
Platné znění zákona č. 155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

§ 5  

 

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni  

  

a) zaměstnanci v pracovním poměru,  

  

b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu 

pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského 

záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a), vojáci v záloze ve 

výkonu vojenské činné služby46) a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě 
5b),  

  

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo 

práci,  

  

d) osoby, 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 osoby, 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 o) až s),  

  

e) osoby samostatně výdělečně činné,  

  

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

na základě dohody o provedení práce,  

  

g) soudci,  

  

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 

městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a 

hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro 

které budou členové zastupitelstva uvolněni,  

  

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,  

  

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové 

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

členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro 

studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

členové Národní rozpočtové rady, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, 

Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,  
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j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,  

  

k) 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 zákona o sociálně-právní ochraně dětí37a),  

  

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce,  

  

m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,  

  

n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté 

komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni 

práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní 

vztah vykonávají pro ni práci,  

  

o) prokuristé,  

  

p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,  

  

q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v 

písmenech a) až c), f) až i), p) a s),  

  

r) likvidátoři,  

  

s) 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,  

  

t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města 

Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které 

budou členové zastupitelstva uvolněni,  

 v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by 

mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by 

podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního 

právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby 

uvedené v písmeni e).  

  

(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále  

  

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, 

popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu 

práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v 

nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po 

dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku 

nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 
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rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu 

nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba 

pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o 

zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom 

považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, 

že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné 

nebo odchodné,  

  

b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,  

  

c) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, a rodiče, pečují-li o tři a více 

dětí do 10 let věku nejmladšího dítěte, 
  

d) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné 

osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné 

osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo 

stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti 

se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle § 83 odst. 

1 zákona č. 108/2006 Sb.,  

  

e) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. 

c)] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na 

starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají 

tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají 

výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,  

  

f) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na 

nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, 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 ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a u dávky otcovské poporodní péče a 

po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před 

porodem,  

  

g) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona 

upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním 

řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní 

ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost, 

 

h) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na 

střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole 

v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení 

věku 18 let.  

  

(3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených v odstavci 1 
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písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout od 

zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly 

zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a 

nejsou od této daně osvobozeny. Dobou zaměstnání se pro účely tohoto zákona rozumí 

období od počátku výkonu činnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro 

zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána.  

  

(4) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto zákona 

považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní 

poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními 

předpisy pro jeho vznik.  

  

(5) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního 

zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele; 

zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo 

je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení. 

 

§ 6 

 

(1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění 

a účast na pojištění se týká doby jejich  

  

a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, 

pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo 

podpora při rekvalifikaci,  

  

b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné 

škole (dále jen „střední škola“) nebo vysoké škole v České republice,  

  

c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v 

§ 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na 

pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,  

  

d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s 

vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem 

podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let 

bezprostředně před tímto dnem,  

  

e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o 

osoby uvedené v § 5 odst. 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na 

pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,  

  

f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České 

republiky,  

  

g) pobytu v cizině, pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce v 

zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného 

partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným 

zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky 
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státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně 

výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle 

práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři 

vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí; v takovém 

případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného 

partnera.  

  

(2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na 

pojištění. Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však možná v rozsahu nejvýše 

15 let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná nejvýše v 

rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem a doba pojištění těchto osob podle § 11 

odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 získaná přede dnem podání této přihlášky trvala aspoň 1 rok.  

  

(3) Účast na pojištění podle odstavců 1 a 2 je možná nejdéle do dne, který bezprostředně 

předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. 

 

§ 16 

 

(1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů 

pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 

30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu 

kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené 

doby (odstavce 4 a 5), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné 

období.  

  

(2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích základů 

pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 

odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po roce 2007 

nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné17c) stanovený pro tento rok; 

do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně účastné 

pojištění.  

  

(3) Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací základ pro 

stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před 1. lednem 1996 hrubý 

výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. 

lednem 1996. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za 

vyměřovací základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o 

pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech 

platných před tímto dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž 

pro započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka 

zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně. Do vyměřovacího 

základu pojištěnce se zahrnuje, pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu nebo 

mimosoudní dohodě uzavřené po podání návrhu na zaplacení, náhrada mzdy, platu nebo 

jiného příjmu náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí (dále jen "náhrada") a 

příjem, který byl předmětem návrhu na zaplacení; náhrada a příjem se zahrnují, jen pokud 

jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního 

zákona17) nebo do hrubého výdělku, a to v kalendářních měsících, za které náležely, a pokud 

nebyla jejich výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočtou se úměrně na 

celé období, jehož se rozhodnutí nebo dohoda týkají. Do vyměřovacího základu pojištěnce za 

dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též 
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náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz 

(nemoc z povolání)18) a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení 

neschopnosti k službě.19) Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za 

kalendářní rok předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné 

placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí 

koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 

odst. 2) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný 

vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve 

kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro 

úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na 

čtyři platná desetinná místa.  

  

(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných 

před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného 

měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo 

zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích 

základů za dobu zaměstnání před tímto dnem, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby 

studia po dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se 

považují za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud 

se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, 

v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění 

podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě 

čtvrté, doby  

  

a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud 

dočasná pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty 

podle zvláštního právního předpisu 5e), doby karantény nařízené podle zvláštního 

právního předpisu 5f), doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě 

ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti podle zvláštního právního 

předpisu5e), 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, 

doby, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče podle zvláštního 

právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé 

ošetřovné, doby, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče 

podle zvláštního právního předpisu5e), a doby před porodem, po kterou nebyla 

vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku 

osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně 

předcházel dni porodu,  

  

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného 

invalidního důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání 

těchto důchodů považuje i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského 

nositele pojištění,  

  

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši 

jeho vyměřovacích základů,  
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d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky před 1. 

červencem 2016, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě,5) a 

výkonu civilní služby před 1. lednem 2005,  

  

e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d),  

  

f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v 

České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,  

  

g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a g),  

  

h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost 

osoby se zdravotním postižením,28)  

  

ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy 

uvedené v § 18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy 

uvedené v § 18 odst. 2,  

  

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší 

částce, než náležely,  

  

j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí nebyla náhrada mzdy, platu 

nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení 

pojistného podle zvláštního zákona 17) přiznána soudem,  

  

k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na 

přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona 

upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik 

nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32, pokud jsou splněny podmínky 

stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 

penzijním spoření, 

 

l) 10 let před dosažením důchodového věku, a 

 

m) účasti pojištěnců pečujících osobně o dítě ve věku do 10 let. 

 

  

(5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h) více než 

1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825 kalendářních dnů na 

jednu polovinu.  

  

(6) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

  

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a 

to i když tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě 

se ustanovení odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se 

nezahrnují ani mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  
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b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem 

započitatelný do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 

písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu 

vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou 

Úřadu práce,  

  

c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do 

vyměřovacího základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou 

Úřadu práce.  

  

(7) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) písm. a) až m) se považují za 

vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. 

e), s dobou účasti na pojištění podle § 6, s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které 

se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v 

odstavci 3 větě čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v 

takto určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Vyloučenou 

dobu podle § 16 odst. 4 písm. m) si mohou uplatnit současně oba rodiče dítěte. 

Dosaženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se 

jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná 

část vyměřovacího základu pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle 

věty první; u osob účastných pojištění podle § 6 se jejich příjmem dosaženým v období, které 

se kryje s vyloučenými dobami, rozumí vyměřovací základ pro pojistné za kalendářní měsíc 

nebo poměrnou část tohoto měsíce, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle 

věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první 

vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, 

stanoví zvláštní právní předpis19b).  

  

(8) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový základ se 

zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 

 

§ 29 

 

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 10 let.  

 

(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,  
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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.  

  

(42) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1, má nárok na starobní 

důchod též, 

a) 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), 

anebo 

b) jestliže dosáhl důchodového věku, a po dosažení důchodového věku získal alespoň 5 

let pojištění. 

 

(53) 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) a d) a v § 102 odst. 54 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. 

 

§ 31 

 

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal 

dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a do dosažení 

důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, 

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. 

c) takový počet roků, který odpovídá počtu dětí, které vychovala žena, je-li pojištěncem 

žena, anebo které vychoval muž ve výlučné péči, je-li pojištěncem muž 

 

(2) Podmínka výchovy dítěte pro nárok na starobní důchod dle odst. 1) písm. c) je 

splněna, jestliže pojištěnec osobně pečuje nebo pečoval o dítě ve věku do dosažení 

zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však pojištěnec ujal výchovy dítěte po 

dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže pojištěnec 

osobně pečuje nebo pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti 

roků; to však neplatí, pokud pojištěnec před dosažením zletilosti dítěte přestal o dítě 

pečovat. 
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(23) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání 

tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, 

od něhož je tento důchod přiznán. 

 

(34) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 23 vylučuje nárok na starobní důchod 

podle § 29 

§ 34 

 

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, 

činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % 

výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají 

náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu 

účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d) a v § 102 odst. 54 a obdobných 

dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění 

stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem 

nahoru. 

 

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 

odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a 

nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za 

každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba 

kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba 

pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se 

tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost 

pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba 

výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku 

na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. 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). 

 

(3) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 

odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral 

přitom starobní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1, za každých 180 kalendářních dnů 

této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí 

zde obdobně. 

 

(4) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se na žádost 

zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 

29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a 

pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné 

činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně. 

 

(5) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2 nebo § 29 

odst. 3 písm. b) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a 

nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý 

celý rok doby pojištění získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na 
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starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) o 1,5 % výpočtového základu; 

po dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 

nebo § 29 odst. 3 písm. a) se výše procentní výměry starobního důchodu zvyšuje podle 

odstavce 2. 

 

(6) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 

nebo § 29 odst. 3 písm. a), po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a 

pobíral přitom invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo plný invalidní důchod, 

přičte se doba této výdělečné činnosti k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní 

důchod. Nezhodnocený zbytek doby výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku 

nároku na starobní důchod bez pobírání starobního důchodu ani invalidního důchodu, který 

nebyl přičten podle odstavce 2 věty druhé, se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné 

činnosti uvedené v odstavci 3 nebo 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti 

potřebný podle odstavce 3 nebo 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu; přitom 

se nejdříve provádí přičtení k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 3. Nezhodnocený 

zbytek výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na starobní důchod při 

pobírání starobního důchodu ve výši poloviny se přičte v potřebném rozsahu k době 

výdělečné činnosti uvedené v odstavci 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti 

potřebný podle odstavce 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu. 

 

(7) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 kalendářních dnů. 

 

§ 35 

 

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4 § 29 

odst. 2 písm. a), se stanoví podle § 41 odst. 2. 

 

§ 36 

 

(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 odst. 1 

písm. a) nebo b), se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i 

započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do 

dosažení důchodového věku o 

 

a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, 

 

b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne, 

 

c) 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne; 

 

výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená v § 33 

odst. 2 větě třetí. 

 

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 odst. 1 

písm. c), se stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se zvyšuje o 1,5 % výpočtového 

základu měsíčně za každý i započatý rok z doby ode dne, od kterého se přiznává 

starobní důchod, do dosažení důchodového věku podle § 32. 
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(23) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, 

který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával 

výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této 

výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění 

získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se 

snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní 

výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí 

ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně. 

 

§ 49 

 

(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který  

  

a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo  

  

b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní 

důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 

odst. 1 anebo mu do splnění podmínek nároku na starobní důchod podle § 29 

nebo § 31 odst. 1 scházelo pět let nebo méně doby pojištění anebo zemřel 

následkem pracovního úrazu. 

  

(2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která splňovala podmínky uvedené v 

odstavci 1. 

 

§ 50 

 

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku pěti let od smrti manžela.  

 

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže  

  

a) pečuje o nezaopatřené dítě,  

  

b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),  

  

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v 

domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 

nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),  

  

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo  

  

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky 8 let nižšího, než činí důchodový věk stanovený 

podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li 

důchodový věk nižší.  

  

(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na 

sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) 

dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče 

nahrazující péči rodičů.  
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(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených 

v odstavci 2 do dvou roků pěti let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.  

  

(5) Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.  

  

(6) Nárok na vdovský důchod zaniká ode dne jeho přiznání, pokud nabylo právní moci 

rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, 

spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.  

  

(7) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod.  

 

§ 51 

 

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

měsíčně.  

  

(2) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 80 % 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.  

 

§ 59 

 

(1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního 

důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí 

se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí 

polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odstavci 2 nebo 3; starobním důchodem se 

pro účely části věty před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 

odst. 1 vyplácen ve výši poloviny. Podle předchozí věty se postupuje obdobně, jsou-li 

současně splněny podmínky nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a 

sirotčího důchodu. Je-li výše několika důchodů stejná, krátí se podle věty první nejdříve 

sirotčí důchod a poté vdovský nebo vdovecký důchod. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na 

dva sirotčí důchody, vyplácí se vyšší sirotčí důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a nižší 

sirotčí důchod se vyplácí ve výši procentní výměry; je-li výše obou sirotčích důchodů stejná, 

vyplácí se jeden sirotčí důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši procentní výměry. 

Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, považuje se pro účely vět první 

až třetí za sirotčí důchod úhrn sirotčích důchodů po úpravě podle věty čtvrté.  

  

(2) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního důchodu zvýšeného za 

dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod (§ 34 odst. 2 až 4 a § 

36 odst. 23) a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, odečte se pro účely 

posouzení výše důchodů z procentní výměry starobního důchodu zvýšení za dobu výdělečné 

činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod, a je-li zbylá část procentní výměry 

starobního důchodu nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, 

vyplácí se vdovský nebo vdovecký důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a starobní 
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důchod se vyplácí ve výši zvýšení tohoto důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po 

vzniku nároku na tento důchod a jedné poloviny zbylé části procentní výměry. 

 

(3) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu invalidního a vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, vyplácí se procentní výměra obou důchodů v plné výši a z 

ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, není-li částka podle odstavce 1 

vyšší. 

 

§ 61a 

 

(1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 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. 

 

§ 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 %. 
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(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 

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 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 
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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 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 %. 

 

§ 67b 

 

(1) Procentní výměra starobního důchodu se zvyšuje o 500 Kč měsíčně za 

a) za každé vychované dítě, je-li pojištěncem žena, anebo 

b) za každé vychované dítě ve výlučné péči muže. 

 

(2) Podmínka výchovy dítěte podle předchozího odstavce je splněna, jestliže 

pojištěnec osobně pečuje nebo pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň 

po dobu deseti roků. Pokud se však pojištěnec ujal výchovy dítěte po dosažení 

osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže pojištěnec 

osobně pečuje nebo pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti 

roků; to však neplatí, pokud pojištěnec před dosažením zletilosti dítěte přestal o 

dítě pečovat. 

 

§ 102 

 

(1) Do 31. prosince 1998 jsou účastni pojištění interní vědečtí aspiranti; pro hodnocení 

účasti na pojištění interních vědeckých aspirantů jako doby pojištění platí § 11 obdobně. 

 

(2) Do 30. listopadu 1999 jsou účastni pojištění vojáci v další službě; pro hodnocení 

účasti na pojištění vojáků v další službě jako doby pojištění platí § 11 obdobně. 

 

(3) Do 31. prosince 2004 jsou účastny pojištění osoby konající civilní službu. Doba 

účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění. 
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(4) Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na 

budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po 

dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění 

podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění. 

 

(54) Do 30. června 2016 jsou účastny pojištění osoby konající vojenskou službu v 

ozbrojených silách České republiky, které nejsou vojáky z povolání. Doba účasti na 

pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění. 

 

106b 

 

(1) Výše dorovnávacího přídavku se nově stanoví ke dni 31. ledna každého 

kalendářního roku; to neplatí, byl-li dorovnávací přídavek přiznán ode dne spadajícího 

do období od 1. ledna do 31. ledna téhož kalendářního roku. Při stanovení nové výše 

dorovnávacího přídavku se vychází z výše vypláceného českého starobního důchodu a z 

výše vypláceného slovenského starobního důchodu ke dni 31. ledna kalendářního roku a 

z hypotetické výše starobního důchodu stanovené podle § 106a odst. 2 a 3 a upravené 

podle právních předpisů o zvyšování důchodů v období ode dne přiznání dorovnávacího 

přídavku do dne 31. ledna kalendářního roku; ustanovení § 106a odst. 2 věty druhé platí 

zde obdobně. Dorovnávací přídavek v nové výši se vyplácí od splátky českého 

starobního důchodu splatné v dubnu kalendářního roku, v němž se stanoví nová výše 

dorovnávacího přídavku, do splátky českého starobního důchodu splatné v březnu 

následujícího kalendářního roku. Při přepočtu vypláceného slovenského starobního 

důchodu na českou měnu pro účely stanovení nové výše dorovnávacího přídavku se 

použije kurz české koruny vůči euru vyhlášený Českou národní bankou pro 1. leden 

kalendářního roku, v němž se stanoví nová výše dorovnávacího přídavku. 

 

(2) Pokud by v důsledku změny výše vypláceného českého starobního důchodu nebo 

výše vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu 

dorovnávací přídavek neměl kladnou hodnotu, zaniká nárok na výplatu dorovnávacího 

přídavku od splátky českého starobního důchodu splatné v dubnu kalendářního roku na 

dobu do splátky tohoto důchodu splatné v březnu následujícího kalendářního roku. 

Pokud nárok na výplatu dorovnávacího přídavku zanikl podle věty první v období 3 

bezprostředně následujících kalendářních roků, nárok na dorovnávací přídavek zaniká 

dnem 31. ledna posledního z těchto kalendářních roků. 

 

(3) Nevyplácí-li se dorovnávací přídavek proto, že se nevyplácí český starobní důchod 

nebo slovenský starobní důchod (§ 106c odst. 1), stanoví se nově výše dorovnávacího 

přídavku ode dne obnovení výplaty českého starobního důchodu nebo slovenského 

starobního důchodu. Při stanovení nové výše dorovnávacího přídavku se vychází z výše 

vypláceného českého starobního důchodu a z výše vypláceného slovenského starobního 

důchodu ke dni obnovení výplaty českého starobního důchodu nebo slovenského 

starobního důchodu a z hypotetické výše starobního důchodu stanovené podle § 106a 

odst. 2 a 3, zvýšené za případnou další výdělečnou činnost vykonávanou bez pobírání 

českého starobního důchodu (§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 23) a upravené podle právních 

předpisů o zvyšování důchodů v období ode dne přiznání dorovnávacího přídavku do 

dne obnovení výplaty českého starobního důchodu; ustanovení § 106a odst. 2 věty 

druhé platí zde obdobně. Při přepočtu vypláceného slovenského starobního důchodu na 

českou měnu pro účely stanovení nové výše dorovnávacího přídavku se použije kurz 
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české koruny vůči euru vyhlášený Českou národní bankou pro první den kalendářního 

měsíce, v němž se stanoví nová výše dorovnávacího přídavku. 
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