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           Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

 
 
Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 29 
 
 (1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně   
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

„důchodový věk“) před rokem 2010,   
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,   
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,   
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,  
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,  
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,  
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,  
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,  
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,  
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,  
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.  
  
 (2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle 
odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně  
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,  
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,  
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,  
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,  
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození,  
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození.  
  
 (3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v  
a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového 

věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,  
b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň 

o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data 
narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.  

  
 (4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má 
nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li 
důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené 
v § 38 písm. a) nebo b).  
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 (5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 
písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních 
dob pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle předpisů 
platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob 
pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny 
směrem nahoru.  
 

* * * * * 

§ 32 
 (1) Důchodový věk činí   
a) u mužů 60 let,   
b) u žen  

1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,  
2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,  
3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,  
4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo  
5. 57 let,  

jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.  
  
 (2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 1971 se důchodový věk 
stanoví podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se důchodový věk s přičtením kalendářních 
měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený v posledním přičteném kalendářním 
měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený 
měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni 
posledního přičteného kalendářního měsíce.  
  
 (3) U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 
67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi 
rokem narození pojištěnce a rokem 1977. Ustanovení odstavce 2 věty druhé zde platí 
obdobně.  
 

(3) U pojištěnců narozených po roce 1971 důchodový věk činí 65 let. 
  
 (4) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže 
žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti 
roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je 
podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku 
do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením 
zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat. 
 

* * * * * 
§ 38 

 
 Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo 
důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se   
a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity 

podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod 
podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo   
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b) invalidním následkem pracovního úrazu. 
 

* * * * * 
 

§ 61a 
 
 (1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let 
nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let; tímto dnem vzniká tomuto 
poživateli nárok na starobní důchod.  
  
 (2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké 
náležel dosavadní invalidní důchod.  
  
 (3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1 nevylučuje nárok na starobní důchod 
podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3.  
  
 (4) Pro účely souběhu nároků na výplatu důchodů podle § 59 odst. 1 se na starobní 
důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, hledí jako na dosavadní invalidní důchod. 
 

* * * * * 
Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb. 

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971 

Rok 
narození 

Důchodový věk činí u 
Mužů žen s počtem vychovaných dětí 

0 1 2 3 a 4 5 a více 
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 
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1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m 
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m 
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m 
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m 
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m 
Vysvětlivky: 
„r“ znamená rok 
„m“ znamená kalendářní měsíc 
 

* * * * * 
 
 
 

Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

ÚKOLY ORGÁNŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, DALŠÍCH ORGÁNŮ A OBCÍ 
V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

§ 4 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") 
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,  
b) řídí Českou správu sociálního zabezpečení, 
c) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení,  
d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení. 
  
 (2) Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely 
přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení 
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správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku okresní správy 
sociálního zabezpečení; za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise. 
  
 (3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při 
provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby 
odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech. 
 
 

§ 4a 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě do 30. června kalendářního 
roku, který končí číslicí 4 nebo 9, Zprávu o stavu důchodového systému České republiky 
a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky 
a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Tato zpráva obsahuje zejména informaci 
o tom, jak by měl být důchodový věk stanoven, aby bylo dosaženo stavu, kdy by 
očekávaná střední délka života jednotlivých generací při jeho dosažení činila jednu 
čtvrtinu součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života, a to pro všechny 
osoby, které dosáhly v roce předložení zprávy věku 25 až 54 let; tato informace vychází 
z údajů obsažených ve zprávě zpracované Českým statistickým úřadem podle § 10b. 
V případě, kdy alespoň pro jednu generaci uvedenou v předchozí větě platí, že podíl 
očekávané střední délky života při dosažení důchodového věku podle zákona 
o důchodovém pojištění a součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života je 
menší než 24 % nebo větší než 26 %, obsahuje tato zpráva též informaci o úpravě 
důchodového věku podle předchozí věty. 

 

* * * * *  

§ 10b 
Český statistický úřad 

 
            Český statistický úřad vypracovává pro účely zprávy předkládané podle § 4a 

Zprávu o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v  České republice, a to 
do 31. prosince kalendářního roku, který končí číslicí 3 nebo 8; Český statistický úřad 
je povinen tuto zprávu zveřejnit do tohoto data způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zpráva obsahuje též údaj o věku, při jehož dosažení je očekávaná střední 
délka života dané generace rovna jedné čtvrtině součtu tohoto věku a této očekávané 
střední délky života a údaj o podílu očekávané střední délky života při dosažení 
důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění a součtu tohoto věku a této 
střední délky života, a to pro všechny generace, které dosáhnou v následujícím 
kalendářním roce věku 25 až 54 let, a  informaci o očekávaném vývoji měr plodnosti, 
úmrtnosti a migrace pro období nejméně 50 následujících let; očekávaná střední 
délka života se přitom stanoví jako prostý aritmetický průměr střední délky života 
mužů a žen. 

 

* * * * * 
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 271b 
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

 
 (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 
invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem 
škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 
s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení 
invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém 
pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se 
nepřihlíží.  
  
 (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní 
neschopnosti z jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za 
výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož 
se stanoví výše nemocenského.  
  
 (3) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 
invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů 
o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje 
výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem 
o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu 
tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo 
právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.  
  
 (4) Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci 
vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek 
po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují 
tito ostatní zaměstnanci.  
  
 (5) Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu 
zaměstnavatel zajistil, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 pouze ve výši 
rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého 
mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu 
do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat.  
  
 (6) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší 
zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo 
důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního 
důchodu z důchodového pojištění. 

 

* * * * * 
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§ 271h 
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

 
 (1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec 
výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle 
však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku nebo 
důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let.  
  
 (2) Náhrada nákladů podle odstavce 1 přísluší pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku 
zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné 
osobě, a 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat 
více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se odečte důchod přiznaný pozůstalým 
z důvodu smrti zaměstnance. K případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.  
  
 (3) Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku 
zemřelého zaměstnance; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit 
částku, do které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku podle § 271b 
odst. 1, a nesmí být poskytována déle, než by příslušela zemřelému zaměstnanci podle § 271b odst. 6. 
 

* * * * * 
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