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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 33 

 

(1)  Výše základní výměry starobního důchodu činí 9 10 % průměrné mzdy měsíčně.  

 

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou 

z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 

a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané 

do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. 

Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. 

 

* * * * * 
§ 41 

 

(1) Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 10 % průměrné mzdy měsíčně.  

 

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění  

a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního 

stupně,  

b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého 

stupně,  

c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně;  

 

ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty druhé platí zde obdobně.  

  

(3) Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to 

ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního 

důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, 

který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se 

vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění 

uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby 

výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá 

dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná 

desetinná místa.  

 

(4) Pro výši procentní výměry invalidního důchodu podle odstavce 2 se jako doba 

pojištění uvedená v § 11 a v § 13 odst. 1 započítává v rozsahu stanoveném v odstavci 5 

i dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení 

důchodového věku uvedeného v § 32; u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený 

pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, a u mužů se bere v úvahu důchodový věk stanovený 

pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě. Dopočtená doba se však 

nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které 
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si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, které vzniklo 

jako následek jeho úmyslného trestného činu.  

 

 

(5) Dopočtená doba se započte  

a) plně, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou 

českého pojištění nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu anebo doba, která 

není kryta dobou českého pojištění, je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita před 28. rokem 

věku pojištěnce, 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku 

pojištěnce, nebo 3 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce,  

b) ve sníženém rozsahu, nejsou-li splněny podmínky uvedené v písmenu a); v tomto případě 

se krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění 

v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula 

od dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod, s tím, že po tomto 

krácení se počet dnů dopočtené doby zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru;  

 

pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje též doba studia 

na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let 

tohoto studia. 

 

* * * * * 
§ 51 

 

(1) Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 9  10 % průměrné 

mzdy měsíčně.  

 

(2) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní 

výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který 

měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.  

 

(3) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu 

nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 

 

* * * * * 
§ 53  

 

(1) Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 9  10 % průměrné mzdy měsíčně.  

 

(2) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního 

důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl 

nárok zemřelý v době smrti.  

 

(3) Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené a nárok 

na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu splněna, nesmí 

být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího důchodu, 

která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. 
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§ 54 

 

(1) Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.  

 

(2) Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem 

pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení 

důchodu.  

 

(3) Základní výměra důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru a procentní 

výměra důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru; přitom se výše důchodu vypočtená 

ke dni vzniku nároku na důchod zaokrouhluje zvlášť. 

 

* * * * * 

 
§ 67 

 

(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen 

(dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané 

ode dne, který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož 

se důchody zvyšují.  

 

(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky 

důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“).  

 

(3) Procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují mimo pravidelný termín (dále 

jen „mimořádný termín“), pokud v období pro zjišťování růstu cen stanoveném podle 

odstavce 4 dosáhl růst cen aspoň 5 %. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují 

od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, 

v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  

 

(4) Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období 

je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu 

cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem 

tohoto období je při zvýšení důchodů  

a) v pravidelném termínu červen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu 

roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,  

b) v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  

 

(5) Jestliže podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna 

v červenci nebo v srpnu, zvýší se důchody pouze v pravidelném termínu s tím, že posledním 

měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.  

 

(6) Růst cen se stanoví 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. Výpočet růstu cen se provádí z originálních 

bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem 

a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti 
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důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je 

vyšší.  

 

(7) Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry 

důchodu činila  9 10 % průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se zaokrouhluje 

na celé desetikoruny nahoru.  

 

(8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném 

termínu zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo 

nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu 

a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního 

důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6 a jedné poloviny růstu reálné 

mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. Procentní výměry 

vyplácených důchodů se však nezvýší, pokud se v důsledku zvýšení základní výměry 

důchodu podle odstavce 7 zvýší výše průměrného starobního důchodu alespoň o tolik procent, 

kolik činí procento zvýšení stanovené ve větě první.  

 

(9) Pokud u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry 

důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu stanovené podle odstavce 8 nedosáhne 

2,7 % jeho výše, může být stanoveno vyšší zvýšení procentní výměry důchodu, nejvýše však 

tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu 

a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 2,7 % jeho výše. Věta první se nepoužije, 

jestliže se v kalendářním roce, ve kterém se o zvýšení důchodů v pravidelném termínu 

rozhoduje, zvyšují důchody i v mimořádném termínu.  

 

       (10) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v mimořádném 

termínu zvýší o tolik procent, kolik činí růst cen podle odstavce 6.  

 

       (11) Zvýšení procentní výměry důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  

 

       (12) Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle údajů České správy sociálního 

zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů, které byly vyplaceny za poslední 

kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce 4, s výjimkou starobních 

důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh s jiným důchodem podle § 59, 

a starobních důchodů podle § 29 odst. 2 a § 29 odst. 3 písm. b), popřípadě starobních důchodů 

podle předpisů platných před 1. lednem 2010 přiznávaných za dobu pojištění kratší než 

25 roků.  

 

(13) Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto 

období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování 

růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto 

k růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky 

předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Pokud je 

ve stanoveném období podíl pro stanovení růstu reálné mzdy podle odstavce 14 nižší než 1, 

přihlédne se k růstu reálné mzdy až při tom zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší 

než 1.  

 

(14) Růst reálných mezd se stanoví v procentech po zaokrouhlení na jedno platné 

desetinné místo podle podílu, v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřovacího základu 

za poslední kalendářní rok období pro zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného 
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vyměřovacího základu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu 

kalendářnímu roku tohoto období, a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za domácnosti celkem vypočteného z originálních bazických indexů 

spotřebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřadem za poslední kalendářní rok 

tohoto období a uvedeného průměrného ročního indexu za kalendářní rok, který 

bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto období.  

 

(15) Zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu náleží 

i k důchodům přiznávaným v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry 

vyplácených důchodů v mimořádném termínu.  

 

(16) Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis; jde-li o zvýšení důchodů 

v pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září kalendářního roku, který 

o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, 

a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů 

od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. 

 

 

§ 67a 

 

Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně ode dne, kdy 

poživatel důchodu dosáhl věku 100 let. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více 

důchodů, zvyšuje se podle věty první procentní výměra starobního nebo invalidního důchodu. 

 

(1)  Procentní výměra vypláceného důchodu se zvyšuje o 

a) 1 000 kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel 

důchodu dosáhl věku 85 let, 

b) 2 000 Kč měsíčně ode dne, v němž poživatel důchodu dosáhl věku 100 let. 

 

            (2)  Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se podle 

odstavce 1 procentní výměra starobního důchodu. Dosáhl-li poživatel důchodu věku 

85 let v kalendářním měsíci, v němž se  zvyšují důchody podle § 67, náleží zvýšení podle 

odstavce 1 písm. a) k procentní výměře zvýšené podle § 67. 

 

* * * * * 
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