezpečení.
20

 

Druhá reformní vlna byla uskutečněna v roce 1964, kdy byly přijaty zákony               

č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení 

                                                 
16

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C.H.Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 24. 
17

 Model národního pojištění Sira Beveridge byl publikován v Anglii v roce 1942. 
18

 TRŐSTER,P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 24. 
19

 Od 1. ledna 2009 je účinný zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
20

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 24. 
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družstevních rolníků. Z důchodového pojištění byly poskytovány dávky důchodu 

starobního, invalidního a částečně invalidního, vdovského, sirotčího, manželky, 

osobního a sociálního, výchovné k důchodům a zvýšení důchodu a výchovného pro 

bezmocnost.  

Třetí, méně rozsáhlá reforma sociálního zabezpečení, byla provedena v 70. 

letech. Tehdy byl přijat zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení a byla také 

přijímána tzv. propopulační opatření, díky nimž došlo k rozvoji zabezpečení rodin 

s dětmi, a zvýšil se počet narozených dětí. Poskytované dávky z důchodového pojištění 

byly identické, pouze k nim nově přibyl důchod za výsluhu let a částečný důchod za 

výsluhu let. 

Do roku 1989 byl přijat ještě zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 

jehož část platila až do roku 2012. Oproti předešlým právním úpravám již nebyl 

poskytován částečný důchod za výsluhu let a nově byl od 1. srpna 1991 poskytován 

vdovecký důchod. Současně byly z důchodového zabezpečení důchodcům poskytovány 

další dávky, a to lázeňská péče, podpora při narození dítěte a pohřebné.  

2.3.4. Období let 1989 -2012 

Po listopadu roku 1989 se ukázala jako nutná zásadní reforma systému 

sociálního zabezpečení vzhledem k finanční náročnosti, těžkopádnosti a někdy i 

nespravedlivosti (zejména v oblasti starobních důchodů) stávajícího systému. 

Ekonomickou reformu tak provází reforma sociální. Klíčovým momentem byl přechod 

od sociálního zabezpečení k sociálnímu pojištění. Mezi první opatření pak patří zrušení 

preferencí v důchodovém systému a odstranění diskriminace osob samostatně výdělečně 

činných.
21

  

V průběhu sociální reformy v České republice lze rozlišit tři základní etapy: 

1. etapa (konec roku 1989-1992) - byl formulován koncept záchranné sítě, v rámci 

ní zejména právní instituty jako minimální mzda a životní minimum. 

2. etapa (vznik samostatné České republiky v roce 1993- 1998) - objevují a 

projevují se neoliberální tendence, bylo zavedeno pojistné jako zvláštní platba 

mimo daňový systém.  

                                                 
21

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 25. 
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Velmi významný je pak rok 1995, kdy došlo k přijetí dvou důležitých 

zákonů:  

a. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a  

b. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

3. etapa (od poloviny roku 1998) – v souvislosti s nástupem sociálnědemokratické 

vlády byly novelizovány významné právní předpisy v oblasti sociálního 

zabezpečení a začala se připravovat důchodová reforma.
22

 

 

I nadále si ale představitelé vlád v ČR uvědomují, že vzhledem 

k demografickému vývoji společnosti (za posledních 15 let se zvýšil průměrný věk 

obyvatel, v současné době je každý pátý občan starší 60 let, předpokládá se, že v roce 

2020 to bude každý čtvrtý) je potřeba provést řadu změn, a to nejen v oblasti 

důchodového pojištění. Jde-li o oblast důchodového pojištění, panuje mezi politiky 

názor, že měly by být změny provedeny ve shodě všech politických stran. V roce 2004 a 

2011 byl tedy sestaven na základě politické dohody Tým expertů (tzv. Bezděkova 

komise), složená ze zástupců všech politických stran zastoupených v Parlamentu České 

republiky
23

 a v lednu 2010 Poradní expertní sbor (PES)
24

. V současné době je již 

prováděna důchodová reforma spočívající v zavedení 3 pilířů v rámci důchodového 

systému, o nichž se ve své práci podrobněji zmíním.  

 

                                                 
22

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C.H.Beck 2013, kap. II.: Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., str. 25. 
23

 Důvodová zpráva k I. etapě důchodové reformy. 
24

 Poradní expertní sbor (PES) byl založen na žádost ministra financí a ministra práce a sociálních věcí v 

lednu 2010 v následujícím složení (v abecedním pořadí): V. Bezděk, J. Fialka, M. Frankl, M. Gellová, K. 

Hájková, J. Hoidekr, P. Kohout, J. Král, J. Rusnok a V. Samek.  
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3. DŮCHODOVÁ REFORMA 

Proces změn v důchodovém systému probíhá v zásadě nepřetržitě od počátku 

devadesátých let minulého století. Fungování a podobu systému ovlivňuje řada faktorů, 

např. demografické a ekonomické ukazatele, společenská, politická a mezinárodní 

situace a účast v mezinárodních organizacích. Hlavním cílem reformy důchodového 

systému by pak mělo být vytvoření fungujícího třípilířového systému, v němž bude 

zajištěn podíl jednotlivého pilíře na výši důchodových dávek tak, aby byla zajištěna 

adekvátní náhrada příjmu ze systému, který je finančně udržitelný.   

V závěrečné zprávě PES z června 2010 je konstatováno, že „ ..vláda se ve svém 

Programovém prohlášení přihlásila k provedení reformy důchodového systému, tento 

úkol patří mezi prioritní. Cílem je připravit dlouhodobě finančně udržitelný systém, 

který zajistí přiměřené příjmy. Za tímto účelem bude třeba zvýšit diversifikaci příjmů a 

doplnit stávající průběžně financovaný systém možnostmi soukromých úspor.“
25

 PES 

také na základě ekonomických kalkulací, zpracovaných materiálů a studia podkladů 

dospěl k jednoznačnému závěru, že český důchodový systém je velmi diverzifikovaný a 

extrémně solidární a potřebuje reformu, která povede k jeho 

 vyšší diverzifikaci, 

 rozpočtovou udržitelnosti, 

 spravedlivějšímu rozložení mezigeneračního břemene v čase, a 

 určitému zvýšení ekvivalence.
26

 

Zavedení soustavy s více pilíři by mělo kombinovat solidární pojetí výplaty penzí 

(1. pilíř) s kapitálovými prvky spoření (2. a 3. pilíř). Cílem tohoto nového třípilířového 

systému je: 

 snížit závislost příjmů českých důchodců na jednom zdroji - státním 

důchodu z prvního pilíře, 

 posílit v občanech zodpovědnost za svou vlastní finanční situaci v 

důchodovém věku, 

 zvýšit zásluhovost důchodových dávek, 

 umožnit lepší zhodnocení úspor na důchod, 

                                                 
25

 Závěrečná zpráva Poradního expertního sboru z června 2010, str. 1. 
26

 Tamtéž, str. 4. 
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 umožnit budoucím důchodcům, aby si mohli sami vybrat způsob spoření na 

budoucí důchod, 

 a samozřejmě také zajistit udržitelnost vývoje veřejných financí (zabránit 

velkým schodkům důchodového účtu).
27

 

 

Od roku 2011 se začaly uskutečňovat reformní kroky, ke kterým se vláda zavázala 

ve svém programovém prohlášení. Nejvýznamnější bylo přijetí zákona 220/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, 

kterým se zavádí do našeho důchodového systému tzv. druhý pilíř a zákona                    

č. 427/2011 Sb., který upravuje třetí pilíř.  

 

3.1. Změny v prvním pilíři 

S účinností od 1. 1. 2010 dochází zákonem č. 306/2008 Sb., kterým se mění 

ZDP, ZOPSZ a některé další zákony, k několika zásadním změnám v prvním pilíři. 

Hlavními změnami jsou: 

 změna vymezení invalidity k poklesu pracovní schopnosti a transformace 

stávajících částečných invalidních důchodů a plných invalidních důchodů na 

invalidní důchod rozlišený do třech stupňů  

 sjednocení dopočtené doby pro výpočet invalidního důchodu pro muže a ženy 

 změny podmínek nároku na invalidní důchod s ohledem na splnění podmínku 

potřebné doby pojištění (původní podmínka získání alespoň 5 let v období 

poslední 10 let před vznikem invalidity je nově doplněna možností získat 10 let 

v období 20 let před vznikem invalidity pro osoby starších 38 let) 

 hodnocení některých dob pojištění  

 transformace invalidního důchodu při dosažení věku 65 let na starobní důchod 

 zvyšování důchodového věku 

 prodloužení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod 

 možnost pobírání starobního důchodu v poloviční výši 

                                                 
27

 BULLA, M. Nový třípilířový důchodový systém. Účetnictví, daně a právo v zemědělství. 2013, č. 6, 

s. 22. 
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 zvyšování výše starobního důchodu při výkonu výdělečné činnosti současně 

s pobíráním starobního důchodu v plné či poloviční výši 

 změny v redukci procentní výměry předčasného starobního důchodu – stanovení 

dvou pásem 

 

Tzv. malá důchodová reforma byla přijata jako reakce na nález Ústavního soudu 

ČR vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 135/2010 Sb., a to zákonem č. 220/2011 Sb.  

Ústavní soud dospěl k závěru, že způsob redukce osobního vyměřovacího základu je 

protiústavní, a z tohoto důvodu s účinností od 30. 9. 2011 zrušil ustanovení § 15 ZDP  a 

v souvislosti s řešením dopadu nálezu Ústavního soudu byly přijaty i některé další dílčí 

parametrické změny. Většina změn byla účinná od 1. 1. 2012, s výjimkou změn 

v redukčních hranicích. Zásadními změnami jsou:  

 změna redukčních hranic z původních pevných částek na jejich určení s ohledem 

na výši průměrné mzdy  

 výše základní výměry je stanovena procentní sazbou ve výši 9 % průměrné 

mzdy namísto pevné částky, jako dosud 

 bylo prodlouženo rozhodného období z 30 let na celou dobu placení pojistného 

(od 18 let do roku přiznání důchodu) - zásada, že se nebere v potaz doba před 

rokem 1986, zůstává zachována 

 stanovení speciálních koeficientů pro určení výše důchodu při změně stupně 

invalidity v případech, kdy výše invalidního důchodu je v důsledku chybějící 

právní úpravy v přechodných ustanoveních vyplácena ve vyšší výši, než v jaké 

by ve skutečnosti náležela. 

 úprava předčasného důchodu, a to jednak co se týče podmínek pro jeho přiznání 

tak i s ohledem na výše redukce procentní výměry zavedením tří pásem 

 úprava důchodového věku, jejímž cílem je pokračování ve zvyšování 

důchodového věku a urychlení sjednocení důchodového věku pro muže a ženy.  
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3.2. Druhý pilíř  

Významnou změnou v rámci důchodové reformy je s účinností od 1. ledna 2013 

zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (ZDS) zavedení tzv. druhého pilíře, 

který bude financován kapitálově, nikoliv průběžně. Přesto však bude neoddělitelně 

spojen s prvním pilířem, a to především způsobem financování.  Účast ve druhém pilíři 

bude mít vliv i na výši vyplácené penze z prvního pilíře. Procentní výměra důchodu se 

sníží ze 1,5 % výpočtového základu na 1,2 % výpočtového základu za každý rok, kdy je 

pojištěnec účasten důchodového spoření.  

Druhý pilíř je nejčastějším předmětem diskusí představitelů politických stran. 

Současná vládní koalice se netají svou nelibostí vůči současně nastavenému 

důchodovému spoření a součástí volebních programů byly i úvahy o zrušení tohoto 

pilíře či jeho zásadní přeměně. Hlavní idea spočívá ve sloučení druhého a třetího pilíře 

v jediný, jehož se bude týkat státní podpora. 

3.3. Třetí pilíř 

V dosavadním vývoji penzijního připojištění můžeme rozlišit tři etapy, a to: 

1. od přijetí zákona o penzijním spoření do přijetí třetí novely 

zákonem č. 170/1999 Sb.  

2. od přijetí novely v roce 1999 do roku 2012 (spočívající v rozšíření 

možnosti účasti zaměstnavatelů, zavedení daňového zvýhodnění, 

prohloubení dlouhodobého charakteru penzijního připojištění, 

opatření ve prospěch bezpečnosti systému a podpora tendence 

k větší koncentraci účastníků do menšího počtu penzijních fondů) 

3. od roku 2013 (uzavření systému penzijního připojištění
28

).
29

  

 

S účinností od 1. ledna 2013 se v souvislosti se vznikem třetího pilíře zákonem        

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (ZDPS) stávající penzijní fondy 

přemění na penzijní společnosti. Prostředky účastníků budou převedeny do 

transformovaného fondu spravovaného penzijní společností a do transformovaných 

fondů však již nebude možno nově vstoupit.  

                                                 
28

 Smlouvu o penzijním připojištění bylo možné uzavřít nejpozději do 30. listopadu 2012.  
29

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. XVI.: JUDr. Jan Přib, str. 233.  
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3.4. Politické názory na důchodovou reformu 

 

Pojetí ČSSD počítalo již v roce 2005, kdy byla zveřejněna tzv. Bezděkova 

zpráva,
30

 se zachováním průběžného systému financování a zavedením individuálních 

účtů, díky kterým by došlo k větší provázanosti mezi výší příspěvků a pobíraných 

dávek. Předpokládalo se také se zavedením tzv. minimálního důchodu a k 

postupnému navýšení věku odchodu do důchodu na 65 let (rok 2030 pro muže a 2043 

pro ženy).
31

 Jednalo se tedy o systém s jedním pilířem, resp. se dvěma, pokud je 

zahrnuta možností dobrovolného spoření.  

V současnosti je stejně jako v roce 2005 prioritou ČSSD především první 

průběžný pilíř, která obecně vychází z myšlenky dlouhodobé udržitelnosti prvního pilíře 

důchodového systému a počítá se s parametrickými úpravami prvního pilíře. Dle ČSSD 

by se současně mělo dojít ke sloučení druhého a třetího pilíře v jediný, jehož se bude 

týkat státní podpora. Jako zajímavou pak uvádím možnost prémiovat dlouholeté spoření 

do fondů koeficientem rostoucím v čase či spojení státního příspěvku s omezením 

možnosti výběru prostředků při dosažením důchodového věku.
32

 V principu se jedná o 

možnost výběru finančních prostředků pouze v delším časovém úseku, např. pouze pro 

účely předčasného odchodu do důchodu a doživotní výplatu penzí a programový výběr 

prostředků za stanovených podmínek.  

 

Přístup ODS, stejně jako tehdejších vládních stran KDU-ČSL a US-DEU, 

naopak již v roce 2005 počítal se zmenšením významu průběžného pilíře. Průběžný 

systém měl garantovat všem účastníkům stejný důchod ve výši 20 % průměrné mzdy.
33

 

 

Dle názoru KSČM na důchodovou reformu z roku 2005 má být celý důchodový 

systém založen na existenci jednoho státního důchodového pilíře. Zároveň má být v 

roce 2007 zrušen příspěvek na penzijní připojištění a finanční zdroje se převedou ve 

prospěch státního důchodového systému, tj. do prvního pilíře.
34

  

 

                                                 
30

 Bezděk, V. a kol.: Závěrečná zpráva. 
31

 Tamtéž, str. 17. 
32

 Česká strana sociálně demokratická: Důchodová reforma ČSSD, str. 6. 
33

 Bezděk, V. a kol.: Závěrečná zpráva, str. 30. 
34

 Tamtéž, str. 26. 
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Hnutí ANO v rámci svého volebního programu v roce 2013 k důchodové 

reformě uvádí, že jeho hlavním cílem bude prosazení zavedení separátního 

důchodového účtu mimo státní rozpočet a zavedení  tzv. minimálního starobního 

důchodu. Současně odmítají automatické zvyšování důchodového věku a zpřísňování 

podmínek pro získání důchodu a navrhují ponechat již přijatou valorizaci důchodů 

o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. Co se týká druhého pilíře, navrhuje hnutí ANO 

automatické členství pro nové účastníky pracovního trhu s možností vystoupení 

z druhého pilíře.  V rámci třetího pilíře chceme zvýhodnit riziková povolání a tzv. 

předdůchody učinit více atraktivními, zavedeme povinnost zaměstnavatele v rizikových 

kategoriích přispívat na třetí pilíř a současně u rizikových povolání snížíme věkovou 

hranici pro výplatu důchodů.
35

 

 

Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury zastává názor, že je třeba 

stabilizovat reformovaný důchodový systému a garantovat lidem jistotu na stáří. 

Navrhuje valorizovat důchody všem stejnou částkou nikoli procentem, aby bylo 

dosáhnuto snížení počtu seniorů žijících pod hranicí chudoby. Zásadně pak vystupují 

proti zdanění příjmů důchodců, neboť dle svého programu chtějí podporovat možnost 

důchodců si aktivně přivydělat a zvažují vrátit slevu na dani pro poplatníka. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Resortní program politického hnutí ANO bude líp! na internetových stránkách 

http://www.anobudelip.cz 
36

 Volební program Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury na internetových stránkách 

http://www.hnutiusvit.cz/ 

 

http://www.anobudelip.cz/
http://www.hnutiusvit.cz/
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4. I. PILÍŘ – DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 

Základní charakteristiku českého důchodového pojištění lze nalézt v nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeném ve Sbírce zákonů pod č. 135/2010 Sb. „Z hlediska 

financování lze český systém důchodového pojištění charakterizovat jako čistý systém 

průběžně financovaný, dávkově definovaný. Jedná se tedy o systém, který ke svému 

fungování vyžaduje vysokou míru jak mezigenerační, tak intragenerační solidarity, 

přičemž i intragenerační solidarita je v závislosti na demografickém vývoji, a tedy 

zvyšování počtu důchodců oproti ekonomicky aktivním osobám, rovněž nepřímým 

projevem mezigenerační solidarity, neboť neustále sleduje nutnost vyrovnané finanční 

bilance.“
37

 

V právní teorii se lze také setkat s pojmem důchodové schéma, který však není 

nevymezen ani zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále ZDP) ani jiným 

právním předpisem. Důchodové schéma lze definovat jako soubor podmínek 

vyžadovaných pro vznik nároku na dávku důchodového pojištění, a které lze rozdělit na 

obecné platící pro všechny druhy důchodů, a zvláštní, které jsou definovány vždy pro 

jednotlivou dávku. Obecnými podmínkami pro vznik nároku na důchod z I. pilíře jsou 

jednak existence právního vztahu trvajícího po určitou zákonem stanovenou dobu a také 

vznik sociální události
38

. Zvláštními podmínkami nároku na starobní důchod jsou 

pobírání invalidního důchodu ke dni dosažení 65 let věku (§ 61a ZDP)
39

 a maximální 

počet let chybějících do dosažení důchodového věku (§ 31 ZDP).  

 

                                                 
37

 Sp. zn. Pl. ÚS 8/07, část VII, bod 51 
38 Sociální události jsou pro důchodové pojištění definovány v článku 30 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod. V oblasti důchodového pojištění jsou sociální událostí dosažení určitého,  právními předpisy 

stanoveného věku (pro nárok na starobní důchod), vznik invalidity, tj. dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu (pro nárok na invalidní důchod) a úmrtí živitele (pozůstalostní důchody pro manžela 

nebo rodiče, resp. osoby, která péči rodiče nahrazuje).  
39

 Dosažením věku 65 let poživatele invalidního důchodu mu nárok na invalidní důchod zaniká a vzniká 

mu tímto dnem nárok na starobní důchod.  
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4.1. Důchod 

Důchod lze definovat jako druh dávky poskytované státem z důchodového 

pojištění. Veškeré dávky z důchodového pojištění jsou peněžité a vyplácené 

v pravidelných měsíčních intervalech. Jako peněžité dávky lze obvykle označit dávky, 

které suplují příjem z výdělečné činnosti nebo mohou příjmy doplňovat. Dávky 

důchodového pojištění jsou poskytovány pravidelně v určitém termínu a v dané výši. 

Dle § 116 odst. 1 ZOPSZ jsou jako jediné dávky vypláceny dopředu (oproti např. 

nemocenským dávkám).  

Obligatorní povaha důchodů charakterizuje zákonný nárok na jejich poskytování 

v případě splnění stanovených podmínek. Zákonem stanovené podmínky nároku na 

důchod musí být všechny splněny před vznikem nároku, resp. před podáním žádosti, a 

musí trvat po celou dobu pobírání důchodu. Na druhé straně může být doba poskytování 

dávky časově omezena – např. vdovský/vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku 

od smrti manžela, po uplynutí této doby je nárok na důchod spojen se splněním další 

podmínky (§ 50 odst. 2 ZDP).  

 

Jednotlivé druhy důchodů poskytovaných z prvního pilíře jsou taxativně 

vymezeny v ustanovení § 4, na základě něhož je možné pobírat čtyři důchody 

z důchodového pojištění, a to důchod starobní, invalidní, vdovský/ vdovecký a sirotčí.  

 

Výše uvedené druhy důchodů náležejících z důchodového pojištění lze členit na 

důchody přímé a pozůstalostní, a to ve vztahu k poživateli důchodu. Na přímý důchod 

vzniká nárok příjemci, který sám musí splnit podmínky nároku, jejich výše se vyměřuje 

v závislosti na dobách pojištění a výši výdělků a patří mezi ně důchod starobní a 

invalidní. Nárok na pozůstalostní důchod je odvozen od nároku jiné osoby, jejich výše 

je stanovena z přímého důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by měl nárok.
40

 Z 

důchodového pojištění jsou jako pozůstalostní důchody vypláceny důchody vdovské, 

resp. vdovecké a sirotčí. 

 

                                                 
40

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 26. 
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Jako vhodnější je ale dle mého názoru členění důchodů do pěti skupin, v nichž 

lze rozeznat celkem deset typů. Dle uvedeného tedy lze rozlišit důchody: 

1. vznikající dle ZDP (důchody upravené v ustanoveních § 29 a § 31, 

před 1. lednem 2010 též v § 30 ZDP) 

2. vznikajících podle jiných právních předpisů (dle nařízení vlády 

ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního 

důchodu některým horníkům) 

3. převzaté z dřívějších předpisů (dle § 70 ZDP) 

4. transformované (§ 89 odst. 1, § 90 odst. 1 písm. a), a § 91 odst. 1 

písm. a) a nově též od 1. ledna 2010 § 61a ZDP) 

5. vytvořené (§ 92 odst. 3 ZDP)
41

 

  

Pojištěnec má dle § 28 ZDP nárok na starobní důchod, pokud dosáhl zákonem 

stanoveného důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění.  

Osobě mladší 65 let (pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku 

na starobní důchod, nebo do dosažení důchodového věku, pokud je vyšší jak 65 let) 

vznikne nárok na invalidní důchod, pokud se stal invalidním a získal potřebnou dobu 

pojištění. Podmínka potřebné doby pojištění není vyžadována v případě, kdy se stal 

invalidním následkem pracovního úrazu. Invaliditou se ve smyslu § 39 odst. 1 ZDP 

rozumí pokles pracovní schopnosti pojištěnce z důvodu jeho dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nejméně o 35 %. Zdravotní stav pojištěnce se posuzuje lékařem 

OSSZ individuálně na základě odborných zdravotních vyšetření, i ve vztahu na to, 

jakou práci vykonával a zda je schopen rekvalifikace. S účinností od 1. ledna 2010 je 

dle ZDP „jediný“ invalidní důchod, nicméně rozlišený názvem a výší do tří stupňů
42

. 

Potřebná doba pojištění je odstupňována podle věku pojištěnce, v němž dojde ke vzniku 

nároku na důchod, konkrétně jsou podmínky stanoveny v ustanovení § 40 ZDP.   

 

                                                 
41

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, kap. XII.: RYBA, J., VOŘÍŠEK, V., PŘIB, J., str. 154. 
42

 Dle § 39 odst. 2 ZDP je pojištěnec invalidní v prvním stupni, pokud jeho pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %. Invalidním ve druhém stupni je při poklesu pracovní schopnosti 

nejméně o 50 %, nejvíce o 69 % a invalidním ve třetím stupni v případě poklesu pracovní schopnosti 

nejméně o 70 %.  
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Základními podmínkami nároku na vdovský (vdovecký) důchod jsou dle § 49 

ZDP jsou existence manželství ke dni úmrtí manžela (manželky) a skutečnost, že 

zemřelý byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo by ke dni smrti 

podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod 

anebo zemřel následkem pracovního úrazu.  

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, které mělo k zemřelé osobě 

určitý vztah (zemřelá osoba byla rodičem, osvojitelem nebo osobou, která převzala dítě 

do péče nahrazující péči rodičů, na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do 

výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů) a pokud byla zemřelá osoba 

poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo ke dni smrti splnila podmínku 

alespoň poloviny potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky 

nároku na starobní důchod nebo zemřela následkem pracovního úrazu. Nárok na sirotčí 

důchod vzniká při splnění zákonných podmínek po každém z rodičů, nevzniká po 

pěstounovi a jeho manželovi, zaniká pak osvojením, svěřením do výchovy jiné osoby 

nebo do společné výchovy manželů a zánikem podmínek nezaopatřenosti ve smyslu       

§ 20 odst. 3 ZDP.  
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4.2. Důchodový věk 

  

 Věk a stárnutí jsou biologickými faktory, které jsou sociální událostí, tedy 

skutečností, která vzniká nezávisle na vůli subjektu a se kterými právní normy spojují 

vznik, změnu nebo zánik práv a povinností.   

Princip důchodového pojištění je koncipován tak, aby při dosažení určitého věku 

nemusel již občan získávat prostředky na zajištění základních životních potřeb prací, a 

získal tak prostředky ze systému, do něhož přispíval formou pojistného procentuální 

částkou ze svého výdělku. Sociální zabezpečení vychází z předpokladu, že hranice 

důchodového věku je určena vzhledem k možnému zhoršení zdraví jednotlivce či jeho 

fyzickému nebo psychickému vyčerpání, kdy je mu však dána možnost se v poslední 

etapě života věnovat jiným aktivitám při zajištění příjmu ze systému důchodového 

pojištění.
43

 

Často přísné podmínky či vysoký obecný důchodový věk může být vyvážen 

snížením věkové hranice odchodu do důchodu pro určité skupiny osob (obvykle pro 

osoby pracující ve zdraví škodlivých podmínkách či vykonávající zvlášť fyzicky 

náročné zaměstnání), popřípadě má pojištěnec možnost odejít do důchodu ještě před 

dosažením dané věkové hranice, kdy je však tento dřívější odchod do důchodu vyvážen 

trvalým či dočasným snížením výše pobírané dávky. Zároveň je jako ekonomicky 

výhodné považováno oddálení faktického odchodu do penze po dosažení důchodového 

věku.  

4.2.1. Současná právní úprava důchodového věku v ČR 

Česká právní úprava rozlišuje dva druhy důchodového věku - obecný a snížený. 

Zatímco obecný důchodový věk je upraven v ustanovení § 32 ZDP, podmínky nároku 

na snížený jsou obsaženy v ustanoveních § 74, § 74a, § 76 a § 94 ZDP. Obecný 

důchodový věk dále liší podle pohlaví (s výjimkou § 94 ZDP tato rozdílnost u 

sníženého důchodového věku není), u žen je dále diferencován podle počtu 

vychovaných dětí.  

                                                 
43

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, str. 88. 
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4.2.1.1. Obecný důchodový věk 

Stanovení obecného důchodového věku pojištěnce je odvislé na datu jeho 

narození. Podle ustanovení § 32 ZDP lze dle kalendářního roku narození pojištěnce 

rozlišit tři časové úseky pro určování obecného důchodového věku, a to pro osoby 

narozené: 

 před rokem 1936 

 v období let 1936 až 1977 

 po roce 1977 

 

1. u pojištěnců narozených před rokem 1936 

V tomto období činí důchodový věk 

- u mužů 60 let 

 - u žen  

- které vychovaly alespoň 5 dětí  53 let 

- které vychovaly 3- 4 děti   54 let 

- které vychovaly 2 děti   55 let 

- které vychovaly 1 dítě   56 let 

- které nevychovaly žádné dítě  57 let  

Toto ustanovení zachovává věkové hranice pro určení odchodu do důchodu, 

které byly stanoveny ZSZ a byly platné do 31. prosince 1995. Důchodový věk je tedy 

platný pro pojištěnce, kteří před 1. lednem 1996 splnili věkovou hranici odchodu do 

důchodu, ale ke dni účinnosti ZDP nesplnili další podmínku nároku na starobní důchod, 

tedy nezískali potřebnou dobu pojištění.  

 

2. u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 

Důchodový věk těchto pojištěnců je uveden v tabulce č. 1. Jedná se o skupinu 

osob, u kterých se důchodový věk postupně zvyšuje až na 67 let (věk shodný pro muže i 

pro ženy bez ohledu na počet vychovaných dětí).  

Důchodový věk je pro pojištěnce narozené v období let 1936 až 1977 stanoven 

dvojím způsobem a liší se podle data narození.  
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1. Pro pojištěnce narozené v období let 1936 až 1968 je stanoven důchodový věk 

tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém pojištěná osoba dosáhne původní 

věkové hranice, se přičítají: 

- u mužů za každý započatý rok z doby po 31. prosinci 1995 do dne 

dosažení původního důchodového věku 2 kalendářní měsíce  

- u žen za každý započatý rok z doby po 31. prosinci 1995 do dne 

dosažení původního důchodového věku 4 kalendářní měsíce 

2. Pro pojištěnce narozené v období let 1968 až 1977 došlo zákonem                     

č. 220/2011 Sb. k urychlení tempa zvyšování důchodového věku, a to tak, 

aby pro pojištěnce narozené v roce 1975 činil důchodová věk shodně 66 let a 8 

měsíců, a poté se bude zvyšovat jednotným tempem. 

- u mužů a žen bez vychovaného dítěte až se dvěma vychovanými 

dětmi o 2 kalendářní měsíce, 

- u žen se třemi až čtyřmi vychovanými dětmi o 6 kalendářních 

měsíců pro pojištěnce narozené do roku 1971, pro pojištěnce 

narozené po roce 1971 o 2 kalendářní měsíce, 

- u žen s pěti a více vychovanými dětmi o 6 kalendářních měsíců.  

 

3. u pojištěnců narozených po roce 1977 

S účinností od 1. ledna 2012 bylo ustanovení dle § 32 odst. 3 ZDP doplněno 

zákonem č. 220/2011 Sb. Nově se tedy stanoví důchodový věk pojištěnců narozených 

po roce 1977, a to jak žen, tak mužů, tak, že se k věku 67 let připočte takový počet 

kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození 

pojištěnce a rokem 1977. 
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Tab. č. 1: Důchodový věk u pojištěnců narozených v letech 1936 až 1977 (počet let) 

Rok 

Narození 

  

Důchodový věk činí u  

 Mužů 

žen dle počtu vychovaných dětí 

0 1 2 

  

3 - 4  

  

5 a více 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

60r+2m 

60r+4m 

60r+6m 

60r+8m 

60r+10m 

   61r 

61r+2m 

61r+4m 

61r+6m 

61r+8m 

61r+10m 

   62r 

62r+2m 

62r+4m 

62r+6m 

62r+8m 

62r+10m 

   63r 

63r+2m 

63r+4m 

63r+6m 

63r+8m 

63r+10m 

   64r 

64r+2m 

64r+4m 

64r+6m 

64r+8m 

64r+10m 

   65r 

65r+2m 

65r+4m 

65r+6m 

65r+8m 

65r+10m 

   66r 

66r+2m 

66r+4m 

66r+6m 

66r+8m 

66r+10m 

   67r 

   57r 

   57r 

   57r 

57r+4m 

57r+8m 

   58r 

58r+4m 

58r+8m 

   59r 

59r+4m 

59r+8m 

   60r 

60r+4m 

60r+8m 

   61r 

61r+4m 

61r+8m 

   62r 

62r+4m 

62r+8m 

63r+2m 

63r+8m 

63r+10m 

   64r 

64r+2m 

64r+4m 

64r+6m 

64r+8m 

64r+10m 

   65r 

65r+2m 

65r+4m 

65r+6m 

65r+8m 

65r+10m 

   66r 

66r+2m 

66r+4m 

66r+6m 

66r+8m 

66r+10m 

   67r 

   56r 

   56r 

   56r 

   56r 

56r+4m 

56r+8m 

   57r 

57r+4m 

57r+8m 

   58r 

58r+4m 

58r+8m 

   59r 

59r+4m 

59r+8m 

60r 

60r+4m 

60r+8m 

61r 

61r+4m 

61r+8m 

62r+2m 

62r+8m 

63r+2m 

63r+8m 

64r+2m 

64r+6m 

64r+8m 

64r+10m 

   65r 

65r+2m 

65r+4m 

65r+6m 

65r+8m 

65r+10m 

   66r 

66r+2m 

66r+4m 

66r+6m 

66r+8m 

66r+10m 

   67r 

   55r 

   55r 

   55r 

   55r 

   55r 

55r+4m 

55r+8m 

   56r 

56r+4m 

56r+8m 

   57r 

57r+4m 

57r+8m 

58r 

58r+4m 

58r+8m 

59r 

59r+4m 

59r+8m 

60r 

60r+4m 

60r+8m 

61r+2m 

61r+8m 

62r+2m 

62r+8m 

63r+2m 

63r+8m 

64r+2m 

64r+8m 

65r+2m 

65r+4m 

65r+6m 

65r+8m 

65r+10m 

   66r 

66r+2m 

66r+4m 

66r+6m 

66r+8m 

66r+10m 

   67r 

   54r 

   54r 

   54r 

   54r 

   54r 

   54r 

54r+4m 

54r+8m 

   55r 

55r+4m 

55r+8m 

   56r 

56r+4m 

56r+8m 

   57r 

57r+4m 

57r+8m 

   58r 

58r+4m 

58r+8m 

   59r 

59r+4m 

59r+8m 

60r+2m 

60r+8m 

61r+2m 

61r+8m 

62r+2m 

62r+8m 

63+2mr 

63r+8m 

64r+2m 

64r+8m 

65r+2m 

65r+8m 

   66r 

66r+2m 

66r+4m 

66r+6m 

66r+8m 

66r+10m 

   67r 

   53r 

   53r 

   53r 

   53r 

   53r 

   53r 

   53r 

53r+4m 

53r+8m 

   54r 

54r+4m 

54r+8m 

   55r 

55r+4m 

55r+8m 

   56r 

56r+4m 

56r+8m 

57r 

57r+4m 

57r+8m 

58r 

58r+4m 

58r+8m 

59r+2m 

59r+8m 

60r+2m 

60r+8m 

61r+2m 

61r+8m 

62r+2m 

62r+8m 

63r+2m 

63r+8m 

64r+2m 

64r+8m 

65r+2m 

65r+8m 

66r+2m 

66r+8m 

66r+10m 

   67r 

Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm 

 

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm
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4.2.1.2. Snížený důchodový věk 

Nároky na snížení obecného důchodového věku jsou obsaženy v páté části ZDP  

a jedná se o oprávnění na základě právních předpisů platných před účinností ZDP, tedy 

před 1. lednem 1996, kdy současná právní úprava tyto nároky zachovala. Je zajímavé, 

že pro tento snížený důchodový věk neplatí ustanovení § 32 odst. 2 ZDP o postupném 

zvyšování důchodového věku. Pokud tedy pojištěnec dosáhne příslušné hranice na 

snížený důchodový věk do 31. prosince 2018 a splňuje – li podmínku potřebné doby 

pojištění, vznikne mu nárok na starobní důchod podle ZDP, aniž by se jim k těmto 

věkovým hranicím přičítaly příslušný násobky 2 (u mužů) a 4 (u žen) kalendářních 

měsíců. Podle mého názoru se jedná o neopodstatněné zvýhodňování jedné skupiny 

pojištěnců. Zvyšování důchodového věku je odůvodňováno zvyšováním kvality života a 

věku, kterého se lidé dožijí. Tento předpoklad se vztahuje i na horníky. Nevidím přesto 

důvod pro to, aby se tato snížená věková hranice v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 

ZDP nezvyšovala.   

Snížená věková hranice se ve smyslu § 74 ZDP pro vznik nároku na starobní 

důchod se považuje za důchodový věk.  

 

Nárok na snížený důchodový věk mají pojištěnci:  

1. na základě odpracování předem určené doby v zaměstnání 

v preferovaných pracovních kategoriích (v I. pracovní kategorii nebo v I. 

(II.) kategorii funkcí
44

  - ustanovení § 74 a § 74a ZDP), 

2. na základě nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném 

poskytování starobního důchodu některým horníkům (ustanovení § 76 

ZDP), 

3. na základě účasti v odboji (ustanovení § 94 ZDP). 

 

 Není vyloučeno, aby jedna osoba splňovala podmínky obecného důchodového 

věku i sníženého, jeho důchodovým věkem pak bude nejnižší věková hranice.
45

 Obecný 

a snížený důchodový věk jsou ve smyslu § 74 ZDP rovnocennými kategoriemi. 

                                                 
44

 Zaměstnání v I.(II.) kategorii funkcí se týkají osob konajících službu pro Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo spravedlnosti. 
45

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 143. 
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1. Snížení věkové hranice podle § 74 a § 74a ZDP 

Nárok na snížení důchodového věku na základě odpracování stanovené „plné“ 

doby zaměstnání v I. pracovní kategorii
46

 nebo v I. (II.) kategorii funkcí pro pojištěnce 

je dočasný a bude platit do 31. prosince 2018.  Snížený důchodový věk dle § 21 odst. 1 

ZSZ za splnění všech uvedených podmínek činí 55 let a 58 let, jestliže odpracoval 20 let 

v zaměstnáních uvedených v § 14 odst. 2. písm. i) až l).
47

 

Zrušením pracovních kategorií zákonem č. 235/1992 Sb. bylo třeba se vypořádat 

také s nároky pojištěnců, kteří nesplnili podmínky nároku na snížený důchodový věk, 

neboť nestihli získat potřebný počet let v preferované kategorii. Pokud však pojištěnec 

získal aspoň 25 let zaměstnání, jeho zaměstnání v preferovaných kategoriích trvalo ke 

dni 31. prosince 1992 a získal v nich stanovený počet odpracovaných let, posuzuje se 

nárok na snížený důchodový věk dle § 174 ZSZ a činí 55 – 59 let.  

Nárok na snížený důchodový věk mají také na základě § 74a ZDP pracovníci I. 

kategorie pracující určitou dobu při těžbě, průzkumu a zpracování
48

 uranové rudy
49

 a 

jejichž zaměstnání s sebou neslo značné riziko ionizujícího záření, pokud do takového 

zaměstnání nastoupili do 31. prosince 1968. Podle uvedeného ustanovení § 74a odst. 1 

ZDP má pojištěnec nárok na starobní důchod ve věku 50 let a dle odst. 2 ZDP v            

55 letech.  

Z hlediska de lege ferenda by mohlo dojít k rozvolnění časových milníků 

vztahujících se k nárokům na snížení důchodového věku, tj. 1. ledna 1993, 1. ledna 

2009 a 31. prosince 2018. K určitému prolomení hranice 1. ledna 1993 došlo nařízením 

vlády č. 363/2009 Sb., kdy s účinností od 1. července 2010 má nárok na snížený 

důchodový věk také pojištěnec, který současně před 1. lednem 1993 a v období od       

1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 vykonávali zaměstnání v hornictví se stálým 

pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, a v důsledku zrušení pracovních kategorií 

ke dni 1. ledna 1993 nesplnili podmínky potřebné doby pojištění preferované kategorii. 

                                                 
46

 Všechna zaměstnání byla do 31. prosince 1992, rozdělena do tří pracovních kategorií. Konkrétní 

zařazení zaměstnání do I. a II. kategorie upravovaly resortní seznamy s tím, že do III. pracovní kategorie 

patřila všechna ostatní zaměstnání. Ustanovení § 14 ZSZ a nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování 

zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení obsahovalo výčet 

zaměstnání, která zdůvodňovala zařazení do preferovaných pracovních kategorií. 
47

 Důchodové zabezpečení občanů, Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí ČSR, Praha 1989,           

str. 116. 
48

 Zpracováním uranové rudy se rozuměla fyzikální úprava a chemické zpracování uranových rud a 

radioaktivních surovin. 
49

 V době přijetí usnesení neexistovalo členění I. kategorie na tzv. preferované kategorie, tj. IAA a 

URAN. 
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Důchodový věk je poté určen s ohledem na to, zda zhodnocením pracovních směn po        

1. lednu 1993 splnil podmínky nároku snížený důchodový věk dle § 174 ZSZ či nikoliv 

(tj. 55 let a 6 měsíců, resp. se od jeho důchodového věku podle § 32 ZDP odečte 5 let). 

2. Snížení věkové hranice podle § 76 ZDP 

V ustanovení § 76 ZDP je stanoven nárok na snížení hranice věku odchodu do 

důchodu některých horníků na základě nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném 

poskytování starobního důchodu některým horníkům. Snížený důchodový věk je 

jednotný a činí 50 let a nárok na něj mají horníci, kteří pracovali v hlubinných dolech 

v I. kategorii zaměstnání v profesích uvedených v bodech 1 až 7 a 11 v příloze č. 2 

nařízení vlády č. 117/1988 Sb.
50

  

3. Snížení věkové hranice podle § 94 ZDP 

Specifickou skupinou osob, na které se vztahuje nárok na snížený důchodový 

věk, jsou účastníci odboje podle § 59 a následujících ZSZ. Důchodový věk je určen 

s ohledem na zařazení účastníka odboje do čtyř skupin dle právní úpravy platné do      

31. prosince 1995. 

 

4.2.1.3. Diferenciace důchodového věku v České republice 

 

Důchodové pojištění dle platné právní úpravy rozlišuje důchodový věk odlišně 

pro muže a ženy, u žen pak dále s ohledem na počet vychovaných dětí. Diferenciace dle 

pohlaví byla do českého právního řádu zavedena až na základě zákona č. 55/1956 Sb.,  

o sociálním zabezpečení. Nižší důchodový věk žen však již nelze zcela odůvodnit, 

neboť ženy se statisticky dožívají delšího věku a dochází tak k pobírání důchodových 

dávek po delší dobu.   

 

 

                                                 
50

 Jsou to tyto stanovené profese - důlní elektromontér, důlní zámečník, horník- dělník, vrtný dělník, 

vzorař, dělník v geologickém průzkumu, karotážník, horník, vrtač, střelmistr, strojník báňského zařízení, 

báňský záchranář, žák středního odborného hornického učiliště, revírník, mistr důlní, vrtmistr, směnový 

technik, mechanik- elektromechanik úseku, mistr strojní a elektroúdržby v dole a skladník výbušnin 

v dole. 
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Druhým rozlišovacím kritériem je při určení důchodového věku ženy výchova 

dítěte. Kritériem pro to, aby určité dítě mohlo být ženě hodnoceno jako vychované, je 

splnění dvou podmínek: 

1. jedná se o dítě, které má k ženě určitý, zákonem vymezený vztah – pojem dítěte 

je pro účely důchodového pojištění definován v ustanovení § 20 ZDP
51

  

2. péče o toto dítě byla osobní a trvala po určitou zákonem stanovenou dobu.  

Osobní péči o dítě je možné definovat jako aktivní činnost směřující k zajištění 

fyzického a duševního rozvoje dítěte ve vztahu k potřebám obvyklým u dětí této věkové 

kategorie, která je vykonávána přímo osobou pečovatele, jemuž má být započtena pro 

účely důchodového pojištění. ZDP ani jinými právními normami není definována 

minimální délka osobní péče. Z činnosti ČSSZ lze ale dovodit, že je požadován alespoň 

takový rozsah, v jakém je obvykle při zkráceném úvazku vykonávána výdělečná 

činnost, tedy zpravidla v rozsahu alespoň cca 6 hodin denně. Činnost, která jinak 

vykazuje výše uvedené znaky, avšak obvykle nedosahuje tohoto časového rozsahu, 

nelze považovat za osobní péči ve smyslu § 5 odst. 1 písm. r) ZDP. 

„Do doby osobní péče o dítě se započítává též doba, po kterou žena nemohla o 

dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní 

péči.“
52

 Jako doba osobní péče o dítě umístěné do zdravotnického zařízení je 

považována doba, která u nepřetržitého umístění nepřekročuje délku 90 kalendářních 

dnů nebo pokud není celková doba umístění v kalendářním roce delší jak 120 

kalendářních dnů. Toto omezení však neplatí, pokud osobní péče o dítě probíhá 

pečovatelem i ve zdravotnickém zařízení. Dobu umístění dítěte v ústavní péči 

z výchovných důvodů však nelze hodnotit.  

                                                 
51

 Dítětem je dle § 20 ZDP:  

- dítě vlastní, 

- dítě osvojené,  

- dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, 

- na základě rozhodnutí příslušného orgánu (rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné 

fyzické osoby než rodiče, o ustanovení občana poručíkem dítěte, o ustanovení občana 

opatrovníkem dítěte, o svěření dítěte do pěstounské péče fyzické osobě /manželům, rozhodnutí 

orgánu sociálně – právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného orgánu o svěření dítěte do 

péče budoucího osvojitele nebo o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se 

pěstounem), 

- dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo, 

- dítě manžela, zemřel-li druhý rodič nebo není znám nebo, 

- na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření osoby do výchovy. 
52

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 195. 
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Do doby péče o dítě se také nezapočítává, pokud bylo dítě soudem svěřeno do 

péče otce, který za něj nese odpovědnost, dítě pobývalo u otce a žena a dítě tak byli od 

sebe odděleni. Podmínka osobní péče o dítě tak není ženou naplněna, i když dítě 

navštěvovala, projevovala o něj zájem, přispívala otci na jeho výživu a podílela se s ním 

tedy na výchově dítěte.
53

   

 Všeobecně je stanovena doba osobní péče o dítě ve věku do dosažení zletilosti 

alespoň na dobu deseti let. Jsou však také taxativně vymezeny výjimky, kdy tato doba 

může být z objektivně vymezených důvodů kratší
54

. Současně není dle platné právní 

úpravy zakázáno, aby výchova jednoho dítěte byla uznána více ženám, pokud tyto ženy 

splní podmínku výchovy dítěte po stanovenou dobu. Ačkoliv ustanovení § 14 odst. 2 

ZDP vylučuje možnost započítat dobu o jedno konkrétní dítě více osobám, neboť 

stanoví, že doba péče je započtena osobě, která pečovala v největším rozsahu, je možné 

dobu péče o totéž dítě započítat více osobám, pokud se péče nepřekrývá.  

Diferenciace důchodového pro ženy s ohledem na počet vychovaných dětí se 

v dnešní době jeví jako neopodstatněná či dokonce diskriminační směrem k bezdětným 

ženám a zejména k mužům pečujícím o dítě, neboť tomu je možné dobu péče započítat 

pouze jako náhradní dobu pojištění. Není možné ale muže zvýhodnit stejně jako ženu 

snížením jeho věku odchodu do důchodu. V nálezu Ústavního soudu uveřejněném pod 

č. 341/2007 Sb.
55

 došli soudci Ústavního soudu k závěru, že určitá zákonná úprava, jež 

zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže být sama o sobě 

označena za porušení principu rovnosti. Ústavní soud nesdílí názor, že napadené 

ustanovení je v rozporu s čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny ve vztahu k navrhovatelem 

uváděnému čl. 30 odst. 1 Listiny a že zrušením § 32 zákona o důchodovém pojištění by 

byla nastolena rovnost obou pohlaví ve vztahu k právu na přiměřené hmotné 

                                                 
53

 Více viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. prosince 2003 sp. zn. 3 Ads 37/2003, 

uveřejněném pod publikačním číslem R 410/2004 Sb. NSS. 
54

 Podmínka výchovy dítěte je tedy splněna, pokud žena osobně pečuje o dítě: 

- aspoň po dobu 10 let před dosažením zletilosti dítěte, 

- aspoň po dobu 5 let před dosažením zletilosti dítěte, pokud se žena ujala výchovy po 

dosažení osmého roku věku dítěte a pečovala o něj nepřetržitě až do dosažení jeho zletilosti, 

případně do ukončení péče o dítě před dosažením zletilosti (§ 32 odst. 4 ZDP), 

- od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení věku 6 měsíců (§ 4 odst. 2 

písm. a) PV), 

- aspoň poslední 3 roky před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na starobní 

důchod (§ 4 odst. 2 písm. b) PV). 
55

 Více viz nález Ústavního soudu ze dne 17. října 2007 sp. zn. Pl. ÚS 53/04 ve věci návrhu NSS na 

zrušení ustanovení § 32 zákona ZDP. 
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zabezpečení ve stáří. Došlo-li by ke zrušení napadeného ustanovení, bylo by odebráno 

jisté zvýhodnění ženám - matkám, aniž by v rámci „zrovnoprávnění“ nabyli muži - 

otcové stejné výhody, jakou mají ženy - matky. V tomto kontextu Ústavní soud 

konstatuje, že v daném případě nenastal rozpor mezi pozitivním zákonem a 

spravedlností. Jako velmi zajímavý ale předkládám názor tehdejší soudkyně Ústavního 

soudu a dnešní senátorky Elišky Wagnerové, která se se stanoviskem Ústavního soudu 

neztotožnila a vydala své odlišné stanovisko. V něm je mimo jiné řečeno, že ačkoliv se 

Ústavní soud odvolává ve svém nálezu na poskytnutý srovnávací materiál, který 

objasňuje, že diferenciace výše důchodové věku je ve většině zemí Evropské unie 

běžná, zvýhodňování žen snížením hranice důchodového věku podle počtu 

vychovaných dětí je podle vyjádření MPSV pouze ve Slovenské republice. V jiných 

státech EU je sice odečet let za výchovu dětí možný, avšak s ohledem na skutečnost je 

praktikovaný ve vztahu k tomu z obou rodičů, který dítě vychovával a pečoval o ně. Je 

přitom třeba zdůraznit, že odečet let je prováděn ve vztahu k základní, tj. pro muže a 

ženy diferencovaně stanovené věkové hranici pro odchod do důchodu. 

Názor Ústavního soudu nicméně podpořil také rozsudek Evropského osudu pro 

lidská práva ze dne 17. února 2011 ve věci Anderle proti České republice
56

, kdy soud 

došel k závěru, že „…původním cílem důchodového věku diferencovaného podle počtu 

dětí, které žena vychovala, bylo vyrovnání faktické nerovnosti mezi ženami a muži. 

Vzhledem ke konkrétním okolnostem případu lze proto tento přístup i nadále považovat 

za objektivně a rozumně zdůvodněný, dokud v důsledku sociálních a ekonomických 

změn nezanikne potřeba zvláštního zacházení se ženami. S ohledem na dlouhotrvající 

důchodovou reformu, která v České republice dosud probíhá, není Soud přesvědčen, že 

načasování a rozsah opatření přijatých českými orgány k nápravě předmětné nerovnosti 

byly natolik zjevně nepřiměřené, že by překročily široký rámec pro uvážení v této 

oblasti. Za těchto okolností Soud dochází k závěru, že České republice nelze vytknout, 

že by v daném případě nezajistila rozumný poměr přiměřenosti mezi napadeným 

                                                 
56

 Sp. zn. 6268/08 ve věci návrhu Augustina Andrleho proti České republice o jeho diskriminaci při 

užívání svého práva na ochranu majetku z důvodu pohlaví (konkrétně si stěžuje na to, že důchodový 

systém, který stanoví pro ženy vychovávající děti jiný důchodový věk než pro muže ve stejném 

postavení, nesleduje legitimní cíl, a porušuje tak článek 14 Úmluvy ve spojení s článkem 1 Protokolu       

č. 1.) 
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rozdílným zacházením a sledovaným legitimním cílem. K porušení článku 14 Úmluvy 

ve spojení s článkem 1 Protokolu č. 1 proto nedošlo.“
57

  

V případě diferenciace důchodového věku v České republice jsou však zřejmé 

tendence ke zrušení tohoto rozlišení, neboť již nyní je pro pojištěnce narozené po roce 

1977 je důchodový věk shodný jak pro obě pohlaví tak v případě žen i bez ohledu na 

počet vychovaných dětí.  

Jako velmi aktuální otázku také považuji posuzování důchodového věku 

v případě změny pohlaví. Domnívám se, že v takovém případě bude jako rozhodným 

právní vztah v době vzniku nároku na starobní důchod. Pokud se tedy muž stane ženou, 

bude se důchodový věk určovat podle kritérií platných pro ženy. Myslím se proto, že 

právě toto by bylo diskriminující pro druhou možnost změny pohlaví, tj. když se žena 

stane mužem. V tom případě bych navrhovala i k přihlédnutí k výchově dětí za období, 

kdy fyzická osoba byla ženou, samozřejmě za předpokladu, že tato osoba děti měla.

                                                 
57

 Rozsudek Evropského osudu pro lidská práva ze dne 17. února 2011 ve věci Anderle proti České 

republice (stížnost č. 6268/08). 
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4.3. Důchodové pojištění  

Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje dvojí účast na důchodovém pojištění – 

povinnou a dobrovolnou (§ 2 odst. 1 ZDP). Z uvedeného ustanovení vyplývá také jedna 

ze zásad důchodového pojištění, a to jeho povinná účast pro fyzické osoby uvedené v     

§ 5 ZDP. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je vázána na podání přihlášky 

k účasti, pojištěny pak mohou být jak osoby uvedené v § 6 ZDP, tak osoby samostatně 

výdělečně činné, které nesplnili podmínky pro povinnou účast a k dobrovolné se 

přihlásili.  

 Důchodového pojištění jsou tedy povinně účastny osoby uvedené v § 5 ZDP, 

přičemž u některých osob jsou stanoveny další podmínky pro účast na pojištění. Dle 

uvedeného tvrzení lze tedy rozdělit osoby účastné na důchodové pojištění do dvou 

skupin. „Do první skupiny patří osoby, které jsou účastny jen z titulu toho, že jsou 

v ZDP vyjmenovány. Druhou skupinu pak tvoří osoby, které kromě uvedení v ZDP 

musí splnit další zákonem stanovenou podmínku – ať je to účast na nemocenském 

pojištění (u tzv. závislé činnosti), dosažení určitého příjmu (u povinné účasti osob 

samostatně výdělečně činných vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou 

činnost) nebo podání přihlášky k účasti na důchodovém pojištění
58

 (dobrovolná účast 

osob samostatně výdělečně činných).“
59

  

 Účast na českém důchodovém pojištění není podmíněna občanstvím ČR ani 

trvalým pobytem na území České republiky.  

 

4.3.1. Povinná účast na důchodovém pojištění 

Povinná účast na důchodovém pojištění fyzických osob je uvedena v § 5 ZDP. 

Účast na pojištění podle ZDP je možná nejdříve od účinnosti tohoto zákona, tj. od         

1. ledna 1996. „Pro hodnocení doby pojištění před tímto datem je nutné postupovat 

v souladu s § 13 ZDP, dle kterého se za dobu pojištění považují také doby zaměstnání 

                                                 
58

 Výjimkou v oblasti povinného pojištění byla do 30. června 2007 povinnost podat přihlášku k účasti na 

důchodovém pojištění pro účast muže na pojištění z titulu péče o dítě do čtyř let věku a osoby pečující o 

dítě po dosažení čtyř let věku do 18 let a o bezmocnou osobu. Tato povinnost však byla zrušena nálezem 

Ústavního soudu zveřejněného pod č. 405/2006 Sb., s účinností od 1. července 2007 (více viz výklad 

k ustanovení § 5 odst. 1 písm. r) ZDP této rigorózní práce) 
59

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 35. 
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získané před 1. lednem 1996 podle právních předpisů platných před tímto datem.“
60

 

Zároveň toto ustanovení obsahuje dvě výjimky, a to hodnocení doby studia po dosažení 

18 let věku a doby zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990
61

, a lze z něj dovodit 

princip rovnosti pro hodnocení doby zaměstnání před 1. lednem 1996 a doby pojištění 

po 31. prosinci 1995.  

Účast na povinném důchodovém pojištění je ohraničena věkem – nejdříve je 

možné být důchodově pojištěn po ukončení povinné školní docházky.   

 

Povinná účast na důchodovém pojištění vzniká níže uvedeným osobám: 

 

a) zaměstnanci v pracovním poměru 

  Podmínky vzniku, trvání a zániku jsou upraveny v zákoníku práce
62

, pro 

některé kategorie zaměstnanců (např. státní zástupci) platí zvláštní právní úprava. Pro 

účast na pojištění není podstatný druh pracovního poměru ani způsob vzniku.
63

 Dle § 5 

odst. 3 ZDP se za pracovní poměr považuje také takový poměr, který je z obsahového 

hlediska srovnatelný s pracovním poměrem, ale po formální stránce pracovním 

poměrem není.  

Základní podmínkou vzniku účasti na důchodovém pojištění je účast na pojištění 

nemocenském
64

, zaměstnanci v pracovním poměru, kteří tuto podmínku nesplňují, 

nejsou účastni ani důchodového pojištění. Samotné podmínky vzniku účastni na 

nemocenském pojištění jsou upraveny v § 6 ZNP a jedná se zejména o podmínku, že 

zaměstnání trvalo nebo má trvat nejméně 15 kalendářních dní a o podmínku, že se 

                                                 
60

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, kap. XII.: RYBA, J., VOŘÍŠEK, V., PŘIB, J., str. 146. 
61

 Aby mohlo být zaměstnání v zahraničí před 1. květnem 1990 považováno za dobu zaměstnání podle 

ZSZ, je nutné, aby zakládalo účast na nemocenském pojištění a bylo za ni zaplaceno pojistné. 
62

 Zákon č. 65/1965 Sb., účinný do 31. prosince 2006, a zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1. ledna 2007 
63

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 35.  
64

 Nemocenské pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání, nikoli tedy nezbytně nutně dnem vzniku 

pracovního poměru. To bývá časté zejména v případech sjednání pracovního poměru od 1. ledna, který je 

státním svátkem. Takový jedno- či vícedenní „výpadek“ z pojištění nemá téměř žádný vliv na vznik 

nároku na důchod (§ 7 ZNPZ). 
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nesmí jednat o tzv. zaměstnání malého rozsahu, tj. zaměstnání, v němž započitatelný 

příjem
65

 nedosahuje 2 500
66

 Kč za měsíc (§ 6 odst. 5 ZNP)
67

.   

Skončení pracovní poměru má za následek nejen ukončení zaměstnání, ale také 

skončení nemocenského a tím pádem i důchodového pojištění zaměstnance. Nezáleží 

zde na způsobu ukončení pracovního poměru, který může být zakončen jak dohodou, 

výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo uplynutím sjednané 

doby (viz § 48 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce), neboť každým 

z uvedených způsobů zaniká nemocenské pojištění. Nicméně i po ukončení pracovního 

poměru může být zaměstnanec pojištěn, a to v případě, kdy mu v ochranné lhůtě po 

skončení pracovního poměru vznikne nárok na nemocenské dávky.   

b) osobám ve služebním poměru a vojákům z povolání 

Za osoby ve služebním poměru se považují vojáci z povolání (zákona                

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání), příslušníci Hasičského záchranného sboru 

(zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky), Policie ČR 

(zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), 

Vězeňské služby ČR (zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České 

republiky), Bezpečnostní informační služby (zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní 

informační službě), Celní správy České republiky, kteří vykonávají zaměstnání po         

1. červenci 1997 (zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon), Úřadu pro zahraniční styky a 

informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů (od 1. ledna 2012 na základě 

zákona č. 341/2011 Sb.).
68

 

Pro výše uvedený okruh osob ve služebním poměru platí podmínka účasti na 

nemocenském pojištění
69

 pro účast na důchodovém pojištění, která vzniká dnem 

nastoupení do služby a zaniká dnem skončení služebního poměru.  

                                                 
65

 Jako započitatelný příjem se považuje příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro 

stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
66

 Před rokem 2012 byl rozhodný příjem stanoven pevnou částkou 2000 Kč měsíčně, uvedenou v § 6 odst. 

5 ZNP. S účinností od 1. ledna 2012 je výše rozhodného příjmu stanovena ve smyslu § 6 odst. 5 druhé 

věty ZNP a vyhlášena Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením (nařízení vlády    

č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodného pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění). 
67

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 36.  
68

 Tamtéž, str. 36. 
69

 Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem nastoupení činné služby v ozbrojených silách nebo 

služby v bezpečnostních sborech, zaniká dnem propuštěn z této služby. 
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Z hlediska de lege ferenda by měl nabýt účinnosti tzv. služební zákon
70

, dle 

kterého budou jako osoby ve služebním poměru považování také státní zaměstnanci 

vykonávající službu veřejnosti.  

c) členům družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 

družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni 

V případě členů družstva lze rozlišit čtyři základní situace, pro které je rozhodný 

výkon práce pro družstvo, kdy může být důchodově pojištěn: 

1. podle § 5 odst. 1 písm. a) a f) ZDP - pokud vykonává práci pro družstvo 

v pracovněprávním vztahu, účastní se důchodového pojištění jako 

zaměstnanec  

2. podle § 5 odst. 1 písm. c) ZDP - pokud vykonává pro družstvo práci 

mimo pracovněprávní vztah a je za tuto práci odměňován; jeho účast je 

podmíněna účastí na nemocenském pojištění.  

3. podle § 5 odst. 1 písm. x) ZDP
71

 - pokud vykonává pro družstvo práci 

mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je dopředu určena 

 a důchodově není pojištěn, pokud není v pracovněprávním vztahu k družstvu ani pro 

družstvo nevykonává práci za odměnu, a to i když má právo na podíl na zisk. 

d) osobám, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do 

funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické 

osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího 

nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem 

pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 

nebo služební poměr, a osobám, které podle zvláštního zákona vykonávají 

veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní 

vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v 

písmenech g) až i) a v odstavci 2 písm. c) ZDP 

Výše zmíněné osoby jsou účastny důchodového pojištění ve smyslu § 5 odst. 1 

písm. d) ZDP pouze v případě účasti na nemocenském pojištění, dle § 10 odst. 1 písm. 

                                                 
70

 K posouvání nabytí účinnosti zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 

úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech viz zákon       

č. 281/2003 Sb., zákon č. 626/2004 Sb., zákon č. 531/2006 Sb., zákon č. 381/2008 Sb. a zákon                 

č. 445/2011 Sb. Nyní by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2015. 
71

  Více v části týkající se povinného pojištění dle § 5 odst. 1 písm. x) ZDP této rigorózní práce. 
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o) ZNP vzniká účast na nemocenském pojištění těmto osobám dnem, ve kterém začaly 

konat práci pro společnost, a zaniká dnem ukončení této práce.   

e) osobám samostatně výdělečně činným 

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných jsou v ZDP upraveny 

specificky v ustanovení § 10, a to v závislosti na druhu vykonávané práce.  

ZDP označuje jako OSVČ osoby, které vykonávají samostatnou výdělečnou 

činnost
72

 nebo osoby spolupracující (definovány zákonem o dani z příjmů), pokud 

vykonávají svou výdělečnou činnost na území České republiky. Samostatná výdělečná 

činnost na druhé straně může být vykonávána i v zahraničí, pokud ji OSVČ vykonává 

na základě oprávnění podle českých právních předpisů (§ 9 odst. 1 ZDP). V případě, 

kdy OSVČ vykonává více samostatných výdělečných činností, je důchodového 

pojištění se účastna jen jednou (§ 9 odst. 4 ZDP).  

Povinnost účastnit se důchodového pojištění se pro OSVČ odvozuje od charakteru 

jejich samostatné výdělečné činnosti. OSVČ je účastna důchodového pojištění  

 vždy v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost. 

 v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti 

dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky
73

.  

 v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.  

Vedlejší výdělečnou činností je definována jako činnost vykonávaná za trvání 

určitých skutečností. Jedná se zejména o souběžně vykonávanou činnost 

 s výkonem zaměstnání ve smyslu § 9 odst. 8 věty první ZDP  

 s nárokem na výplatu invalidního důchodu,  

                                                 
72

 Věcně zákon taxativně vymezuje samostatnou výdělečnou činnost v § 9 odst. 3 ZDP jako podnikání 

v zemědělství, provozování živnosti, činnost společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře 

komanditní společnosti, výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, 

výkon jiné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních předpisů (např. činnost advokáta, notáře, 

znalce a tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského práva, 

zprostředkovatel kolektivních sporů, rozhodce nebo insolvenčního správce), od 1. ledna 2004 nově také 

činnost mandatáře, pokud mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti 

a byla uzavřena po 31. prosinci 2003.   
73

 Příjmem se rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 

§ 23 zákona o daních z příjmů. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2013 činí   62 121 Kč, v roce 

2014 činí  62 261 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý 

kalendářní rok. 



 38  

 s přiznáním starobního důchodu, 

 s nárokem na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství 

nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, osobní péče o osobu 

mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. (lehká 

závislost), nárokem na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu 

(před rokem 2007), osobní péče o osobu, která je závislá ve stupni II až 

IV (po roce 2006),  

 s výkonem vojenské služby v ozbrojených silách České republika (pokud 

nejde o vojáky z povolání),  

 pokud je osoba nezaopatřeným dítětem do 26 let věku, které se soustavně 

připravuje na budoucí povolání (§ 20 odst. 3 písm. a) ZDP).
74

 

Hlavní výdělečná činnosti je vymezena v ustanovení § 9 odst. 9 ZDP negativně a 

považuje se za ni činnost, která není vedlejší.  

V případě, kdy osoba vykonává v průběhu jednoho kalendářního roku 

samostatnou výdělečnou činnost hlavní i vedlejší, posuzuje se každá z nich samostatně. 

Z hlediska de lege ferenda se předpokládá, že nově by se mělo v § 9 ZDP řešit 

také postavení manželek (manželů) některých diplomatů, kterým jejich postavení 

neumožňuje v době následování manžela vykonávat v cizině vlastní výdělečnou činnost.  

f) zaměstnanci činnému na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o 

provedení práce 

Zákoník práce rozeznává vedle pracovního poměru výkon práce na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to: 

 dohodu o provedení práce
75

 a  

 dohodu o pracovní činnosti
76

.  

                                                 
74

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2007, 5. aktualizované vyd., Olomouc: 

ANAG, 2007, str. 40. 
75

 Dohoda o provedení práce  je upravena v ustanovení § 75 zákoníku práce, musí být uzavřena písemně  

a musí v ní být uvedena doba, na kterou se uzavírá. Zároveň rozsah práce na základě dohody o provedení 

práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele, neboť do rozsahu 

práce ve výši 300 hodin se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele na 

základě jiné dohody o provedení práce.  
76

 Ve smyslu § 76 zákoníku práce může být dohoda o pracovní činnosti uzavřena za předpokladu, že 

zaměstnavatel nemůže danou práci vykonat svými zaměstnanci v pracovním poměru a že výkon práce 

nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tuto dohodu, jak na dobu určitou tak na dobu 

neurčitou, je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. Z ústně uzavřené dohody tedy 

nemůže být založena účast na důchodovém pojištění. 
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Účastny důchodového i nemocenského pojištění byly do 31. prosince 2011 

pouze osoby pracující pro zaměstnavatele na základě uzavřené dohody o pracovní 

činnosti (§ 76 zákoníku práce). S účinností od 1. ledna 2012 jsou za splnění dalších 

podmínek účastny pojištění i zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce   

(§ 75 zákoníku práce).   

Pro účast na důchodovém pojištění z titulu dohody o pracovní činnosti platí 

podmínka účasti na nemocenském pojištění, kdy základním kritériem je dosažení příjmu 

nejméně 2 500 Kč v kalendářním měsíci. Z toho vyplývá, že účast se sleduje v každém 

kalendářním měsíci zvlášť. 

Dohoda o provedení práce do 31. prosince 2011 účast na důchodovém pojištění 

nezakládala. Zákonem č. 365/2011 Sb. bylo doplněno ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) 

ZDP i o povinnou účast na nemocenském pojištění zaměstnanců činných na základě 

dohody o provedení práce. Zároveň byl doplněn ZNP o ustanovení § 7a, ve kterém je 

stanoveno, za jakých podmínek je zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o 

provedení práce účasten nemocenského pojištění. Tímto kritériem je zúčtování 

započitatelného příjmu v částce vyšší než 10 000 Kč v jednom kalendářním měsíci. 

Přitom není rozhodující, zda tato odměna náleží na základě jedné dohody o provedení 

práce nebo zda se jedná o úhrn odměn z více dohod o provedení práce ve stejném 

kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele.  

g) soudcům 

Do okruhu pojištěnců z titulu výkonu činnosti soudce jsou zahrnuti soudci 

okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu 

a Ústavního soudu, tedy soudů všech stupňů a druhů. Tzv. přísedící se důchodového 

pojištění neúčastní. Osoby účastné na soudním řízení, tzn. justiční čekatelé, asistenti 

soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé, se účastní 

důchodového pojištění jako zaměstnanci v pracovním poměru.  

h) členům zastupitelstev územních samosprávných celků 

Členové zastupitelstva obce (městského obvodu nebo městských částí územně 

členěných statutárních měst), kraje a zastupitelstva hlavního města Prahy se účastní 

důchodového pojištění pouze v případě, že se jedná o výkon funkce, pro kterou byli 

dlouhodobě uvolněni z dosavadního pracovního poměru. Vedle této skupiny pojištěnců 

jsou důchodově pojištění účastni i ti členové zastupitelstva, kteří před zvolením do 
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funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale nyní vykonávají funkci ve 

stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a zároveň je jim za 

výkon funkce vyplácena odměna
77

. Nutnou podmínkou účasti na důchodovém pojištění 

je účast na nemocenském pojištění.  

ch) poslancům Poslanecké sněmovny a senátorům Senátu Parlamentu ČR 

Výše uvedený okruh osob je účasten důchodového pojištění na základě účasti na 

nemocenském pojištění, jež je vázána na trvání poslaneckého nebo senátorského 

mandátu.  

S účinností od 15. června 2004 na základě zákona č. 359/2004 Sb., který 

novelizoval ZDP i ZNP, byli do ustanovení § 5 odst. 1 písm. ch) ZDP doplněni poslanci 

Evropského parlamentu, k ukončení jejich účasti došlo s účinností od 19. září 2009 

v návaznosti na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu 

poslanců Evropského parlamentu
78

 zákonem č. 303/2009 Sb. Dle § 102b ZDP je 

poslancům Evropského parlamentu, kteří byli zvoleni na území České republiky, a to 

přede dnem, kterým začíná volební období Evropského parlamentu v roce 2009, 

hodnocena účast na pojištění s ohledem na právní předpisy platné před tímto dnem, tzn. 

jako doba pojištění podle § 5 odst. 1 písm. ch) ZDP 
79

.  

i) prezidentu republiky, členům vlády, prezidentu, viceprezidentu a členům 

Nejvyššího kontrolního úřadu, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

předsedovi Energetického regulačního úřadu, členům Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, členům Českého telekomunikačního úřadu, finančnímu arbitru 

a jeho zástupci, Veřejnému ochránci práv a jeho zástupci 

Za splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění jsou z titulu své funkce 

účastny i výše uvedené osoby, jejichž výčet se v průběhu účinnosti ZDP měnil. 

S účinností od 28. února 2000 je okruh rozšířen o Veřejného ochránce práv a jeho 

zástupce a od 1. ledna 2004 o členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční 

arbitr a jeho zástupce. Současně byl do 31. prosince 2006 ve výčtu osob účastných 

důchodového pojištění ve smyslu § 5 odst. 1 písm. i) zastoupen i ředitel Bezpečností a 

informační služby.  

                                                 
77

 Odměny pro výkon funkce člena zastupitelstva upravuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 337/2004 Sb., č. 697/2004 Sb., č. 50/2006 Sb. a č. 614/2006 Sb.  
78

 Podle tohoto rozhodnutí Evropského parlamentu se postupuje od 14. července 2009. 
79

 Zároveň je dle § 105 odst. 2 ZDP  doba pojištění z titulu výkonu funkce poslance Evropského 

parlamentu, která začíná po roce 2009, považována za dobu vyloučenou podle § 16 odst. 4 ZDP. 
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Prezident republiky se ovšem není účasten nemocenského pojištění, ale dle 

ustanovení § 105 ZDP je určeno, že podmínka účasti na nemocenském pojištění se pro 

prezidenta republiky považuje za splněnou.  

j) dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby 

Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby nejsou osoby zaměstnané 

v pracovněprávním nebo obdobném pracovním vztahu v zařízení pečovatelské služby. 

Podmínkou účasti dobrovolníků je účast na nemocenském pojištění, která vzniká 

dnem, ve kterém začal poskytovat pečovatelskou službu, a zaniká dnem, kdy přestal být 

dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby (§ 10 odst. 1 písm. k) ZNP). Po nabytí 

účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, však Dobrovolní pracovníci 

pečovatelských služeb představují pouze malou skupinu osob, která nadále působí na 

základě § 120 odst. 10 citovaného zákona, tj. že dobrovolní pracovníci pečovatelské 

služby poskytují pečovatelskou péči podle dosavadních právních předpisů i po nabytí 

účinnosti zákona o sociálních službách.   

k) osobám pečujícím o dítě a osobám, které jsou vedeny v evidenci osob, 

které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám 

vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Pěstounskou péčí se rozumí náhradní rodinná péče, kterou na základě rozhodnutí 

soudu vykonává fyzická osoba, pěstoun, vůči dítěti, pokud to vyžaduje zájem dítěte a 

jestliže osoba pěstouna poskytuje záruku jeho řádné výchovy
80

. Podle zákona                

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, je pěstounská 

péče státem garantovaná forma náhradní rodinné péče. Stát zajišťuje dostatečné hmotné 

zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. 

Pěstounská péče je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, a může být vykonávána v rodině pěstouna nebo v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče
81

. Od 1. června 2005 se důchodového pojištění účastní také pěstouni, 

kteří vykonávají pěstounskou péči mimo zařízení pro výkon pěstounské péče, tedy ve 

své rodině, a to pokud jim dle § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
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 Dle § 45 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zařízením pro výkon pěstounské péče se podle § 44 a násl. citovaného zákona rozumí zařízení, která 
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s pěstounem písemnou dohodu o výkonu pěstounské péče v zařízení, pěstounovi je poskytována odměna 

za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti. Tuto odměnu mu poskytuje zřizovatel 

zařízení podle § 46 citovaného zákona.  
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poskytovaná odměna. „Tato odměna však náleží pouze pěstounovi, který pečuje aspoň o 

3 děti, které mu byly svěřené do péče nebo alespoň o jedno dítě, které je zdravotně 

postižené tak, že se dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jedná o osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II (středně těžká závislost), III (těžká 

závislost) nebo IV (úplná závislost) stupni závislosti. Tito pěstouni, kterým náleží 

odměna pěstouna ve zvláštních případech, byli do okruhu pojištěných osob doplněni 

zákonem č. 168/2005 Sb.“
82

 

S účinností od 1. ledna 2013 v souladu s přijetím zákona č. 401/2012 Sb., 

kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákona, je nově formulován okruh osob 

účastných pojištění. Jedná se o osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny 

v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li 

těmto osobám vyplácena odměna pěstouna (podle ustanovení § 4a písm. b) a c) a 

ustanovení § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů). 

 Podmínkou účasti pěstouna na důchodovém pojištění je jeho účast na 

nemocenském pojištění. Dle zákona o rodině je možné, aby bylo dítě dočasně na 

základě rozhodnutí orgánu sociálně-právních ochrany dítěte svěřeno do tzv. 

předpěstounské péče, tedy do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Tato 

předpěstounská péče však účast na nemocenském pojištění nezakládá.  

l) osobám ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce a osobám 

ve výkonu zabezpečovací detence zařazeným do práce  

Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody upravuje § 29 až    

§ 33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů. Podmínkou účasti na důchodovém pojištění je účast na 

nemocenském pojištění, přičemž pro jeho vznik není rozhodný druh a místo práce 

odsouzeného, nicméně její výkon práce musí být v rozsahu obvyklém pro zaměstnance. 

Odsouzení mohou pracovat jak v areálu věznic nebo u jiných subjektů, které 

s věznicemi uzavřely smlouvu o zaměstnávání odsouzených. Odsouzený je zařazen do 

práce rozhodnutím ředitele věznice a účast na pojištění mu vzniká dnem zařazení do 

práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce (§ 10 odst. 1 písm. m) ZNP). Při zařazení 
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do práce odsouzeného nevzniká pracovněprávní vztah, odsouzenému nicméně náleží za 

práci odměna, kterou vyplácí věznice.  

Výkon práce může být ve vězení vykonáván také osobám obviněných ve vazbě, 

což je upraveno v ustanovení § 19 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. Obviněný 

může na vlastní žádost pracovat ve vazbě, pokud to umožňují pracovní podmínky 

vazby. Tato práce však ve smyslu § 19 odst. 2 citovaného zákona zakládá 

pracovněprávní vztah, a proto se nejedná o zvláštní skupinu osob účastných 

důchodového pojištění. I pro zaměstnávání odsouzených nicméně platí podmínka účasti 

na nemocenském pojištění. 

Zaměstnávání osob ve výkonu zabezpečovací detence je upraveno v § 23 a 24 

zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých 

souvisejících zákonů. Pro hodnocení této doby pro důchodové pojištění platí podmínka 

účasti na nemocenském pojištění.  

m) osobám, které se soustavně připravují 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 

Na základě zákona č. 306/2008 Sb. došlo k velmi výrazné změně v hodnocení 

doby studia po roce 2009. Jako doba pojištění je doba studia považována pouze do 

konce roku 2009, studium konané po roce 2010 již účast na důchodovém pojištění 

nezakládá. Je tedy nutné v jeho hodnocení postupovat podle právních předpisů platných 

do konce roku 2009. 

Důchodového pojištění se do konce roku 2009 účastnili studenti středních, 

vyšších odborných a vysokých škol pouze v rozsahu prvních šesti let tohoto studia
83

. 

Dolní hranicí pro hodnocení je dosažení věku 18 let, neboť do 18. roku věku účast na 

pojištění nezakládá, horní není stanovena. Pro studium a jeho hodnocení také není 

podstatné, zda je vykonáváno nepřetržitě či bylo úspěšně dokončeno.  

Podstatným kritériem pro hodnocení studia je skutečnost, že soustavná příprava 

na budoucí povolání je vykonáváno na střední či vysoké škole v České republice, pokud 

nejde o dálkové, distanční, večerní a kombinované studium se souběžným výkonem 

výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, se souběžným pobíráním podpory 

v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, studium po dobu výkonu vojenské základní 
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(náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků 

ozbrojených sil. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však může na podnět 

pojištěnce vydat rozhodnutí, že studium na určitých školách v cizině je postaveno na 

roveň studiu v ČR a účast na důchodovém pojištění tedy zakládá. Za tuto přípravu je 

považováno studium na středních a vysokých školách v ČR, resp. i uznaných v cizině a 

ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) ZDP též teoretická a praktická příprava pro zaměstnání 

osob se zdravotním postižením.  

S ohledem na současnou platnou právní úpravu je možné dobu studia po 1. ledna 

2010 hodnotit jako dobu účasti na důchodovém pojištění pouze prostřednictvím 

dobrovolného důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. „Pokud studenti 

chtějí, aby se jim doba studia od 1. ledna 2010 započítávala do nároků na důchod, 

mohou se přihlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení k dobrovolnému 

důchodovému pojištění.“
84

 

Z výše uvedeného lze tedy dovodit následující hodnocení doby studia: 

- studium do 18. roku věku: -  před rokem 1996 -  doba pojištění  

        -  po roce 1996 – nehodnotí se 

- studium po 18. roce věku:   

 před rokem 1996 – náhradní doba pojištění v rozsahu prvních 

šesti let 

 v období 1996 – 2009 – náhradní doba pojištění v rozsahu prvních 

šesti let 

 po roce 2010 – nehodnotí se  

n) osobám vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky jako uchazeč  

o zaměstnání 

„Doba v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeči o zaměstnání náleží pobírání 

podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci
85

, zakládá účast na 

důchodovém pojištění bez omezení.“
86

 Za dobu po kterou náleží podpora 

v nezaměstnanosti se přitom z hlediska de lege ferenda se bude považovat také doba, po 

                                                 
84

 Musí studenti a absolventi škol platit pojistné na sociální zabezpečení? In. Národní pojištění 8-9/2010, 

str. 14. 
85

 Na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, došlo ke změně terminologie, do 30. září 2004 se 

jednalo o hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, rozsah zůstává stejný. 
86

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 42. 



 45  

kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci 

uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.  

Uchazeč o zaměstnání jsou za dobu, kdy jim nenáleží žádná z výše uvedených 

podpor, účastni v  maximálním celkovém rozsahu 3 let
87

, pokud se jedná o pojištěnce 

staršího 55 let. U pojištěnce mladšího 55 let se doba v evidenci na úřadu práce bez 

pobírání podpor hodnotí v maximálním rozsahu jednoho roku. Doba pojištění osob 

vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání se stanovuje zpětně ode 

dne vzniku nároku na důchod. Zároveň se jednotlivá období evidence sčítají a není 

přitom podstatné, jak dlouhý čas mezi jednotlivými dobami uplyne. Do rozsahu tří let 

ve smyslu § 5 odst. 1 písm. n) ZDP se nezapočítává doba evidence úřadu práce, po 

kterou byl pojištěnec účasten dobrovolného pojištění dle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP.  

Co se týká hodnocení doby vedení v evidenci úřadu práce před účinností ZDP, 

tj. před 1. lednem 1996, je doba nezaměstnanosti
88

 hodnocena dle § 9 odst. 1 písm. d) 

ZSZ, a to v plném rozsahu bez jakýchkoliv časových omezení. 

o) osobám se zdravotním postižením zařazeným v teoretické a praktické 

přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost 

Definici osob se zdravotním postižením, resp. teoretické a praktické přípravy, 

obsahuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dle § 67 citovaného zákona jsou 

osobami se zdravotním postižením osoby uznané orgánem sociálního zabezpečení 

invalidními a z hlediska de lege ferenda také zdravotně znevýhodněnými
89

.  Přípravou 

se rozumí jak příprava na budoucí povolání, tak i příprava k práci či specializované 

rekvalifikační kurzy. Podmínkou účasti na důchodovém pojištění není účast na 

nemocenském pojištění.  

p) osobám konajícím vojenskou službu v ozbrojených silách České 

republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě 

Pojištěny byly před 23. prosincem 2004 z tohoto titulu osoby konající základní 

nebo náhradní vojenskou službu nebo vojenské cvičení po dobu této služby, neboť 
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vojáci z povolání a vojáci v další službě byli účastni důchodového pojištění na základě 

svého služebního poměru dle § 5 odst. 1 písm. b) ZDP.  

S účinností od 1. ledna 2005 platí nový branný zákon č. 585/2004 Sb. Vojenskou 

službou se podle uvedeného zákona rozumí základní příprava osob konajících 

vojenskou služby v ozbrojených silách České republiky, která trvá 3 měsíce před 

povoláním do služebního poměru vojáka z povolání, a vojenské cvičení nebo výjimečné 

vojenské cvičení.   

q) osobám konajícím civilní službu 

„Civilní služba byla definována zákonem č. 18/1992 Sb., o civilní službě jako 

služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti povinen vykonávat, jestliže z 

důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonávat vojenskou základní 

(náhradní) službu nebo vojenská cvičení.“
90

 Civilní služba byla zrušena od 23. prosince 

2004 na základě zákona č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní vojenské služby a o změně a 

zrušení některých souvisejících zákonů, přičemž nevykonaná část se prominula. Účast 

na důchodovém pojištění podléhala faktické době trvání civilní služby. 

Toto ustanovení zůstává dle mého názoru pro přehlednost, neboť budou ještě 

dlouhou dobu vznikat nároky na důchod, pro které bude potřeba civilní, tak i základní 

vojenskou službu hodnotit. 

r) osobám pečujícím o dítě 

Za dobu před 31. prosincem 2006 byla jako doba péče o dítě považována jednak 

péče o dítě do 4 let věku bez další specifikace, tak péče o dítě do 18 let věku, pokud je 

dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.  

Po 1. lednu 2007 nicméně nabyl účinnosti zákon č. 109/2006, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách (zákon                  

č. 108/2006 Sb.). Tímto zákonem bylo do ZDP vloženo ustanovení § 102a, podle 

kterého se účast osob pečujících o dítě ve věku do 18 let, které je dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči na důchodovém pojištění před           

1. lednem 2007 posuzuje podle právních předpisů platných před tímto dnem. Nadále 

zůstává účast na důchodovém pojištění pouze pro osoby pečující o dítě do 4 let věku. 

Osobou, která pečuje o dítě, může být žena i muž, a to v případě splnění 

podmínky blízkého vztahu k dítěti. Pojem blízkého vztahu k dítěti sice není v ZDP 
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výslovně specifikován, lze ale odvodit okruh osob, které lze označit jako osoby pečující 

o dítě, a to z ustanovení § 20 odst. 1 a 2 ZDP
91

.  

Pro muže platila zvláštní podmínka účasti na pojištění a tou bylo podání 

přihlášky k účasti na pojištění, která musela být podána nejpozději do dvou let od 

skončení péče. Zmeškání této lhůty mělo preklusivní účinky (podle platné právní normy 

pak nemohli být účastni důchodového pojištění). Žena pečující o dítě do 4 let věku 

přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nepodává, stačí jí prokázat vztah k dítěti a 

písemně do tiskopisu žádosti o důchod uvést, že o dítě pečovala a v jakém období. Tato 

rozdílnost v podmínkách účasti na pojištění, rozhodování o době a rozsahu péče a jejím 

prokazování byla odstraněna nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod                        

č. 405/2006 Sb., který tato ustanovení označil jako diskriminační a protiústavní. Na 

danou skutečnost bylo nutné reagovat změnou právního předpisu, což se stalo zákonem 

č. 152/2007 Sb., jenž nabyl účinnosti od 1. července 2007. Došlo ke změnám § 6 odst. 4 

písm. a) bod 11 ZOPSZ, dále byly doplněny odst. 3 až 6 § 85 ZOPSZ, kterými se 

zejména stanoví, že péče ženy o dítě do čtyř let věku se před 1. červencem 2007 

prokazuje podle dosavadních předpisů s tím, že doba péče (muže i ženy) o dítě ve věku 

do čtyř let ukončená po 30. červnu 2007 se prokazuje až při podávání žádosti o důchod 

nejen rodným listem dítěte, ale i čestným prohlášením podávaným na předepsaném 

tiskopisu. „Co se týká situace, kdy muž pečoval o dítě ve věku do čtyř let v období od     

1. ledna 1996 do 30. června 2005 a nepodal před 1. červencem 2007 (tedy ve lhůtě dvou 

let) přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, může řízení zahájit podáním návrhu na 

vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče o dítě ve věku do čtyř let zajišťované v období 

tomto zmiňovaném období, a to u OSSZ příslušné podle místa jeho trvalého bydliště. 

Tento návrh může být podán nejpozději do 30. června 2009.“
92

 

                                                 
91

 Za osobu pečující o dítě lze dle uvedeného ustanovení považovat: 

 rodiče dítěte, 

 pěstouna,  

 osobu, které je dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 

 manžela rodiče, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě 

dohody rodičů schválené soudem,  

 manžela rodiče, nemá-li druhý rodič rodičovskou zodpovědnost.  

 manžela rodiče, pokud druhý rodič zemřel nebo není znám 

 osvojitele dítěte, který má dle § 5 odst. 3 ZDP stejné postavení jako rodič. 
92

 LEKEŠOVÁ, B.; PELIKÁNOVÁ, H. Péče o dítě do čtyř let věku zajišťovaná mužem. Národní 

pojištění. 2008, č. 2, str. 20. 
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 Pokud jde o osoby, které pečovaly o dítě do 18 let, které bylo dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené a vyžadovalo mimořádnou péči, přihlášku k účasti musely podat i 

ženy.  

V současné době roste počet dětí, jejichž péče byla po rozvodu rodičů, resp. 

v době, kdy rodiče dítěte neuzavřeli manželství, uskutečňována v rámci tzv. společné 

nebo střídavé péče
93

. Vzhledem k tomu, že ZDP tuto situaci dosud neřeší, je nutné 

hodnotit dobu péče o dítě do čtyř let věku do 1. července 2007 s ohledem na výše 

uvedené, tj. ženě na základě čestného prohlášení, muži pokud podal přihlášku. 

Z hlediska de lege ferenda pak dle mého názoru bude zmiňovaná společná, resp. 

střídavá péče, hodnocena s ohledem na ustanovení § 14 odst. 2 ZDP, podle něhož nelze 

tutéž dobu péče o dítě započítat více osobám. Pokud tedy o dítě pečovalo více osob, 

bude hodnocena pouze té, která pečovala v největším rozsahu. Vzhledem k tomu, že při 

tvrzení rodičů by mohlo dojít ke sporům, zejména s ohledem na to, že žena podává 

přihlášku dříve jak muž, bude v případě sporu pravděpodobně muset rozhodovat 

příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, aby prokázala, kdo z pečujících rodičů 

vykonával péči ve větším rozsahu.  

s) osobám osobně pečujícím o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči 

jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupních II až IV 

Toto ustanovení bylo nově formulováno od 1. ledna 2007 zákonem                    

č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

sociálních službách. V § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou 

vymezeny stupně závislosti (I až IV) a v § 120 odst. 2 citovaného zákona transformace 

dosavadních stupňů bezmocnosti
94

 na stupně závislosti podle zákona o sociálních 

službách. Osoby částečné bezmocné se považují za osoby závislé na pomoci jiné osoby 

                                                 
93

 Svěření dítěte do společné nebo střídavé péče umožňuje § 26 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 

podle něhož platí, že jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vykonávat a mají-li o výchovu zájem, může soud 

svěřit dítě do společné, případně střídavé péče obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe 

zajištěny jeho potřeby. Svěření dítěte do společné nebo střídavé péče obou rodičů pak lze prokázat 

zejména rozhodnutí soudu, případě dohodou rodičů o péči, pokud je soudem schválena.  
94

 Jednotlivé stupně bezmocnosti byly definovány v ustanovení § 2 vyhlášky MPSV č. 284/1995 Sb. 

Částečně bezmocná osoba vyžaduje dlouhodobou pomoc při některých nezbytných životních úkonech 

(mytí, česání, oblékání), vždy je to osoba prakticky nevidomá. Převážně bezmocná osoba vyžaduje 

pravidelnou pomoc nebo i soustavný dohled při hlavních životních úkonech (chůze, fyziologické 

potřeby). Vždy je to osoba úplně nevidomá. Úplně bezmocná osoba zcela pozbyla schopnost sebeobsluhy 

a je trvale odkázána na pomoc jiné osoby. 
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ve stupni I (lehká závislost)
95

, osoby převážně bezmocné za osoby závislé na pomoci 

jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), osoby úplně bezmocné za osoby závislé 

na cizí pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) a osoby ve IV stupni (úplná 

závislost). Pokud osoba blízká nebo jiná osoba, která žije ve společné domácnosti 

s osobou závislou na péči jiné osoby, poskytuje péči takové osobě, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností jí bezplatně vydá na její žádost písemné potvrzení prokazující 

takovou péči pro účely důchodového a zdravotního pojištění. V tomto potvrzení je 

uveden stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Účast na důchodovém 

pojištění totiž není založena pro osobu, které pečuje o osobu závislou na péči jiné osoby 

ve stupni I. Od 1. ledna 2008 je ale novelou ZDP stanoveno, že důchodově pojištěny 

jsou též osoby pečující o dítě ve věku do 10 let zařazené do I. stupně míry závislosti 

(odkázané na dietní stravování a trpící interními chorobami)
96

.  

Účast na důchodovém pojištění je podmíněna osobní péči o osobu závislou na 

péči jiné osoby. Tato podmínka je splněna i při výkonu zaměstnání, pokud je 

zaměstnání konáno se zkrácenou pracovní dobou nebo za jiných podmínek, které 

nebrání řádnému osobnímu výkonu osobní péče.  

Z výše uvedeného nicméně vyplývá, že pro osoby pečující o osobu závislou 

ve stupni I starší 10 let nezakládá tato péče účast na důchodovém pojištění. Tato 

skutečnost by se dle mého názoru mohla stát problematickou u osob pečujících do       

31. prosince 2006 o osobu částečně bezmocnou starší 80 let, která je v souladu s § 102 

odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. považována od 1. ledna 2007 za osobu závislou na 

pomoci jiné osoby ve stupni I. a tudíž jim není po datu účinnosti zákona o sociálních 

službách tato doba péče hodnocena a tyto osoby se důchodového pojištění neúčastní.  

„Doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby se prokazuje dle § 85 odst. 2 

ZOPSZ rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče, 

přičemž návrh na zahájení řízení je nutné podat na předepsaném formuláři, a to nejdříve 

po skončení péče, resp. v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o důchod, 

nejpozději však do dvou let od skončení této péče.“
97
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 Podle § 120 odst. 4 věty druhé zákona č. 108/2006 Sb. v případě, kdy je osoba částečně bezmocná 

starší 80 let a o kterou pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel příspěvek při péči o osobu blízkou 

nebo jinou osobu, bude této osobě náležet příspěvek ve výši podle stupně závislosti II. 
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 HUTAŘ, J. Změny důchodového pojištění pečujících osob. Národní pojištění. 2008, č. 3, str. 18 
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 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 48. 
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t) poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého 

pojištění, a to do dosažení důchodového věku  

Pro účast na důchodovém pojištění se vyžaduje pobírání, resp. přiznání 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle § 39 odst. 2 písm. c) ZDP.  

Z výše uvedeného vyplývá, že osoba, která nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně z důvodu nesplnění podmínek pro přiznání (nesplnění podmínky potřebné 

doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod), není účastna pojištění, i když je 

invalidní ve třetím stupni. Výjimkou z tohoto pravidla je skutečnost, kdy není invalidní 

vyplácen, neboť poživatel pobírá tzv. výsluhový příspěvek. Nepostačuje také pobírání 

invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. 

Podstatnou náležitostí účasti na pojištění přitom není, zda se poživatel 

invalidního důchodu zdržuje na území ČR či zda pobývá v cizině. Účast je nicméně 

omezena dosažením důchodového věku.  

Před 1. lednem 2010 byl účasten pojištění poživatel plného invalidního důchodu.  

u) osobám po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na 

nemocenském pojištění podle zvláštních právních předpisů, po dobu trvání 

dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná 

pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě 

podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního 

právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle 

zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovaného a po 

dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem 

„Dobou účasti na důchodovém pojištění je (na rozdíl od právní úpravy účinné do 

31. prosince 2008
98

) doba trvání stanovených skutečností, nikoliv doba pobírání dávek 

nemocenského pojištění, i když v případě ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství se 

podpůrčí doba vztahuje k výplatě těchto dávek.“
99

 Pro vznik účasti ve smyslu § 5 odst. 1 

písm. u)  ZDP přitom není zásadní doba vzniku nároku (v době výdělečné činnosti nebo 

až po skončení výdělečné činnosti v ochranné lhůtě), ani případný důvod skončení 

výdělečné činnosti.  
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 Od 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 305/2008 Sb., a to v návaznosti s nabytím účinnosti zákona              

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  
99

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 49. 
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Další podmínkou pro účast na důchodovém pojištění je skutečnost, že výdělečná 

činnost zakládala účast na nemocenském pojištění. Ochranná lhůta dle § 15 ZNP činí 7 

kalendářních dnů ode dne zániku pojištění pro nárok na nemocenské a 180 dnů pro 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství. „Zároveň účast na důchodovém pojištění trvá i 

v případě, kdy bylo nemocenské odňato podle § 125 ZNP
100

, a to po dobu nejdéle 100 

kalendářních dnů. Pokud však bylo nemocenské zaměstnanci odňato z důvodu, že 

porušil povinnosti práce neschopného, zaniká mu současně i účast na důchodovém 

pojištění. Na druhou stranu není rozhodné, že důvody trvají i po skončení poskytování 

dávky, neboť to nebude důvodem pro trvání nároku a účast na důchodovém pojištění 

tedy zaniká. Pokud potřeba ošetřování člena trvala dále i po skončení poskytování této 

dávky (tj. po 9 kalendářních dnech, resp. po 16 kalendářních dnech při péči osamělého 

zaměstnance o dítě ve věku do skončení povinné školní docházky), účast na 

důchodovém pojištění netrvá, neboť tato účast byla vázána na pobírání dávky.“
101

 

v) pracovníkům v pracovním poměru uzavřeném podle cizího právního 

předpisu 

S účinností od 1. ledna 2004 došlo zákonem č. 424/2003 Sb., kterým byl 

doplněn ZDP, k rozšíření okruhu osob důchodového a nemocenského pojištění o tyto 

pracovníky. „Do 31. prosince 2003 byli tito zaměstnanci obecně vyloučeni z účasti na 

pojištění, účast na pojištění mohla být připuštěna pouze mezinárodní smlouvou. Právní 

úprava tak zohlednila obecnou mezinárodní zásadu, uvedenou v § 16 zákona č. 97/1963 

Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, že pracovník má být pojištěn ve 

státě, kde vykonává práci.“
102

 Rozhodujícím kritériem pro účast na nemocenském a 

důchodovém pojištění je místo výkonu výdělečné činnosti, tzn. pokud je výdělečná 

činnost vykonávána na území České republiky, bude se účast řídit podle české právní 

úpravy, a to i když se pracovní vztah bude řídit cizími právními předpisy.  

 Mezi členskými státy Evropské unie se aplikuje nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
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 Ustanovení § 125 odst. 1 ZNP „Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce 

nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 64 
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déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu.“ 
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závazkové vztahy (Řím I), přičemž úprava individuálních pracovních smluv je obsažena 

v článku 8 tohoto nařízení. Individuální pracovní smlouva se dle tohoto nařízení řídí 

právem zvoleným stranami, v oblastech neupravených rozhodným právem se smlouva 

řídí právem země, v níž zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává svoji práci. 

V případě, že nelze přesně určit stát, v němž zaměstnanec obvykle vykonává svoji práci, 

řídí se smlouva právem země, v níž se nachází provozovna, která zaměstnance 

zaměstnala. 

 w) společníkům a jednatelům společnosti s ručením omezeným a 

komanditistům komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztahy 

vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni a ředitelé 

obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 

ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni 

 Tyto osoby jsou uvedeny v ustanovení § 5 odst. 1 ZDP s účinností od 1. ledna 

2009 zákonem č. 189/2006 Sb., kdy účast na důchodovém pojištění rozšířila o 

společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní 

společnosti a doplněn s účinností od 1. ledna 2012 zákonem č. 470/2011 Sb. o ředitele 

obecně prospěšné společnosti.  

První jmenovaný okruh osob, tzn. společníci, jednatelé a komanditisté, nebyl 

v období let 2009 až 2011 nemocensky pojištěn, podmínky pro důchodové pojištění 

byly v tomto období stanoveny v § 8 odst. 2 ZDP. S účinností od 1. ledna 2012 jsou 

společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti účastni nemocenského pojištěni ve smyslu § 5 písm. a) bod 16 ZNP. 

S účinností od 1. ledna 2012 byl také rozšířen
103

 okruh osob účastných 

důchodového pojištění o ředitele obecně prospěšné společnosti, jestliže pro ni mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají práci, za kterou jsou touto společností odměňováni. 

„Ředitel obecně prospěšné společnosti je dle § 9a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, statutárním orgánem, který řídí činnost této společnosti a 

jedná jejím jménem. Je jmenován a odvoláván správní radou a vykonává svou funkci ve 
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 Na základě zákona č. 470/2011 Sb. 
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smluvním poměru, neboť kdyby ji vykonával v pracovněprávním vztahu, byl by 

pojištěn z titulu tohoto vztahu.“
104

  

 x) prokuristům, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za 

příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů 

 Toto ustanovení bylo do ZDP vloženo s účinností od 1. ledna 2009 zákonem                

č. 189/2006 Sb. a nově formulováno s účinností od 1. ledna 2012 zákonem                    

č. 470/2011 Sb.
105

 Ve znění účinném do 31. prosince 2011 se uvedené ustanovení 

vztahovalo na členy družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo 

pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnost 

nebyl podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo. Bylo však nutné 

odlišovat tento okruh osob od osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. c) ZDP. Hlavní rozdíl 

spočíval v odměně, jejíž výše musela být dopředu sjednána. Pokud by se jednalo o 

dodatečné schválení odměny (např. na členské schůzi), nebyla již založena účast na 

důchodovém pojištění. Zároveň osoby uvedené v písm. x) nebyly v období let 2009 až 

2011 stejně jako osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) ZDP účastny nemocenského 

pojištění, na rozdíl od osob uvedených v písm. c) ZDP. 

Od ledna 2012 jsou důchodového, resp. nemocenského pojištění účastni i 

prokuristé. Obchodním zákoníkem je v ustanovení § 14  upraveno udělení prokury, kdy 

prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při 

provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc a její udělení je 

účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Podmínkou účasti prokuristy na důchodovém 

pojištění je jejich účast na nemocenském pojištění, která je závislá zejména na dosažení 

určitého příjmu. 

y) osobám, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě 

zvláštního právního předpisu, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k 

poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost 

Zákonem č. 348/2011 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2012 rozšířen okruh osob 

účastných důchodového pojištění o osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a 

pomoc na základě zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob 

v souvislosti s trestním řízením. Pokud je osobě poskytována ochrana a pomoc dle 
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uvedeného zákona o zvláštní ochraně svědka, je k rozhodování o důchodech a jejich 

výplatě příslušné dle § 9 odst. 1 písm. b) ZOPSZ Ministerstvo vnitra, a to bez ohledu na 

to, kdy a po jakou dobu byla zvláštní ochrana a pomoc poskytována. Zároveň je 

rozhodující potvrzení Policie České republiky, resp. Vězeňské služby, tedy orgánu, 

který je příslušný k poskytování zvláštní ochrany a pomoci, že osoba nemůže vykonávat 

výdělečnou činnost. Doba účasti osoby, které je poskytována zvláštní ochrana a pomoc 

na základě pokud nemůže vykonávat výdělečnou činnost, je považována za náhradní 

dobu pojištění a pro její hodnocení musí být dále splněny podmínky uvedené v § 12 

odst. 1 větě první ZDP.  

 

S účinností od 1. ledna 2012 byl rozšířen okruh osob povinně účastných 

důchodového pojištění, a to na základě ustanovení § 5 odst. 2 ZDP, které bylo vloženo 

do stávající právní úpravy zákonem č. 470/2011 Sb., které dosud nebyly účastni 

důchodového ani nemocenského pojištění.  

Nově jsou tedy při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále: 

a) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto 

orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech 

považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o 

daních z příjmů 

Do 31. prosince 2011 nebyli členové kolektivních orgánů právnických osob účastni 

důchodového ani nemocenského pojištění, pokud nebyli účastni na základě jiného 

právního vztahu k téže právnické osobě, tj. podle jiných ustanovení § 5 ZDP. V tomto 

případě by byla osoba účastna pojištění jen na základě tohoto jiného právního vztahu, 

tedy nikoliv jen z titulu člena kolektivního orgánu dané právnické osoby, nicméně do 

započitatelných příjmů by byl zhodnocen příjem z obou těchto výdělečných činností.  

Účast členů kolektivních orgánů právnických osob na důchodovém pojištění je 

podmíněna účastí na nemocenském pojištění, kdy za vznik pojištění je ve smyslu § 10 

odst. 1 písm. q) ZNP považován den zahájení činnosti člena kolektivního orgánu 

právnické osoby. Za kolektivní orgán právnické osoby se považuje nejen orgán řídící 

činnost právnické osoby nebo ji zastupující nebo orgán s kontrolní, dozorovou nebo 

jinak vymezenou kompetencí, ale také orgán ustanovený např. stanovami nebo na 

základě tohoto předpisu.  
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b) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem 

ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů 

Likvidátorem může být dle § 71 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, jmenována fyzická osoba, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní 

předpis jinak, přičemž jej jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem, 

společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak. Pokud není likvidátor jmenován 

bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.  

Úkoly zaměstnavatele v důchodovém pojištění plní za likvidátora ten, kdo mu 

vyplácí odměnu z jeho činnosti. V případě, že jmenuje likvidátora soud, plní za něj i 

úkoly zaměstnavatele v důchodovém pojištění.  

Podmínkou účasti na důchodovém pojištění likvidátora je účast na 

nemocenském pojištění, která dle § 10 odst. 1 písm. r) ZNP vzniká dnem, kdy fyzická 

osoba jmenovaná likvidátorem začala s výkonem činnosti likvidátora.   

c) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s 

nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo 

výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice. 

Před rokem 2012 nebyli vedoucí organizačních složek tzv. zahraniční právnické 

osoby účastni důchodového ani nemocenského pojištění. Účast na důchodovém 

pojištění je podmíněna účastí na nemocenském pojištění, které dle § 10 odst. 1 písm. s) 

ZNP vzniká dnem, který vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby 

nastoupil do práce a zaniká dnem ukončení práce nebo dnem odvolání z pracovního 

místa vedoucího organizační složky.  

Za zahraniční právnickou osobu se ve smyslu § 167c ZNP považuje právnická 

osoba, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu 

o sociálním zabezpečení, a pokud je organizační složka této právnické osoby zapsána 

v obchodním rejstříku v České republice a plní úkoly zaměstnavatele ve vztahu 

k uvedeným vedoucím.
106

  

Z hlediska de lege ferenda bude nově vymezen osobní rozsah důchodového 

(nemocenského) pojištění ve vazbě na novou koncepci vzniku účasti na pojištění, kdy 

tato účast bude záviset (kromě OSVČ) na tom, zda jsou poskytovány příjmy mající 

                                                 
106

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 53. 



 56  

charakter závislé činnosti a podléhající dani z příjmu fyzických osob. V § 5 odstavci 1 

ZDP se vymezí okruh pojištěných osob z důvodu výdělečné činnosti, z níž se bude platit 

pojistné na důchodové pojištění (jedná se o dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při 

splnění zákonem stanovených podmínek jako doba pojištění), a v odstavci 2 bude určen 

okruh pojištěných osob, které pojistné na důchodové pojištění neplatí (jedná se o dobu 

účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění zákonem stanovených podmínek jako 

náhradní doba pojištění); přitom se vychází z dosavadní úpravy, která se z těchto 

důvodů přeskupuje do dvou odstavců. Za zaměstnance se podle odstavce 1 bude 

považovat i jakákoli další fyzická osoba, které zaměstnavatel bude poskytovat nebo by 

mohl poskytovat příjmy, které jsou považovány podle zákona o daních z příjmů za 

příjmy ze závislé činnosti a nejsou od této daně osvobozeny.  

4.2.2. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 

Důchodového pojištění se mohou účastnit i další osoby, které nejsou ve výčtu 

povinně pojištěných osob, nicméně tyto osoby budou účastny pojištění dobrovolně (§ 6 

ZDP). Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je vázána na splnění několika 

podmínek. Obecnou podmínkou dobrovolného pojištění je dosažení věku 18 let a 

podání písemné přihlášky na předepsaném tiskopisu k účasti na pojištění u okresní 

správy sociálního zabezpečení. Dobrovolná účast také není spjata s trvalým pobytem na 

území České republiky.  

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná i v případě, že osoba, která se 

k dobrovolnému pojištění přihlašuje, je již pojištěna z jiného důvodu (např. je 

v pracovním poměru) a k dobrovolnému pojištění se hlásí ve snaze zvýšit si výpočtový 

základ. Vzhledem k tomu, že právní úprava nezakazuje souběh dobrovolného pojištění a 

pobírání náhrady za ztrátu na výdělku, je tento souběh také možný. Účastnit se 

dobrovolného důchodového pojištění od 1. ledna 2012 ale je ve smyslu § 6 odst. 3 ZDP 

(ve znění zákona č. 470/2011 Sb.) možné nejdéle do dne, který bezprostředně předchází 

dni vzniku nároku na starobní důchod
107

.  
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Dobrovolnou účast na důchodovém pojištění lze tedy s ohledem na podmínky 

účasti rozdělit do dvou skupin, a to na dobrovolnou účast, která: 

- je vázána na splnění dalších kvalifikovaných skutečností (§ 6 odst. 1 

ZDP),  

- nebo účast na dobrovolném pojištění bez dalších podmínek, nicméně jen 

po omezenou dobu maximálně 10 let a za dobu přede dnem podání 

přihlášky je možná nejvýše v rozsahu jednoho roku před tímto dnem.  

(§ 6 odst. 2 ZDP).  

Dobrovolného důchodového pojištění dle § 6 odst. 1 ZDP se tedy mohou 

účastnit osoby z titulu 

a) vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce za období, kdy jim nenáleží 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
108

  

Možnost podat přihlášku není časově limitováno, pouze je vázáno na dobu 

vedení v evidenci úřadu práce, tzn. pokud bude uchazeč z této evidence vyloučen, 

nemůže se ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) ZDP pojištění dobrovolně účastnit. Vzhledem 

k tomu, že v rámci povinné účasti na důchodovém pojištění se pojištěnci hodnotí doba 

tří let vedení v evidenci bez pobírání podpory
109

, neplatí se za ni pojistné a je 

považována za náhradní dobu, má uchazeč volbu v rozhodování, co se stane s další 

dobou evidence. Buď doplatí pojistné a bude účasten dobrovolně nebo se smíří s tím, že 

o tuto dobu přijde. Pojištěnec má povinnost podat odhlášku
110

 pokud vedení v evidenci 

skončilo. 

b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR  

Účast na dobrovolném pojištění studentů lze rozdělit do dvou období: 

- v období do 31. prosince 2009 je možné být dobrovolně pojištěn po 

uplynutí doby povinné účasti na pojištění v období prvních 6 let studia 
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po dosažení 18. roku věku (podle § 5 odst. 1 písm. m) ZDP ve znění 

účinném do 31. prosince 2009) 

- od 1. ledna 2010 je možnost podat přihlášku k účasti na dobrovolném 

důchodovém pojištění, pokud se osoba po dosažení věku 18 let 

soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo 

vysoké škole v ČR.  

Totožně jako v předchozí možnosti není doba dobrovolné účasti časově 

omezena, je vázána pouze na faktické trvání studia, přihlásit se lze kdykoliv.  Studium 

ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) ZDP lze prokázat vysvědčením, indexem, případně 

potvrzením školy. Z dokladů musí být patrno datum zahájení, případně ukončení studia. 

Obdobnými doklady je třeba prokázat též uplynutí 6 let studia po dosažení věku 18 let 

pro období před rokem 2010. K výše uvedenému důvodu dobrovolné účasti na pojištění 

uvádím, že dle mého názoru je možno účastnit se i za dobu studia v cizině, neboť podle 

§ 21 odst. 1 písm. a) ZDP se za studium na středních a vysokých školách v ČR považuje 

též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je podle rozhodnutí 

MŠMT postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. 

c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995 

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 

písm. c) ZDP přichází v úvahu, pokud je občan výdělečně činný v cizině
111

. S výjimkou 

doby před podáním přihlášky není doba dobrovolné účasti časově ohraničena, zpětně se 

lze účastnit důchodového pojištění v maximálním možném rozsahu dvou let 

bezprostředně předcházejícím podání přihlášky k účasti na pojištění.  
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d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající 

organizací (podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě), a to od 1. ledna 

2003.  

Dobrovolníkem může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která svou pomoc
112

 

poskytuje bez nároku na plat, na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací,           

tj. právnickou osobou se sídlem v České republice, která má udělenou akreditaci 

Ministerstva vnitra. „Součástí smlouvy s vysílací organizací v případě dlouhodobé 

dobrovolnické služby, tzn. služby delší jak 3 měsíce, může být také ujednání, že se 

dobrovolník před vysláním k výkonu dobrovolnické služby podá žádost k účasti na 

dobrovolném pojištění ve smyslu § 6 odst. 1 písm. d) ZDP a závazek vysílající 

organizace platit za něho pojistní na důchodovém pojištění stanovené alespoň 

z minimálního vyměřovacího základu (§ 3 odst. 3, § 5c a § 16 ZPSZ).“
113

 

Doba dobrovolného pojištění je bez časového omezení, výjimkou je limit pro 

hodnocení doby před podáním přihlášky v rozsahu nejvýše dvou let.  

e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele 

Tato účast na dobrovolném pojištění je možná nejdříve od 1. ledna 2009
114

 

výlučně po dobu výkonu činnosti v České republice ve prospěch zahraničního 

zaměstnavatele. Zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele je podle § 6 odst. 6 ZNP a     

§ 16a ZOPSZ dobrovolně účasten i pojištění nemocenského.  

Účast zahraničního zaměstnance na nemocenském pojištění je možná dle § 6 

odst. 6 ZNP od roku 2012 na základě změny, kterou přinesl zákon č. 470/2011 Sb., 

nicméně jen tehdy, pokud je zahraniční zaměstnanec zároveň dobrovolně účasten 

důchodového pojištění. 

Zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele je také povinen předložit při žádosti o 

účast na dobrovolném pojištění ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) ZDP dokument 

prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu mezi ním 
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a zahraničním zaměstnavatelem (typicky pracovní smlouvu). Ze znění dokumentu musí 

být zřejmé, že se jedná o pracovněprávní vztah, tedy formu závislé činnosti, neboť 

nemůže jít např. o obchodní zastoupení vykonávané jako samostatná výdělečná činnost 

apod. 

Analogicky jako u jiných důvodů dobrovolného pojištění není účast časově 

omezena, jedinou výjimkou je možnost účasti za doby před podáním přihlášky v 

maximálním možném rozsahu nejvýše dvou let.  

f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu zvoleného na území České 

republiky 

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdříve od                   

19. září 2009, tj. ode dne nabytí účinnosti zákona č. 303/2009 Sb. Podmínkou osoby 

podávající žádost o účast na dobrovolném pojištění dle § 6 odst. 1 písm. f) ZDP je 

prokázání mandátu poslance Evropského parlamentu, a to po celou dobu dobrovolného 

důchodového pojištění.  

g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který působil 

v diplomatických službách České republiky  

Účast na dobrovolném pojištění je možná nejdříve od 1. ledna 2010 (tj. ode dne 

nabytí účinnosti zákona č. 306/2008 Sb.). V období před tímto datem mohly tyto osoby 

k zajištění dobrovolné účasti na českém důchodovém pojištění využít prakticky pouze 

ustanovení § 6 odst. 2 ZDP. K přihlášce k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění 

je třeba předložit potvrzení Ministerstva zahraničí ČR nebo Ministerstva obrany ČR, z 

něhož musí být zřejmé datum zahájení (případně ukončení, jde-li o zpětné pojištění) 

činnosti spočívající v doprovázení manžela
115

 na diplomatické misi v zahraničí. Doba 

dobrovolného pojištění není omezena. 

 Účast na dobrovolném pojištění osob, které doprovázeli v cizině svého manžela, 

který působil v diplomatických službách České republiky, se mi jeví jako značně 

diskriminační, neboť umožňuje podat přihlášku dle § 6 odst. 1 písm. g) ZDP pouze pro 

ženy, nikoliv muže, který doprovází do zahraničí manželku. I když tento rozpor je 

částečně odstraněn možností doprovázejícího manžela podat si přihlášku k účasti na 
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dobrovolném pojištění dle § 6 odst. 2 ZDP, nelze hovořit o stejných podmínkách, neboť 

dobrovolné pojištění muže je pak omezeno maximálním rozsahem 10 let.  

 

Dobrovolného pojištění se může bez uvedení zákonného důvodu účastnit v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 2 ZDP osoba starší 18 let, tato účast je však omezena na 

maximální rozsah 10 let (z toho do období před podáním přihlášky může spadat nejvýše 

jeden rok). Nejvyšší možná míra účasti bez udání důvodu nemusí být čerpána vcelku 

(jednotlivé úseky se sčítají) a nezapočítává se do ní účast na dobrovolném pojištění na 

základě jiného titulu. 

Z hlediska de lege ferenda v souvislosti se zvyšováním potřebné doby pojištění pro 

vznik nároku na důchod se očekává potřeba prodloužit rozsah této dobrovolné účasti na 

důchodovém pojištění, přičemž jako reálné se jeví omezení na 15 let.   

  

S účinností od 1. ledna 2013 je nově upravena v agendě dobrovolného 

důchodového pojištění navíc situace, kdy je osoba účastná dobrovolného důchodového 

pojištění účastná zároveň důchodového spoření. Osoba dobrovolně účastná 

důchodového pojištění, která je účastna důchodového spoření, je povinna při podání 

přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění
116

 uvést, že je účastna 

důchodového spoření (§ 16 odst. 4 ZPSZ). Pokud by tak neučinila nebo pokud dle § 52 

odst. 3 ZOPSZ nesdělila, že se po podání této přihlášky stala účastníkem důchodového 

spoření, a platila pojistné na důchodové pojištění v procentní sazbě uvedené v § 7 odst. 

1 písm. d) bodě 1, může doplatit dlužné pojistné do 6 kalendářních měsíců po 

kalendářním měsíci, v němž se dověděla o tomto dluhu na pojistném (§ 16 odst. 5 

ZPSZ).  
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4.3.3. Doba pojištění  

„Dobou pojištění lze chápat časový úsek, během kterého trvala zákonem o 

důchodovém pojištění definovaná právní skutečnost, spočívající ve výkonu výdělečné 

činnosti.“
117

 Určení doby pojištění a jejího rozsahu má podstatný vliv jak pro vznik 

nároku na důchod, tak i pro výpočet jeho výše. 

Dobou pojištění rozumí ZDP (§ 11 ZDP) účast na pojištění po 31. prosinci 1995 

osob uvedených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) – l), v) až x) a odst. 2 a 3, za které 

bylo zaplaceno pojistné v ČR, a osob uvedených v § 6 (nejdříve však ode dne zaplacení 

pojistného v ČR). Podmínkou pro zápočet doby pojištění je tedy zaplacení pojistného na 

sociální zabezpečení, přičemž splnění této podmínky se sleduje za jednotlivé kalendářní 

měsíce. Placení pojistného upravuje ZOPSZ, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, 

přičemž pojistné je nutno zaplatit v ČR.  

V případě, kdy za zaměstnance zaměstnavatel neodvedl pojistné, se podmínka 

zaplacení pojistného považuje za splněnou, neboť je považováno za nespravedlivé 

sankcionovat pojištěnce za porušení povinností jiných povinných subjektů. Tato 

ochrana však neplatí pro pojištěnce, který má s obchodní společností uzavřenu pracovní 

smlouvu, resp. dohodu o pracovní činnosti, nebo pro ni vykonává činnost za odměnu 

mimo pracovněprávní vztah a je současně v řídícím postavení obchodní společnosti. 

Cílem je snaha zamezit zneužívání tohoto ochranného ustanovení, ale týkají se jen 

období ode dne účinnosti uvedené novely ZDP, tj. období po 30. červnu 2002.  Před     

1. červencem 2002 se hodnotí doba důchodového pojištění podle dosavadní právní 

úpravy, tzn. že případný dluh na pojistném v tomto období nemá vliv na zápočet doby 

důchodového pojištění.
118

 Z hlediska de lege ferenda lze předpokládat opětovné zrušení 

této určité diskriminace zaměstnanců, kteří byli zároveň statutárním orgánem 

zaměstnavatele.  

Současně je nutné přihlédnout i k dobám získaným před účinností ZDP, kdy 

hodnocení těchto dob je obsaženo v ustanovení § 13 ZDP, dle kterého se za dobu 

pojištění přede dnem účinnosti ZDP považuje též doba zaměstnání podle předpisů 

platných před tímto dnem. Jako výjimku z tohoto pravidla lze považovat hodnocení 
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doby studia po dosažení věku 18 let, vložena zákonem č. 425/2003 Sb., která však 

neplatí pouze pro pojištěnce, kterým vznikl nárok na důchod před 1. lednem 2004. 

S účinností od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2009 je doba studia do 18 let věku dobou 

pojištění, po dosažení věku 18 let je pak v maximálním rozsahu šesti let považována za 

náhradní dobu pojištění.  

Doby pojištění se obvykle prokazují evidenčními listy důchodového pojištění
119

, 

resp. před rokem 1996 evidenčním listem důchodového zabezpečení. Tyto evidenční 

listy představují předepsaný tiskopis, který je vyplňován zaměstnavatelem nebo jiným 

určeným orgánem, který plní v důchodovém pojištění úkoly zaměstnavatele, a to za 

každý kalendářní rok, a které jsou následně předkládány orgánům správy sociálního 

zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen předat zaměstnanci jeden stejnopis k podpisu a 

druhý, potvrzený pověřeným zaměstnancem, mu vydat. Na základě této kontroly může 

zaměstnavatel požádat o opravu nesprávných údajů uvedených na evidenčním listě - 

pokud mu zaměstnavatel nevyhoví, může se obrátit na okresní správu sociálního 

zabezpečení, která má právo tento spor rozhodnout (§ 6 odst. 4 písm. a) bod 3 ZOPSZ). 

Pozitivním je pak dle mého názoru možnost další kontroly pojištěncem na základě 

informativního osobního listu důchodového pojištění, o který si každoročně požádat, 

obsahujícím výpis dob pojištění a od roku 1986 a roků následujících včetně přehledu 

vyměřovacích základů a počtu vyloučených dob za jednotlivý kalendářní rok (§ 40a 

ZOPSZ).  

„Pokud určitou dobu pojištění nelze tímto způsobem prokázat, je možno ji 

prokazovat i jinak, například potvrzením zaměstnavatele o zaměstnání, pracovní 

smlouvou, kopií výplatních pásek, platovým výměrem, kopií zápočtového listu, 

mzdových listů legitimací odborové organizace, legitimací ROH apod. Pokud nejsou 

k dispozici žádné průkazné doklady, lze dobu pojištění prokázat také prohlášením 

žadatele potvrzeným dvěma svědky na tiskopise České správy sociálního 

zabezpečení.“
120
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4.3.4. Náhradní doby 

Náhradní dobu důchodového pojištění definuje důvodová zpráva k ZDP jako 

období, kdy z vážných, společensky uznávaných důvodů není vykonávána výdělečná 

činnost.  

Za náhradní dobu pojištění je považována ve smyslu § 12 odst. 1 ZDP účast 

osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. m) - u) a y) ZDP) a po 31. prosince 2011 jsou jako 

náhradní doby považovány za splnění dalších podmínek
121

 také doby uvedené v § 5 

odst. 1 písm. n) až p) a r) až u) ZDP.  

Nutnou podmínkou pro hodnocení určité doby jako náhradní doby důchodového 

pojištění je, aby byla získána na území ČR. Výjimkou z této podmínky je: 

 doba pojištění osoby, které je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na 

základě zvláštního zákona (§ 5 odst. 1 písm. y) ZDP),  

 do roku 2012 doba péče o dítě do 4 let věku dle § 5 odst. 1 písm. r) ZDP, 

 do roku 2011 hodnocení studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké 

škole v cizině, pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

vydalo rozhodnutí dle § 21 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy že je postaveno na 

roveň studiu na škole v České republice 

Druhou nutnou podmínkou pro hodnocení náhradní doby je získání aspoň 

jednoho roku, tj. 365 dnů, doby pojištění. Neplatí zde povinnost, aby byla doba pojištění 

získána vcelku, neboť jednotlivé doby se sčítají, ani aby byla získána za účinnosti ZDP, 

tzn. že lze vzájemně sčítat doby zaměstnání dle ZSZ s dobami pojištění podle ZDP.  

Náhradní doba se pro vznik nároku na důchod a pro výši procentní výměry 

posuzuje ve smyslu § 12 odst. 2 ZDP totožně jako doba pojištění. Toto pravidlo však 

obsahuje i některé výjimky, a to: 

- do doby pojištění se nezahrnují náhradní doby, které pojištěnec získal do 18 let 

věku a po vzniku nároku na starobní důchod (§ 33 odst. 2 ZDP).  

- pro vznik nároku na starobní důchod dle § 29 odst. 3 ZDP je vyžadováno získání 

30 let pojištění, do kterých se náhradní doby nepočítají 
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- pro určení výše procentní výměry se náhradní doby započítávají v rozsahu 80 % 

(s výjimkou dob péče o dítě, osobu závislou na péči jiné osoby a dobu vojenské 

služby).  

 

Náhradní doby důchodového pojištění se v souladu s ustanovením § 85 

ZOPSZ prokazují různými způsoby, a to na základě těchto podkladů:  

- vojenská knížka či potvrzení vydané příslušným vojenským orgánem pro 

prokázání doby vojenské služby a doby odbojové činnosti a polní služby 

- rodný list a čestné prohlášení o době péče pro prokázání doby péče o dítě 

do 4 let věku 

- rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče 

muže o dítě v období po 31. prosinci 1995 do 30. června 2007,  

- doklady o studiu (vysvědčení, diplom) pro prokázání doby studia 

- rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu 

péče
122

  

 

Náhradní doby a doby pojištění se mohou navzájem překrývat, s čímž se 

zákonodárce vyrovnal v ustanovení § 14 ZDP, které stanoví, že pro účely stanovení 

celkové doby pojištění a stanovení výše procentní výměry se započte doba, která je pro 

pojištěnce výhodnější. Toto pravidlo vyjadřuje zásadu, dle které lze v daném časovém 

úseku započítat pouze jednu dobu, přičemž tato doba by měla být pro pojištěnce 

příznivější. Výhodnost je dle mého názoru ovlivněna zejména tím, že některé náhradní 

doby se hodnotí v kráceném rozsahu 80 %. Pravidlo nicméně platí pouze pro stanovení 

celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a má vliv na výši procentní výměry 

důchodu.
123

 Tato zásada neplatí v případě stanovení osobního vyměřovacího základu, 
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kde se započítají všechny dosažené doby pojištění včetně náhradních dob, a to i když se 

překrývají. Při stanovení vyměřovacího základu se vychází ze součtu všech 

vyměřovacích základů z veškerých právních vztahů, které založily účast na pojištění. 

Zároveň je v ustanovení § 14 odst. 2 ZDP vyjádřena zásada, že péči o totéž dítě 

nelze v daném časovém úseku započítat současně více osobám. Je současně stanoveno 

kritérium pro zápočet takové péče jedné osobě, a to té, která o dítě pečovala v nejvyšším 

rozsahu. „Je však možné započítat péči o totéž dítě více osobám, a to v případě, kdy se 

jejich péče nepřekrývala. Zároveň je také možné, aby v rodině, kde je více dětí, pečovali 

o děti oba rodiče, jeden rodič o jedno dítě (ve větším rozsahu než druhý rodič) a druhý 

rodič o druhé dítě a tato péče jim byla započítána oběma.“
124

 Uvedené principy platí 

obdobně, i pokud se jedná o současnou péči o osobu bezmocnou (do 31. prosince 2006) 

nebo o osobu závislou na péči jiné osoby (po 1. lednu 2007) ze strany více osob. 
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4. 4. Současná právní úprava starobního důchodu v ČR 

Český právní systém tvoří 2 základní typy starobních důchodů – obecný a 

předčasný. Vedle tohoto základního členění starobních důchodů však je nutné uvést 

ještě jeden typ, který sice není zákonem výslovně uveden, ale z dalších ustanovení ZDP 

vyplývá – pro účely své rigorózní práce jej označuji jako odložený starobní důchod.  

U obecného starobního důchodu musí být vždy splněny obecné podmínky 

vzniku nároku na důchod. „Jedinou výjimkou je starobní důchod dle § 29 odst. 2 ZDP, 

kdy má pojištěnec nárok na starobní důchod za nižší dobu pojištění, ale za podmínky 

věku vyššího, než je důchodový věk.“
125

 Odložený starobní důchod pak vychází 

z obecného, pouze se liší výše takto přiznaného důchodu s ohledem na výdělečnou 

činnost, kterou pojištěnec vykonával po nároku na starobní důchod.  

Nárok na důchod vzniká splněním všech podmínek stanovených ZDP, ke kterým 

obvykle dochází postupně a nárok tedy vzniká až splněním časově poslední podmínky 

(§ 54 odst. 1 ZDP).  

Ustanovení § 70 ZDP stanoví, že pokud nárok na důchod vznikl před 1. lednem 

1996, nebude se postupovat podle ZDP, ale podle právních předpisů platných v době 

nároku.  

4.4.1. Obecný starobní důchod  

4.4.1.1. Starobní důchod dle § 29 odst. 1 ZDP 

Pro nárok na obecný starobní důchod musí být splněny dvě obecné podmínky, a 

to získání potřebné doby pojištění a dosažení důchodového věku. Do celkové doby 

pojištění se započítávají jak samotné doby povinného pojištění, tak i náhradní doby 

pojištění. Splnění podmínky důchodového věku určuje v souvislosti se určením dle § 32 

ZDP, v případě nároku na snížený důchodový věk také podle § 74, § 74a, § 76 nebo § 

94 ZDP. 

Před rokem 2010 činila potřebná doba pojištění 25 let, pokud tedy pojištěnec 

dosáhl důchodového věku před rokem 2010, vztahuje se na něj dosavadní právní úprava 

(§ 29 odst. 1 písm. a) ZDP). Po roce 2009 se postupně narůstá v souvislosti se 

zvyšováním důchodového věku také potřebná doba pojištění, přičemž cílem je dosažení 

                                                 
125

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 188. 



 68  

hranice 35 let (v roce 2018)
126

. „Potřebná doba pojištění se v tomto případě zjišťuje 

podle kalendářního roku, ve kterém pojištěnec dosáhl důchodového věku stanoveného 

dle § 32 ZDP (více v tabulce č. 2). Toto pravidlo pak platí i pro případ, když 

v kalendářním roce, v němž byl dosažen důchodový věk, nebyla ještě získána potřebná 

doba pojištění a tato doba byla získána později.“
127

   

 

Tab. č. 2: Důchodový věk a potřebná doba pojištění dle § 29 odst. 1 ZDP 

Důchodový věk dosažen Potřebná doba pojištění 

do roku 2010 25 let 

v roce 2010 26 let 

v roce 2011 27 let 

v roce 2012 28 let 

v roce 2013 29 let 

v roce 2014 30 let 

v roce 2015 31 let 

v roce 2016 32 let 

v roce 2017 33 let 

v roce 2018 34 let 

po roce 2018 35 let 
Zdroj: Ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

4.4.1.2. Starobní důchod dle § 29 odst. 2 ZDP 

Za situace, kdy pojištěnec nezískal potřebnou dobu pojištění do dosažení věku 

65 let, stačilo mu pro nárok na starobní důchod do roku 2010, aby k tomuto věku získal 

nejméně 15 let pojištění. Také u tohoto typu starobního důchodu dochází k postupnému 

zvyšování potřebné doby pojištění (od 16 do 20 let) a ke zvyšování potřebného věku 

(věk o pět let vyšší jak obecný důchodový věk stanovený dle § 32 ZDP pro muže 

stejného data narození).  U tohoto typu starobního důchodu není diferenciace věku 

s ohledem na pohlaví pojištěnce nebo počet vychovaných dětí u žen. Nárok tedy 

vznikne ke stejnému datu jak pro muže, tak pro ženu. Zároveň pro zajímavost uvádím, 

že do roku 2010 se na tento typ nevztahovalo postupné zvyšování důchodového věku 

podle ustanovení § 32 ZDP, s účinností od 1. ledna 2010 je i tento typ starobního 

důchodu ovlivněn změnami důchodového věku.  

Nárok na tento typ starobního důchodu vzniká pouze, pokud nejsou pojištěncem 

splněny podmínky pro základní typ starobního důchodu, tzn. že pojištěnec nesplní 

                                                 
126

 Ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) až k) ZDP.  
127

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 187.  



 69  

podmínky na starobní důchod dle § 29 odst. 1 ZDP. Způsob stanovení výše důchodu 

nebude ovlivněn tím, že byl přiznán tento typ starobního důchodu, jeho výši však 

ovlivní nižší osobní vyměřovací základ s ohledem na zisk menšího počtu let pojištění.  

Tab. č. 3: Důchodový věk a doba pojištění dle § 29 odst. 2 ZDP 

Důchodový věk  Potřebná doba pojištění 

65 let 15 let 

o 5 let vyšší jak muže stejného data narození dosáhne v roce 2010   16 let 

o 5 let vyšší jak muže stejného data narození dosáhne v roce 2011   17 let 

o 5 let vyšší jak muže stejného data narození dosáhne v roce 2012   18 let 

o 5 let vyšší jak muže stejného data narození dosáhne v roce 2013   19 let 

o 5 let vyšší jak muže stejného data narození dosáhne po roce 2013   20 let 

Zdroj: Ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

4.4.1.3. Starobní důchod dle § 29 odst. 3 ZDP 

Tento typ starobního důchodu představuje novou možnost pro pojištěnce, který 

po roce 2014 dosáhne důchodového věku a nesplní podmínku potřebné doby pojištění 

dle odst. 1 ZDP (dle § 29 odst. 1 písm. g) až k) ZDP činí potřebná doba pojištění 31 až 

35 let). „Zatímco pro splnění podmínky potřebné doby pojištění se obecně započítávají i 

náhradních dob pojištění, pro tento starobní důchod se zjišťují pouze tzv. „čisté doby 

pojištění“ (dle § 11 a § 13 odst. 1 ZDP).“
128

  V případě, kdy pojištěnec dosáhne alespoň 

30 let „čistého“ pojištění, vznikne mu nárok na starobní důchod dle § 29 odst. 3 ZDP. 

Ustanovení § 29 odst. 3 nabylo účinnosti od 1. ledna 2010 a představuje určité 

odstranění tvrdosti podmínek nároku na starobní důchod s ohledem na zvyšování 

potřebné doby pojištění.  

4.4.1.4. Starobní důchod dle § 29 odst. 4 ZDP 

Jako nový typ starobního důchodu je s účinností od 1. ledna 2010 považován 

starobní důchod pro pojištěnce starší 65 let, kteří nesplnili podmínku na starobní důchod 

dle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 ZDP, ale splnili podmínky nároku na invalidní důchod 

stanovené § 38 písm. a) nebo b) ZDP. Tento starobní důchod reaguje jednak na 

skutečnost, že nelze přiznat invalidní důchod pojištěnci staršímu 65 let (§ 38 ZPD), dále 

na kritiku Evropské unie na množství poživatelů invalidních důchodů. V tomto případě 

není podstatný důchodový věk pojištěnce ani splnění podmínky dosažení potřebné doby 
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pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Potřebná doba pojištění se totiž zjišťuje 

v souladu s § 40 ZDP a i procentní výměra odpovídá výši procentní výměry invalidního 

důchodu dle § 41 odst. 2 ZDP (v závislosti na stupni invalidity).
129

  

S účinností od 1. ledna 2013 vzniká nárok na starobní důchod dle § 29 odst. 4 

ZDP také pojištěnci, který nesplnil podmínky potřební doby pojištění na starobní 

důchod dle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 ZDP, ale splnil podmínky nároku na invalidní důchod 

a dosáhnul důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let.  

V souvislosti s přijetí nové právní úpravy od roku 2010 se každému invalidnímu 

důchodci, který dosáhl věku 65 let, a v případě invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně pokud nebyl účasten důchodového spoření, transformuje jeho dosavadní 

invalidní důchod na starobní důchod, a to ve stejné výši (§ 61a odst. 1 a 2 ZDP). 

K přeměně dochází bez žádosti důchodce, ze zákona (§ 81 odst. 4 ZOPS). Poživateli 

starobního důchodu dle § 29 odst. 4 ZDP nicméně nezaniká nárok na starobní důchod 

dle předchozích ustanovení § 29 odst. 1, 2 nebo 3 ZDP (§ 61a odst. 3 ZDP). Důchodce 

tedy může uplatnit žádost o starobní důchod dle uvedeného ustanovení. Nicméně dle 

mého názoru řádný starobní důchod nikdy nebude vyšší jak dosud pobíraný invalidní 

důchod, a to s ohledem na skutečnost, že se obvykle pojištěnec nemohl účastnit 

důchodového pojištění výdělečnou činností, neboť ta byla snížena jeho zdravotním 

postižením. Zároveň poživatel invalidního důchodu byl účasten důchodového pojištění, 

pouze pokud byl plně invalidní, resp. invalidní pro invaliditu třetího stupně. Nižší 

stupeň invalidity a do 31. prosince 2009 částečný invalidní důchod účast na 

důchodovém pojištění nezakládali.  Při výpočtu invalidního důchodu je také v souladu 

s ustanovením § 41 odst. 4 ZDP započítána i tzv. dopočtená doba, tj. doba ode dne 

vzniku invalidity do dosažení důchodového věku. Zároveň se domnívám, že při 

schvalování tohoto ustanovení nebylo přihlédnuto k problémům, které transformace 

invalidního důchodu na starobní přinese samotnému důchodci. Pokud bude nadále řada 

výhod poskytována pouze poživateli invalidního důchodu, bude se dále jednat o značně 

diskriminační ustanovení invalidních důchodců starších 65 let. Na druhou stranu je 

většina výhod poskytována z jiného sociálního systému, který není vázán na pobírání 

invalidního důchodu, ale na posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou 

službou příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a stanovení invalidity.  
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Pokud by došlo k souběhu nároku na výplatu důchodů dle § 59 odst. 1 ZDP, 

hledí se na tento starobní důchod jako na dosavadní invalidní (§ 61a odst. 4 ZDP).  

4.4.1.5. Starobní důchod dle § 29 odst. 5 ZDP 

S účinností od 1. ledna 2013 je umožněn vznik nároku na starobní důchod také 

pojištěnci, který dosáhnul věku 65 let nebo důchodového věku, je-li jeho důchodový 

věk vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně dle § 61b ZDP. Dle ustanovení § 61b ZDP zaniká dosažením uvedené věkové 

hranice nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnci, který byl 

účasten důchodového spoření.  

4.4.2. Předčasný starobní důchod  

Předčasný starobní důchod dle § 31 ZDP nabízí pojištěnci možnost odejít do 

starobního důchodu před dosažením důchodového věku, a to za splnění dalších 

stanovených podmínek. ZDP rozlišovala do 31. prosince 2006 dva typy předčasných 

důchodů, které se lišily zejména specifikováním výlučných podmínek, možností vzniku 

nároku na obecný starobní důchod a trvalostí či dočasností snížení výše procentní 

výměry.  S účinností od 1. ledna 2007 je možné přiznat pouze jeden typ předčasného 

starobního důchodu, podmínky na nárok na tento důchod jsou upraveny v ustanovení § 

31 ZDP. Kromě obecné podmínky dosažení potřebné doby pojištění dle § 29 odst. 1 

nebo 3 ZDP je stanovena pouze jediná zvláštní podmínka, a tou je vymezení určité 

doby, která pojištěnci chybí do dosažení důchodového věku. V § 31 odst. 1 ZDP je 

s účinností od 1. ledna 2010 stanoveno dvojí rozlišení podmínek nároku na předčasný 

starobní důchod, a to s ohledem na důchodový věk. Rozdílně tak jsou stanoveny 

podmínky nároku pro pojištěnce, jehož důchodový věk je nižší nebo vyšší jak 63 let.  

Pojištěnci, jehož důchodový věk je nižší jak 63 let, je předčasný starobní důchod 

přiznán, pokud do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní 

důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky. Pojištěnci, jehož důchodový věk je dle § 32 

ZDP vyšší jak 63 let vznikne nárok na starobní důchod dle § 31 ZDP pokud dosáhnul 

alespoň věku 60 let a chybí mu do dosažení důchodového věku nejvýše 5 roků. 

Předčasný starobní důchod nelze přiznat zpětně, nejdříve je to možné ode dne 

podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Toto pravidlo platí i pro případ, kdy by 

podmínky pro nárok na předčasný starobní důchod byly splněny před datem podání 
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žádosti. Pokud by však pojištěnec žádal o přiznání od pozdějšího data, než je datum 

podání žádosti, platí zde ustanovení § 82 odst. 4 ZOPSZ, tj. že žádost je možné podat 

nejdříve 4 měsíce před dnem vzniku nároku na důchod. Pro doplnění pak ještě uvádím, 

že i na již přiznaný předčasný starobní důchod lze v souladu s § 86 odst. 4 ZOPSZ do 

30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přiznání důchodu podat písemnou žádost o 

změnu data přiznání důchodu, nicméně stále s omezením, že nelze přiznat předčasný 

starobní důchod před dnem podání žádosti.   

Možnost odejít do starobního důchodu dříve než je dosažen důchodový věk je 

však vyvážena trvalým snížením výše dávky starobního důchodu a pojištěnci zaniká 

nárok na obecný starobní důchod. Procentní výměra předčasného starobního důchodu se 

snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dní z období ode dne přiznání 

předčasného důchodu do dne dosažení obecného důchodového věku podle § 36 ZDP. 

Výše procentního poklesu výpočtového základu se postupně pozměňovala, v současné 

době, s účinností od 1. ledna 2012 se výše procentní výměry snižuje o: 

 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, 

 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. 

kalendářního dne, 

 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. 

 

S ohledem na ustanovení § 36 odst. 1 ZDP však snížená procentní výměra 

předčasného starobního důchodu nesmí být nižší než minimální procentní výměra, tzn. 

nesmí činit méně jak 770 Kč.  

 

Určitou možností zmírnění následků trvalého snížení procentního výměru 

předčasného starobního důchodu je v případě, kdy je poživatel tohoto důchodu 

výdělečně činný a kdy bude proveden přepočet výše důchodu. Ke změně výše tak dojde 

pouze na základě výdělečné činnosti do dosažení důchodového věku při nepobírání 

důchodu nebo po dosažení důchodového věku zvyšování procentní výměry za další 

výdělečnou činnost ve smyslu § 34 odst. 4 ZDP.  

Co se týká výkonu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu dle § 31 

ZDP před dosažením důchodového věku, považuji za důležité upozornit na ustanovení   
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§ 37 odst. 2 ZDP, kdy po dobu výdělečné činnosti
130

 nebo pobírání podpory 

v nezaměstnanosti do dosažení důchodového věku nenáleží výplata starobního důchodu 

přiznaného dle § 31 ZPD. V případě, kdy tedy důchodce nepobírá předčasný starobní 

důchod, nedosáhl důchodového věku a vykonává výdělečnou činnost v rozsahu 

zakládajícím účast na pojištění, může si po ukončení této výdělečné činnosti požádat o 

změnu výše starobního důchodu. Při novém výpočtu výše procentní výměry se tedy 

doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k 

době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod. Současně se o dobu 

výdělečné činnosti zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního 

důchodu dle § 36 ZDP.  

Další zvýšení procentní výměry výdělečnou činností je možné i po dosažení 

důchodového věku, kdy již tato činnost není v souběhu s výplatou důchodu zakázána, a 

s ohledem na to, zda důchod pobíral či nikoliv. 
131

 

4.4.3. Odložený starobní důchod  

Jako odložený starobní důchod je charakterizována situace, kdy důchodce 

odložil možnost přiznání starobního důchodu dnem vzniku nároku z důvodu další 

výdělečné činnosti (§ 34 odst. 2 ZDP) nebo mu byl důchod již přiznán, ale nevyplácí se 

(na základě jeho žádosti nebo z důvodu nesplnění podmínek pro výplatu starobního 

důchodu při výdělečné činnosti). výhoda 

Odložený starobní důchod je zvýhodněn postupným navyšováním hodnoty 

procentní výměry za každých 90 kalendářních dnů, a to o 1,5 % výpočtového základu 

za dobu, kdy pojištěnec vykonával výdělečnou činnost a zároveň přitom nepobíral 

starobní ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. 
132

 Kalendářní dny, které 

netvoří celých 90 dní, se připočítají k době pojištění získané do vzniku nároku na 

starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění. Tento převod dnů pojištění 

                                                 
130

 Výdělečnou činností se dle 27 ZDP rozumí činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až 

x) a v § 5 odst. 2 a 3, pokud je vykonávána v rozsahu zakládají účast na pojištění (nemocenském a tím 

pádem i důchodovém).  
131

 Více viz kapitola o souběhu pobírání důchodu s výdělečnou činností. 
132

 Hodnota, o kterou se zvyšuje procentní výměra, byla změněna zákonem č. 116/2001 Sb. z původního 

zvyšování o 1 % výpočtového základu. Toto opatření bylo součástí novelizace ZDP, která zpřísnila 

snižování procentní výměry u předčasných schémat ve snaze zamezit růstu počtu předčasných důchodů a 

naopak zvýhodnit odložení odchodu do důchodu. Hodnota zvýšení o 1,5 % výpočtového základu by měla 

odpovídat pojistně matematickým principům. 
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po nároku do doby před vznikem nárok je prováděno automaticky, není nutné podat si 

žádost.  

Pro stát je výhodné podporovat pojištěnce, aby po vzniku nároku na starobní 

důchod dále pracovali bez vyplácení tohoto důchodu, neboť dochází ke zkrácení doby 

výplaty starobního důchodu a pojištěnec nadále platí pojistného na sociální zabezpečení. 

Pro pojištěnce pak je zřejmá výhoda ve zvýšení důchodové dávky, čímž je 

kompenzováno jejím nevyplácením po dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na 

důchod. 

Odložený starobní důchod je často zaměňován s jinou situací, a to souběhem 

výplaty starobního důchodu s výdělečnou činností ve smyslu § 37 odst. 1 ZDP. 

V případě souběhu je starobní důchod přiznán a vyplácen, současně je poživatel 

důchodu výdělečně činný. Základní rozdíl spočívá ve výplatě důchodu a v důsledku je 

v tom, zda je osobě navyšována procentní výměra  přiznávaného důchodu (§ 34 odst. 2 

ZDP) nebo zda je mu starobní důchod již vyplácen a zvýšení se týká již pobíraného 

důchodu (§ 37 odst. 1 ZDP). Ve druhém případě se procentní výměra zvyšuje dle § 34 

odst. 3 resp. 4 ZDP.  
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4.5. Výpočet výše starobního důchodu 

Se stanovením výše důchodové dávky se často používá pojem dávková formule, 

který je však vymezen pouze právní teorií, ZDP tento termín nepoužívá. „Dávkovou 

formuli lze definovat jako způsob výpočtu důchodové dávky za použití exaktně 

matematických pravidel.“
133

  

Skladba starobního důchodu je tzv. dvousložková – je tvořena ze základní a 

procentní výměry (§ 4 ZDP). „Zatímco základní výměra je jednotná, zákonem 

stanovená a zaručená všem poživatelům důchodu, procentní výměra realizuje 

univerzálnost důchodového pojištění, včetně promítnutím individuálního přínosu 

každého osoby.“
134

 

Vlastní postup výpočtu důchodové dávky lze rozdělit do dvou základních fází. 

První fází je stanovení základu, ze kterého se dávka vyměřuje. Výše důchodové dávky 

vychází ze stanovení 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 za pomoci tzv. redukčních hranic převede na vlastní 

výpočtový základ.“
135

 Poté následuje vlastní výpočet důchodové dávky, která se skládá 

ze základní výměry a procentní výměry.  

Z výše uvedeného vyplývá, že výše důchodové dávky je podmíněna zejména 

počtem pojištěných let a výší dosažených příjmů. Existují však další skutečnosti, které 

mají vliv na výši důchodové dávky, mezi něž patří zejména: 

- výběr vhodného data odchodu do důchodu, 

- souběh jednotlivých dávek důchodového pojištění, 

- souběh starobního důchodu s výdělečnou činností, 

- zvyšování důchodů, 

- omezení započitatelného příjmu stanovením redukčních hranic. 
136

 

                                                 
133

 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V.: Právo důchodového pojištění, LINDE, Praha 1998, str. 129. 
134

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. XII: RYBA, J., VOŘÍŠEK, V., PŘIB, J., str. 151. 
135

 Tamtéž, str. 150. 
136

 Více viz kapitola 4.6. této rigorózní práce. 
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4.5.1. Základní výměra 

Základní výměra je s účinností od 1. ledna 2012
137

 stanovena dle § 4 ZDP jako 

procentní sazba z průměrné mzdy. Dle § 33 ZDP činí výše základní výměry důchodu 

měsíčně 9 % průměrné mzdy
138

 s tím, že dle § 54 odst. 3 ZDP se zaokrouhluje na celé 

desetikoruny nahoru. Výše základní výměry se automaticky mění vždy od 1. ledna 

nového kalendářního roku a je stanovena v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 písm. 

b) ZDP vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Do 31. prosince 2011 byla 

základní výměra stanovena pevnou částkou, která byla po dobu účinnosti ZDP 

několikrát prostřednictvím nařízení vlády zvyšována 

Tab. č. 4: Výše základní výměry (v Kč) 

Zvýšení ZV od Výše ZV  Zvýšení o  Právní předpis 

dubna 1996 920 Kč 240 Kč Nař. vlády č. 19/1996 Sb. 

října 1996 1 060 Kč 140 Kč Nař. vlády č. 218/1996 Sb. 

srpna 1997 1 260 Kč 200 Kč Nař. vlády č. 129/1997 Sb. 

července 1998 1 310 Kč 50 Kč Nař. vlády č. 104/1998 Sb. 

ledna 2005 1 400 Kč  90 Kč Nař. vlády č. 565/2004 Sb. 

ledna 2006 1 470 Kč 70 Kč Nař. vlády č. 415/2005 Sb. 

ledna 2007 1 570 Kč 100 Kč Nař. vlády č. 461/2006 Sb.  

ledna 2008 1 700 Kč 130 Kč Nař. vlády č. 256/2007 Sb. 

srpna 2008 2 170 Kč 470 Kč Nař. vlády č. 211/2008 Sb. 

ledna 2011 2 230 Kč 60 Kč Nař. vlády č. 281/2010 Sb. 

ledna 2012 2 270 Kč 40 Kč Vyhláška MPSV č. 286/2011 Sb.  

ledna 2013 2 230 Kč 60 Kč Vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb. 

ledna 2014 2 240 Kč 10 Kč Vyhláška MPSV č. 276/2013 Sb.  
Zdroj: výše uvedené právní předpisy 

 

„Základní výměra je jednotná bez ohledu na dosaženou výši procentní výměry či 

na počtu let pojištění, což představuje odklon od pojistného principu.“
139

 Základní 

výměra náleží pojištěnci pouze jednou, a to i v případě souběhu více důchodů. 

 

                                                 
137

 Ke změně došlo na základě zákona č. 220/2011 Sb. 
138

 Za průměrnou mzdu se pro účely ZDP považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného 

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

průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného základu (§ 15 odst. 

4) ZDP. Zároveň nesmí být průměrná mzda takto stanovená nižší než průměrná mzda stanovení pro 

bezprostředně předcházející kalendářní rok. 
139

 BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V. Právo důchodového pojištění, str. 138. 
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4.5.2. Procentní výměra  

Procentní výměra je určena individuálně s ohledem na získaný počet let pojištění 

a výši zaplaceného pojistného. Výše procentní výměry závisí na třech faktorech: 

1. na dané procentní sazbě 

2. na výši výpočtového základu 

3. na celkové délce doby pojištění 

 

Výše procentní výměry činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok 

pojištění získaný do vzniku nároku na důchod, pokud se nekryje s dobou účasti na 

důchodové spoření a 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění, který se 

kryje s dobou účasti na důchodovém spoření (§ 34 odst. 1 ZDP). 

Doba pojištění, která se nekryje s dobou účasti na důchodovém spoření a je 

kratší než 365 kalendářních dnů se přitom přičte k době pojištění kryté účastí pojištěnce 

na důchodovém spoření, pokud se tak získá celý rok pojištění.  

Pro účely stanovení výše procentní výměry se zahrnují jak doby pojištění tak 

náhradní doby získané pojištěncem po dosažení 18. roku věku do přiznání důchodu. 

Za období před 18. rokem věku se zahrnují pouze doby bez náhradních dob pojištění 

(doba studia se před účinností ZDP považuje za dobu pojištění) a po dosažení nároku na 

důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění a dále doby uvedené v § 34 odst. 2 větě 

třetí ZDP
140

. Náhradní doby dle § 12 odst. 1 ZDP
141

 se pak hodnotí pouze v rozsahu 80 

% (s výjimkou doby péče o dítě a bezmocnou osobu, doby osobní péče o osobu závislou 

na péči jiné osoby ve stupni II až IV a doby vojenské služby pokud nejde o vojáky 

z povolání a vojáky v další službě).  

Výše procentní výměry starobního důchodu činí vždy nejméně 770 Kč měsíčně, 

a to bez ohledu na výši výpočtového základu a délku doby pojištění. Ze žádného 

ustanovení ZDP ani ZSZ však nevyplývá, že by byla výše důchodu závislá na výši 

životního minima stanoveného dle zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, resp. že 

by musela dosahovat jeho výše. Tímto častým požadavkem pojištěnců domáhajících se 

                                                 
140

 Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují 

doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 

odst. 4 větě druhé písm. a).    
141

 Doba studia (s výjimkou doby studia před rokem 1996 před dosažením věku 18 let, která se považuje 

za dobu pojištění a započítává se proto plně, a to již od skončení povinné školní docházky), doba 

nezaměstnanosti, doba výkonu civilní služby, doba pobírání plného invalidního důchodu, doba pobírání 

dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti.  
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vyššího důchodu se zabýval i Nejvyšší správní soud, který v rozsudku 1370/2007 Sb. 

NSS konstatoval, že není zřejmá souvislost mezi výpočtem dávky důchodového 

pojištění a dávkami státní sociální podpory a že není porušeno žádné ustanovení Listiny 

základní práv a svobod, zejména právo na přiměřené hmotné zabezpečení, pokud výše 

důchodu nečiní alespoň „životní minimum“.   

Zvláštností v oblasti stanovení výše procentní výměry starobního důchodu je 

výpočet výměry, pokud vznikl pojištěnci nárok na důchod dle § 29 odst. 4 nebo 5 ZDP.  

Pokud vznikl nárok na starobní důchod dle § 29 odst. 4 ZDP, bude se při 

výpočtu procentní výměry starobního důchodu postupovat dle § 41 odst. 2 ZDP, tj. jako 

u invalidního důchodu v závislosti na stupeň invalidity (§ 35 odst. 1 ZDP). Zároveň zde 

platí, že v případě výpočtu dle § 41 odst. 2 písm. c) ZPD, tj. procentní výměra 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, se obdobně použije ustanovení § 34 

odst. 1 věta první a druhá ZDP
142

. Jako doplnění uvádím, že pokud bude poživatel 

starobního důchodu dle § 29 odst. 4 ZDP po vzniku nároku na tento důchod vykonávat 

výdělečnou činnost, nevzniká nárok na zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 

ZDP, neboť tuto možnost má pouze poživatel starobního důchodu přiznaného shodně 

s ustanovením § 29 odst. 1 až 3 ZDP. 

V případě vzniku nároku na starobní důchod dle § 29 odst. 5 ZDP je při výpočtu 

procentní výměry postupováno v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 ZDP, přičemž je 

zde umožněn dvojí způsob výpočtu důchodu. Obecné pravidlo výpočtu zakotvuje 

ustanovení § 35 odst. 2 písm. b) ZDP, procentní výměra je pak vypočtena dle § 34 odst. 

1 věty první ZDP. Pokud pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu požádá o 

stanovení dle § 35 odst. 2 písm. a) ZDP, náleží procentní výměra starobního důchodu 

přiznaného podle § 29 odst. 5 ZDP ve výši procentní výměry invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně na který zanikl nárok podle § 61b ZDP, tzn. dosažením věku 65 

let, resp. důchodového věku jeli vyšší jak 65 let. Podmínkou nároku na výplatu 

starobního důchodu vypočteného dle § 35 odst. 2 ZDP je souhlas s převedením částky 

ve výši 60 % prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního 

rozpočtu (§ 37a ZDP).  Zbývající část prostředků pojištěnce se použije na úhradu 

jednorázového pojistného z důchodového spoření (§ 15 odst. 3 ZDS).  

                                                 
142

 Výše procentní výměry za každý rok pojištění uvedeného v § 11 a § 13 odst. 1 do vzniku nároku na 

důchod činí 1,5 %, v případě, že se kryje s dobou důchodového spoření, pak 1,2%. 
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4.5.1.3. Výpočtový základ  

Výpočtový základ je jedním ze základních prvků procentní výměry, jímž se do 

ní  odráží výše příjmů a zaplacené pojistné. Výpočtový základ je dle ustanovení § 15 

ZDP vymezen jako osobní vyměřovací základ snížený dle stanovených redukčních 

hranic
143

 a zjišťovaný ke dni, od něhož se důchod přiznává.  

4.5.4. Osobní vyměřovací základ  

Osobní vyměřovací základ je § 16 ZDP vymezen jako průměrná měsíční výše 

výdělků dosažených v rozhodném období. Uvedený poměr je formulován jako součin 

koeficientu 30,4167
144

 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné 

období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období s tím, že vyloučené 

doby budou odečteny od počtu kalendářních dnů v rozhodném období.
145

 Pro stanovení 

osobního vyměřovacího základu jsou tedy podstatné tři prvky: 

- roční vyměřovací základ, 

- rozhodné období a 

- vyloučené doby.  

4.5.5. Roční vyměřovací základ  

Roční vyměřovací základ je vyjádřením součinu souhrnu všech vyměřovacích 

základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího 

základu. Pro výpočet ročního vyměřovacího základu je vycházeno se z vyměřovacích 

základů pojištěnce pro placení pojistného v jednotlivých letech rozhodného období.
146

 

Smyslem ročního vyměřovacího základu je vyjádřit reálnou hodnotu skutečného příjmu 

dosaženého v minulosti, jakou představuje v období před přiznáním důchodu, čehož je 

dosaženo použitím koeficientu nárůstu.  

                                                 
143

 K redukčním hranicím viz v kapitole 4.6.2. této rigorózní práce.  
144

 Tento koeficient vyjadřuje průměrný počet kalendářních dnů připadajících na jeden kalendářní měsíc 

v nepřestupném roce, tj. 365/12. 
145

 Při výpočtu osobního vyměřovacího základu (OVZ) se postupuje podle tohoto vzorce: 

OVZ = 30,4167 x úhrn RVZ 

                                KD- VD 

RVZ = roční vyměřovací základ za kalendářní rok spadající do rozhodného období 

KD = počet kalendářních dnů rozhodného období 

VD = počet vyloučených kalendářních dnů v rozhodném období 
146

 Výpočet ročního vyměřovacího základu lze znázornit vzorcem:  

RVZ = VZ x KNVVZ 
VZ = úhrn vyměřovacích základů pojištěnce v kalendářním roce 

KNVVZ = koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu platný pro příslušný 

kalendářní rok 
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Jako reakce na zavedení maximálních vyměřovacích základů pro pojistné, ke 

které došlo zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, bylo s účinností 

od 1. ledna 2008 stanoveno určité omezení pro výši ročních vyměřovacích základů. 

„Úhrn ročních vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok po roce 2007 totiž 

podle § 16 odst. 2 věty třetí nesmí být vyšší jak maximální vyměřovací základ pro 

pojistné stanovené pro tento rok. Zároveň byla stanovena výjimka pro osoby 

dobrovolně pojištěné, resp. i pro osoby, jejichž vyměřovací základ byl tímto 

ustanovením omezen, ale které přesto platily nad rámec tohoto omezení pojistné na 

dobrovolnou účast na důchodovém pojištění.“
147

 

4.5.1.6. Vyměřovací základ 

Vyměřovacím základem pojištěnce je vyměřovací základ stanovený pro placení 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Vyměřovací základ pro pojistné na důchodovém pojištění je definován v § 5 ZOPSZ 

jako úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o 

daních z příjmu
148

, které nejsou od této daně osvobozeny a které zaměstnanci 

zaměstnavatel zaúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, jenž zakládá účast na 

nemocenském nebo důchodovém pojištění.  

Do vyměřovacího základu pojištěnce se nezahrnují v ustanovení § 5 odst. 2 

zákona č. 582/1992 Sb. taxativně vymezené příjmy
149

. Do vyměřovacího základu se 

naopak zahrnují výnosy zúčtované zaměstnavatelem v souvislosti se zaměstnáním 

(např. odměny za pracovní pohotovost, náhrady mzdy, odměny poskytnuté k životnímu 

jubileu, věrnostní příspěvky) či odměna vyplácená pěstounům podle § 40a zákona        

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. Pro účely 

stanovení ročního vyměřovacího základu se do vyměřovacího základu pojištěnce 

zahrnují také náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející 

za pracovní úraz nebo nemoc z povolání dle zákoníku práce. 

                                                 
147

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 120. 
148

 Ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
149 Nehodnotí se např. náhrada škody podle zákoníku práce, odstupné, odchodné, věrnostní příplatek 

horníkům, odměny za vynálezy a zlepšovací návrhy (pokud jejich vytvoření a uplatnění nemělo 

souvislost s výkonem zaměstnání), jednorázová sociální výpomoc (poskytnutá k překlenutí mimořádné 

situaci vzniklé v důsledku živelné pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné 

mimořádně závažné události) nebo plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. 
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4.5.1.7. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu  

Koeficient nárůstu vystihuje poměr všeobecného vyměřovacího základu za 

kalendářní rok o dva roky předcházející roku přiznání důchodu vynásobený 

přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za 

který se roční vyměřovací základ vypočítává.
150

 „Koeficient nárůstu představuje 

„zreálnění“ příjmů dosahovaných v minulosti na stav co nejvíce se blížící roku přiznání 

důchodu. Hodnoty koeficientu nárůstu jsou různé pro jednotlivé roky rozhodného 

období, ale i pro stejné roky rozhodného období s odlišným rokem přiznání 

důchodu.“
151

 Nejnižší možná hodnota je 1 a použije se vždy za kalendářní rok přiznání 

důchodu a za rok předchozí, tzn. že za tyto roky se tak použijí skutečné, neupravené 

roční vyměřovací základy. 

Tab. č. 5 : Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu platné pro důchody 

přiznané v roce 2013 

rok rozhodného 

období 

koeficient nárůstu 

VVZ 

rok rozhodného 

období 

koeficient nárůstu 

VVZ 

1986 8,7326 2000 1,9187 

1987 8,5537 2001 1,7680 

1988 8,3630 2002 1,6475 

1989 8,1651 2003 1,5435 

1990 7,8769 2004 1,4475 

1991 6,8258 2005 1,3761 

1992 5,5735 2006 1,2909 

1993 4,4496 2007 1,2024 

1994 3,7534 2008 1,1118 

1995 3,1673 2009 1,0744 

1996 2,6750 2010 1,0553 

1997 2,4199 2011 1,0315 

1998 2,2136 2012 1,0000 

1999 2,0453 2013 1,0000 
Zdroj: Nařízení vlády o stanovení koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. 

                                                 
150

 Při vytvoření koeficientu nárůstu se postupuje podle  vzorce    KNVVZ = DK x PK  

 DK =  VVVZRDP – 2  PK = PMM RPD - 2   

             VVZ RR             PMM RPD – 1                                        

KNVVZ – koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

DK – dílčí koeficient 

PK – přepočítací koeficient 
VVZ – všeobecný vyměřovací základ 

RPD – rok přiznání 

RPD – 2 – kalendářní rok předcházející o dva roky RPD 
RPD – 1 – kalendářní rok předcházející o jeden rok RPD 

RR – rozhodný rok (kalendářní rok, za který se přizpůsobuje roční vyměřovací základ daného pojištěnce) 

PMM – průměrná měsíční mzda za 1. pololetí příslušného kalendářního roku  
151

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 144. 
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4.5.8. Všeobecný vyměřovací základ 

Pod pojem všeobecného vyměřovací základ je prezentována průměrná měsíční 

mzda zjištěná Českým statistickým úřadem za kalendářní rok. Hodnotu všeobecného 

vyměřovacího základu stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí prováděcím 

předpisem
152

 v souladu s ustanovením § 108 odst. 1 ZDP každoročně do 30. září 

následujícího kalendářního roku, s platností od 1. ledna kalendářního roku následujícího 

po vyhlášení ve výši zjištěné Českým statistickým úřadem – jedná se tedy o údaje dva 

roky zpětně. Výše všeobecného vyměřovacího základu nesmí být nižší než hodnota 

z předchozího roku. Oproti hodnotám koeficientů platí výše všeobecného vyměřovacího 

základu trvale a je použitelná i pro následující roky.  

Vzhledem k tomu, že rozhodné období zahrnuje i roky před účinností ZDP, jsou 

všeobecné vyměřovací základy určeny nařízením vlády č. 227/1995 Sb., a to na základě 

zmocnění obsaženém v ustanovení § 107 ZDP. Do 31. prosince 2010 pak výši 

všeobecného vyměřovacího základu stanovovala vláda svými nařízeními.   

Tab. č. 6:  Všeobecný vyměřovací základ (v Kč) 

za rok VVZ v Kč za rok VVZ v Kč 

1986 2 964 2000 13 490 

1987 3 026 2001 14 640 

1988 3 095 2002 15 711 

1989 3 170 2003 16 769 

1990 3 286 2004 17 882 

1991 3 792 2005 18 809 

1992 4 644 2006 20 050 

1993 5 817  2007 21 527 

1994 6 896 2008 23 280 

1995 8 172 2009 24 091 

1996 9 676 2010 24 526 

1997 10 696 2011 25 093 

1998 11 693 2012 25 695 

1999 12 655  2013 25 903 
Zdroj: Nařízení vlády o stanovení všeobecného vyměřovacího základu. 

 

4.5.1.9. Přepočítací koeficient  

Přepočítací koeficient je vyjádřen podílem průměrné měsíční mzdy zjištěné 

Českým statistickým úřadem za první pololetí kalendářního roku, který o rok předchází 

roku přiznání důchodu a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, 
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 Jedná se o reakci na zákon č. 220/2011 Sb., který změnil stávající pravidlo, že výše všeobecného 

vyměřovacího základu je obsažena v nařízení vlády.  
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který předchází roku přiznání o dva roky. „Záměrem přepočítacího koeficientu je 

přizpůsobit hodnoty minulých příjmů období, kdy se o důchodu rozhoduje.“
153

  

4.5.1.10. Rozhodné období 

Rozhodné období definuje § 18 ZDP jako období, za které se sledují příjmy 

dosažené pojištěncem pro stanovení jeho osobního vyměřovacího základu. Tento 

časový úsek je vymezen na jedné straně rokem, který bezprostředně následuje po roce, 

ve kterém pojištěnec dosáhnul věku 18 let, a na druhé stejně kalendářním rokem 

bezprostředně předcházejícím roku přiznání důchodu. Ještě před 30. zářím 2011 bylo 

rozhodné období stanoveno jako 30tileté období po účinnosti ZDP, ke kterému mělo 

v plné délce dojít nejdříve v roce 2016. Zákonem č. 220/2011 Sb. byla změněna 

základní koncepce rozhodného období tím směrem, že se budou prakticky zjišťovat 

celoživotní příjmy pojištěnce pro stanovení procentní výměry jeho důchodu. I 

v ostatních zemích Evropské unie lze vypozorovat dlouhodobý trend v prodlužování 

rozhodného období, ze kterého je počítán důchod, a to až na období zahrnující celou 

pracovní kariéru nebo na délku zahrnující podstatnou část pracovní kariéry, jinými 

slovy zahrnující celoživotní příjmy.
154

 Zároveň je stanoveno několik odlišných situací, 

během nichž je rozhodným období jiné období.  

Na základě věty první § 18 odst. 4 ZDP lze dovodit, že rozhodné období začíná 

zpravidla rokem 1986 a končí zpravidla kalendářním rokem před rokem přiznání 

důchodu. 

Rozhodné období má obsahovat aspoň 5 kalendářních roků s vyměřovacím 

základem, v opačném případě dochází k jeho postupnému prodlužování před rok 1986 

tak, aby zahrnovalo ještě jeden rok s vyměřovacím základem. Zároveň však nadále platí 

hranice věku 18 let, rozhodné období tedy lze prodloužit pouze do kalendářního roku, 

který bezprostředně následuje po roce dosažení tohoto věku. Rozhodné období 

vzhledem k výše uvedenému (zejména v důsledku stanovených hranic) může obsahovat 

i nižší počet let než je běžně určeno. Pokud je však v rozhodném období alespoň 5 

kalendářních let s vyměřovacími základy, neprodlužuje se rozhodné období před rok 
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 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové pojištění v České republice. 7. vyd., Olomouc: ANAG, 2012,        

str. 108. 
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 BISKUP, J. Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu, Národní pojištění. 2008, č. 10, str. 16 
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1986, a to ani v případě, že v některém z těchto kalendářních let trvala vyloučená doba 

po celý rok
155

. 

Zákonem č. 306/2008 Sb. byl do § 18 odst. 4 druhé věty vložen do závorky 

vedle odst. 3 i odst. 8 § 16 ZDP. Tato zdánlivá drobnost má však velké důsledky pro 

určení rozhodného období. Pokud si pojištěnec v souladu s § 16 odst. 8 ZDP zvolí 

přihlédnutí k vyloučené době místo vyměřovacího základu, stane se tím pádem tento 

rok rokem bez vyměřovacího základu a bude to mít za následek postup podle § 18 odst. 

2 ZDP, tedy překročení roku 1986.
156

 

Co se týká prodlužování rozhodného období, domnívám se, že má kladný vliv na 

výdaje systému. Na druhou stranu ale může negativně působit na výši procentní výměry 

důchodu - čím je rozhodné období delší, tím výraznější vliv mají ve vyměřovacím 

základu také příjmů z počátku pracovní kariéry, kdy jsou obvykle v nižší výši, a to i 

přes skutečnost, že je tato situace kompenzována koeficientem nárůstu.   

4.5.1.11. Vyloučené doby 

Vyloučenými dobami se rozumí časové úseky, které se při stanovení 

vyměřovacího základu nezahrnují do rozhodného období. Za funkci vyloučených dob 

lze považovat zachování hodnoty výpočtového základu i za situace, kdy neměl 

pojištěnec po určitou dobu a z určitých důvodů příjem započitatelný do vyměřovacího 

základu, tedy „nerozmělnit“ průměr výdělků. Použitím vyloučených dob tedy dojde ke 

„zhuštění“ rozhodného období. V případě, kdy by byly zahrnuty „příjmově prázdné“ 

doby (doby, v nichž pojištěnec nedosahoval příjmy) do výpočtu důchodu, docházelo by 

ke snížení výsledné částky.
157

  

Nicméně pokládám za nutné zde připomenout, že vyloučit lze pouze dny, během 

nichž došlo k důvodům, které jsou jako vyloučené doby označené v § 16 odst. 4 ZDP. 

K vyloučeným dobám se přihlíží při stanovení osobního vyměřovacího základu.  

Ode dne účinnosti ZDP platí vyloučené doby definované v ustanovení § 16 odst. 

4 ZDP. Pro případ souběhu doby pojištění s vyloučenou dobou platí přednost hodnocení 
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 Tento názor byl potvrzen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu R 649/2005 Sb. NSS, který 

jednoznačně určil, že k rozšíření rozhodného období před rok 1986 bude přistupováno pouze v případě, že 

období od roku 1986 do roku předcházejícího roku přiznání důchodu nebylo nalezeno 5 kalendářních let 

s vyměřovacími základy. 
156

VOŘÍŠEK, V. Zákon o důchodovém pojištění – komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 147. 
157

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, C.H.Beck 2013, kap. XII.: RYBA, J., VOŘÍŠEK, V., PŘIB, J., str. 151. 
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doby pojištění. Za vyloučenou dobu tudíž nelze považovat dobu, kdy měl pojištěnec 

v době účasti na pojištění započitatelný příjem a zároveň získal vyloučené doby.  

Z ustanovení § 16 odst. 4 ZDP vyplývá, že takto nelze hodnotit dobu, která se kryje 

s dobou účasti OSVČ, dobou pojištění, kdy měl pojištěnec příjmy započitatelné do 

vyměřovacího základu, dobou dobrovolné účasti na pojištění, za kterou bylo zaplaceno 

pojistné, a dobou, za kterou náleží náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání a náhrada za ztrátu na služebním 

příjmu po skončení neschopnosti k službě. Pojištěnec si však může v souladu s § 16 

odst. 8 ZDP zvolit, aby v určitých obdobích bylo přihlédnuto k vyloučené době místo 

vyměřovacího základu či naopak.  

Vyloučenými dobami jsou téměř všechny náhradní doby a považuje se za ně:  

- pobírání dávek nemocenského pojištění, nahrazující příjem z výdělečné 

činnosti,
158

 

- pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. plného 

invalidního, nebo starobního důchodu, včetně pobírání obdobných dávek ze 

zahraničí, 

- po které nelze zjistit výši vyměřovacího základu
159

 pojištěnce, který byl 

poplatníkem pojistného na pojištění,
160

  

- výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR a civilní služby, 

- účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s) ZDP, 

- studia na střední nebo vysoké kole v České republice, a to po dobu prvních 6 let 

tohoto studia po dosažení věku 18 let, 

- nezaměstnanosti zakládající účast podle § 5 odst. 1 písm. n) a y) ZDP, 

- teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání osob se zdravotním postižením, 

                                                 
158

 Jedná se o :  
- dobu dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní 

neschopnost vznikla nejpozději v poslední pracovní den ochranné lhůty  

- dobu karantény nařízené podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, 

nejde-li o osoby, které nemají nárok na ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů, 

případně 16, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které 

neukončilo povinnou školní docházku 

- dobu před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost u důvodu těhotenství, nejdříve však 

od začátku osmého týdne před očekávaným porodem do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu 
159

 Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu uveřejněného pod č. 2478/2012 Sb. NSS se za vyloučenou 

dobu považuje před 1. lednem 1996 také doba pojištění, v níž nelze zjistit výši jeho hrubého výdělku ve 

smyslu § 16 odst. 3 věty první ZDP. 
160

 V případě, kdy pojištěnec vykonává více činností zakládajících účast na důchodovém pojištění a aspoň 

z jedné z nich lze zjistit výši vyměřovacích základů, nelze vyloučenou dobu zohlednit. 
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- ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu v případech 

uvedených v § 18 odst. 2 a 3 ZDP (důchody přiznané v období okolo 18. roku 

věku), 

- za něž byly vyplaceny nižší mzdy než náležely na základě zákona o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

- za které v případě uvedeném v § 11 odst. 2 ZDP nebyla náhrada mzdy, platu 

nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení 

pojistného přiznáno soudem (neplatné ukončení pracovního poměru) 

- pobírání tzv. předdůchodu
161

 do dosažení důchodového věku dle § 32 ZDP, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené § 22 odst. 4 nebo 23 odst. 6 ZODPS    

(s účinností od 1. ledna 2013) 

 

Za období před účinností ZDP zůstávají v platnosti vyloučené doby podle 

předpisů tehdy platných.
162

 Tyto doby se vylučují v plném rozsahu, s výjimkou souběhu 

vyloučené doby a doby s vyměřovacím základem, a pokud pojištěnec vykonával před   

1. lednem 1996 dvě nebo více pracovních poměrů, ve kterých se vyloučené doby 

vyskytovaly pouze u jednoho z nich. U hodnocení těchto dob je postupováno dle § 3a 
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 Starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně 

stanovenou výší důchodu dle ZODPS.  
162

 Ustanovení § 12 odst. 7 – 9 vyhlášky MPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení. Vyloučenými dobami před 1. lednem 1996 byly: 
- doba služby v českých nebo československých ozbrojených silách, pokud tato doba není hodnocena 

jako služba vojáka z povolání, resp. doba jiné vojenské služby 

- doba odbojové činnosti včetně věznění (internace) z politických, národnostních nebo rasových důvodů 

v době nesvobody 

- doba nezaměstnanosti 

- doba, po kterou žena pečovala o dítě ve věku do čtyř let nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené 

nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v zařízení pro takové děti 

s celoročním nebo týdenním pobytem 

- doba, po kterou měl občan nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo podporu při 

ošetřování člena rodiny, doba po kterou byl muži z důvodu péče o dítě poskytován příspěvek   

- doba odborného školení 

- doba pobírání invalidního důchodu nebo dávky, která se od 1. ledna 1957 považuje za invalidní 

důchod 

- doba přípravy pro pracovní uplatnění za podnížek stanovených prováděcím předpisem (§ 8 VSZ) 

- doba pobírání částečného invalidního důchodu, po kterou byl vyplácen příspěvek před umístěním do 

zaměstnání 

- doba osobní péče o blízkou osobu, která byla převážně nebo úplně bezmocná a nebyla umístěna 

v ústavu sociální péče nebo v obdobném zdravotnickém zařízení 

- doba, o kterou byl občanu se změněnou pracovní schopností, který nebyl poživatelem částečného 

invalidního důchodu, vyplácen příspěvek před umístěním do zaměstnání 

- doba pracovního volna bez náhrady příjmu účastnil studia při zaměstnání a kombinovaného studia 

- doba soustavné přípravy na budoucí povolání 

- doba, po kterou byl poskytován vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

- doba zaměstnání v cizině, nejde-li o pracovníky v zahraničí a o doby za které bylo zaplaceno pojistné 

- doba výkonu civilní služby 
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PV, a to tak, že u zaměstnání, ve kterém není vyloučená doba, se vyměřovací základ 

přepočte s ohledem na dobu pojištění bez vyloučených dob, které dále nebudou uvedeny 

ani u jednoho ze zaměstnání.   

Vzhledem k tomu, že z hlediska výše důchodu bylo nepříznivé v čase, který je 

považován za vyloučenou dobu zároveň pracovat na kratší úvazek s nižšími příjmy, 

došlo s účinností od 1. lednem 2010 ke změně tohoto pravidla zákonem č. 306/2008 Sb. 

a vložením odst. 8 do § 16 ZDP. Pojištěnec, který byl účasten pojištění jako OSVČ 

může požádat
163

, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a) až j) ZDP považovaly za 

vyloučené, i když dosáhnul v daném období příjmy
164

, které pak nebudou do 

vyměřovacího základu zahrnuty.  

Některé z těchto vyloučených dob se však nezohledňují v celém rozsahu a 

zároveň došlo ke dvěma úpravám druhů dob, které se vylučují pouze v omezeném 

rozsahu. Nyní lze tedy s ohledem na vývoj ustanovení § 16 odst. 5 ZDP rozlišit 3 

období, které se nad 1825 vyloučených dnů (5 let) omezí na polovinu: 

- 1. ledna 1996 – 30. června 2007 - doba studia, teoretické a praktické přípravy 

pro zaměstnání osoby se zdravotním postižením a doby péče o dítě a 

bezmocnou osobu  

- 1. července 2007
165

 – 31. prosince 2009 – doba péče o dítě do 4 let věku a 

doba studia, teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání osoby se 

zdravotním postižením 

-  od 1. ledna 2010 - doba studia a teoretické a praktické přípravy pro 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením 

                                                 
163

 Toto právo může uplatnit jak při sepisování žádosti o důchod (dle § 83 odst. 3 ZOPSZ), tak po 

obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu (dle § 86 odst. 5 ZOPSZ), přičemž tuto volbu může ještě změnit. 
164

 S ohledem na nejasnosti, které ustanovení § 16 odst. 8 ZDP způsobovalo, byla s účinností od 1. ledna 

2011 zákonem č. 364/2011 Sb. vložena do uvedeného ustanovení také definice dosaženého příjmu. Jako 

dosažený příjem je tedy považován příjem zúčtovaný a u OSVČ se jejich příjmem dosaženým v období, 

který se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné za 

kalendářní rok, v něm je vyloučená doba dle § 16 odst. 4 písm. a) až j) ZDP.  
165

 Na základě zákona č. 152/2007 Sb. 
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4.6. Činitelé ovlivňující výši starobního důchodu 

4.6.1. Výběr vhodného data odchodu do důchodu 

V souvislosti s přiznáním důchodu je zřejmá existence tří základních časových 

okamžiků:  

 dnem vzniku nároku na důchod je den splnění poslední podmínky stanovené 

ZDP pro nárok na důchod 

 dnem vzniku nároku na výplatu důchodu je den podání žádosti o přiznání nebo 

výplatu důchodu poté, co byly splněny podmínky pro vznik nároku na důchod 

 dnem přiznání důchodu je nejdříve den splnění podmínek pro vznik nároku na 

důchod nebo den pozdější, byla-li podána žádost o přiznání důchodu.  

 

Důchod lze tedy přiznat do budoucna i zpětně. Při zpětném přiznání starobního 

důchodu je nedřívějším možným datem den splnění podmínek nároku na důchod, 

v případě předčasného důchodu jej lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti na 

okresní správě sociálního zabezpečení. Důchod bude pojištěnci přiznán v případě, kdy 

si o něj požádal a splnil zákonné podmínky, a to i přesto, že nemá nárok na jeho 

výplatu.  Důvodem pro nepřiznání výplaty důchodu může být zejména výdělečná 

činnost (předčasný starobní důchod dle § 31 ZDP do dosažení důchodového věku), 

žádost pojištěnce nebo souběh s jiným přiznaným důchodem, jehož procentní výměra je 

vyšší (§ 59 ZDP). Ode dne splnění podmínek pro výplatu pak může následně požádat o 

uvolnění výplaty důchodu. 

V případě volby vhodného data bude podstatný samotný den přiznání starobního 

důchodu, neboť ten je rozhodující pro výpočet výše důchodu s ohledem na použití 

stanovených kritérií výpočtu. Nejvíce patrný rozdíl bude mezi 31. prosincem 

kalendářního roku a 1. lednem následujícího kalendářního roku. Za situace, kdy bude 

důchod přiznán ke konci roku, budou použity pro výpočet důchodu hodnoty platné pro 

tento kalendářní rok a nebude hodnocen vyměřovací základ dosažený v roce přiznání 

důchodu, na druhé straně bude v případě valorizace důchod zvyšován od lednové 

splátky. V případě, kdy bude důchod přiznán až ke druhému datu, tj. k 1. lednu, dojde 

ke zhodnocení vyměřovacího základu za rok předcházející a budou použita kritéria pro 

rok přiznání, důchod však již nebude pro tento rok v pravidelném termínu valorizován.   



 89  

Správná volba data přiznání důchodu má výrazný podíl na výši důchodu 

s ohledem na získání celých období pro výpočet, neboť za jeden rok pojištění pro 

zvýšení procentní výměra o 1,5 %, resp. 1,2 % výpočtového základu, je nutné získat 

celých 365 dní, resp. 366 dnů pojištění. Z výše uvedeného vyplývá, že za situace, kdy 

do získání celého období nějaký den pojištění chybí, nelze tuto dobu hodnotit jako celý 

rok pojištění.  Analogicky se posuzuje i zvyšování procentní výměry za každých 90 

kalendářních dní výdělečné činnosti, neboť i v tomto případě musí jít o celých 90 

kalendářních dní. Nevyužité dny lze ale na rozdíl od hodnocení kalendářního roku 

přičíst k době pojištění, pokud se tímto krokem získá celý rok pojištění. Také v případě 

předčasného starobního důchodu je volba data přiznání důchodu velmi podstatným 

prvkem. Jednak je datum rozhodující pro samotný vznik nároku na tento důchod, a to 

s ohledem na chybějící dobu do dosažení důchodového věku v maximálním rozsahu 3, 

resp. 5 let.  Současně je datum přiznání předčasného starobního důchodu podstatné pro 

snižování procentní výměry, ke které dochází za každých i započatých 90 kalendářních 

dnů a znamená to, že ke snížení o další započaté období dojde i v případě jediného dne 

přesahujícího 90 kalendářních dnů.   

Volba vhodného data přiznání důchodu je podstatná také v souvislosti k 

poměrně častým změnám některých pravidel ZDP, kdy platí obecná zásada, že o 

nárocích na důchody (vznik, výplata, důchodový věk) se rozhoduje podle pravidel 

platných v době vzniku nároku na důchod.  

4.6.2. Redukční hranice 

Pro účely určování výše dávky důchodového pojištění se berou v potaz veškeré 

příjmy pojištěnce, které tvoří vyměřovací základ pro placení pojistného (§ 5 – 5a 

zákona č. 589/1992 Sb.). Vyšší příjmy se však zohledňují jen v omezeném rozsahu, a to 

použitím tzv. redukčních hranic.  

Výpočtový základ je stanoven tak. Že se z osobního vyměřovacího základu 

hodnotí do výše, která nepřevyšuje 1. redukční hranici, plně a část převyšující 1. až 3. 

redukční hranici, se započítá ve sníženém rozsahu dle § 15 odst. 2 ZDP.  

Výši redukčních hranic upravovala vláda na základě zmocnění § 107 odst. 2 

ZDP ve znění účinném do 29. září 2011. Vývoj redukčních hranic je uveden 

v následující tabulce č. 7.  
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Tab. č. 7: Výše redukčních hranic do 29. září 2011 (v Kč) 

Pro důchody 

přiznané v roce 

První redukční 

hranice v Kč 

Druhá redukční 

hranice v Kč 

Právní předpis 

1996 5 000 10 000 Zák. č. 155/1995 Sb. 

1997 5 600 11 200 Nař. vl. č. 255/1996 Sb. 

1998 5 900 11 800 Nař. vl. č. 254/1997 Sb. 

1999 6 100 13 000 Nař. vl. č. 234/1998 Sb. 

2000 6 300 14 200 Nař. vl. č. 228/1999 Sb. 

2001 6 600 15 300 Nař. vl. č. 375/2000 Sb. 

2002 7 100 16 800 Nař. vl. č. 346/2001 Sb. 

2003 7 400 17 900 Nař. vl. č. 439/2002 Sb. 

2004 7 500 19 200 Nař. vl. č. 338/2003 Sb. 

2005 8 400 20 500 Nař. vl. č. 521/2004 Sb. 

2006 9 100 21 800 Nař. vl. č. 414/2005 Sb. 

2007 9 600 23 300 Nař. vl. č. 462/2006 Sb. 

2008 10 000 24 800 Nař. vl. č. 257/2007 Sb. 

2009-2010 10 500 27 000 Nař. vl. č. 265/2008 Sb. 

2011 (do 29. září) 11 000 28 200 Nař. vl. č. 283/2010 Sb.   

Zdroj: uvedené právní předpisy. 

 

Zásadní změnou v problematice redukčních hranic se stal nález Ústavního soudu 

vyhlášený pod č. 135/2010 Sb. ze dne 23. března 2010
166

. Ústavní soud shledal 

ustanovení § 15 ZDP za protiústavní, neboť ve svých důsledcích a v kombinaci 

s ostatními parametry a stávající konstrukcí důchodového systému dostatečně 

negarantuje ústavně zaručené právo na přiměřené hmotné zabezpečení dle článku 30 

odst. 1 LZPS. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud zrušil s účinností od 30. září 

2011
167

 ustanovení § 15 ZDP. Ústavní soud přitom nezpochybnil princip mezigenerační 

solidarity a existující důchodový systém v podstatě akceptoval. Zároveň však 

konstatoval, že princip solidarity nemůže potlačit princip zásluhovosti takovou měrou, 

aby došlo k neakceptovatelnému nepoměru mezi výší odvedeného pojistného a 

vyměřeného důchodu.  

                                                 
166

 Žalobce uplatnil u Krajského soudu žalobu, jíž napadl výši svého důchodu, neboť činí pouze 19 % 

z jeho předdůchodových příjmů, zatímco průměrná výše důchodů činila v roce 2004 44 % hrubého, resp. 

57 % čistého příjmu. Krajský soud v Ostravě konstatoval, že „stanovené redukční hranice a procentní 

sazby nesou znaky čiré libovůle zákonodárce“. V této souvislosti Krajský soud konstatoval, že redukce by 

měla byt pro všechny pojištěné osoby stejná s tím, že právní stát se nemůže prohlašovat za nositele 

pojištění a současně vybrané prostředky rozdělovat způsobem, že pojištěncům, kteří do systému přispěli 

nejvíce, nezaručuje mnohdy ani 20 % jejich původního měsíčního přijmu, ze kterého bylo pojistné 

vybráno. Ustanoveni § 15 ZDP je tak podle názoru Krajský soud v rozporu s článkem 1 odst. 1 Ústavy, 

jakož i s článkem 1 LZSP, neboť podle názoru Krajského soudu zjevně nepřiměřeným způsobem 

diskriminuje značnou část pojištěných a zakládá nerovné zacházení. Dále Krajský soud vyslovil názor, že 

„relace mezi zaplaceným pojistným a plněním není zřetelná a přiměřena – zejména aplikace druhé 

redukční hranice vede k podstatnému snížení dávky, což vede k poškození pojištěnců s vyššími příjmy.“ 

Následně Krajský soud postoupil případ Ústavnímu soudu.  
167

 Při stanovení data účinnosti nálezu přihlédl Ústavní soud zejména k tomu, že se připravovaly 

předčasné volby a k časové náročnosti přípravy nové právní úpravy.  
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Současně bylo konstatováno, že k realizaci nálezu Ústavního soudu nelze 

přistupovat tak, že se přijme na první pohled jednoduché řešení, které by spočívalo ve 

formální změně, např. v tom, že by se zrušilo pojistné nebo by se přejmenovalo na 

zvláštním názvem označenou daň, aniž by se změnily jeho prvky (tj. poplatnici, 

vyměřovací základy, sazby atd.), a důchodový systém by byl plně financován z daní s 

tím, že by tak přestala existovat vazba na nález Ústavního soudu. Dle názoru Ústavního 

soudu se musí v konstrukci výpočtu důchodů více promítnout princip zásluhovosti. Při 

hledání možného řešení je třeba postupovat s přihlédnutím k mezinárodnímu právu a 

úmluvám. Konkrétní návrh tedy neměl jakýmkoliv způsobem porušovat závazky ČR 

vyplývající z mezinárodních úmluv. Ústavní soud ponechal otázku konstrukce výpočtu 

důchodu plně v rukách zákonodárce a dal současně prostor nejen pro úpravu parametrů 

redukčních hranic (v důsledku zrušeni § 15 ZDP), ale i pro realizaci dalších opatření, 

které by zvýšily ekvivalenci v důchodovém systému obecně.  

Vzhledem ke konstatování Ústavního soudu, že konstrukce výpočtu důchodu 

zakotvující dvě redukční hranice ve stávajících výších za existence systému odvodů do 

důchodového pojištění bez efektivního zastrojování vytváří výrazné disproporce mezi 

výší příspěvku do pojistného systému, výší příjmů a výší přiznaného důchodu u části 

pojištěnců, čímž se porušuje čl. 1 a 3 odst. 1 Listiny, je třeba přistoupit k výraznému 

snížení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. Zároveň nadále platí, že 

nálezy Ústavního soudu mají účinky pouze do budoucna, tzn., že na již vyměřené 

důchody nález Ústavního soudu nemá vliv, a proto se již přiznané důchody nemusí 

přepočítávat. 

Obecnost nálezu Ústavního soudu neumožňoval nalezení pouze jednoho řešení 

na expertní úrovni, ale byla třeba učinit politická rozhodnuti, na základě kterých bylo 

sestaveno konkrétní technické řešení. Výsledkem vládního rozhodnutí je zákon              

č. 220/2011 Sb., který nepředstavuje pouhou realizaci uvedeného nálezu Ústavního 

soudu, ale další parametrické změny důchodového pojištění. Výsledkem je zachování 

ekvivalence u nejnižších příjmových skupin a posílení ekvivalence nejvyšších 

příjmových skupin za cenu mírného oslabení ekvivalence u široké střední příjmové 

skupiny při zachování celkové finanční neutrality.
168

 

                                                 
168

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 111 - 112. 
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S ohledem na výše uvedené tedy s účinností od 30. září 2011 zní ustanovení § 15 

ZDP tak, že dle odst. 1 a 2 výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu 

dle pravidel uvedených v tab. č. 8. 

Tab. č. 8: Hodnocení výpočtového základu s ohledem na redukční hranice (v %) 

Časové období do 1. reduk. 

hranice 

do 2. reduk. 

hranice 

do 3. reduk. 

hranice 

nad 3. reduk. 

hranici 

30.9.2011-31.12.2011 100 % 29 % 13 % 10 % 

2012 100 % 28 % 16 % 8 % 

2013 100 % 27 % 19 % 6 % 

2014 100 % 26 % 22 % 3 % 

po 2014 100 % 26 % - - 

Zdroj: ustanovení § 15 ZDP 

Redukční hranice jsou definovány v ustanovení § 15 odst. 3 ZDP, a to s ohledem 

na průměrnou mzdu. Za průměrnou mzdu je dle § 15 odst. 4 ZDP považována částka, 

která je vypočtena jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, 

který o dva předchází kalendářnímu roku, pro která se průměrná mzda zjišťuje a 

přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. 

Současně je stanoveno pravidlo, že průměrná mzda za kalendářní rok nesmí být nižší 

než průměrná mzda stanovení pro bezprostředně předcházející kalendářní rok. První 

redukční hranice tedy činí 44 % průměrné mzdy, druhá redukční hranice 116 % 

průměrné mzdy a třetí redukční hranice 400 % průměrné mzdy. Výše redukčních hranic 

s ohledem na průměrnou mzdu jsou uvedeny v tab. č. 9. Z hlediska de lege ferenda 

s účinností od 1. ledna 2015 budou pouze dvě redukční hranice, přičemž první bude 

činit 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy.  

Tab. č. 9: Výše redukčních hranic po 30. září 2011 (v Kč) 

Časové období 1. redukční 

hranice 

2. redukční 

hranice 

3. redukční 

hranice 

Právní předpis 

(vyhláška MPSV) 

30.9.2011-31.12.2011 10 886 28 699 98 960 č. 226/2011 Sb. 

2012 11 061 29 159 100 548 č. 286/2011 Sb. 

2013 11 389 30 026 103 536 č. 324/2012Sb.  

2014 11 415 30 093 103 768 č. 296/2013 Sb.  
Zdroj: uvedené vyhlášky MPSV. 
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4.6.3. Minimální a maximální výše důchodu  

Základní výměra je stanovena pevnou částkou a je pro všechny důchody stejná, 

nelze tedy hovořit o maximální či minimální výši. Částky základní výměry důchodů již 

vyplácených se zvyšují o stejnou částku na základě vyhlášek MPSV, k jehož vydávání 

jsou zmocněni ustanovením § 108 odst. 2 písm. b) ZDP, a to v souladu s pravidly § 67 

ZDP o zvyšování důchodů
169

.  

Výše procentní výměry činí minimálně částku 770 Kč měsíčně, která je shodná 

pro všechny dávky starobního důchodu, maximální výše procentní výměry stanovena 

dle ZDP není.
170

 Analogicky jako u základní výměry dochází ke zvyšování procentní 

výměry již přiznaných důchodů, a to vyhláškami MPSV. 

4.6.4. Souběh dávek důchodového pojištění 

Dle ZDP je v některých případech možný souběh více dávek důchodového 

pojištění, neboť pojištěnec splnil jak podmínky pro nárok tak pro jejich výplatu.  Toto 

se však nevztahuje na situaci, kdy vznikne nárok na více důchodů, ale rozhodujícím 

okamžikem bude vznik nároku na jejich výplatu. Pobírání jednoho důchodu, během nějž 

vznikne nárok na jiný důchod, o jehož přiznání však nepožádá, nebude ve smyslu § 59 

ZDP považováno za souběh důchodů. Současně tento souběh výrazně ovlivňuje 

celkovou výši vyplácených dávek, neboť jsou-li splněny zákonné podmínky pro výplatu 

více důchodů, je s ohledem na druh a typ důchodu výplata druhého a dalšího důchodu 

omezena nebo zcela vyloučena. 

ZDP v § 58 rozlišuje dva základní principy v rámci souběhu důchodů. „Jde - li o 

souběh důchodů přímých, vyplácí se pouze důchod vyšší, nárok na důchod, který se 

nevyplácí, zanikne dnem úpravy výplat. Takto zaniklý důchod se neobnoví ani v situaci, 

kdy výplata vypláceného vyššího důchodu nenáleží.“
171

 Pokud by nastala situace, že 

oba důchody náleží ve stejné výši, je na volbě poživatele důchodu, který mu má být 

nadále vyplácen. U starobního důchodu může k této situaci dojít při souběhu dvou 

důchodů starobních, a to obecného a předčasného důchodu dle § 30 ZDP. Naopak 

                                                 
169

 Více viz kapitola zvyšování důchodu 4.6.6. této rigorózní práce. 
170

 ZSZ stanovil nejvyšší výměru starobního důchodu v závislosti na vykonávaném zaměstnání (zařazení 

v pracovní kategorii) v rozmezí 2 800 – 3 800 Kč měsíčně (§ 24 ZSZ s účinností do 31. prosince1995). 
171

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové pojištění v České republice. 7. aktualizované vyd., Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 275. 
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souběh obecného a předčasného důchodu přiznaného dle § 31 ZDP je ze zákona 

vyloučen, neboť přiznáním tohoto důchodu je vyloučena možnost požádat o obecný 

starobní důchod (§ 31 odst. 3 ZDP). S účinností od 1. ledna 2010 je pak možný souběh 

starobního důchodu, kterým byl přiznán dle § 61a ZDP v důsledku transformace 

invalidního důchodu při dosažení věku 65 let na starobní důchod a obecného starobního 

důchodu. V takovém případě se však již nepřehodnocuje stávající úprava výše důchodů 

pro jejich souběh (§ 61a odst. 4 ZDP). 

K souběhu nároku na více důchodů může dojít také v případě starobního a 

invalidního důchodu. Ustanovení § 58 ZDP se však neuplatní v případě změny stupně 

invalidity, neboť se bude stále jednat o jeden druh důchodu, bez ohledu na stupeň 

invalidity. Zároveň při změně stupně invalidity nedochází k přiznávání nového 

invalidního důchodu, ale v souladu s § 41 odst. 3 ZDP se změní výše invalidního 

důchodu. Zvláštní úprava se pak uplatní v okamžiku, kdy dojde ke změně stupně 

invalidity a nově je vyplácený invalidní důchod nižší než starobní důchod, který se 

nevyplácí anebo zanikne – li nárok na důchodu, který se vyplácí. Druhou zmíněnou 

situací je již popsaná transformace invalidního důchodu na starobní důchod dle § 61a 

ZDP, kdy je třeba kromě výše starobního důchodu vzít v úvahu též to, že přiznáním 

starobního důchodu zanikne ve smyslu § 390 ZP nárok na rentu
172

. 

Zcela jiná pravidla se uplatňují v případě souběhu důchodů přímých a 

pozůstalostních, kde na rozdíl od souběhu přímých důchodů není výplata nižšího 

důchodu zcela vyloučena, je pouze omezena a nárok na druhý, resp. další důchod 

nezaniká. Analogicky platí stejné pravidlo v případě, kdy se vyšší důchod nebude 

vyplácet pro nesplnění podmínek na výplatu, neboť se nebude jednat o souběh důchodů. 

Nejvyšší důchod se při tomto typu souběhu vyplácí v plné výši a z ostatních pouze 

polovina procentní výměry.
173

 V případě starobního důchodu lze uvažovat pouze 

souběhu s důchodem vdovským či vdoveckým, je téměř nepředstavitelné, že by starobní 

důchodce byl zároveň nezaopatřeným dítětem.  

Vzhledem k tomu, že je v souladu s § 37 odst. 1 ZDP možné vyplácet starobní 

důchod ve výši poloviny, je pro účely souběhu nároků na výplatu důchodů vycházeno z 

                                                 
172

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze spis. zn. 6 Cdo 127/94, zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek NS pod číslem R 35/1996. 
173

 Souběh více než dvou důchodů je možný, aspoň jeden z nich ale vždy bude pozůstalostní, souběh tří a 

více přímých důchodů je vyloučen pojmově.  
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plné výše starobního důchodu bez ohledu na skutečnost, že je pobírán v poloviční výši 

(§ 59 odst. 1 věta první ZDP). Důvodem této úpravy je dle mého názoru, aby 

nedocházelo k úpravě výše důchodů pro souběh pouze z toho důvodu, že se starobní 

důchod při výdělečné činnosti vyplácen ve výši jedné poloviny.  

4.6.5. Souběh starobního důchodu a výdělečné činnosti 

Při řešení problematiky souběhu starobního důchodu s výdělečnou činností je 

třeba rozlišit dvě základní možnosti pojištěnce, a to být po splnění podmínek nároku na 

starobní důchod výdělečně činný a starobní důchod 

 nepobírat, nebo 

 pobírat v plné, resp. poloviční výši. 

 

V případě tzv. odložených starobních důchodů se tedy procentní výměra zvyšuje 

v případě za dobu výdělečné činnosti
174

 vykonávané po vzniku nároku na starobní 

důchod dle § 29 odst. 1 nebo 3 ZDP bez pobírání důchodu. Pojištěnec, který po vzniku 

nároku na starobní důchod vykonával výdělečnou činnost bez pobírání důchodu, náleží 

za každých celých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti zvýšení o 1,5 % 

výpočtového základu. Podmínkou pro zvyšování procentní výměry je, že starobní 

důchod není vyplácen z důvodu nesplnění podmínek na výplatu nebo na žádost 

pojištěnce, jinak by se jednalo o souběh důchodu s výdělečnou činností a procentní 

výměra se bude s účinností od 1. ledna 2010 zvyšovat podle pravidel uvedených v § 34 

odst. 4 ZDP.  

Pro případ, kdy je poživatel starobního důchodu výdělečně činný a tento důchod 

chce pobírat, musí naplnit podmínky ustanovení § 37 ZDP. Podmínky pro výplatu 

důchodu výdělečně činnému důchodci jsou zde vymezeny odlišně pro oba typy 

starobního důchodu, tj. zvlášť pro obecný a předčasný starobní důchod.  „O přepočet, 

tedy o nové vyměření starobního důchodu vzhledem k další výdělečné činnosti, je třeba 

požádat. Plátce důchodu tento přepočet automaticky neprovádí.“
175

 

                                                 
174

 Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Není za 

ni však považováno například tzv. příležitostné zaměstnání, které nezakládá účast na nemocenském 

pojištění. 
175

 PŘIB, J. Lze změnit již přiznaný starobní důchod? Národní pojištění. 2007, č. 5, str. 12. 



 96  

S účinností od 1. ledna 2010 bylo ustanovení § 37 odst. 1 ZDP nově 

formulováno zákonem č. 306/2008 Sb., což vedlo k mnohým změnám stávající praxe 

výkonu výdělečné činnosti a pobírání starobního důchodu. Jednou z velkých změn bylo 

zrušení podmínky výplaty starobního důchodu osobám vykonávajícím výdělečnou 

činnost na základě pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu určitou, nejdéle však 

na dobu jednoho roku. Nově má tedy důchodce možnost být výdělečně činný při 

pobírání starobního důchodu na základě pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu 

neurčitou nebo určitou delší než jeden rok.  

Další novinku zavedenou zákonem č. 306/2008 Sb. představuje možnost volby 

důchodce, zda bude při výkonu výdělečné činnosti pobírat starobní důchod v plné výši 

nebo pouze v polovině. V případě, že si zvolí možnost pobírat pouze polovinu 

starobního důchodu, znamená to, že pobírá polovinu jak procentní tak základní výměry. 

Pokud je však zároveň poživatelem vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je 

s ohledem na souběh dle § 59 odst. 1 ZDP krácen, rozumí se polovinou procentní 

výměry starobního důchodu polovina takto upraveného důchodu. Poživatel starobního 

důchodu musí uplatnit žádost o vyplácení důchodu pouze v poloviční výši, zároveň platí 

subsidiárně ustanovení § 120 odst. 2 ZOPSZ, dle kterého se pojištěnec nemůže vzdát 

výplaty tohoto důchodu za dobu před podáním žádosti o zastavení výplaty tohoto 

důchodu. Současně má pojištěnec právo kdykoliv požádat o výplatu starobního důchodu 

v plné výši nebo o zastavení výplaty starobního důchodu.  

Zároveň je velkou změnou v dosavadní praxi doplnění ustanovení § 34 ZDP o 

odstavce 3 a 4, dle kterých má nově výdělečná činnost vykonávaná při pobírání 

starobního důchodu vliv na výši starobního důchodu. „Zvýšení se provádí výlučně na 

žádost, nikoliv z moci úřední. Žádost o úpravu starobního důchodu z titulu shora 

uvedeného je možno podat na OSSZ (v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) příslušné podle 

místa trvalého pobytu poživatele důchodu. S podáním žádosti o zvýšení je nutno vyčkat 

až do doby, než bude jisté (nebo alespoň vysoce pravděpodobné), že nárok na zvýšení je 

získán.“
176

 

 

                                                 
176

 PELIKÁNOVÁ, H., LANG, R. Zvýšení důchodu za „další“ výdělečnou činnost. In. Národní pojištění  

2011, č. 2, str. 8. 
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Poživateli starobního důchodu dle § 29 odst. 1 až 3 ZDP se za dobu výkonu 

výdělečné činnosti současně s pobíráním důchodu v poloviční výši ve smyslu § 37 odst. 

1 ZDP za každých 180 kalendářních dnů této činnosti zvýšení procentní výměry o 1,5 % 

vyměřovacího základu (§ 34 odst. 3 ZDP). Nezhodnocená doba kratší než 90 

kalendářních dnů se následně přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na 

starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření, 

pokud tak pojištěnec získá další celý rok pojištění, přičemž k tomuto připočtení dojde 

v potřebném rozsahu.  

Poživateli starobního důchodu přiznaného dle § 29 odst. 1 nebo 3 ZDP se za 

dobu výkonu výdělečné činnosti zvyšuje za každých 360 dnů výdělečné činnosti           

o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení starobního důchodu má pojištěnec 

vždy po dvou letech této výdělečné činnosti ve smyslu § 27 ZDP
177

, pokud trvala 

nepřetržitě nebo po ukončení této činnosti. Pojem nepřetržitosti výdělečné činnosti byl 

problematický, neboť chybělo jednoznačné vymezení nepřetržitosti. Ač ustanovení § 34 

odst. 4 ZDP ve větě druhé určitý výklad poskytuje, kdy za nepřetržitost se považuje i to, 

kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní 

den, v němž výdělečná činnosti znovu vznikla, ZDP pojem nepřetržitosti více 

nedefinuje. Na základě výkladu MPSV lze rozšířit okruh splnění podmínky 

nepřetržitého trvání výdělečné činnosti i na případy, kdy předchozí a další výdělečná 

činnost na sebe bezprostředně kalendářně nenavazují. Pak se podmínka nepřetržitého 

trvání výdělečné činnosti považuje za splněnou i tehdy, jestliže doba přetržky připadla 

na sobotu, neděli nebo svátek. O nepřetržitou výdělečnou činnost se však nejedná 

v případech, kdy zahájení samostatné výdělečné činnosti bezprostředně nenavazuje na 

skončení předchozí výdělečné činnosti, a to i v případech, kdy jediným důvodem 

přetržky je, že připadla na sobotu, neděli nebo svátek (neboť OSVČ si sama volí, kdy 

začne svou výdělečnou činnost vykonávat).  

První dvouleté rozhodné období se pak pro účely zhodnocení dle § 34 odst. 4 ZDP 

počítá  

 od 1. ledna 2010, byl-li starobní důchod přiznán v období do 31. prosince 2009 

a výdělečná činnost započala nejpozději dnem 1. ledna 2010,  

                                                 
177

 Výdělečnou činností je činnost osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a v § 5 odst. 2 a 3 

ZDP vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. (§ 27 ZDP) 
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 od data přiznání starobního důchodu, byl-li přiznán od data v období po            

1. lednu 2010 a k datu jeho přiznání výdělečná činnost trvala nebo započala, 

 od počátku výdělečné činnosti při pobírání důchodu v ostatních případech.  

 

Další rozhodné dvouleté období se počítá vždy ode dne, od kterého bylo provedeno 

předchozí zvýšení.  

Nárok na zvýšení starobního důchodu pobíraného současně s výkonem výdělečné 

činnosti vzniká dále v případě ukončení této výdělečné činnosti. I v případě 

zhodnocování doby výkonu výdělečné činnosti současně s pobíráním starobního 

důchodu v plné výši se analogicky použije ustanovení § 34 odst. 2 ZDP, dle kterého se 

připočte doba kratší jak 90 dnů k době získané do vzniku nároku na důchodu, která se 

nekryje s účastí na důchodovém spoření, pokud tak pojištěnec získá další celý rok 

pojištění. „Do těchto dob se však nezapočítávají (stejně jako tomu bylo u dosavadní 

formy) doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci, 

dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty, doby karantény 

nařízené podle zvláštního právního předpisu, doby, po kterou trvala potřeba ošetřování 

nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které 

nemají nárok na ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby 

ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého 

zaměstnance, který má v péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo 

povinnou školní docházku.“
178

 „Tyto dny se proto v ELDP pracujících důchodců 

vykazují jako tzv. doby odečtené.“
179

 

V případě předčasného starobního důchodu je výplata až do dosažení 

důchodového věku, je-li vykonávána jakákoli výdělečná činnost, která zakládá účast na 

důchodovém pojištění či je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci, vyloučena (§ 37 odst. 2 ZDP). „Poté, co poživatel předčasného starobního 

důchodu dosáhne důchodového věku, platí pro něj ve vztahu k výkonu výdělečné 

činnosti stejné možnosti jako pro poživatele řádných starobních důchodů“.
180

 

                                                 
178

 VOŘÍŠEK, V. Nové možnosti pracujících starobních důchodců. In Národní pojištění 2010, č. 1, str. 6.  
179

 PELIKÁNOVÁ, H., LANG, R. Zvýšení důchodu za „další“ výdělečnou činnost. In Národní pojištění 

2011, č. 2, str. 8  
180

 Nové možnosti pracujících starobních důchodců. In Národní pojištění 2010, č. 3, str. 39.  
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Pracujícím poživatelům starobního důchodu se tedy procentní výměra zvyšuje 

následovně: 

 o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné 

činnosti po dosažení důchodového věku, nepobírá-li starobní důchod.  

 o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů 

výdělečné činnosti, pobírá-li starobní důchod v poloviční výši.  

 o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů 

výdělečné činnosti, pobírá-li starobní důchod v plné výši.
181

 

4.6.6. Zvyšování důchodů 

Obecné principy zvyšování důchodů jsou upraveny v ustanovení § 67 ZDP a 

vztahují se na všechny přiznané a vyplácené důchodů do účinnosti právního předpisu o 

zvýšení výše důchodů. Záměrem zvyšování důchodů je snaha o přiblížení jejich reálné 

hodnoty ekonomickému vývoji, a také k vyrovnávání úrovně dříve přiznaných a nových 

důchodů. Důchody zvyšuje od roku 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

vyhláškou, do roku 2010 vláda nařízeními. Důchody lze zvýšit v pravidelných a 

v mimořádných termínech.  

Podle pravidel platných od 22. července 2011
182

 se důchody zvyšují každoročně, 

v pravidelném termínu k 1. lednu kalendářního roku, resp. od první lednové splátky. 

Základní výměra vyplácených důchodů se zvyšuje tak, aby její výše činila 9 % 

průměrné mzdy s tím, že se výše základní výměry zaokrouhluje vždy nahoru (§ 67 odst. 

7 ZDP). Základní výměra se zvyšuje pouze v pravidelném termínu, tzn. nemůže být 

zvýšena v průběhu kalendářního roku.  

Procentní výměra se zvyšuje v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen
183

 

a růstu reálné mzdy
184

 ve stanoveném rozhodném období (§ 67 odst. 1 ZDP). Pokud je 

ve stanoveném období podíl pro stanovení růstu reálné mzdy nižší než 1, přihlédne se k 

růstu reálné mzdy až při tom zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší než 1. 

                                                 
181

 RYTÍŘOVÁ, L. Důchodový systém v České republice. Olomouc: ANAG, 2013, str. 37.  
182

 Zákonem č. 220/2011 Sb. 
183

Růst indexu spotřebitelských cen je stanoven jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v 

posledním měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu v kalendářním 

měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto období s tím, že tento růst se 

stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. 
184

 Výpočet růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen 

(životních nákladů) za domácnosti celkem zjištěných Českým statistickým úřadem. 
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Důchody se mohou zvyšovat také v mimořádném termínu za splnění podmínky 

růstu cen alespoň o 5 %, a to od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci 

následující po měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň stanovených 5 %. Růst cen je 

stanoven jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen za dva po sobě 

následující měsíce, při kterých se vychází z údajů zjišťovaných Českým statistickým 

úřadem.  

Ke zvyšování důchodů dochází skrze úpravy základní nebo procentní výměry. 

K úpravám základní výměry došlo do roku 1998 vždy během zvyšování procentní 

výměry, znovu až od roku 2005. Procentní výměra byla doposud zvyšována vždy 

s výjimkou let 2002 a 2010. 

Důchodce nemusí o zvýšení důchodu žádat, zvyšují se automaticky
185

, a to podle 

následujících pravidel, které platí pro všechny typy starobních důchodů. V pravidelném 

termínu se zvyšují důchody přiznané do 31. prosince předchozího kalendářního roku, 

v mimořádném termínu důchody přiznané před kalendářním měsícem předcházejícím 

měsíci mimořádného termínu
186

. 

 

V rámci úsporných opatření bylo s účinností od 1. ledna 2013 zákonem              

č. 314/2012 Sb. vloženo ustanovení o zvyšování důchodu v období od 1. ledna 2013 do 

31. prosince 2015 (§ 67 odst. 6 věta druhá ZDP). Pro výše uvedené období platí to, že se 

při stanovení růstu cen použije jen jedna třetina procentního přírůstku indexu 

spotřebitelských cen. Toto ustanovení má za následek nižší valorizace důchodů v letech 

2013-2015. V současné době se uvažuje o změně uvedeného ustanovení tak, že by bylo 

zkráceno období, v němž se přihlíží pro účel zvýšení důchodů pouze k jedné třetině 

procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen a nově by měla platit pouze do        

31. prosince 2014, tj. místo tříletého období by se uplatnila pouze dvakrát. S ohledem 

na aktuální znění § 67 ZDP by však ke změně výše důchodu muselo dojít formou 

samostatného zákona. 

 

 

                                                 
185 V případě, že výplata důchodu nenáležela, zvyšuje se až od první splátky obnovené výplaty ve výši 

platné ke dni obnovené výplaty. 
186 Na základě zmocnění § 107 odst. 3 ZDP je možné zvýšit i důchody přiznávané po mimořádném 

termínu, ale ve stejném kalendářním roce, a to na základě nařízení vlády. 
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Tab. č. 10: Zvyšování důchodů 

Účinnost od Změny základní 

výměry (v Kč) 

Změna procentní 

výměru u 

důchodů přiznané 

dle ZSZ  

Změny procentní 

výměry  u 

důchodů 

přiznaných dle 

ZDP      

Nařízení vlády, 

resp. vyhlášky 

MPSV č. 

dubna 1996 z 680 na 920  8 % 8 % 19/1996 Sb. 

října 1996 z 920 na1 060 6 % 6 % 218/1996 Sb. 

srpna 1997 z 1 060 na 1 260 8 % 8 % 129/1997 Sb.  

července 1998 z 1 260 na 1 310 9 % 5 % 104/1998 Sb.  

srpna 1999 - 7,5 % 5 % 64/1999 Sb.  

prosince 2000 - 9 %  5 % 353/2000 Sb.  

prosince 2001 - 11 % 8 % 345/2001 Sb. 

ledna 2003 - 4 % 3,8 % 438/2002 Sb. 

ledna 2004 - 2,5 % 2,5 % 337/2003 Sb.  

ledna 2005 z 1 310 na 1 400 5,4 % 5,4 % 565/2004 Sb. 

ledna 2006 z 1 400 na 1 470 6 % 4 % 415/2005 Sb. 

ledna 2007 z 1 470 na 1 570 6,6 % 5,6 % 461/2006 Sb. 

ledna 2008 z 1 570 na 1700 3 % 3 % 256/2007 Sb.  

srpna 2008 z 1 700 na 2 170 3,6 % 3,6 % 211/2008 Sb. 

ledna 2009 - 4,4 % 4,4 % 363/2008 Sb. 

ledna 2011 z 2 170 na 2 230 3,9 % 3,9 % 281/2010 Sb.  

ledna 2012 z 2 230 na 2 270 1,6 % 1,6 % 286/2011 Sb. 

ledna 2013 z 2 270 na 2 330 0,9 % 0,9 % 324/2012 Sb. 

ledna 2014 z 2 330 na 2 340 0,4 % 0,4 % 296/2013 Sb. 
Zdroj: Nařízení vlády a vyhlášky MPSV vyjmenovaná v tabulce a www.mpsv.cz 

S účinností od 1. července 2006 bylo zákonem č. 264/2006 Sb., vloženo do ZDP 

ustanovení § 67a. Toto ustanovení vychází z předchozí praxe, kdy se důchody staletých 

důchodců zvyšovaly o 1 000 Kč měsíčně (v rámci odstraňování tvrdosti podle § 4 odst. 

3 ZOPSZ). Tato praxe byla do ZDP přejata a měsíční částka byla zvýšena na 2 000 

Kč.
187

 Zvýšení náleží automaticky ode dne, kdy důchodce dosáhl věku 100 let
188

. 

Poživatelům důchodů, kteří dosáhli věku 100 let před účinností § 67a ZDP se procentní 

výměra vypláceného důchodu zvýšila o 1 000 Kč.      

4.6.7. Garance dřívějších nároků 

V ZDP lze nalézt několik ochranných opatření zaručující osobě zachování 

určitých práv či výhod, která jsou obsažena v ustanovení § 19, § 71 a § 72. 

Ustanovení § 19 ZDP obsahuje určité ochranné opatření pro osoby, které 

pobíraly nebo stále pobírají starobní důchod, invalidní důchod nebo důchod za výsluhu 

                                                 
187

 PŘIB, J.; VOŘÍŠEK, V. Důchodové předpisy s komentářem 2012. 7. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, 2012, str. 307. 
188

 K červnu 2013 eviduje ČSSZ přes 850 důchodců starších 100 let, k prosinci 2013 již 1 143. 

http://www.mpsv.cz/
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let. Uvedeným ustanovením je stanovena zásada spočívající v zachování nabytých práv 

tak, že je zachován dřívější výpočtový základ pojištěnce i pro jeho budoucí nárok. Tento 

zachovaný výpočtový základ se však nepoužije pokaždé. Jedná se pouze o garanci 

minimálního výpočtového základu, neboť těmto důchodcům nesmí být nový důchod 

vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik dosahuje výpočtový základ 

stanovený podle obecného ustanovení (§ 15 ZDP), včetně použití redukčních hranic, jak 

z původního osobního vyměřovacího základu, ze kterého byl předchozí důchod 

vyměřen. Osobní vyměřovací základ se poté vynásobí koeficientem vyjadřujícím podíl 

všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok o dva předcházející roku přiznání 

důchodu násobeného příslušným přepočítacím koeficientem a všeobecného 

vyměřovacího základu za poslední kalendářní rok rozhodného období. Výpočet, resp. 

porovnání původního osobního vyměřovacího základu s novým osobním vyměřovacím 

základem, ve smyslu § 19 ZDP  se provádí se automaticky, není o něj třeba žádat, a pro 

výpočet nového důchodu se pak použije výpočtový základ, který je výhodnější. 

V případě, kdy pojištěnec pobíral více důchodů, provede se srovnávací výpočet všech 

výpočtových základů a ten nejvýhodnější bude použit pro výpočet výše nově 

přiznávaného důchodu. 

Aby bylo zamezeno znevýhodnění osob, kterým byl důchod přiznán před 

účinností ZDP, resp. po účinnosti ZDP, platí po určitou, pevně stanovenou dobu, 

ustanovení § 71 ZDP. Podle tohoto ustanovení byla při přiznání starobní důchod 

v období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 2005 ČSSZ povinna provést dvojí výpočet 

důchodu, neboť důchod přiznaný podle ZDP nesměl být nižší jak důchod přiznaný 

podle ZSZ. Ustanovení § 71 odst. 2 ZDP pak zajišťuje provádění dvojího výpočtu 

důchodů pojištěncům, kteří před 1. červnem 1992 získali alespoň jeden rok 

v zaměstnání, zařazeném do I.(II.) pracovní kategorie nebo do I.(II.) kategorie funkcí, a 

to pro delší období, tj. až do 31. prosince 2018
189

. Jako doplnění tohoto nároku na tzv. 

srovnávací výpočet ale uvádím, že právo na něj nevzniká poživateli starobního důchodu 

přiznaného dle § 31 ZDP, neboť takový typ předčasného důchodu analogicky před 1. 

lednem 1996 neexistoval.  

Další ochranné ustanovení obsažené v ustanovení § 72 odst. 1 ZDP garantující 

výši starobního důchodu platí pro pojištěnce, kterým vznikl nárok na starobní důchod 

                                                 
189

 Rok 2018 je stanoven v souvislosti s důchodovým věkem pro tuto skupinu pojištěnců. Zároveň toto 

ustanovení neplatí pro případ, kdy nárok na invalidní důchod vznikl po 31. prosinci 2011.  
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před účinností ZDP (1. lednem 1996), od vzniku nároku do 31. prosince 1996 byli 

nepřetržitě zaměstnáni
190

 a důchod nepobírali. Výše starobního důchodu se v tomto 

případě stanoví podle ZDP s tím, že nesmí být nižší než výše stanovená podle předpisů 

platných před 1. lednem 1996. Jedná se tedy o odklon z obecného přechodného 

ustanovení § 68 ZDP, kdy se o nároku na důchod vzniklý před tímto datem rozhodne 

dle předpisů platných před 1. lednem 1996. 

 

 

                                                 
190

 Nepřetržité zaměstnání může tvořit i několik zaměstnání, ale bez jediného dne přerušení, jinak jim 

nelze přiznat výhody tohoto ustanovení. Dobu nepřetržitého zaměstnání nelze nahradit ani náhradní 

dobou. 



 104  

5. II. PILÍŘ – DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ 

Důchodové spoření představuje koncepčně nový systém, a to jak z hlediska 

způsobu shromažďování prostředků od účastníků spoření, tak z hlediska způsobu 

realizace nároků z důchodového spoření.
191

   

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (ZDS) upravuje důchodové 

spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z 

důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu.  

ZDS definuje důchodové spoření jako shromažďování a umisťování prostředků 

účastníka důchodového spoření do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní 

společností a převod prostředků účastníka (§ 1 odst. 2 ZDS) 

 

Zároveň jsou zde institucionálně odděleny dvě fáze účasti, a to: 

- fáze spořící – prostředky a důchodové spoření shromažďuje penzijní společnost, 

kdy tyto prostředky penzijní společnost obdrží prostřednictvím správce 

pojistného na důchodovém spoření, 

- fáze výplatní – důchody poskytované z důchodového spoření vyplácí pojišťovna 

na základě pojistné smlouvy o pojištění důchodu. 

 

Účast ve druhém pilíř je dobrovolná a zakládá se uzavřením smlouvy s penzijní 

společností.  

 

                                                 
191

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, C.H.Beck 2013, kap. XVI. PŘIB, J., str. 238. 
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5.1. Základní pojmy 

5.1.1. Účastník důchodového spoření  

Účastníkem důchodového spoření se může stát fyzická osoba, která dosáhla 

věku 18 let, pokud uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření 

nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let. Od 1. ledna 

2013 je současně stanoveno přechodné období pro účastníky starší 35 let, kteří mají 

možnost uzavřít smlouvu o důchodovém spoření do 30. června 2013
192

. Z hlediska de 

lege ferenda
193

 se počítá se zvýšením věku pro vstup do druhého pilíře na 40 let a 

s otevřením dalšího období pro vstup osoby starší 40 let, a to o období roku 2014.  

Zároveň má účastník možnost uzavřít smlouvu o důchodovém spoření do 6 

měsíců ode dne, od kterého byl poprvé po 1. lednu 2013 poplatníkem pojistného na 

důchodové pojištění. Ustanovení § 2 odst. 2 ZDS negativně vymezuje účastníka 

důchodového spoření, kterým se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán 

starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění
194

. Rozhodující skutečností je 

v tomto případě přiznání starobního důchodu, neboť pokud by pojištěnci přiznán nebyl, 

resp. i přes splnění podmínek nároku si o něj nepožádá, může smlouvu o důchodovém 

spoření uzavřít. Na druhou stranu osoba mající již starobního důchodu přiznaný, která 

se vzdala výplaty tohoto důchodu, tuto možnost již nemá.  

Smlouvu o důchodovém spoření dále nemůže uzavřít osoba, která již je účastna 

druhého pilíře, neboť ZDS stanoví, že smlouvu je možné uzavřít pouze jednou 

společností. 

Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy o důchodovém 

spoření mezi fyzickou osobou podle § 2 ZDS a penzijní společností podle § 25 ZDS v 

Centrálním registru smluv (§ 4 odst. 1 ZDS). Smlouva o důchodovém spoření musí být 

uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny identifikační údaje účastníka, identifikační 

údaje penzijní společnosti a datum uzavření smlouvy. Smlouvu o důchodovém spoření 

lze uzavřít pouze s jednou penzijní společností, s výjimkou převodu prostředků 

                                                 
192

 Možnost uzavřít smlouvu o důchodovém spoření pro pojištěnce starší 35 let bude pravděpodobně 

prodloužena do konce roku 2014.  
193

 Dle návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Marka Bendy a Radima Vysoužila, 

sněmovní tisk 1103/0 ze dne 9. 7. 2013. 
194

 Toto pravidlo bude platit i v případě, kdy se poživatel starobního důchodu vzdá výplaty tohoto 

důchodu.  
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účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12 ZDS. Penzijní společnost nesmí 

odmítnout uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s fyzickou osobou, která splňuje 

podmínky vzniku účasti na důchodovém spoření.  

Smlouvou se následně penzijní společnost zavazuje shromažďovat a 

obhospodařovat prostředky účastníka v důchodovém fondu nebo více těchto fondech 

podle tohoto zákona a sjednané strategie spoření a převádět prostředky účastníka za 

podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem. 

Pokud se fyzická osoba rozhodne pro důchodové spoření, vybere si jednu 

penzijní společnost, s níž uzavře smlouvu o důchodovém spoření, musí si zároveň určit 

investiční strategii spoření (lze měnit, stejně jako vybranou penzijní společnost - za 

poplatek, resp. zdarma co 5 let). Aktuálně může vybírat ze šesti subjektů: 

- Allianz penzijní společnost, a.s., 

- Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s., 

- ČSOB Penzijní společnost, a.s., 

- KB Penzijní společnost, a.s., 

- Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., 

- Raiffeisen penzijní společnost, a.s. 
195

 

 

Účastníkem důchodového spoření se stává účastník dobrovolně, avšak po vstupu do 

druhého pilíře není dle stávající právní úpravy dána možnost ze systému vystoupit. 

Účast na důchodovém spoření tak zaniká pouze dnem úmrtí účastníka, nebo ke dni 

právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení účastníka za mrtvého, nebo dnem registrace 

pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi účastníkem a pojišťovnou dle § 17 

v Centrálním registru smluv (§ 5 ZDS). Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla 

zaregistrována v Centrálním registru smluv podle § 6, nemůže penzijní společnost ani 

účastník odstoupit, vypovědět ji ani uzavřít dohodu o jejím skončení, s výjimkou 

výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy za účelem převodu prostředků 

účastníka podle § 12. V případě výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy 

končí její platnost dnem zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 

odst. 5 ZDS. V případě, že penzijní společnost nebo účastník před zaregistrováním 

                                                 
195

DĚRGEL, M. Důchodové spoření . in DaP- Daně a právo v praxi 5/2013, Wolters Kluwer ČR, a.s. , 

str. 11 
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smlouvy o důchodovém spoření od této smlouvy odstoupí, vypoví ji, nebo uzavřou 

dohodu o jejím skončení, je penzijní společnost povinna neprodleně oznámit tuto 

skutečnost správci Centrálního registru smluv. 

5.1.2. Centrální registr smluv 

 Centrální registr smluv, jehož správcem je Generální finanční ředitelství, tj. 

nejvyšší orgán Finanční správy ČR, byl vytvořen za účelem přesného vedení všech 

relevantních údajů týkajících se účasti na důchodovém spoření, jejího vzniku a zániku, 

jednotlivých účastníků a jimi uzavíraných smluv o důchodovém spoření s penzijními 

společnostmi a dále i o pojistných smlouvách o pojištění důchodů.  

V Centrálním registru smluv se evidují údaje o účasti fyzických osob na 

důchodovém spoření, penzijních společností na důchodovém spoření a pojišťoven na 

důchodovém spoření, přičemž taxativní výčet je uveden v § 6 odst. 3 ZDS. Údaje 

poskytované z Centrálního registru smluv České národní bance, penzijním 

společnostem nebo pojišťovnám jsou jmenovitě uvedeny v ustanovení § 7 ZDS.  

Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření je penzijní společnost 

povinna podat neprodleně po uzavření smlouvy případně po uplynutí lhůty pro 

odstoupení od smlouvy v případě, že tato smlouva byla uzavřena na dálku (§ 9 odst. 1 

ZDS), přičemž tato žádost se podává elektronicky způsobem stanoveným Generálním 

finančním ředitelstvím. Přílohou žádosti je pak kopie smlouvy o důchodovém spoření. 

Zahájení řízení o registraci smlouvy o důchodovém spoření Generální finanční 

ředitelství neoznamuje a není ani povinno vyzývat účastníky k vyjádření se k 

podkladům rozhodnutí. 

Generální finanční ředitelství rozhodnutím zaregistruje smlouvu o důchodovém 

spoření, pokud fyzická osoba, která uzavřela tuto smlouvu, splňuje podmínky podle § 2 

a není účastníkem důchodového spoření na základě registrace jiné smlouvy o 

důchodovém spoření (§ 9 odst. 4 ZDS), nepřezkoumává však její platnost. V případě, že 

se zjistí, že osoba, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, je již účastníkem 

důchodového spoření, zaregistruje tuto novou smlouvu pouze, pokud od penzijní 

společnosti obdrží oznámené o uhrazení poplatku za převod prostředků nebo o tom, že 

se poplatek za převod prostředků nehradí. 
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 Smlouva o důchodovém spoření je zaregistrována s účinností k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, 

kterým byla tato smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (§ 9 odst. 9 ZDS). Proti 

rozhodnutí, kterým byla smlouva o důchodovém spoření zaregistrována, se nelze 

odvolat.  

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o registraci zaniká 

smlouva o důchodovém spoření od počátku. V případě, že soud pravomocně rozhodne o 

neplatnosti zaregistrované smlouvy o důchodovém spoření, registrace smlouvy o 

důchodovém spoření ve smyslu § 9a odst. 1 ZDS od počátku zaniká. Obdobné 

podmínky platí pro registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu (více viz § 10 ZDS).  

Účastník si ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou 

může měnit, přičemž penzijní společnost je povinna účastníkovi nabídnout strategii 

spoření, kdy se rozložení prostředků účastníka v jednotlivých důchodových fondech 

mění v závislosti na věku účastníka podle předem stanoveného plánu.  

5.1.3. Důchodový fond  

Jako důchodový fond je označen soubor majetku, který náleží všem účastníkům 

a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru 

podle počtu důchodových jednotek. Na důchodový fond, majetek v důchodovém fondu, 

hospodaření s majetkem v důchodovém fondu a na jiná práva a povinnosti týkající se 

důchodového fondu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. 

Účastník ani jiná osoba nemá právo požadovat rozdělení majetku v důchodovém fondu 

ani zrušení důchodového fondu. Majetek v důchodovém fondu obhospodařuje penzijní 

společnost svým jménem a na účet účastníků tohoto fondu. Majetek v důchodovém 

fondu není součástí majetku penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Důchodový 

fond zároveň nemá právní subjektivitu a povinnost uložená tímto zákonem 

důchodovému fondu, resp. právo důchodovému fondu, je povinností, resp. právem 

penzijní společnosti, která jej obhospodařuje.  

Penzijní společnost, která provozuje důchodové spoření, vytvoří a 

obhospodařuje 4 důchodové fondy, a to 

1. důchodový fond státních dluhopisů podle § 46, 

2. konzervativní důchodový fond podle § 47, 
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3. vyvážený důchodový fond podle § 48, 

4. dynamický důchodový fond podle § 49. 

 

Odhadovaný výnos dle internetových stránek o důchodové reformě je:
196

  

 Důchodový fond státních dluhopisů (minimální riziko) 2 – 3 % 

 Konzervativní důchodový fond (malé riziko) 3 – 4 % 

 Vyvážený důchodový fond (střední riziko) 4 – 7 % 

 Dynamický důchodový fond (vyšší riziko) 5 – 7 % 

 

Z rozhodnutí vlády jsou účastníci důchodového spoření chráněni před neúměrnými 

náklady maximální výší poplatků, kterou stanoví zákon. Vyšší náklady musí správce 

uhradit ze svého kapitálu. Poplatky za správu vkladů činí:  

 důchodový fond státních dluhopisů 0,3 % 

 konzervativní fond 0,4 % 

 vyvážený fond 0,5 % 

 dynamický fond 0,6 % 

 

Dle § 50 odst. 1 ZDS investuje důchodový fond prostředky účastníka do aktiv 

přípustných podle § 46 až 49 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s 

investováním podle tohoto zákona. Důchodový fond nesmí investovat do investičních 

cenných papírů vydaných penzijní společností, která jej obhospodařuje, nebo osobou 

patřící do stejného koncernu jako penzijní společnost. 

S cílem snížit riziko ztráty hodnoty prostředků v době blízké dosažení 

důchodového věku a čerpání prostředků je do zákona zaveden tzv. autopilot pro 

umístění prostředků účastníka, kdy je penzijní společnost povinna zabezpečit, aby v 

dané době před dosažením důchodového věku účastníka byly jeho prostředky umístěny 

v rámci více konzervativní strategie. Účastník má ovšem možnost toto automatické 

umísťování prostředků odmítnout a zvolit si jiný způsob umístění prostředků.
197

 

Penzijní společnost je tedy povinna dle § 11 odst. 3 ZDS zabezpečit, s výjimkou 

prostředků účastníka umístěných v důchodovém fondu státních dluhopisů, a pokud 

                                                 
196

 http://icv.vlada.cz/cz/duchodova-reforma/nejcastejsi-dotazy/#x105674 
197

 Důvodová zpráva k ZDS. 

http://icv.vlada.cz/cz/duchodova-reforma/nejcastejsi-dotazy/#x105674
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účastník nevyužije možnosti podle § 11 odst. 5 ZDS, aby finanční prostředky s ohledem 

na počet let do dosažení důchodového věku dle ZDP byly umístěny dle tabulky č. 11. 

Tab. č. 11: Tzv. autopilot 

Počet let před dosažení 

důchodového věku dle ZDP 

Možnosti umístění prostředků 

 

10 

 v konzervativním důchodovém fondu nebo 

 ve vyváženém důchodovém fondu, 

 

9 

 v konzervativním důchodovém fondu nebo 

 ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 20 % 

hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 

konzervativním důchodovém fondu, 

 

8 

 v konzervativním důchodovém fondu nebo 

 ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 40 % 

hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 

konzervativním důchodovém fondu, 

 

7 

 v konzervativním důchodovém fondu nebo 

 ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 60 % 

hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 

konzervativním důchodovém fondu, 

 

6 

 v konzervativním důchodovém fondu nebo 

 ve vyváženém důchodovém fondu, přičemž nejméně 80 % 

hodnoty prostředků účastníka musí být uloženo v 

konzervativním důchodovém fondu, 

5  v konzervativním důchodovém fondu. 

Zdroj: ustanovení § 11 odst. 3 ZDS 

 

Penzijní společnost informuje písemně účastníka o skutečnostech podle odstavce 

3 vždy nejpozději 60 dnů přede dnem převodu prostředků tohoto účastníka o možnosti 

převést jeho prostředky do jiného důchodového fondu podle odstavce 5 a o rizicích 

spojených s takovým rozhodnutím. Dle § 11 odst. 5 ZDS může účastník penzijní 

společnost písemně požádat o to, aby jeho prostředky nebyly umístěny podle odstavce 3 

nebo aby byly převedeny do jiného důchodového fondu; penzijní společnost této žádosti 

vždy vyhoví. Penzijní společnost nepostupuje podle žádosti účastníka, je-li podána 

dříve než 60 dnů přede dnem převodu podle odstavce 3. 

Účastník může také své prostředky převést k jiné penzijní společnosti, a to 

v případě, kdy smlouvu o důchodovém spoření vypověděl, nebo uzavřel s penzijní 

společností dohodu o skončení smlouvy, a uzavřel další smlouvu o důchodovém 

spoření. Převod prostředků si pak penzijní společnost může podmínit zaplacením 

poplatku podle § 33 ZDS, tuto skutečnost je pak povinna oznámit Generálnímu 

finančnímu ředitelství do 5 pracovních dnů ode dne úhrady poplatku za převod 

prostředků, nebo doručení výpovědi smlouvy o důchodovém spoření nebo uzavření 
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dohody o skončení smlouvy podle odstavce 1, v případě, že se poplatek za převod 

prostředků nehradí. Penzijní společnost je povinna převést prostředky účastníka k jiné 

penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne zaregistrování další smlouvy o důchodovém 

spoření. 

5.2. Pojistné na důchodovém spoření 

 Pravidla na odvod pojistného na důchodovém spoření orgánům finanční správy 

jsou upravena zákonem č. 397/2012 Sb. (dále jen ZDPS). V důsledku posunu účinnosti 

zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního 

místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, z původně navrhovaného data 

1. ledna 2013 na 1. ledna 2015, při současném zachování účinnosti zákona o 

důchodovém spoření a dalších zákonů tvořících důchodovou reformu k 1. lednu 2013, 

je přijetí ZDPS nezbytné k umožnění fungování důchodové reformy a tzv. opt-outu již 

od roku 2013, tedy bez současné existence jednoho inkasního místa. S ohledem na to, že 

důchodová reforma začala fungovat bez současné existence jednoho inkasního místa, 

bylo nutné nastavit procesní pravidla, která upravují inkaso a převod finančních 

prostředků ve prospěch důchodového spoření účastníků u penzijních společností tak, 

aby celý systém mohl být spuštěn nezávisle na projektu jednoho inkasního místa. 

Současně je třeba nutné dohlížet na to, že takto vytvořený systém by měl být 

kompatibilní se systémem, který jej po vzniku jednoho inkasního místa nahradí. Z 

legislativního pohledu tedy bylo jako vhodnějším řešením zvoleno přijetí zcela nového 

zákona než novelizace stávajících právních předpisů upravujících pojistná, a to zejména 

s ohledem na nekoncepčnost varianty počítající s novelami a její dočasnost v rámci 

jednoho inkasního místa.
198

 

 

Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník důchodového spoření. 

Plátce pojistného je vymezen analogicky, jako je vymezen plátce daně v zákoně o 

daních z příjmů (§ 38c zákona o daních z příjmů) - plátcem pojistného na důchodové 

spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 

pokud je podle zákona o daních z příjmů povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků poplatníkovi, který je zároveň 

poplatníkem pojistného na důchodové spoření. 

                                                 
198

 Důvodová zpráva k ZPDS – bod 3.  
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Poplatník je registrován k pojistnému na důchodové spoření, pokud je 

registrován jako poplatník daně z příjmů fyzických osob, přičemž o vzniku a zániku 

registrace poplatníka učiní správce pojistného elektronicky úřední záznam
199

 (§ 11 

ZPDS). Poplatník pojistného na důchodové spoření je povinen písemně oznámit plátci 

pojistného den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření, a to tak, aby mohl plátce 

pojistného tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného (§ 29 ZPDS). 

Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného 

ze závislé činnosti a dílčího základu pojistného ze samostatné výdělečné činnosti. 

5.2.1. Pojistné na důchodovém spoření zaměstnance  

Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů 

zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období
200

. Dílčím 

základem pojistného ze závislé činnosti je úhrn vyměřovacích základů zaměstnance pro 

pojistné na důchodové pojištění (stanoví se za kalendářní měsíc) podle § 5 zákona o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Z výše 

uvedeného vyplývá, že při zaměstnání po celý rok se bude dílčí základ skládat z 12 částí 

- jednotlivých měsíčních vyměřovacích základů zaměstnance. Důležitým faktem tedy 

je, že výše uvedený součet je stanovován za pojistné období.  

Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 %. Pojistné na důchodové spoření 

se pak vypočte jako součin základu pojistného na důchodové spoření a sazby pojistného 

na důchodové spoření. Tato sazba se tedy skládá z části ve výši 3%, která je převedena 

z pojistného na důchodové pojištění, neboť účastníci důchodového spoření mají sazbu 

pojistného na důchodové pojištění o 3% nižší (§ 7 odst. 1 písm. b) ZOPSZ). 

Zaměstnanci, který je v rozhodném období účasten důchodového spoření, tak sazba 

pojistného činí pouze 3,5 % z vyměřovacího základu; zaměstnanec, který důchodového 

spoření v rozhodném období účasten není, odvede 6,5% z vyměřovacího základu.  

Druhá část sazby je následně tvořena dvěma procentními body, které si osoba (účastník 

spoření) přidává z vlastních prostředků. 

Pojistné období pojistného na důchodové spoření definuje ustanovení § 8 ZPDS 

jako kalendářní rok. Tato skutečnost však znamená určité odtržení od systému 

                                                 
199

 Dle § 11 odst. 2 ZPDS není třeba úřední záznam podepisovat úřední osobou, která jej vyhotovila. 
200

 Rozhodným obdobím je v tomto případě myšleno rozhodné období uvedené v zákoně o pojistném na 

sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
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pojistného na sociální zabezpečení, ve kterém se obecně uplatňují dvě různá období, 

kdy pro zaměstnance je jím kalendářní měsíc a pro osobu samostatně výdělečně činnou 

kalendářní rok. Toto odtržení má dle mého názoru své opodstatnění pro futuro, dle 

kterého se rezignuje na měsíční období a základ daně (pojistného) bude u daně z příjmů, 

sociálního i zdravotního pojistného tvořen za kalendářní rok. 

5.2.2. Pojistné na důchodovém spoření osob dobrovolně účastných 

důchodového pojištění 

 Okresní správa sociálního zabezpečení bude vybírat část pojistného na 

důchodové pojištění zaplacené osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, 

která je účastna důchodového spoření, proto je nutné, aby skutečnost, že je účastníkem 

důchodového spoření sdělila při podání přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém 

pojištění. Tato oznamovací povinnost vyplývá z ustanovení § 16 odst. 4 zákona             

č. 589/1992 Sb. 

V případě, že je osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění zároveň 

účastna důchodového spoření, činí sazba pojistného 30 % z vyměřovacího základu (§ 7 

odst. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Jde-li o osobu dobrovolně účastnou 

důchodového pojištění, která není v rozhodném období účastna důchodového spoření, 

činí sazba pojistného 28 % z vyměřovacího základu.  

 Zaplacením pojistného v nižší sazbě než 30% nevznikne účast na dobrovolném 

důchodovém pojištění a tedy ani povinnost platit pojistné na důchodové spoření. Proto 

se umožňuje, aby ve stanovené lhůtě osoba dobrovolně důchodově pojištěná pojistné 

doplatila, aby jí nezaniklo důchodové pojištění. Proto v případě, kdy osoba dobrovolně 

důchodově pojištěná dodatečně zjistí, že jako účastník důchodového spoření za dobu, za 

kterou již zaplatila pojistné, dluží pojistné, umožňuje se jí toto pojistné doplatit. 

Nebude-li dodatečně doplaceno pojistné do výše odpovídající sazbě 30%, nevznikne v 

době, za kterou bylo zaplaceno pojistné ve výši 28%, ani důchodové pojištění. Pojistné 

zaplacené v nižší sazbě, bude vráceno jako přeplatek, pokud už uplynula lhůta pro 

doplacení pojistného do výše sazby 30%.
201

 

                                                 
201

 Důvodová zpráva k zákonu č. 399/2012 Sb., bod B – Zvláštní část, K části páté - změna zákona o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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 Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně převede část pojistného na 

důchodové pojištění zaplacené osobou dobrovolně účastnou důchodového pojištění, 

která je účastna důchodového spoření, ve výši 5 % z vyměřovacího základu na účet 

vedený u Specializovaného finančního úřadu, který ji převede obdobně jako výnos 

pojistného na důchodové spoření na účet pro příjem plateb pojistného, převádění 

prostředků účastníka a provádění úhrad podle právního předpisu upravujícího 

důchodové spoření. Část pojistného podle věty první se zaokrouhluje na celé koruny 

nahoru (§ 16 odst. 7 zákona č. 589/1992 Sb.). 

5.2.3. Pojistné na důchodovém spoření osob samostatně výdělečně 

činných 

V případě, kdy je osoba samostatně výdělečně činná účastna alespoň po část 

rozhodného období důchodového spoření, činí její pojistné 26,2 % z vyměřovacího 

základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3, z toho 25 % na důchodové pojištění a 1,2 % na 

státní politiku zaměstnanosti. Pokud však tato osoba účastna důchodového spoření 

nebude, činí její pojistné 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 až 3, 

z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.  
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5.3. Dávky z II. pilíře 
 

Prostředky účastníka z důchodového spoření se dle § 13 odst. 1 ZDS, pokud není 

stanoveno jinak, použijí pouze na:   

a) úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu, nebo  

b) úhradu 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu,  

c) úhradu prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv do 

důchodového systému Evropských společenství podle § 15 ZDS. 

5.3.1. Úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu  

Dnem přiznání starobního důchodu dle ZDP vzniká účastníkovi nárok na 

převedení jeho prostředků jako úhrady jednorázového pojistného na pojištění důchodu 

na základě zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle ZDS. Nárok na 

úhradu jednorázového pojistného se nepromlčuje a penzijní společnost jej musí uhradit 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění 

důchodu v Centrálním registru smluv. Majetek účastníka lze převést pouze na jednu 

pojistnou smlouvu o pojištění důchodu (§ 14 odst. 5 ZDS).  

  Pojistnou smlouvu o pojištění důchodu může uzavřít pouze pojišťovna, která je 

podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat na území České republiky životní 

pojištění podle pojistného odvětví zahrnujícího pojištění týkající se délky lidského 

života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon 

umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. Ze zprostředkovatelské 

činnosti v pojišťovnictví podle zákona upravujícího zprostředkování pojištění je 

vyloučeno pojištění důchodu podle tohoto zákona. Zprostředkování tohoto pojištění se 

zakazuje (§ 17 odst. 6 ZDS).  

 

Účastník si může zvolit pojišťovnu podle svého výběru, pojišťovna nesmí 

odmítnout uzavření pojistné smlouvy s účastníkem, kterému vznikl nárok na úhradu 

jednorázového pojistného na pojištění důchodu.
202

 Nedílnou součástí pojistné smlouvy 

o pojištění důchodu jsou pojistné podmínky, které obsahují, mimo náležitostí 

stanovených zákonem upravujícím pojistnou smlouvu, také pravidla pro výpočet 

                                                 
202

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, C.H.Beck 2013,  kap. XVI. PŘIB, J., str. 242. 
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důchodu a úmrtnostní tabulky použité pojišťovnou pro výpočet důchodu, a vysvětlení 

parametrů vstupujících do tohoto výpočtu. Pojišťovna podá ČNB na základě její žádosti 

vysvětlení používaných úmrtnostních tabulek. Tyto informace musí pojišťovna 

zveřejňovat také na svých internetových stránkách. 

Pojistná smlouva o pojištění důchodu musí být uzavřena písemně. Současně je 

stanoveno pravidlo, že pojišťovna nesmí odmítnout uzavřít smlouvu o pojištění 

důchodu s účastníkem důchodového spoření, kterému vznikl nárok na úhradu 

jednorázového pojistného na pojištění důchodu podle § 14 ZDS. Od pojistné smlouvy o 

pojištění důchodu, která byla zaregistrována v Centrálním registru smluv, nemůže 

pojišťovna ani pojistník odstoupit, vypovědět ji ani uzavřít dohodu o jejím skončení     

(§ 17 odst. 4 ZDS).  

Z pojistné smlouvy o pojištění důchodu vzniká při splnění podmínek 

stanovených tímto zákonem nárok na:  

a) doživotní starobní důchod,  

b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu 

po dobu 3 let,  

c) starobní důchod na dobu 20
203

 let, nebo  

d) sirotčí důchod na dobu 5 let.  

  

Všechny druhy výše uvedených důchodů jsou vypláceny v pravidelných 

měsíčních peněžitých splátkách doživotně nebo po stanovenou dobu, a to v dohodnutém 

termínu, nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po 

dni, ke kterému uplyne 15 dnů ode dne převodu prostředků podle § 14 odst. 3 ZDS. 

Pouze v případě, kdy oprávněné osobě podle § 19 vznikne nárok na důchod, kdy součet 

pravidelných měsíčních splátek nepřesáhne za kalendářní rok částku 1 000 Kč
204

, 

vyplatí se důchod jednorázově. Pojišťovna je nicméně povinna důchod vyplácet ve 

lhůtách a způsobem stanovenými v pojistné smlouvě o pojištění důchodu a pojistných 

                                                 
203

 Z hlediska de lege ferenda se počítá i s možností zvolit si vyplácení starobního důchodu na dobu 15 

let. 
204

 Částka uvedená ve větě první se zvyšuje o výši růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za 

domácnosti celkem pokaždé, když se tento index zvýši o více než 10 procentních bodů oproti roku, v 

němž došlo k poslednímu zvýšení důchodů, poprvé oproti roku nabytí účinnosti tohoto zákona. Takto 

upravenou částku uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji. V případě jednorázové výplaty 

důchodu podle věty první má pojišťovna nárok pouze na úhradu nákladů vynaložených na výplatu plnění. 
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podmínkách nebo dohodnutých s příjemcem důchodu (§ 18 odst. 4 ZDS).  

Vyplácený důchod se zvyšuje způsobem a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem, a to vždy k 1. dubnu kalendářního roku pro důchody, 

jejichž vyplácení započalo nejpozději 31. prosince bezprostředně předcházejícího 

kalendářního roku, ve kterém má být důchod navýšen. Změna způsobu nebo podmínek 

podle věty druhé je platná pro smlouvy, které budou uzavřeny dnem nabytí účinnosti 

této změny nebo později.  

 V případě, že je důchod vyplácen do zahraničí, může pojišťovna požadovat 

úhradu odpovídající výši účelně vynaložených nákladů na jeho výplatu. To však neplatí, 

jedná-i se o výplatu důchodu do jiného členského státu nebo do jiného státu, se kterým 

Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Případně 

úhrada účelně vynaložených nákladů by se pak odečítala z vypláceného důchodu.  

  

Na doživotní starobní důchod dle § 18 odst. 1 písm. a) ZDS má nárok pouze 

účastník. Na důchod podle § 18 odst. 1 písm. b) ZDS vzniká nárok účastníku a po dobu 

3 let ode dne jeho úmrtí také osobě určené v pojistné smlouvě o pojištění důchodu, 

s tím, že takto lze určit pouze jednu osobu, kterou je účastník oprávněn měnit. Změna 

určené osoby nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení této změny 

pojišťovně. Vyplácení tohoto pozůstalostního důchodu musí být ve stejné výši, jakoby 

byl vyplácen účastníkovi starobní důchod (§ 19 odst. 2 ZDS).  

  Základní zásadou vyplácení starobního důchodu na 20 let dle § 18 odst. 1 písm. 

c) ZDS je délka trvání výplaty důchodu ode dne jejího zahájení po dobu 20 let, a to 

pouze účastníku. Nicméně ani v případě úmrtí účastníka přede dnem ukončení výplaty 

tohoto důchodu se nevyčerpaná částka neztratí, ale stává se předmětem dědictví.  

Nárok na důchod podle § 18 odst. 1 písm. d) ZDS má pouze nezletilý dědic. V 

případě úmrtí nezletilého přede dnem ukončení výplaty důchodu se kapitálová hodnota 

pojištění stává předmětem dědictví.  

5.3.2. Úhrada 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu  

V případě, kdy účastník požádá o starobní důchod dle § 35 odst. 2 písm. a) ZDP 

ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a udělí souhlas s převodem    

60 % svých prostředků do státního rozpočtu v souladu s ustanovením § 37a ZDP, vyzve 

Česká správa sociálního zabezpečení, resp. orgán sociálního zabezpečení Ministerstva 
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vnitra, Ministerstva obrany anebo Ministerstva spravedlnosti, který bude o žádosti 

rozhodovat, penzijní společnost, která obhospodařuje prostředky účastníka, k převodu 

těchto prostředků účastníka do státního rozpočtu. K písemné výzvě k převodu 

prostředků podle věty první připojí Česká správa sociálního zabezpečení nebo orgán 

sociálního zabezpečení příslušného ministerstva souhlas účastníka s úhradou a sdělí 

penzijní společnosti účet určený pro převod prostředků. Na základě této pobídky orgánu 

vyplácejícího starobní důchod dle ZDP a uděleného souhlasu účastníka je penzijní 

společnost povinna převést prostředky účastníka do státního rozpočtu nejpozději do 

konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž 

jí byla výzva doručena.  

Na základě této výzvy je tedy do státního rozpočtu vráceno 60 % prostředků 

účastníka, zbývající část financí se použije na úhradu jednorázového pojistného.  

5.3.3. Úhrada prostředků účastníka v souvislosti s převodem 

důchodových práv do důchodového systému ES 

Pokud účastník důchodového spoření požádá o převod důchodových práv do 

důchodového systému Evropských společenství nebo jejich institucí podle § 105a ZDP, 

je penzijní společnost povinna sdělit České správě sociálního zabezpečení na základě 

její písemné žádosti do 5 pracovních dnů výši prostředků účastníka k datu, kdy její 

žádost obdržela. Pokud Česká správa sociálního zabezpečení písemně sdělí penzijní 

společnosti, že účastník důchodového spoření s převodem svých důchodových práv 

souhlasí, je penzijní společnost povinna převést prostředky účastníka nejpozději do 1 

měsíce od obdržení tohoto sdělení na účet, který Česká správa sociálního zabezpečení 

ve svém písemném sdělení uvedla. Podrobnější podmínky převodu prostředků účastníka 

v souvislosti s převodem důchodových práv stanoví vláda nařízením.  
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5.4. Dědictví ve II. pilíři 

Rozhodujícím kritériem pro nároky dědiců je okamžik úmrtí účastníka, tj. zda 

zemře ve spořící nebo ve výplatní fázi a věk dědice. 

V případě úmrtí účastníka ve spořící době se jeho prostředky stávají předmětem 

dědictví a v případě úmrtí ve výplatní fázi je rozhodující způsob sjednaného důchodu. 

Pokud účastník čerpal doživotní starobní důchod dle § 18 odst. 1 písm. a) ZDS, který je 

vázán pouze na osobu účastníka, zaniká úmrtím účastníka nárok na prostředky, které 

nebyly vyčerpány. V případě čerpání důchodu dle § 18 odst. 1 písm. b) ZDS (doživotní 

starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let) vzniká 

nárok po dobu 3 let ode dne úmrtí účastníka osobě určené v pojistné smlouvě o pojištění 

důchodu, s tím, že takto lze určit pouze jednu osobu, kterou je účastník oprávněn měnit. 

Změna určené osoby nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení této změny 

pojišťovně. Vyplácení tohoto pozůstalostního důchodu musí být ve stejné výši, jakoby 

byl vyplácen účastníkovi starobní důchod (§ 19 odst. 2 ZDS). Co se týká úmrtí 

účastníka pobírajícího starobní důchod na 20 let (dle § 18 odst. 1 písm. c) ZDS), 

nevyčerpaná částka prostředků se stává předmětem dědictví.   

Dalším rozhodujícím kritériem je v případě úmrtí účastníka ve spořící fázi také 

věk dědice.   

Pokud je dědic nezletilý, tj. k datu úmrtí účastníka je dědic mladší 18 let věku, 

použijí se prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu nezletilého na úhradu 

sirotčího důchodu podle § 18 odst. 1 písm. d) ZDS. V tomto případě je zákonný 

zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník nezletilého povinen pojistnou smlouvu o 

pojištění sirotčího důchodu ve prospěch nezletilého jako pojištěného uzavřít do 1 

měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož předmětem bylo 

určení dědického podílu na prostředcích účastníka, a zaregistrování této smlouvy doložit 

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím zaregistrování soudu, který rozhodl o 

dědictví (§ 16 odst. 2 ZDS).   

 U dědice staršího k datu úmrtí účastníka věku 18 let je poté dalším kritériem 

nakládání s prostředky účastníka skutečnost, zda je zletilý dědic účasten důchodového 

spoření či nikoliv. V případě zletilého dědice účastného na důchodovém spoření nebo 

který se nejpozději ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jehož 

předmětem bylo určení dědického podílu na prostředcích účastníka, stane účastníkem 
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důchodového spoření
205

, převede penzijní společnost prostředky účastníka odpovídající 

dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci, na 

osobní důchodový účet dědice u penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne, kdy o to 

dědic písemně požádal
206

. Je-li dědicem fyzická osoba, která je ke dni úmrtí účastníka 

starší 18 let a která k tomuto datu není účastníkem důchodového spoření, vyplatí 

penzijní společnost prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu podle 

rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci, dědici do 1 měsíce ode dne, kdy 

o to dědic písemně požádal.  

Z hlediska de lege ferenda je zvažována rozšíření možnosti účastníka zvolit pro 

pozůstalostní důchod více osob a jejich podíly na výplatě tohoto důchodu. 

5.5. Výhody a nevýhody účasti na důchodovém spoření  

Rozhodnutí o vstupu do II. pilíře je dle mého názoru i s ohledem na nevratnost 

tohoto rozhodnutí otázkou poměrně zásadní. Proto se níže pokusím uvést některé 

výhody spojené s účastí pojištěnce na důchodovém spoření. Jako hlavní výhodu účasti 

na důchodové spoření spatřuji zejména možnost volby penzijního fondu a investiční 

strategie, kdy zároveň naspořené peníze jsou majetkem pojištěnce a jsou odděleny od 

majetku fondu a jeho akcionářů. Tyto prostředky uložené na důchodovém účtu tudíž 

náleží přímo účastníkovi a budou mu vyplaceny v podobě jím zvolených dávek. Ani 

v případě úmrtí účastníka nedojde k ztrátě těchto prostředků, neboť ty se stanou součástí 

dědictví. Značným positivem pro účastníky důchodového spoření je také skutečnost, že 

jejich prostředky na důchodových účtech nepodléhají exekuci. I kdyby byl účastníkovi 

zabaven ostatní majetek a zůstaly mu na živobytí pouze nezabavitelné minimální 

částky, prostředky naspořené na důchod ve druhém pilíři by mu byly ponechány.  

Pojistné na důchodovém spoření se navíc zohledňuje při výpočtu čisté mzdy pro účely 

určení nezabavitelné částky u účastníka postiženého exekucí nebo osobním bankrotem. 

Na druhou stranu uvádím, že pokud je již z druhého pilíře vyplácena jakákoliv 

účastníkem zvolená dávka, ta exekuci podléhat může, stejně jako podléhají důchody 

z prvního pilíře.  

                                                 
205

 Penzijní společnost je pro účely splnění povinnosti podle odstavců 3 a 4 povinna ověřit u správce 

Centrálního registru, zda je dědic účastníkem důchodového spoření. (§ 16 odst. 5 ZDS).  
206

 Z hlediska de lege ferenda se počítá, že bude uvedené ustanovení § 16 odst. 3 ZDS doplněno o řešení 

situace, kdy dědic o převod nepožádal. V takovém případě mu penzijní společnost vyplatí prostředky do 1 

měsíce ode dne, kdy o to dědic požádá.  
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V případě snahy odpovědět na otázku kterým pojištěncům se vyplatí účast na 

důchodovém spořením, lze odpovědět, že je tomu zejména u osob s vyššími příjmy. Při 

výpočtu dávek z 1. pilíře se totiž jejich příjmy redukují, tzn. dávka se počítá pouze 

z části dosažených příjmů. Čím vyšší pak byl příjem pojištěnce z jeho výdělečné 

činnosti, tím více se v důchodovém pojištění projevuje prvek solidarity a snižuje se 

poměr vypláceného důchodu k odvedeným prostředkům na pojistnému. Naproti tomu 

v důchodovém spoření jsou dávky přímo úměrné naspořeným prostředkům. 

Co se týká určení předností vůči třetímu pilíři, zmíním zejména skutečnost, že 

pojištěnec nemusí platit pojistné na důchodovém spoření neustále (neplatí např. v době, 

kdy přijde o práci nebo půjde na rodičovskou dovolenou). Placení pojistného na 

důchodovém spoření je totiž vázáno na skutečně dosahované příjmy, z nichž se 

vypočítává.  Stejně jako v prvním pilíři a na rozdíl od třetího pilíře tedy nelze volně 

volit výši odváděných finančních prostředků, což je dle mého názoru jedna z nevýhod 

tohoto systému.   

Jako značkou nevýhodu pak spatřuji v nemožnosti ukončení účasti na spoření. 

Jakmile se účastník jednou k důchodovému spoření dobrovolně přihlásí, zůstane 

pojištěn až do dosažení důchodového věku. Značným negativem pak je dle mého názoru 

nemožnost dle platné právní úpravy disponovat s majetkem na důchodovém účtu, neboť 

to je omezeno až vznikem nároku na starobní důchod. Pokud by toto pravidlo bylo 

odvislé od přiznání starobního důchodu z prvního pilíře, jednalo by se podle mě o 

značně diskriminační ustanovení. Domnívám se tedy, že uvedenou podmínku je nutné 

pozměnit ne na samotné přiznání starobního důchodu, tj. splnění jak podmínky dosažení 

důchodového věku, tak získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na důchod, ale 

pouze na dosažení určitého věku. Zároveň by pravděpodobně přineslo velký problém 

hodnocení počtu vychovaných dětí u žen, kdy centrální registr smluv tyto údaje 

neregistruje a žadatelka by musela počet vychovaných dětí prokazovat, a proto považuji 

za správné stanovení fikce, že žena vychovala dvě děti. 

Stejně jako v prvním pilíři se může pojištěnec setkat s potížemi se svým 

zaměstnavatelem, který nebude plnit svou zákonnou povinnost odvodu pojistného jak 

do prvního nebo do druhého pilíře. Na rozdíl od třetího pilíře nemá pojištěnec možnost 

uhradit pojistné sám. Účastník by si tedy měl pravidelně kontrolovat u svého 

důchodového fondu kontrolovat platební schopnost zaměstnavatele, o výpis ze svého 
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účastnického fondu může požádat rovněž finanční úřad. Nicméně jako hlavní a zásadní 

negativum důchodového spoření jsou dle mého názoru rizika politického a 

ekonomického charakteru, jako je nevhodné investování, pokles kapitálových trhů či 

politické složení vlády. 

 

Z hlediska de lege ferenda se počítá s další možností ukončení účasti ve druhém 

pilíři, a to s výpovědí smlouvy o důchodovém spoření, resp. s uzavřením dohody 

s penzijní společností o jejím skončení ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí 5 let od vzniku 

účasti na důchodovém spoření. V takovém případě by byly prostředky účastníka 

nejpozději do 3 měsíců od zániku účasti převedeny v rozsahu 60 % správci pojistného a 

ve zbytku by byly účastníkovi vyplaceny. V případě, že se účastník takto rozhodne, 

nebude mu již umožněno do systému znovu vstoupit.  
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6. III. PILÍŘ – DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ 

SPOŘENÍ  

Komplexní úprava III. pilíře důchodové reformy je s účinností od 1. ledna 2013 

obsažena v zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen 

ZODPS), který obsahuje úpravu vzniku a zániku doplňkového penzijního spoření, 

nároky, pravidla pro penzijní společnosti a depozitáře, účastnické
207

 a transformované 

fondy, dohled a transformaci penzijních fondů vzniklých podle zákona č. 42/1994 Sb., o 

penzijním spoření.  Za doplňkové penzijní spoření je ve smyslu uvedeného zákona 

považováno 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.  

Tzv. předdůchody pak byly ještě upraveny novelou zákona č. 427/2011 Sb., a to 

zákonem č. 403/2012 Sb.  

 

6.1. Základní pojmy 

6.1.1. Smlouva o doplňkovém penzijním spoření  

Účastníkem III. pilíře může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela 

s penzijní společností písemnou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (§ 2 

ZODPS), přičemž je možné uzavřít s jednou penzijní společností smlouvu pouze jednu. 

Jako datum vzniku doplňkového penzijního spoření je pak v souladu s § 4 odst. 1 

ZODPS považován den uvedený ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření uzavřené 

mezi účastníkem a penzijní společností. Datum vzniku doplňkového penzijního spoření 

však nesmí předcházet datu uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (§ 4 

                                                 
207

 Definice v § 93 odst. 2 ZODPS – „Účastnický fond je souborem majetku, který náleží všem 

účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a to v poměru 

podle počtu penzijních jednotek. Na účastnický fond, majetek v účastnickém fondu, hospodaření s 

majetkem v účastnickém fondu a na jiná práva a povinnosti týkající se účastnického fondu se nepoužijí 

ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Účastník ani jiná osoba nemá právo požadovat 

rozdělení majetku v účastnickém fondu ani zrušení účastnického fondu.“ 
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odst. 2 ZODPS). Na základě písemně uzavřené smlouvy pak smluvním stranám vznikají 

práva a povinnosti. Penzijní společnost se zavazuje shromažďovat a obhospodařovat 

prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle tohoto 

zákona a sjednané strategie spoření a vyplácet mu dávky za podmínek a způsobem 

stanoveným tímto zákonem a touto smlouvou. Účastník se zavazuje platit příspěvek 

účastníka za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným zákonem a touto smlouvou.  

Penzijní společností působící ve III. pilíři může být pouze akciová společnost se 

sídlem na území České republiky, jejíž počáteční kapitál je nejméně 50 milionů a který 

musí průběžně udržovat ve výši přiměřené prostředkům účastníků. Předmětem 

podnikání penzijní společnosti je shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků 

zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických 

fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek 

doplňkového penzijního spoření.
208

 Povolení k činnosti ve třetím pilíři důchodového 

systému dosud získalo jedenáct společností, přičemž toto povolení uděluje ČNB na 

základě žádosti.  

Přehled penzijních společností zúčastněných ve III. pilíři: 

 Aegon Penzijní společnost 

 Allianz penzijní společnost 

 AXA penzijní společnost 

 Conseq penzijní společnost 

 Penzijní společnost České pojišťovny 

 Penzijní společnost České spořitelny 

 ČSOB Penzijní společnost 

 Generali Penzijní společnost 

 ING Penzijní společnost 

 KB Penzijní společnost (Komerční banka) 

 Raiffeisen penzijní společnost 

 

                                                 
208

 RYTÍŘOVÁ, L. Důchodový systém v České republice. Olomouc: ANAG, 2013,str. 86.  
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Ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření může účastník pro případ své 

smrti určit jednu nebo více fyzických osob, tzv. určená osoba
209

, kterým vznikne při 

splnění podmínek stanovených tímto zákonem nárok na jednorázové vyrovnání (§ 24), 

nebo odbytné (§ 25). Pokud pak ve smlouvě uvede více určených osob, a nebyly-li 

určeny jejich podíly na jednorázovém vyrovnání nebo odbytném, má každá z nich právo 

na stejný podíl. Účastník si zároveň ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření 

stanoví strategii spoření, kterou může měnit. 

Doplňkové penzijní spoření účastníka zaniká z taxativně uvedených důvodů 

obsažených v § 8 ZODPS, a to dnem:  

 ukončení výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na 

určenou dobu ze všech prostředků účastníka, 

 výplaty jednorázového vyrovnání ze všech prostředků účastníka, 

 úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového 

pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší 

důchodu ze všech prostředků účastníka, 

 na kterém se účastník a penzijní společnost písemně dohodli, 

 uplynutí výpovědní doby, 

 úmrtí účastníka. 

 

Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření může být podána jak 

účastníkem tak ze strany penzijní společnosti. Co se týká výpovědi smlouvy ze strany 

účastníka, je možné ji v souladu s § 6 odst. 1 ZODPS podat pouze není-li mu vyplácena 

dávka uvedená v § 19 písm. a) nebo b) nebo o dávku uvedenou v § 19 písm. a), b), e) 

nebo f) nepožádal. Smlouva o doplňkovém penzijním spoření nesmí stanovit výpovědní 

dobu delší než 1 kalendářní měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po dni doručení výpovědi. Současně 

s podáním výpovědi ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření účastníkem je 

penzijní společnost povinna účastníkovi nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této 

výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku doplňkového penzijního 

spoření (§ 6 odst. 2 ZODPS).  

                                                 
209

 Účastník je ve smlouvě povinen uvést u určené osoby její jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 

číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa jejího pobytu v České republice nebo bydliště 

mimo území České republiky, je-li mu známa, popřípadě též příbuzenský nebo jiný vztah k němu. 
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Podmínky výpovědi ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření jsou taxativně 

vymezeny v § 7 ZODPS, kdy je řečeno, že lze smlouvu vypovědět účastníkovi, který: 

 po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rozporu se 

smlouvou o doplňkovém penzijním spoření nebo tímto zákonem nezaplatil 

příspěvek účastníka, pokud byl účastník nejméně 30 dnů přede dnem 

odeslání výpovědi na právo penzijní společnosti vypovědět smlouvu 

písemně upozorněn, 

 porušil povinnost sdělit penzijní společnosti stanovené údaje (§ 13 odst. 2
210

 

a 3), 

 při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající podstatný vliv na vznik 

nároku na poskytování státního příspěvku nebo na dávky z doplňkového 

penzijního spoření nebo který zamlčel skutečnosti, které jsou rozhodné pro 

uzavření smlouvy. 

   

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nemůže nicméně penzijní společnost 

vypovědět, pokud účastník dosáhl věku a délky spořící doby stanovené ZODPS pro 

vznik nároku na dávky z doplňkového penzijního spoření, nebo by tyto podmínky splnil 

do konce výpovědní doby (§ 7 ZODPS). 

6.1.2. Účastnický fond 

Účastnický fond lze definovat jako soubor majetku, který náleží všem 

účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka, a 

to v poměru podle počtu penzijních jednotek (§ 93 odst. 2 ZODPS). Vstoupit do 

účastnického fondu je možné nejdříve od účinnosti ZODPS, tj. od 1. ledna 2013. 

Účastníci dosavadního doplňkového připojištění dle zákona č. 42/1994 Sb. mohou do 

účastnického fondu vkročit po 1. lednu 2013, a to podpisem příslušného dodatku ke 

stávající smlouvě. 

Majetkem účastnického fondu jsou zaplacené příspěvky účastníků, resp. 

příspěvky zaměstnavatelů účastníků a státní příspěvky nových účastníků, stejně jako 

výnosy z těchto příspěvků, kterými jsou úroky nebo zisky z obchodování, popřípadě 

                                                 
210

 Účastník povinen sdělit penzijní společnosti rodné číslo přidělené příslušným orgánem České 

republiky, event. číslo pojištěnce vedeného v registru pojištěnců podle zákona upravujícího pojistné na 

všeobecné zdravotní pojištění 
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prostředky účastníků převedené z jiných účastnických fondů nebo z transformovaných 

fondů podle § 176 (§ 93 odst. 1 ZODPS). Povinně musí penzijní společnost vytvořit a 

obhospodařovat konzervativní fond, vedle něhož může penzijní společnost vytvářet a 

obhospodařovat další účastnické fondy (§ 94 ZODPS). 

Penzijní společnost vede pro každého účastníka nebo jiného příjemce dávky 

osobní penzijní účet, na kterém eviduje prostředky účastníka a penzijní jednotky 

účastníka v jednotlivých účastnických fondech (§ 120 ZODPS). Penzijní jednotka pak 

představuje podíl na majetku v účastnickém fondu, jehož hodnota
211

 je vyjádřena 

v českých korunách. Každý účastník tak bude vlastníkem penzijních jednotek s ohledem 

na výši příspěvků do třetího pilíře. Cena penzijní jednotky se bude měnit a aktualizovat 

podle toho, jak se bude měnit hodnota majetku v účastnickém fondu a úspory účastníka 

třetího pilíře budou dány jako počet penzijních jednotek násobený aktuální cenou 

penzijní jednotky. Informace o ceně penzijní jednotky bude penzijní společnost povinně 

nejméně jedenkrát za dva týdny zveřejňovat.  

6.1.3. Transformované penzijní fondy  

Transformované penzijní fondy jsou v ZODPS upraveny v § 171 a násl. ZODPS. 

Základním podmínkou transformace penzijního fond vzniklého podle zákona                

č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o penzijním připojištění“), ve 

znění účinném do dne 31. prosince 2012, je, že tento fond musel získat povolení České 

národní banky k činnosti penzijní společnosti nejpozději do 1. ledna 2013, jinak byl 

zrušen. Transformace penzijního fondu se pak provádí podle transformačního projektu. 

Základním principem transformace pak je skutečnost, že penzijní společnost musí 

prostředky účastníka získané do 1. ledna 2013 oddělit a vyčlenit je do nově zřízeného 

tzv. transformovaného fondu. V transformovaném fondu jsou shromážděny všechny 

dosavadní prostředky účastníků včetně státních příspěvků a připsaných výnosů a budou 

do něj průběžně vkládány další placené příspěvky a státní příspěvky a výnosy z majetku 

fondu.  

                                                 
211

 První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet účastnický fond, je počáteční hodnota penzijní 

jednotky 1 Kč. Po tomto dni stanovuje aktuální hodnotu penzijní jednotky penzijní společnost (§ 123) 
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Penzijní společnost je povinna zajistit, že hodnota majetku v transformovaném 

fondu je vždy stejná nebo vyšší než hodnota závazků v transformovaném fondu (§ 187 

odst. 1 ZODPS). Majetek v transformovaném fondu není součástí majetkové podstaty 

penzijní společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení (§ 186 

odst. 4 ZODPS) 

   

Jak jsem již zmínila v předchozím textu, účastník penzijního připojištění 

uzavřeného dle zákona č. 42/1994 Sb. se může rozhodnout, zda zůstane 

v transformovaném penzijním fondu nebo zda vstoupí do účastnického fondu. „Počínaje 

rokem 2013 je sice možné vstupovat jen do nových účastnických fondů, dosavadním 

účastníkům penzijního připojištění se státním příspěvkem je ale umožněno buď setrvání 

v původním již transformovaném fondu (se zachováním dosavadních výhod) nebo 

dobrovolný přechod do nového systému doplňkového penzijního spoření (kdykoliv).“
212

 

Dle mého názoru je výhodou přechodu účastníka z transformovaného fondu do 

účastnického skutečnost, že si účastník může vybrat účastnický fond podle své 

preference, a to včetně investiční strategie. Další výhodu pak spatřuji v možnosti 

volného přestupu k jiné penzijní společnosti. Nevýhodným se mi pak na druhé straně 

jeví ztráta garance, že osobní účet účastníka transformovaného fondu nemůže 

poklesnout. Přechodem z transformovaného do účastnického fondu také účastníku končí 

platnost sjednaného penzijního plánu a výplata dávek se bude řídit přímo zákonem.  

Výhodou účasti v transformovaném fondu je zejména platnost dosavadního 

penzijního plánu a každoroční garance zachování zůstatku osobního účtu. Jako 

nevýhodné však spatřuji zejména očekávané nižší zhodnocení úspor účastníka, protože 

ty budou kvůli zmíněné garanci uloženy jen do těch nejbezpečnějších nástrojů, které 

mají velmi nízký výnos. Zároveň je negativem také skutečnost, že z transformovaného 

fondu nelze přestoupit k jiné penzijní společnosti, první krok musí být vždy do 

účastnického fondu u stejné penzijní společnosti.  

Setrvání ve transformovaném fondu lze doporučit zejména účastníkům 

s krátkým horizontem do výplaty dávek ze třetího pilíře, tj. do 10 let. Přestup by měl 

zvážit účastník, pokud má 15 a více let do důchodového věku, neboť pravděpodobně po 

přestupu získá o něco lepší zhodnocení svých úspor u penzijní společnosti.
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 DOBEŠOVÁ, K., RINDOVÁ, I. Změny ve zdanění mezd od počátku roku 2013, in Práce a mzda, 

2013, č. 3, str. 25. 
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6.2. Příspěvky doplňkového penzijního spoření  

Peněžní prostředky vkládané do doplňkového penzijního spoření jsou tvořeny ze 

dvou, resp. třech částí, a to: 

 příspěvek účastníka, 

 příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka, 

 státní příspěvek 

6.2.1. Příspěvek účastníka 

Hlavním zdrojem peněžní prostředku ukládaných do doplňkového penzijního 

spoření jsou příspěvky účastník, přičemž jejich výše je stanovena na kalendářní měsíc a 

musí činit nejméně 100 Kč. Příspěvky nezávisí na rozdíl od prvního a druhého pilíře na 

aktuálních příjmech, výši si určuje účastník sám. Maximální částka příspěvku není 

zákonem stanovena a účastník má právo změnit výši svého příspěvku.
213

  

Příspěvek účastníka řízení je splatný nejpozději do konce měsíce, účastník řízení 

může výši příspěvku za kalendářní měsíc změnit s účinností nejpozději od 3 měsíce 

následujícího po dni doručení oznámení o změně výše příspěvku penzijní společnosti. 

Vzhledem k tomu, že je zakázána účast jednoho účastníka smlouvy o doplňkovém 

penzijním spoření u více penzijních společností, je také zamezena možnost hradit 

příspěvek více penzijním společnostem.  

Účastník je oprávněn za splnění podmínek § 11 odst. 2 ZODPS odložit placení 

příspěvku, a to pouze za situace, kdy penzijní společnosti odklad oznámí a uvede délku 

doby odkladu. Lhůta délky odkladu započne běžet dnem uvedeným účastníkem v 

oznámení, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího 

po dni doručení tohoto oznámení penzijní společnosti. Doba odkladu placení příspěvku 

účastníka, za kterou účastník doplatil příspěvky účastníka, se započítává do spořící 

doby. 

Účastník může také placení příspěvku přerušit, přičemž se tak stane dnem, který 

uvedl účastník v písemném oznámení o přerušení placení příspěvku účastníka na 

doplňkové penzijní spoření, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po dni doručení tohoto oznámení penzijní společnosti. 

                                                 
213

  TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. XVI. PŘIB, J., str. 236.  
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Doba přerušení placení příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spoření se pak do 

spořící doby nezapočítává. 

6.2.2. Příspěvek zaměstnavatele 

Druhým příspěvkem, který je hrazen do doplňkového penzijního spoření může 

být příspěvek zaměstnavatele účastníka, a to na základě předchozího souhlasu 

účastníka. Účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijní 

společnosti. K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek. Současně 

s placením příspěvku účastníku jej nesmí zaměstnavatel ovlivňovat při výběru penzijní 

společnosti.  

Protože peněžní plnění, které zaměstnavatel poskytuje za svého zaměstnance 

penzijní společnosti, znamení finanční zvýhodnění zaměstnance, považuje se toto plnění 

zaměstnavatele za příjem ze závislé činnosti a zaměstnanec z tohoto příjmu odvádí daň 

z příjmu. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijní společnosti je však v určité výši osvobozen z daně z příjmu a 

zaměstnanec odvání daň z příjmu jen z té částky, která přesahuje uvedený limit.
214

 

Novelou ZODPS se od 1. ledna 2013 zavádí zvýšený roční limit příspěvku 

zaměstnavatele uvedený v § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, 

z 24 000 Kč na 30 000 Kč.
215

 Tento limit však platí pro součet příspěvku na doplňkové 

penzijní spoření, příspěvku na penzijní pojištění a příspěvku na pojistné na soukromé 

životní pojištění.  

Zaměstnavatel je zároveň při stanovení pravidel pro poskytování příspěvku na 

penzijní připojištění povinen dodržovat antidiskriminační zákon
216

, a to včetně zákazu 

tzv. nepřímé diskriminace. Zaměstnavatel se tedy musí se vyhnout i zdánlivě 

neutrálnímu opatření, které by však negativně dopadlo na určitou skupinu zaměstnanců. 

Jako diskriminační by byla považována například považována podmínka, že 

zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek na penzijní připojištění pouze těm 

zaměstnancům, kteří pracují na plný pracovní úvazek, pokud by na zkrácený úvazek 

pracovaly výlučně nebo téměř výlučně ženy. 

                                                 
214

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck 2013, kap. XVI. PŘIB, J., str. 237.  
215

 TREZZIOVÁ, D. ĎURIŠOVÁ, M. Daňové aktuality, in Práce a mzda 2013, č. 2 str. 9. 
216

 Zákon č. 198/2009 Sb. 
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6.2.3. Státní příspěvek 

Státní příspěvek je poskytován na účet účastníka u penzijní společnosti 

Ministerstvem financí ze státního rozpočtu, pokud účastník splní podmínky ustanovení 

§ 13 ZODPS. Nárok na státní příspěvek má účastník, který má trvalý pobyt na území 

České republiky nebo má bydliště na území členského státu, a je účasten důchodového 

pojištění podle českých právních předpisů, je poživatelem důchodu z tohoto 

důchodového pojištění, nebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České 

republice.  

Státní příspěvek je poskytován měsíčně, a to pouze tehdy, pokud účastník zaplatí 

svůj vlastní příspěvek řádně a včas. Jeho výše se pak vypočítává podle toho, kolik si za 

daný měsíc spoří účastník sám, neboť příspěvky zaměstnavatele nemají na výši státního 

příspěvku vliv. S účinností od 1. ledna 2013 má nárok na státní příspěvek účastník, 

který splňuje podmínky stanovené v § 13 odst. 1 a který ve lhůtě uvedené v § 9 odst. 2, 

tj. do konce kalendářního měsíce, za který se platí, zaplatil příspěvek ve výši alespoň 

300 Kč. Pokud účastník měsíčně přispívá 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního 

příspěvku částku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč, pokud 1 000 a více Kč, činí 

výše měsíčního státního příspěvku částku 230 Kč. V případě, že účastník platí příspěvek 

za delší období než za kalendářní měsíc, stanoví se výše měsíčního státního příspěvku 

podle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc, za který se poskytuje 

státní příspěvek. 

Tab. č. 12: Srovnání výše státního příspěvku (v Kč) 

Měsíční příspěvek klienta 
Státní příspěvek 

1994 - 1999 

Státní příspěvek 

2000 - 2012 

Státní příspěvek 

od 2013 

100 Kč 40 Kč 50 Kč - 

200 Kč 72 Kč 90 Kč - 

300 Kč 96 Kč 120 Kč 90 Kč 

400 Kč 112 Kč 140 Kč 110 Kč 

500 Kč 120 Kč 150 Kč 130 Kč 

600 Kč 120 Kč 150 Kč 150 Kč 

700 Kč 120 Kč 150 Kč 170 Kč 

800 Kč 120 Kč 150 Kč 190 Kč 

900 Kč 120 Kč 150 Kč 210 Kč 

1000 Kč 120 Kč 150 Kč 230 Kč 

Zdroj.: http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/80  

http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/80
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 Připsání státních příspěvků však ještě nemusí znamenat, že je účastník bude 

moci využít. Pokud je totiž smlouva o doplňkovém penzijním spoření předčasně 

ukončena, aniž by účastníkovi vznikl nárok na řádné dávky, vracejí se veškeré 

poskytnuté státní příspěvky zpět. Při rozhodování o předčasném ukončení smlouvy by 

měl proto účastník tuto skutečnost zohlednit.
217

 

 

Jako určité zvýšení motivace pro účast na doplňkovém spoření a zajišťování si 

prostředků na stáří vlastními silami, lze považovat odečet příspěvků od základu daně. 

Příspěvky do III. pilíře jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 

účinném od 1. ledna 2013 lze odečíst od základu daně ve zdaňovacím období, a to v 

celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč
218

 zaplacené poplatníkem na jeho:  

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem (tj. do dnešních transformovaných 

fondů);  

- částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených 

poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací 

období sníženému o 12 000 Kč (tzn. prvních 12 000 Kč příspěvků se neodečte), 

b) penzijní pojištění, byla-li sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 

kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let 

- částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených 

poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo 

c) doplňkové penzijní spoření  

- částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených 

poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období sníženému 

o 12 000 Kč. 

 

„Daňovou odčitatelnou položku ve smyslu § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb.,       

o dani z příjmu bude od 1. ledna 2013 možno v maximální možné výši 12 000 Kč 

využít v případě, že účastník doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění 

se státním příspěvkem naspoří částku 24 000 Kč ročně (oproti 18 000 Kč do konce roku 

2012). Vzhledem ke zvýšení státního příspěvku u penzijního připojištění se státním 

příspěvkem a s ohledem na státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření se od      

                                                 
217

 RYTÍŘOVÁ, L. Důchodový systém v České republice, Olomouc: ANAG, 2013, str. 98.  
218

 S účinností do 31. prosince 2012 činil úhrn zaplacených příspěvků 6 000 Kč.  
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1. ledna 2013 změnila i částka, o kterou se úhrn poplatníkem zaplacených příspěvků 

snižuje (z 6 000 Kč se tato částka zvyšuje na 12 000 Kč ročně).“
219

 Omezení odpočtu 

prvních 12 000 Kč má dle mého názoru souvislost se skutečností, že do této výše jsou 

účastníku poskytovány státní příspěvky. V případě, kdy by tedy bylo poskytováno 

odečtení od daňového základu i za tuto částku, jednalo by se o dvojí zvýhodnění 

jedněch příspěvků.  

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní 

pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové 

vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi 

vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok 

na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 

zákona č. 586/1992 Sb. ve zdaňovacím období, ve kterém k tomuto zániku došlo, jsou 

částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na 

jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění nebo doplňkové 

penzijní spoření základ daně snížen. 

                                                 
219

 Ing. Dana Trezziová, Ing. Milena Ďurišová: Daňové aktuality, in Práce a mzda 2/2013, str. 9. 
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6.3. Dávky z doplňkového penzijního spoření  

Prostředky účastníka ze třetího pilíře lze použít pro výplatu těchto dávek taxativně 

uvedených v § 19 ZODPS: 

- invalidní penze na určenou dobu, 

- jednorázové vyrovnání, 

- odbytné, 

- tzv. předdůchod, tj. 

 starobní penze na určenou dobu, 

 úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo 

 úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou 

dobu s přesně stanovenou výší důchodu. 

6.3.1. Invalidní penze na určenou dobu 

 Podmínkou vzniku nároku na invalidní penzi na určenou jsou dvě, a to jednak 

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně dle § 38 ZDP, a dále trvání 

spořící doby. Co se týká délky spoření, v § 20 odst. 2 ZODPS je stanovena povinnost 

účasti alespoň 36 měsíců, přičemž na základě smlouvy je možné podmínku prodloužit, 

nesmí však překročit 60 měsíců.  

Invalidní penze na určenou dobu se vyplácí buď ve splátkách v určené výši, 

nebo v určeném počtu splátek do vyčerpání prostředků účastníka. Splátky musí být 

vypláceny pravidelně, nejméně čtyřikrát za kalendářní rok pokud je splátka nejméně ve 

výši 500 Kč, jinak lze splatnost penzijní společností snížit až na jednu za rok. Doba 

splácení, resp. výše splátek je určena na základě žádost účastníka, a to tak, aby 

předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky. Penzijní společnost 

zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, 

pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak.  

Účastník je oprávněn požádat o pozastavení výplaty dávky, a to i opakovaně. V 

písemné žádosti o pozastavení výplaty dávky musí být stanovena doba, na kterou se 

výplata dávky pozastavuje, která nesmí být kratší než 3 měsíce. Penzijní společnost 

může podání žádosti o pozastavení výplaty dávky podmínit zaplacením poplatku 

stanoveného tímto zákonem (§ 61 odst. 1 písm. c) ZODPS).  
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Dle § 4 zákona č. č. 586/1992 Sb. příjmy z invalidní penze z penzijního 

připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu 

osvobozeny z daně z příjmů. 

6.3.2. Jednorázové vyrovnání 

 Podmínkou vzniku nároku účastníka na dávku uvedenou v § 19 písm. c) ZODPS 

je dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 

32 ZDP
220

 a trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců, resp. 120 

kalendářních měsíců, pokud tak stanoví smlouva o doplňkovém penzijním spoření.  

Jednorázové vyrovnání náleží účastníku za splnění výše uvedených podmínek, 

pokud na určené části prostředků nebyla zahájena výplata jiné dávky dle § 19. Účastník 

má ale právo v případě zvolení jednorázového vyrovnání zvolit i kombinaci s výplatou 

jiné dávky. V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doručení písemné 

žádosti účastníka o jeho výplatu, penzijní společnost vyplatí jednorázové vyrovnání do 

konce kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího po měsíci, na který byl 

poslední příspěvek účastníka zaplacen. 

Penzijní společnost, která se dozví, že účastník zemřel, informuje nejpozději do 

dvou měsíců určenou osobu uvedenou ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření o 

jejím nároku z doplňkového penzijního spoření, pokud účastník uvedl adresu jejího 

místa pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České republiky. V této 

informaci uvede, zda má určená osoba nárok na jednorázové vyrovnání podle § 24, 

nebo na odbytné podle § 25 (§ 26 ZODPS). 

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jednorázové vyrovnání náleží rovněž určené 

osobě, pokud účastník zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na jinou dávku 

uvedenou v § 19 ZODSP a před jejím vyplacením. Určená osoba má nárok na 

jednorázové vyrovnání podobně v případě, kdy zemřelý účastník pobíral starobní nebo 

invalidní penzi na určenou dobu. V takovém případě je mu vyplacena částka, jejíž výše 

odpovídá částce prostředků zemřelého účastníka dosud nevyplacené.    

V případě, že zemřelý účastník nestanovil určenou osobu, je jednorázové 

vyrovnání předmětem dědictví.  

                                                 
220

 Dříve ve věku 60 let. 
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V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání určené osobě nebo dědici 

vyplatí penzijní společnost jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne doručení 

písemné žádosti, pokud je prokázána smrt účastníka. 

6.3.3. Odbytné 

Odbytné označuje dávku z doplňkového penzijního spoření, která dle § 25 

ZODPS náleží: 

a) účastníkovi v případě zániku doplňkového penzijního spoření podle § 8 písm. d) 

nebo e)
221

, pokud spořící doba trvala alespoň 24 kalendářních měsíců a nedošlo 

k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti, 

b) účastníkovi v případě zrušení účastnického fondu (§ 110 ZODPS
222

), nedošlo-li 

k převodu prostředků účastníka do jiného účastnického fondu, 

c) určené osobě, pokud účastník zemřel a nevznikl mu nárok na dávku podle § 19 

písm. a) až c), e) nebo f) ZODPS; neurčil-li účastník určenou osobu, stává se 

odbytné předmětem dědictví. 

  Výše odbytného představuje hodnotu prostředků účastníka ke dni zániku 

závazků ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření určenému v dohodě účastníka a 

penzijní společnosti, nebo ke dni doručení výpovědi. Na rozdíl od jednorázového 

vyrovnání se v případě vyplácení odbytného z prostředků účastníka odečtou poskytnuté 

státní příspěvky. Na tyto příspěvky totiž účastník ztrácí nárok tím, že je nevyužije 

k zajištění finančních zdrojů po svém odchodu do důchodu.  

 

Odbytné penzijní společnost vyplatí do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti 

oprávněné osoby o jeho výplatu. 

Výplata jednorázového vyrovnání a odbytného není osvobozena od daně 

z příjmu.   

                                                 
221

 Dle § 8 písm. d) ZODPS zaniká doplňkové penzijní spoření dnem, na kterém se účastník a penzijní 

společnost písemně dohodli, dle § 8 písm. e) ZODPS uplynutím výpovědní doby. 
222

 Účastnický fond se zrušuje odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost podle § 111, 

odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu z moci úřední podle § 153, odnětím povolení k činnosti 

penzijní společnosti podle § 69 a 152, ledaže ČNB povolí převod obhospodařování všech účastnických 

fondů na jinou penzijní společnost podle § 109, nebo sloučením účastnických fondů podle § 113. 
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6.3.4. Předdůchod 

Jako předdůchod bývají označovány tři dávky z III. pilíře, a to: 

 starobní penze na určenou dobu (§ 22 ZODPS), 

 úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi (§ 23 ZODPS), 

 úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně 

stanovenou výší důchodu (§ 23 ZODPS). 

 

Obecnou podmínkou vzniku nároku na předdůchod je: 

- dosažení věku o 5 let nižšího než je věk pro nárok na starobní důchod dle § 32 

ZDP, a 

- doba trvání penzijního, resp. doplňkového důchodového spoření činí nejméně 60 

kalendářních měsíců, resp. může být stanovena delší, max. však 120 

kalendářních měsíců 

Tzv. předdůchod tak je souhrnným názvem pro dávky vznikajících 

z doplňkového penzijního spoření, jejichž úprava je obsažena v § 22 a násl. ZODPS.  

 

Výplata starobní penze na určenou dobu náleží ve splátkách v určené výši nebo 

v určeném počtu plátek, a to až do vyčerpání prostředků účastníka. Splátky musí být 

vypláceny pravidelně, nejméně čtyřikrát za kalendářní rok pokud je splátka nejméně ve 

výši 500 Kč, jinak lze splatnost penzijní společností snížit až na jednu za rok. Doba 

splácení, resp. výše splátek je určena na základě žádost účastníka, a to tak, aby 

předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky nebo nejméně 2 roky 

v případě dávky dle § 22 odst. 4 ZODPS.  

V uvedeném ustanovení je stanoveno, že splátka činí alespoň 30 % průměrné 

mzdy v národním hospodářství vyhlašované MPSV podle zákona upravujícího 

zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo 

vyplácení doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou 

výší důchodu. Pokud jsou splátky vypláceny na určenou dobu, musí být určeny v 

neklesající měsíční výši, jejích výplata pak náleží minimálně čtyřikrát ročně, účastník 

nemá možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit. Výplata splátek, pokud jde o penzi na 

přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, musí být vymezena tak, aby 

skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku 
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na starobní důchod stanoveného podle § 32 ZDP sníženého o 3 roky. V roce 2013 se 

tedy pro účely posuzování splnění podmínky dostatečného množství peněžních 

prostředků účastníka na účtu penzijní společnosti pro čerpání předdůchodu zjišťuje výše 

průměrné mzdy za rok 2012, která podle sdělení MPSV č. 446/2012 Sb. činí 24 408 Kč. 

Z uvedeného vyplývá povinnost účastníka mít naspořeno v okamžiku, kdy uplatní 

žádost o předdůchod 5 let před dosažením důchodového věku v roce 2013 alespoň 

440 000 Kč
223

.  

Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního 

měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o 

výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak.  

V případě žádosti účastníka na vyplacení jednorázového pojistného pro 

doživotní penzi uhradí penzijní společnost jednorázové pojistné na základě předložení 

uzavřené pojistné smlouvy, která splňuje podmínky § 23 odst. 2 nebo 3 ZODPS, na účet 

pojišťovny uvedený v pojistné smlouvě, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla pojistná smlouva 

předložena. V případě, že předložená pojistná smlouva nesplňuje podmínky, je penzijní 

společnost povinna tuto skutečnost oznámit účastníkovi do 5 pracovních dnů ode dne 

jejího předložení. Případný doplatek státního příspěvku pošle penzijní společnost 

neprodleně po jeho obdržení účastníkovi způsobem uvedeným v žádosti o dávku podle 

odstavce 1. 

Co se týká vztahu předdůchodu k době důchodového pojištění v I. pilíři, je nově 

s účinností od 1. 1. 2013 doplněno ustanovení § 16 odst. 4 ZDP, a to o písm. k). Na 

základě tohoto je doba pobírání předdůchodu (starobní penze na určenou dobu, 

doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší 

důchodu) do dosažení důchodového věku dle § 32 ZDPS považováno za dobu 

vyloučenou. Nicméně je třeba doplnit, že musí být splněny podmínky pro výplatu 

předdůchodu dle § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 ZODPS. Nově je také doplněno 

ustanovení § 16 odst. 8 ZDP, kdy je umožněna žádost osoby, která během vyloučené 

doby (dle § 16 odst. 4 písm. k ZDP) byla účastna pojištění, v níž měla příjmy, aby byla 

                                                 
223

 Jako 30% z průměrné mzdy 24 408 Kč je určena částka 7 323 Kč, v případě odchodu do předdůchodu 

5 let před dosažení důchodového věku, tj. o 60 měsíců dříve, musí mít naspořené peněžní prostředky 

alespoň ve výši 440 000 Kč (60*7 323) 
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tato doba na základě žádosti pojištěnce dle § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 ZOPSZ  

považována za dobu vyloučenou.  

 Předdůchod je také osvobozen z daně z příjmu (§ 4 zákona č. 586/1992 Sb.)  

6.3.5. Rozdíly mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem 

Hlavním rozdílem těchto dvou typů důchodů je systém, z kterého jsou vypláceny 

finanční prostředky při pobírání důchodu. Zatímco předčasný starobní důchod je jedním 

z typu důchodu vypláceného z I. pilíře, tj. z důchodového pojištění (§ 31 ZDP), 

předdůchod je vyplácen z III. pilíře, tj. z doplňkového penzijního spoření (§ 22 a 23 

ZODPS).  

Co se týká podmínek nároku na předčasný starobní důchod a předdůchod, byly 

popsány detailněji v mé rigorózní práci. Oba typy důchodu jsou ohraničeny věkem 

předcházejícím důchodového věku určeného dle § 32 ZDP. Do předčasného starobního 

důchodu lze odejít 3 roky před dosažení důchodového věku, pokud je nižší jak 63 let 

nebo 5 let, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let a účastník dosáhnul věku 60 let. 

Předdůchod si může zvolit pojištěnec, kterému do dosažení důchodového věku dle § 32 

ZDP chybí nejvýše 5 let. Pobírání předčasného starobního důchodu zamezuje možnost 

odchodu do řádného starobního důchodu (§ 31 odst. 3 ZDP), a tudíž výše tohoto 

důchodu včetně jeho snížení o dobu mezi přiznání důchodu a dosažením důchodového 

věku (dle § 36 odst. 1 ZDP) je trvalá. Pobírání předdůchodu nevylučuje možnost 

odchodu do starobního důchodu v okamžiku dosažení důchodového věku, naopak doba 

pobírání předdůchodu je pro výpočet starobního důchodu dle § 29 ZDP považována za 

dobu vyloučenou a nedochází tak ke snížení výše starobního důchodu.  

Dalším rozdílem při pobírání předčasného starobního důchodu a předdůchodu je 

možnost poživatele pracovat. Zatímco u poživatele předdůchodu není výkon zaměstnání 

nebo samostatné výdělečné činnosti zakázán, pro poživatele předčasného starobního 

důchodu není do dosažení důchodového věku zaměstnání zakládající účast na pojištění 

povoleno (§ 37 odst. 2 ZDP). Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poživatel 

předdůchodu může začít opět pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost 

kdykoliv, poživatel předčasného starobního důchodu až po dosažení důchodového věku, 

v opačném případě nemá nárok na důchod a musí jej vrátit.  
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V souvislosti s účastí na pojištění současně s pobíráním předdůchodu považuji 

dále za nutné upozornit, že tento pojištěnec má zároveň možnost rozhodnout se, zda si 

uvedený souběh nechá pro účely výpočtu starobního důchodu hodnotit jako dobu 

pojištění včetně vyměřovacích základů, nebo jako dobu vyloučenou dle § 16 odst. 4 

písm. k) ZDP. Zároveň má pojištěnec právo dle § 86 odst. 5 věty čtvrté ZOPSZ  uplatnil 

žádost o tento přepočet doby pojištění a doby vyloučené nejvýše dvakrát. 

Posledním rozdílem, který bych chtěla zmínit, je otázka valorizace důchodu. 

Vzhledem k tomu, že všechny důchody poskytované z I. pilíře jsou každoročně 

valorizovány, je také částka předčasného starobního důchodu každý rok adekvátně 

zvýšena. Na druhou stranu tomu tak u předdůchodu není, protože předdůchod označuje 

dávku III. pilíře a tudíž není dávkou penzijního pojištění, předdůchody se tedy 

nevalorizují. 

Zákonná úprava nevylučuje možnost účastníka přiznání obou výše uvedených 

důchodu, tj. jak předdůchodu tak předčasného starobního důchodu. Pokud tedy nastane 

situace, kdy pojištěnec, který je ve věku o 5 let nižším jak jeho důchodový věk, je 

nezaměstnaný a na doplňkovém penzijním spoření nemá naspořenu potřebnou částku 

k tomu, aby mohl po celou dobu 5 let čerpat předdůchod, může si zvolit variantu 

kombinace těchto důchodů. Přitom předdůchod lze čerpat nejméně 2 roky a do 

předčasného důchodu lze jít 3, resp. 5 let před dosažením důchodového věku. Vzhledem 

k výše uvedenému může pojištěnec, pokud splní podmínku naspořených peněžních 

prostředků
224

 pro čerpání předdůchodu na kratší dobu, nejdříve nejméně 2 roky čerpat 

předdůchod a po vyčerpání peněžních prostředků u penzijní společnosti odejít do 

předčasného starobního důchodu. Touto situací si tak nesníží o uvedené dva roky 

pobírání předdůchodu výši předčasného starobního důchodu. Tato varianta je však dle 

mého názoru vhodná zejména pro pojištěnce, který nemá nárok na podporu v 

nezaměstnanosti, případně byl již nějakou dobu evidován na úřadu práce. Doba 

evidence na úřadu práce bez pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci 

patří při splnění zákonných podmínek mezi náhradní dobu pojištění, a to v maximálním 

rozsahu tří let. To znamená, že doba pobírání podpory v nezaměstnanosti a evidence na 

úřadu práce bez pobírání podpory v rozsahu maximálně tří let se započítává do doby 

pojištění, zatímco předdůchod dobu pojištění nezvyšuje. Pokud má tedy pojištěnec 

                                                 
224

 Cca 187 tisíc Kč. 
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nárok na podporu v nezaměstnanosti, je lepší být v evidenci na úřadu práce a pobírat 

podporu v nezaměstnanosti než čerpat předdůchod.  

Jako hlavní výhodu předdůchodu tedy spatřuji v možnosti účastníka být finančně 

zajištěn před dosažením důchodového věku v případě nezaměstnanosti nebo zhoršeného 

zdravotního stavu, který však nepostačuje na přiznání invalidního důchodu. Nevýhodou 

je pak skutečnost, že ne každý pojištěnec má dostatek financí na účast na doplňkovém 

penzijním spoření a tím pádem nemá možnost předdůchod zvolit. Zároveň je třeba si 

uvědomit, že zvolením předdůchodu si pojištěnec vyčerpá finanční prostředky 

naspořené v doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijním připojištění) ještě před 

odchodem do důchodu.  
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6.4. Dávky z penzijního připojištění se státním příspěvkem 

Účastníkům původního třetího pilíře, tedy penzijního připojištění se státním 

příspěvkem, kteří nepřistoupí na nový třetí pilíř a zůstanou v transformovaných 

fondech, zůstávají zachovány podmínky na nárok na dávky tak, jak bylo stanoveno 

zákonem č. 42/1994 Sb. (§ 20 a násled.)  

Z penzijního připojištění poskytují tyto dávky: 

 penze (za kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní 

částky, pravidelná výplata peněžní částky po stanovenou dobu – tato 

doba může být stanovena počtem let pobírání penze nebo penze může 

být vyplácena doživotně), 

 jednorázové vyrovnání, 

 odbytné.
225

 

 

Starobní penze je poskytována účastníkovi při dosažení věku stanoveného 

penzijním plánem (nesmí být nižší než 60 let), podmínkou je získání nejméně 60 měsíců 

pojištění, nestanoví-li penzijní plán více (max. 120 měsíců). Vyplácí se účastníkovi do 

konce jeho života v podobě pravidelných částek.  

Invalidní penze je poskytována při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně z důchodového pojištění, který získal nejméně 36 měsíců pojištění 

(nestanoví-li penzijní plán více, max. 60 měsíců). Tato penze se taktéž vyplácí 

doživotně v pravidelných splátkách. 

Při úmrtí účastníka, jehož doba pojištění byla alespoň 36 měsíců (nestanoví-li 

penzijní plán více, nejvýše však 60 měsíců), je vyplácena pozůstalostní penze. Vyplácí 

se osobě určené účastníkem ve smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

(nebo osobám, pokud jich určil více). 

Zvláštní dávkou penzijního připojištění se státním příspěvkem je výsluhová 

penze. Musí být speciálně upravena v daném penzijním plánu a nárok na ni si účastník 

musí sjednat ještě před vznikem nároku na starobní penzi, musí na ni rovněž vyčlenit 

část svého příspěvku. Vyplácí se účastníkovi při dosažení doby pojištění stanovené 

penzijním plánem, přičemž z dávkového penzijního plánu to musí být nejméně 180 

                                                 
225

 TRŐSTER, P. a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 6. podstatně přepracované a aktualizované 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, kap. XVI. PŘIB, J.,  str. 235.  
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měsíců. Účastníci transformovaných fondů takto mohou získat až polovinu naspořených 

prostředků již po získání stanovené doby pojištění (obvykle 15 let), aniž by přišli o 

některá zvýhodnění (ať již daňové, nebo v podobě státních příspěvků). 

 

Stejně jako v doplňkovém penzijním spoření je také v rámci původního třetího 

pilíře poskytováno jednorázové vyrovnání. Může o něj požádat účastník při dosažení 

podmínek stanovených penzijním plánem (tzn. určené pojištěné doby a věku). 

Poskytuje se namísto penze, nelze jej tedy kombinovat s některou z pravidelně 

vyplácených dávek (jako je tomu u nového třetího pilíře).  

Při předčasném ukončení penzijního připojištění (výpovědí nebo dohodou) je 

účastníkovi poskytnuto odbytné, nepřevádí-li své prostředky na jinou penzijní 

společnost. Podmínkou poskytnutí odstupného je, aby účastník zaplatil příspěvky 

alespoň po dobu 12 měsíců a jeho penzijní připojištění trvalo alespoň 12 měsíců. Při 

úmrtí účastníka náleží odbytné osobě určené účastníkem, pokud účastníkovi nebyla 

vyplacena penze ani jednorázové vyrovnání a nevznikl nárok na pozůstalostní penzi 

(nebo se tohoto nároku oprávněné osoby vzdaly). Poskytnuté státní příspěvky se při 

výplatě odbytného vrací zpět státu.  

 

6.5. Výhody a nevýhody třetího pilíře 

Pokud bych měla porovnávat třetí pilíř s prvním či druhým pilířem, považuji 

jako hlavní a významný rozdíl a pro spoustu osob i výhodu především v možnosti 

ukončení účasti a předčasného výběru všech naspořených prostředků. Pokud tedy 

potřebuje účastník nenadále peníze, dostane se ke svým naspořeným finančním 

prostředkům poměrně snadno, zejména v porovnání s druhým pilířem, kde je má 

uloženy až do důchodového věku. Tato možnost tedy dle mého názoru třetí pilíř značně 

zvýhodňuje a to i přesto, že sankcí za předčasný výběr prostředků je ztráta státního 

příspěvku a daňového zvýhodnění. Zároveň je positivem oproti prvnímu a druhému 

pilíři v možnosti přizpůsobení výše příspěvků účastníka. Výše a případná úprava částky 

příspěvků účastníka je téměř zcela na jeho vůli, zároveň je nezávislá na jeho aktuálních 

příjmech, placení příspěvků může být také pozastaveno či přerušeno. Pro třetí pilíř jsou 

pak ještě specifickou výhodou státní příspěvky a příspěvky zaměstnavatele, jejichž 
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prostřednictvím mohou zaměstnavatelé za daňově velmi výhodných podmínek přispívat 

svým zaměstnancům na zajištění na stáří.  

Stejně jako ve druhém náleží prostředky na penzijním účtu přímo účastníkovi a 

v případě jeho úmrtí jsou součástí dědictví. Zároveň je velkou výhodou na rozdíl od 

účasti ve druhém pilíři, že účast na doplňkovém penzijním spoření nijak neovlivňuje 

výši dávek z prvního pilíře. 

Velkým positivem třetího pilíře je také dle mého názoru určité menší politické 

riziko, neboť žádná politická strana dosud nevyjádřila úmysl doplňkové penzijní spoření 

zásadně omezit či zrušit. Naopak některé politické strany již vyjádřili své úvahy o 

převedení prostředků z důchodového spoření do třetího pilíře.  

 

Co se týká možného výčtu nevýhod účasti ve třetím pilíři, zmíním zejména 

hrozbu nevhodného investování penzijní společnosti. Při porovnávání druhého a třetího 

pilíře je také pro řadu účastníku nevýhodou doplňkového penzijního spoření, že 

prostředky v něm uložené nejsou chráněny před exekucí. 

Výhody a nevýhody doplňkového penzijního spoření by měli dle mého názoru 

zvážit zejména původní účastníci třetího pilíře před rokem 2013, tedy penzijního 

připojištění se státním příspěvkem. V jejich zájmu je porovnat si, zda jsou pro ně 

výhodnější původní podmínky (pak se jim vyplatí zůstat v transformovaném fondu), 

nebo podmínky doplňkového penzijního spoření (pak by měli přestoupit do 

účastnických fondů). Co se týká předností transformovaných fondů, je to zejména 

garance nezáporného výnosu a možnost čerpání až poloviny naspořených prostředků již 

po 15 letech spoření. Nevýhodou je naproti tomu nízký výnos, často nepokrývající ani 

inflaci, způsobený konzervativním investováním. Naopak výhodou účastnických fondů 

je možnost pobírání předdůchodu a potencionální vyšší výnos; negativem je však možné 

dosažení ztráty. 
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7. ZÁVĚR 

Starobní důchod je jedním z nejvýznamnějších prvků systému sociálního 

zabezpečení ČR. Historicky první krok k zavedení starobního důchodu (byť ve velmi 

omezené míře) na našem území se datuje již v 18. století. Od té doby prošel institut 

starobního důchodu dlouhým vývojem do své současné podoby, ve které, jako své 

účastníky, zahrnuje většinu občanů ČR a vytváří právní vztah mezi fyzickými osobami 

(pojištěnci), organizacemi (zaměstnavateli) a státem, coby nositelem systému 

starobního důchodu. 

Již od 90. let 20. století je pro systém starobního důchodu v ČR charakteristický 

směr reforem, které odklonily starobní důchod od štědrého systému sociálního 

zabezpečení, zavedeného socialistickými vládami, po současný systém 

z makroekonomického hlediska únosnější, založený na principu důchodového pojištění. 

Z dlouhodobého demografického vývoje v ČR je zřejmé, že směr reforem ve stylu 

„nepopulárních opatření“, tedy především k zajištění větších úspor ve výdajové části 

systému důchodového pojištění, bude i nadále pokračovat, byť tempo tohoto vývoje je 

nejisté. Vzhledem k dlouhodobému charakteru vztahů mezi pojištěnci, organizacemi a 

státem, je žádoucí, aby se tento systém vyznačoval co největší mírou stability a 

kontinuity vývoje. Z tohoto důvodu došli představitelé nejvýznamnějších politických 

stran k závěru, že reforma systému sociálního pojištění by měla mít co nejširší podporu 

politické reprezentace. Na zásadní reformu z roku 2013 doposud však není jednotný 

politický názor ohledně její udržitelnosti v současně nastavených podmínkách. Nicméně 

ani důchodová reforma neodstraní některé problematické otázky systému důchodového 

pojištění v ČR. Jednou z nich jsou rozdílné podmínky důchodového věku mužů a žen, 

jejichž existenci považuji za neopodstatněnou. Rozdílná věková hranice pro nárok na 

starobní důchod pro muže a ženy u nás byla zavedena až zákonem č. 55/1956 Sb., o 

sociálním zabezpečení. Do počátku druhé poloviny 20. století byl důchodový věk pro 

muže i ženy shodný. V dnešní době směřuje většina zemí Evropské unie ke sjednocení 

důchodového věku pro muže a ženy a podle vládního návrhu důchodové reformy je 

patrná i obdobná orientace důchodového systému ČR.  

Za další problematickou úpravu důchodového systému ČR považuji diferenční 

kriterium výchovy dítě pro stanovení důchodové věku ženy. Nejsou žádné opodstatněné 
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důvody pro existenci této diferenciace. Podle mého názoru je zřejmá diskriminace mužů 

pečujících o dítě a bezdětných žen, i když v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 53/04 a 

rozsudku Evropského osudu pro lidská práva ze dne 17. února 2011 ve věci Anderle 

proti České republice (stížnost č. 6268/08) je uvedeno, že „zákonná úprava, která 

zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nemůže být sama o sobě 

označena za porušení principu rovnosti tato diskriminace.“ Tento rozpor vyřešila řada 

států Evropské unie tak, že sice praktikuje odečet let za výchovů dětí, ale s ohledem 

k oběma rodičům, tedy podle toho, který rodič dítě vychovával a pečoval o ně. 

Dalšími tendencemi v oblasti starobních důchodů je zvyšování věkové hranice 

na odchodu do důchodu nebo zhoršení možností předčasných důchodů. Obě tato 

opatření mají vést ke snížení nákladů důchodového systému. Předčasný starobní důchod 

by měl být nastaven tak, aby jeho přiznání nebylo pro občany výhodnější jak přiznání 

obecného starobního důchodu. Pokles procentní výměry předčasného starobního 

důchodu by měl být nastaven tak, aby došlo ke kompenzaci možné delší doby výplaty. 

Naopak odložené důchody je podle mého názoru třeba podporovat nastavením 

výhodnějších podmínek oproti obecnému starobnímu důchodu. Delší doba výdělečné 

činnosti totiž představuje úsporu výdajů systému, a to z toho důvodu, že se důchod 

nevyplácí a naopak je placeno pojistné. Velmi diskutovanou alternativou pevně 

stanoveného důchodového věku je v poslední době pružná věková hranice. Obhájci 

pružného důchodového věku argumentují tím, že dojde k odstranění nevýhod odchodu 

do starobního důchodu při dosažení určitého věku z hlediska jednotlivce (náhlý přechod 

do neaktivity, ztráta výdělku, ztráta sociálního postavení) i z hlediska systému (výše 

důchodu závislá na délce pracovní činnosti, lze zohlednit individuální rozdíly ve 

stárnutí).  

Na výši důchodu působí také určení dalších podmínek pro výši a výplatu. Jedná 

se zejména o nastavení redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu, oblast 

velmi ovlivněnou nálezem Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., jejichž 

zvyšováním lze kompenzovat omezení jiných kritérií s výraznými solidárními účinky, 

například náhradních dob pojištění. Z dalších činitelů ovlivňujících výši důchodu lze 

pro účely šetření v důchodovém systému omezit výplatu důchodu při souběhu více 

dávek nebo zpřísnit pravidla pro valorizace důchodů. Souběh výplaty důchodu 
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s výdělečnou činností zvyšuje příjmy do důchodovém účtu placením pojistného, 

zároveň je doba výdělečné činnosti zhodnocena do výše důchodu.  

Důchodová reforma nabízí osobám možnost získat další zdroje zabezpečení ve 

stáří, neboť vzhledem k nepříznivé demografické situaci nelze spoléhat na základní 

důchodový systém, který je sice průběžně stabilizován jednotlivými parametrickými 

změnami, nicméně tyto změny nemohou pružně reagovat na vývoj společnosti. Přijetí 

ZDP v roce 1995 sice přineslo řadu positivních prvků, zejména z dlouhodobého 

hlediska, avšak postupně se začali projevovat nedostatky, která nelze v rámci 

parametrických změn vyřešit. Mezi nejzásadnější problémy prvního pilíře patří zejména 

nedostatečná připravenost systému na stárnutí populace, vysoká míra solidarity, 

nepřiměřený rozsah náhradních dob pojištění, nízký důchodový věk nebo postavení 

OSVČ.  

Výhledovým cílem v oblasti důchodového pojištění, byť v současné době spíše 

nereálným, je pak i harmonizace sociálního zabezpečení jednotlivých států Evropské 

unie, která by měla spočívat v zavedení jednotného sociálního pojištění všech osob 

pracujících ve státech Evropské unie a vytvoření centrální pojišťovny.  
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RESUMÉ 

The aim of this work is the analysis of the Czech old-age pension and its 

reform. It describes the basic principles of the pension/social security scheme and 

contributory pension scheme, including its history and evolution.  

The work also presents the reasons that led the political representation to 

significantly adjust the parameters of the pension scheme since 1. 1. 1996 and to create 

the “second pillar” of the pension security scheme since 1. 1. 2013 as well as the 

impacts this reformed system has on the traditional pension security scheme, described 

as the “first pillar.”   

The czech old-age pension is described to the utmost detail in this work, which 

is necessary to get the overall insight on its position in the whole pension system as well 

as understanding all the factors affecting the legal claim to the old-age pension and its 

calculation, i.e. determination of the retirement age, the way of how the periods of 

participation on the security scheme and earnings are evaluated.  

This work is mostly focused on the “first pillar” of the pension security scheme, 

it explains the two conditions that are tested for the claim to the old-age pension, i.e. the 

retirement age, which is determined differently for men and women; the retirement age 

of women depends on number of nurturing children. The second condition that is tested 

for the claim on the old-age pension is the duration of insurance.   

Both of these conditions are being toughened gradually, as the average life 

expectancy is growing, the health system is improving and, due to some of demographic 

predictions, the amount of economically active people will be decreasing.      

To lower these risks and possible weaknesses of the “pay as you go” system, the 

“second pillar” was created. Therefore it is inevitable to deal with some aspects of 

“second pillar” in this work as well, because it also affects the calculation of the old-age 

pension from the “first pillar.”  

The “third pillar” as the supplementary pension scheme is also analyzed in the 

work, since it is a part of the whole pension system, though the affection it has on the 

“first pillar” is nearly insignificant. 

In my thesis I also mentioned some possible solutions of these problem and de 

lege ferenda recommendations. 
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Anotace 

 

Hlavním cílem rigorózní práce je popsat a utřídit informace o starobních důchodech a 

reformě důchodového systému v České republice ve smyslu platné právní úpravy. Tato 

práce popisuje důchodový systém České republiky, který je tvořen třemi pilíři – 

důchodovým pojištěním, důchodovým spoření a doplňkovým důchodovým spořením. 

Práce skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru.  

 

Annotation  

 

The main aim of this work is to describe and systemize information concerning the old-

age pension system and its reform in the Czech republic de lege lata. This work 

describes the pension system in the Czech republic, which consists of three "pillars"; 

"first pillar" - the traditional social security system, "second pillar" - the opt-out 

modification of the traditional social security system, and "third pillar" -. the 

supplementary pension system. The work consists of the prologue, five chapters and the 

epilogue.    
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