
 

 

 

IV. 

 

D ů v o d o v á    z p r á v a 

 

Obecná část 

 

     Návrh zákona přináší zásadní reformní kroky do oblasti základního důchodového pojištění, 

jejichž účelem je úprava principů a parametrů tak, aby došlo k optimálnímu a paralelnímu 

posílení tří klíčových aspektů, a to spravedlnosti, srozumitelnosti a udržitelnosti. Toho má být 

docíleno přijetím soustavy těchto opatření: 

- změna pravidel pro stanovení osobního vyměřovacího základu (OVZ) v tom směru, 

aby výdělkový průměr pojištěnce nebyl negativně ovlivněn obdobími, v nichž 

pojištěnec z jakýchkoliv důvodů nedosahoval žádných příjmů, 

- změna architektury systému zabezpečení ve stáří – změna struktury starobního 

důchodu poskytovaného ze základního důchodového pojištění (označovaného jako tzv. 

první důchodový pilíř) v tom směru, aby jeho solidární složka byla podstatně 

významnější než je v současnosti základní výměra, čímž se docílí stavu, že každá osoba, 

která splnila podmínky nároku na starobní důchod, dosáhne na důstojnou výši tohoto 

důchodu; role zásluhové složky bude pak ve srovnání se současným stavem méně 

významná než je dosavadní procentní výměra, avšak postup při stanovení hodnoty 

zásluhové složky bude více odpovídat principu zásluhovosti, neboť zcela odpadne 

redukování výdělkového průměru osob se středními a vyššími příjmy pomocí první 

redukční hranice (s adekvátní úpravou sazby zásluhové složky za získanou dobu 

pojištění, která bude snížena), 

- zkrácení potřebné doby pojištění pro nárok na tzv. řádný, předčasný i odložený starobní 

důchod, a to na hodnoty, které platily před rokem 2010, 

- zvýšení vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální zabezpečení 

placeného osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen „OSVČ“) od roku 2023 za 

účelem zajištění důstojné výše budoucího důchodu i pro tyto osoby, 

- změna pravidel pro valorizaci starobních důchodů v tom směru, že  

o solidární složka bude zvyšována výlučně v závislosti na růstu průměrné mzdy,  

o zásluhová složka bude zvyšována výlučně v závislosti na růstu cen,  

o zvyšování nestarobních důchodů (invalidní, vdovské, vdovecké, sirotčí 

důchody) se bude odvozovat od valorizace důchodů starobních. 

 

     Nová koncepce přitom nemá být v prvních letech po zavedení ve svých individuálních 

dopadech méně příznivá pro žádného pojištěnce ve srovnání se současným stavem – v návrhu 

lze proto nalézt prvky, které sledují právě tento cíl, to však za cenu určitých dodatečných 

institutů, např. pevné částky za rok pojištění. 

 
     Současně bylo snahou zachovat v maximální možné míře kontinuitu s dosavadní právní 

úpravou a vyhnout se (až na výjimky) zcela novým institutům, s jejichž prováděním nejsou 

v podmínkách ČR žádné praktické zkušenosti. Nově navrhovaný koncept tak vykazuje v mnoha 

ohledech určitou podobnost s dosavadní právní úpravou, což pomůže k tomu, aby veřejnost 

dokázala navržené změny lépe pochopit a orgány sociálního zabezpečení je mohly co nejdříve 

prakticky realizovat.  

 

     Návrh výše popsaným způsobem reaguje na Programové prohlášení vlády, v němž se mj. 

uvádí: „Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní 
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návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající 

nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip 

zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy 

individuálního zajištění na stáří“. 

 

     Problematikou změn architektury systému důchodového zabezpečení se na přelomu let 

2019/2020 zabývala Komise pro spravedlivé důchody (KSD) zřízená ministryní práce a 

sociálních věcí. Podle ní se důchodový systém musí neustále přizpůsobovat změnám ve 

společnosti, ať už jde o pokračující proces stárnutí české populace, nastupující digitalizaci nebo 

nastavení důchodů ve společnosti. Těmto fenoménům je přitom potřeba přizpůsobovat nejen 

dílčí parametry důchodového systému, ale i jeho celkovou architekturu. Je proto třeba hledat 

cesty postupné adaptace důchodového systému na změny ve společnosti tak, aby tento systém 

poskytoval udržitelné spravedlivé a důstojné důchody a život ve stáří. Jen spravedlivé systémy 

jsou udržitelné a jen srozumitelné systémy jsou široce akceptovány. 

 

     Inspirací pro některá z navržených opatření byla studie OECD o stavu českého důchodového 

systému1. V této studii jsou ve vztahu k ČR uvedena mj. následující doporučení: 

- Odstranit dvojí penalizaci související s dopadem nezapočítaných období na výši 

důchodů. Některá období bez plateb pojistného negenerují žádné nároky, a navíc snižují 

již vzniklé i budoucí nároky snížením osobního vyměřovacího základu. Pokud není 

období započítáno, ze své definice se nepřičítá do procentní výměry. Český systém je 

však neobvyklý v tom, že ke snížení výše již vzniklých, tak budoucích nároků počítá při 

výpočtu osobního vyměřovacího základu za tato období výdělek v nulové výši. 

V současném systému by se nepojištěné doby neměly ve výpočtu osobního vyměřovacího 

základu zohledňovat. 

- Výrazně snížit minimální počet let potřebných k získání nároku na základní 

i procentní výměru důchodu při dosažení důchodového věku a základní výměru 

důchodu upravovat úměrně k době pojištění. Česká republika se od ostatních zemí 

výrazně odlišuje v požadavku, aby do dosažení zákonného důchodového věku bylo pro 

starobní důchod buď 30 let placeno pojistné, nebo aby se započetlo 35 let. To platí jak 

pro základní výměru, tak pro zásluhovou složku odvíjející se od výdělků. V současné 

době musí ti, kdo platili pojistné nebo měli započítáno méně let, na přiznání starobního 

důchodu čekat, než uplyne pět let po dosažení důchodového věku, pokud navíc odváděli 

pojistné po nejméně 15 let, resp. se jim započítalo 20 let. Díky tomu jim více hrozí, že 

budou muset odejít do důchodu velmi pozdě, aby získali nárok na beztak nízký důchod, 

jinak by z odvodů do systému nezískali nic. Dosud tak dlouhá minimální doba pojištění 

nevyvolala velké znepokojení díky vysoké zaměstnanosti zaznamenávané v bývalém 

Československu a velkorysému započítávání náhradních dob pojištění. Transformace 

ekonomiky od 90. let 20. století, žádoucí zpřísnění zápočtu některých náhradních dob 

pojištění i trendy trhu práce však pravděpodobně zvýší podíl starších lidí, kteří nebudou 

mít nárok na starobní důchod nebo kteří vykázali krátkou dobu pojištění. Takto dlouhá 

minimální doba pojištění by proto mohla v budoucnu zvýšit riziko velmi nízkých příjmů 

ve stáří. V ideálním případě by nárok na základní důchod měl vzniknout už při platbě 

pojištění po dobu jednoho roku. Výše dávek by se stanovila podle konkrétní délky doby 

pojištění. 

- Zvýšit vyměřovací základ samostatně výdělečně činných osob s cílem lépe sladit 

odvody a nároky mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými s 

podobnými výdělky. Samostatně výdělečně činné osoby získávají nároky na nižší 

                                                           
1 http://duchodovakomise.cz/podklady-a-prezentace/ 
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důchod, protože mají nízký vyměřovací základ. V souladu s návrhem Komise pro 

spravedlivé důchody by měl být vyměřovací základ podstatně zvýšen ze současných 50 

% na 75 % zisku, aby se dosáhlo vyšší harmonizace s ekvivalentem hrubých mezd. Toto 

zvýšení by také snížilo nerovnost mezi různými formami výdělečné činnosti a omezilo 

zneužívání samostatně výdělečné činnosti ke snížení nákladů na pracovní sílu, k čemuž 

může docházet v budoucnu, kdy na důležitosti získají nové formy pracovních vztahů. 

Vyhnout se podpoře samostatně výdělečné činnosti prostřednictvím nižších odvodů, 

které vedou k nižším důchodovým nárokům. Existuje-li politická vůle podporovat 

samostatně výdělečnou činnost, každou takovou podporu, která je dnes realizována 

rozdílem mezi odvody osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců s podobným 

příjmem, je dobré financovat explicitně prostřednictvím daňového systému. Zvýšení 

vyměřovacího základu pro důchodové pojištění může někdo vnímat jako generování 

příliš vysoké zátěže na straně odvodů placených OSVČ. Nižší odvody, které vytvářejí 

nižší důchodové nároky, by však neměly být používány jako nástroj na podporu 

samostatně výdělečné činnosti. Náklady na jakoukoli podporu samostatně výdělečné 

činnosti by měly být transparentní formou dotování části těchto lépe harmonizovaných 

odvodů prostřednictvím obecného zdanění. 

 

A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení 

nezbytnosti navrhované úpravy  

     Navrhovaná úprava směřuje k odstranění některých slabin současného způsobu výpočtu 

důchodů, zejména pokud jde o důchody starobní. Za tyto slabiny jsou považovány jeho nízká 

srozumitelnost (prvky redukce a vyloučených dob), omezení možnosti průběžného informování 

občanů o jejich důchodových nárocích (promítnutí výše příjmů do výsledných důchodových 

nároků ovlivňuje i budoucí kariéra) a v některých ohledech diskutabilní spravedlnost jeho 

nastavení. V některých případech osob s velmi nízkými příjmy, jako např. OSVČ nebo osoby, 

které se zároveň pohybují opakovaně po delší dobu mimo trh práce jako nezaměstnaní, které 

přitom splní podmínku potřebné doby pojištění, generuje současný systém výši důchodu, která 

je zcela nedostačující pro financování základních životních potřeb důchodce, což je třeba 

v souladu s koncepcí sociální reformy z 90. let minulého století následně saturovat dávkami 

z nepojistných sociálních systémů. Problémem pro řadu osob se může (zejména do budoucna) 

stát současné nastavení relativně dlouhé „čekací doby“, tj. doby účasti na důchodovém pojištění 

potřebné pro získání nároku na starobní důchod.  

 

Současný stav 

 

     Podle současné úpravy je třeba pro vznik nároku na starobní důchod k datu dosažení 

důchodového věku (tzv. řádný starobní důchod) splnit podmínku potřebné doby pojištění 

v délce 35 roků. Rozumí se tím kombinace tzv. příspěvkových a nepříspěvkových dob, tedy 

jednak dob, které jsou spojeny s povinností platit pojistné na sociální zabezpečení (tzv. 

příspěvkové doby – doba zaměstnání, doba účasti na pojištění OSVČ, doba dobrovolné účasti 

na důchodovém pojištění) a jednak dob, které se považují za účast na důchodovém pojištění 

přesto, že v jejich průběhu žádné pojistné do systému odváděno není (tzv. nepříspěvkové neboli 

„náhradní“ doby – např. doba péče o dítě, péče o závislou osobu, vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, studium před rokem 

2010, vojenská služba před rokem 2005, aj.). Pro účely stanovení celkové délky získané doby 

pojištění jsou některé nepříspěvkové doby, např. vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

redukovány na 80 % (tedy např. z 500 fakticky získaných dnů této doby se do potřebné doby 

pojištění zahrne pouze 400 dnů). Pojištěnci, který k datu dosažení důchodového věku nezíská 
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dostatek potřebné doby, nevzniká k tomuto datu nárok na starobní důchod. Za účelem získání 

tohoto nároku tedy musí být účasten důchodového pojištění i po datu dosažení důchodového 

věku, a to až do dne, k němuž dostatek potřebné doby pojištění získá. 

 

     Současná právní úprava obsahuje speciální řešení pro pojištěnce, kteří sice nezískali celkem 

35 roků doby pojištění, ale získali k datu dosažení důchodového věku nebo pozdějšímu datu 

alespoň 30 roků pojištění, jde-li o tzv. příspěvkové doby. Za to, že se tyto osoby alespoň po 

dobu 30 roků aktivně podílely na financování důchodového systému, jim rovněž vzniká nárok 

na starobní důchod (tj. splnění podmínky 35 roků se u nich nevyžaduje). 

 

     Totožně definovaná podmínka potřebné doby pojištění (tj. 35, resp. 30 roků) platí i pro vznik 

nároku na tzv. předčasný starobní důchod. Jde o typ starobního důchodu, na který vzniká nárok 

před dosažením důchodového věku, jestliže si o něj pojištěnec požádá. Datum přiznání této 

dávky nemůže předcházet datu dosažení důchodového věku o více než 3 roky, jde-li 

o pojištěnce, jejichž důchodový věk je nižší než 63 roků. Pojištěncům, jejichž důchodový věk 

je stanoven v rozmezí 63 až 65 roků, může být tzv. předčasný starobní důchod přiznán již od 

data dosažení věku 60 let. Ve srovnání s řádným důchodem je důchod přiznaný před dosažením 

důchodového věku adekvátním způsobem krácen za předčasnost. 

 

     Dosavadní právní úprava pamatuje také pro pojištěnce, kteří k datu dosažení důchodového 

věku ani k pozdějšímu datu nesplnili ani jednu z výše uvedených podmínek. Těmto 

pojištěncům může vzniknout nárok na starobní důchod, jestliže získali alespoň 20 roků pojištění 

(kombinace příspěvkových a nepříspěvkových dob) nebo alespoň 15 roků pojištění (jde-li 

výlučně o příspěvkové doby). V takovém případě však nárok na starobní důchod nevzniká 

k datu dosažení důchodového věku, ale k pozdějšímu datu, a to nejdříve k datu dosažení 

důchodového věku muže stejného data narození navýšeného o 5 roků. Proto bývá tento typ 

důchodu nazýván tzv. odloženým starobním důchodem. 

 

     Jiným typem starobního důchodu je starobní důchod přiznaný za podmínek důchodu 

invalidního. Tato sporadicky se vyskytující dávka může být přiznána pojištěncům, kteří 

nesplnili podmínky nároku na řádný ani odložený starobní důchod, přičemž dosáhli věku 65 

let, staly se invalidními a splňují podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní 

důchod. Vzhledem k tomu, že dosažení věku 65 let je zákonnou překážkou pro přiznání 

invalidního důchodu, přizná se v těchto případech důchod starobní, jehož výše se ovšem stanoví 

stejným způsobem, jako výše invalidního důchodu. Jde tedy o důchod, který se pouze nazývá 

starobním důchodem, ale charakterově se jedná o důchod invalidní. 

 

     Obdobně zná právní úprava také starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního. 

Tato dávka náleží osobám, které k datu dosažení věku 65 let pobírají invalidní důchod. 

V takovém případě se k uvedenému datu dosavadní invalidní důchod automaticky ze zákona 

změní na důchod starobní. Jeho výše ovšem zůstane stejná. I v tomto případě se jedná o důchod, 

který se pouze nazývá starobním důchodem, ale charakterově se jedná o důchod invalidní. 

Pojištěnci, jemuž vznikl nárok na tento typ starobního důchodu, nic nebrání v tom, aby si 

požádal o přiznání řádného starobního důchodu, jestliže mu nárok na tuto dávku v minulosti 

nezanikl pro souběh s nárokem na výplatu invalidního důchodu, který byl vyšší.  

 

     Zmínit je třeba také tzv. hornický starobní důchod. Jeho specifikem je, že náleží pouze 

osobám, které odpracovaly příslušný zákonem stanovený počet směn prací v hlubinném 

hornictví. U pojištěnců, kteří tuto podmínku splnili, se potřebný věk pro získání nároku na řádný 

starobní důchod stanoví tak, že se od obecného důchodového věku odečte 7 roků. Potřebná 
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doba pojištění je u těchto pojištěnců stejná jako u ostatních pojištěnců. Při výpočtu výše této 

dávky je aplikován speciální ochranný algoritmus.     

 

     Co se týká výše starobního důchodu, k té se podle současné úpravy dospěje součtem dvou 

jeho složek – základní výměry a procentní výměry.  

 

     Výše základní výměry (kterou lze dnes považovat za solidární složku) je stanovena pevnou 

částkou, která představuje 10 % obecné průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok (např. 

v roce 2021 základní výměra činí částku 3 550 Kč). Tato základní výměra jako solidární složka 

má tedy v současnosti relativně nízkou hodnotu (zhruba jen ve výši životního minima). 

 

     Výše procentní výměry (kterou lze považovat za zásluhovou složku) se u různých 

pojištěnců liší a stanoví se na základě principu zásluhovosti v kombinaci s principem příjmové 

solidarity. Nejprve se stanoví výše předchozích příjmů v podobě osobního vyměřovacího 

základu (OVZ), což je v podstatě měsíční průměr indexovaných hrubých výdělků pojištěnce 

dosažených v rozhodném období. Indexací se rozumí aktualizace výše výdělků dosažených 

v minulosti tak, aby odpovídala hladině odměňování v kalendářním roce, do něhož spadá datum 

přiznání důchodu – skutečné výdělky se za tímto účelem násobí tzv. nárůstovými koeficienty, 

jejichž hodnota se odvozuje od nárůstu průměrné mzdy za období od kalendářního roku, v němž 

byly příjmy dosaženy, do kalendářního roku, který předchází roku, do něhož spadá datum 

přiznání důchodu. Hrubými výdělky se rozumí příjmy pojištěnce, které se zahrnují do 

vyměřovacího základu pro stanovení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti (za dobu před 1. lednem 1996 se jedná o hrubý výdělek stanovený 

pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1996). Rozhodné 

období pro stanovení OVZ začíná nejdříve rokem 1986 a končí kalendářním rokem 

předcházejícím roku přiznání důchodu (postupně se tak prodlužuje).  

 

     OVZ se tedy vypočte jako součin koeficientu 30,4167 (tato hodnota vyjadřuje průměrný 

počet kalendářních dnů v kalendářním měsíci, tj. 365/12) a podílu úhrnu indexovaných ročních 

vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné 

období (což vyjadřuje hodnotu průměrného hrubého výdělku připadajícího na jeden kalendářní 

den); jsou-li v rozhodném období doby, během nichž pojištěnec z důvodu definované 

především sociální události (např. nemoci, péče či nezaměstnanosti) nedosahoval žádných nebo 

dosahoval potenciálně nižších než obvyklých výdělků (vyloučené doby), snižuje se o ně počet 

kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. „Vyloučením“ těchto dob se tedy rozumí 

početní operace spočívající v jejich odečtení z celkového počtu kalendářních dnů připadajících 

na rozhodné období. Bez tohoto ochranného prvku by se úhrn příjmů dosažených v rozhodném 

období rozpočetl i na tyto doby bez příjmů, čímž by došlo ke snížení průměrného hrubého 

výdělku pod hladinu, kterou daná osoba z výdělečné činnosti obvykle dosahovala. Účelem 

vyloučených dob je tedy zabránit nepříznivému vlivu bezpříjmových období na výši 

důchodového nároku daného pojištěnce. Existence vyloučených dob je nicméně vnímána jako 

jedna z hlavních překážek srozumitelnosti stávající právní úpravy, neboť pro pojištěnce je 

někdy jejich pozitivní význam obtížně pochopitelný a mají naopak pocit, že tento element je na 

výši důchodu poškozuje. 

 

     Vyloučenou dobou tedy není každé „bezpříjmové“ období, ale pouze takové, které má 

nějaký, především sociální, rozměr vytvářející důvod pro takovou sociální ochranu a je za 

vyloučenou dobu zákonem výslovně označeno. Taxativní výčet (katalog) vyloučených dob je 

proveden v § 16 odst. 4 a v § 102 zákona o důchodovém pojištění. Jsou jimi např.   
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- náhradní doby pojištění (např. péče o dítě, péče o závislou osobu, vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení 

zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, aj.), 

- doba dočasné pracovní neschopnosti nebo doba pobírání dávek nemocenského pojištění 

v době trvání zaměstnání, 

- doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole,  

- doba pobírání tzv. „předdůchodu“ (ve smyslu ust. § 22 odst. 4 zákona č. 427/2011 Sb., 

o doplňkovém penzijním spoření), 

- doba, kdy byl pojištěnec poplatníkem pojistného, ale nelze z nějakého důvodu zjistit 

vyměřovací základ (tj. hrubý výdělek), a další vyjmenované doby. 

 

     Podmínkou vyloučení je, že se výše uvedená období nekryjí s dobou, kdy měl pojištěnec 

příjmy započitatelné do vyměřovacího základu, nebo s dobou účasti na důchodovém pojištění 

u osoby samostatně výdělečně činné nebo s dobou dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. 

V případě, že k takovému překrytí dochází (např. žena pečující o dítě ve věku do 4 let vykonává 

zaměstnání s kratším úvazkem nebo na základě dohody o pracovní činnosti, která jí založí účast 

na důchodovém pojištění), hodnotí se přednostně dosažený příjem. To však nemusí být pro 

pojištěnce výhodné, neboť jsou-li tyto příjmy nižší než obvyklé příjmy dosažené ve zbytku 

rozhodného období, je jimi výdělkový průměr pojištěnce (tedy OVZ) negativně ovlivněn. 

Pojištěnec má proto možnost požádat o to, aby při výpočtu OVZ nebylo k těmto příjmům 

přihlédnuto a toto období bylo vyloučeno, čímž se zajistí, že výdělkový průměr bude stanoven 

pouze z příjmů dosažených ve zbytku rozhodného období. 

 

     U OSVČ se za příjem považuje vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení za 

příslušný kalendářní rok. OSVČ si tento vyměřovací základ může stanovit sama, je však 

limitována tzv. subjektivním a objektivním minimem. Subjektivní minimum je v současnosti 

zákonem stanoveno na úrovni 50 % daňového základu (tedy úhrnu příjmů po odpočtu výdajů) 

– vyměřovací základ, který si OSVČ určí, tedy nemůže poklesnout pod tuto úroveň odvozenou 

od jejích skutečných příjmů. Objektivní roční minimum je v současnosti zákonem stanoveno 

na úrovni 12násobku ¼ obecné průměrné mzdy (v roce 2021 jde o částku 8 861 Kč/měsíc, tedy 

106 332 Kč/rok) – pokud by hodnota 50 % daňového základu OSVČ poklesla pod tuto úroveň, 

byla by OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost povinna platit pojistné 

vyměřené alespoň z částky odpovídající objektivnímu minimu. OSVČ vykonávající vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost je povinně účastna důchodového pojištění (tj. je povinna platit 

pojistné), pouze pokud daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti dosáhne tzv. rozhodné 

částky, tedy 2,4násobku obecné průměrné mzdy (v roce 2021 jde o částku 85 058 Kč); 

objektivní roční minimum u těchto OSVČ je stanoveno na úrovni 12násobku 1/10 obecné 

průměrné mzdy (v roce 2021 jde o částku 3 545 Kč/měsíc, tedy 42 540 Kč/rok). OSVČ, které 

si dlouhodobě určují vyměřovací základě pro pojistné pouze na úrovni výše uvedených minim 

a nevyužívají možnosti určit si jako vyměřovací základ podstatě vyšší částku, dosáhnou posléze 

na starobní důchod ve výši, kterou nelze označit jako důstojnou.          

 

     Jestliže jsou v rozhodném období také období bez příjmů, která zákon za vyloučenou 

dobu výslovně neoznačuje (např.  doba, kdy byl pojištěnec bez zaměstnání a nebyl veden jako 

uchazeč o zaměstnání, popř. kdy doba jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bez 

pobírání podpory v nezaměstnanosti již překročila tříleté zákonné maximum pro její hodnocení 

jako náhradní doby pojištění), pak se tato období nevylučují, tj. při výpočtu výdělkového 

průměru se o ně délka rozhodného období nezkracuje. Dochází tím k tzv. „rozmělňování“ 

výdělkového průměru pojištěnce, neboť úhrn jeho výdělků dosažených v určitém období je 

rozpočítáván i na období, v nichž žádných výdělků dosahováno nebylo. To má negativní vliv 
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na výši OVZ, který se pak může v konkrétních případech výrazně odlišovat od obvykle 

dosahovaných výdělků dané osoby z výdělečné činnosti. 

 

     OVZ, k němuž se dospěje výše popsaným postupem, se následně redukuje pomocí 

redukčních hranic na výpočtový základ. Tato redukce (která je výrazem aplikace zásady 

příjmové solidarity, byť se jedná o výpočet zásluhové složky důchodu) se týká pouze té části 

OVZ, která přesahuje 44 % obecné průměrné mzdy. Částka vyjadřující právě tuto hodnotu 

(v roce 2021 jde o 15 595 Kč) je tzv. první redukční hranicí. Částka do výše první redukční 

hranice se hodnotí plně (tj. v rozsahu 100 %), zatímco částka, o kterou OVZ první redukční 

hranici přesahuje, se hodnotí pouze v rozsahu 26 %. Jestliže OVZ přesahuje také druhou 

redukční hranici ve výši 400 % obecné průměrné mzdy, což odpovídá výši maximálního 

vyměřovacího základu pro platbu pojistného na důchodové pojištění (v roce 2021 jde o 141 764 

Kč), pak se k částce, která tuto hranici přesahuje, nepřihlíží2. Tímto způsobem se dospěje k výši 

výpočtového základu. Například činí-li OVZ vypočtený v roce 2021 částku 36 000 Kč, pak 

výpočtový základ činí 15 595 Kč plus 26 % z 20 405 Kč (= 5 306 Kč), celkem tedy 20 901 Kč. 

Výpočtový základ představuje předchozí příjem, který má být důchodem nahrazen. 
 

     Míra, v jaké je předchozí příjem důchodem nahrazován, je dána účastí na důchodovém 

pojištění, tj. získanou dobou pojištění, resp. náhradní dobou pojištění. 

 

     Výše procentní výměry se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu – za každý 

úplný rok (přitom se zohledňují celé násobky 365ti dnů) účasti na pojištění získané do dne 

vzniku nároku na důchod náleží 1,5 % výpočtového základu; přitom se rozsah některých 

náhradních dob pojištění (např. vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírání invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo studia po 18. roce věku před rokem 2010) redukuje 

na 80 % podobně jako při hodnocení těchto dob pro účely nároku na starobní důchod. 

Kupříkladu pojištěnec, jehož OVZ činí 36 000 Kč (viz výše) a který k datu dosažení 

důchodového věku v roce 2021 získal po provedení zmíněné redukce náhradních dob celkem 

44 úplných roků účasti na důchodovém pojištění, získá k tomuto datu nárok na procentní 

výměru důchodu ve výši 66 % výpočtového základu, tj. 13 795 Kč. Společně se základní 

výměrou ve výši 3 550 Kč bude jeho starobní důchod činit 17 345 Kč.   

 

     Jestliže pojištěnec vykonává výdělečnou činnost i po dosažení důchodového věku a 

- nepobírá přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

náleží mu zvýšení později přiznaného starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu 

za každých 90 dnů takové výdělečné činnosti, 

- pobírá přitom invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, náleží mu zvýšení později 

přiznaného starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každý úplný rok takové 

výdělečné činnosti, 

- pobírá přitom starobní důchod v plné výši, náleží mu zvýšení již přiznaného starobního 

důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 dnů takové výdělečné činnosti. 

 

     Jde-li o starobní důchod přiznaný před dosažením důchodového věku, tzv. předčasný 

starobní důchod, provádí se naopak jeho trvalé krácení, aby se zajistilo, že osoba, která odchází 

do předčasného důchodu a pobírá tak starobní důchodu v průměru po delší dobu, nevyčerpá 

                                                           
2 Osob, jejichž OVZ přesáhne druhou redukční hranici, však postupem času ubývá, neboť od roku 2008 se uplatní 
tzv. maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, a to ve výši 48násobku obecné 
průměrné mzdy za rok (např. v roce 2021 jde o částku 1 701 168 Kč), tedy 12 x 4násobku obecné průměrné mzdy 
měsíčně. Je-li roční příjem pojištěnce vyšší než toto maximum, pojistné se ze zbytku již neodvádí a tento zbytek 
se tedy ani nezohledňuje pro účely stanovení OVZ. 
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z důchodového systému v úhrnu za celý zbytek svého života více prostředků než osoba, která 

má důchod přiznán až od data dosažení důchodového věku. Starobní důchod se snižuje za 

každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní 

důchod, do dosažení důchodového věku o  

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

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

- 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. 
 

     Minimální výše procentní výměry starobního důchodu činí 770 Kč. Po přičtení základní 

výměry se dospěje k minimální výši starobního důchodu. Protože v roce 2021 činí základní 

výměra 3 550 Kč, činí v roce 2021 minimální výše starobního důchodu 4 320 Kč. 

 

     Stejnou skladbu, jakou mají starobní důchody, mají i důchody nestarobní, tj. důchody 

invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Základní výměra těchto důchodů je stejná jako 

u důchodů starobních.  

 

     Výše procentní výměry se v případě invalidních důchodů stanoví velmi podobně jako 

u důchodů starobních, pouze s tím rozdílem, že procento z výpočtového základu za každý rok 

doby pojištění je adekvátní uznanému stupni invalidity (0,5 % při prvním stupni, 0,75 % při 

druhém stupni a 1,5 % při třetím stupni invalidity); za dobu pojištění se zde považuje nejen 

doba pojištěncem skutečně získaná, ale též tzv. doba dopočtená, tj. doba od vzniku nároku na 

invalidní důchod do data dosažení důchodového věku, který je stanoven pro bezdětnou ženu 

stejného data narození. Jak výše uvedeno, nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká 

dosažením věku 65 let. Invalidní důchod vyplácený ke dni dovršení 65 let věku se mění na 

starobní důchod a tento nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního (tzv. 

„transformovaný“ starobní důchod podle § 61a zákona o důchodovém pojištění).  

 

     Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu, 

vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší; jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu 

starobního nebo invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec 

zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se 

nevyplácejí; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny stupně invalidity ke snížení výše 

invalidního důchodu a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní důchod, který se 

nevyplácí, anebo zanikne-li nárok na invalidní důchod, který se vyplácí. 

 

     V případě pozůstalostních důchodů se výše procentní výměry odvozuje od procentní 

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

měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti; jde-li o vdovský a vdovecký důchod, náleží 

pozůstalému manželovi 50 % této procentní výměry, a jde-li o sirotčí důchod, náleží 

nezaopatřenému dítěti 40 % této procentní výměry. Je-li pozůstalostní důchod vyplácen 

společně se starobním nebo invalidním důchodem, neposkytují se obě tyto dávky v plné výši – 

v plné výši se vyplácí pouze vyšší z obou důchodů, nižší z nich se vyplácí pouze ve výši 

poloviny jeho procentní výměry. 

 

     Již přiznané a vyplácené důchody se průběžně valorizují, aby v průběhu času neztrácely 

svoji reálnou hodnotu a tím neklesala kupní síla důchodců. Valorizace se provádí v závislosti 

na růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidla jsou uvedena v § 67 zákona o důchodovém 

pojištění. Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují vždy od 

splátky důchodu splatné v lednu (tzv. pravidelný termín). Základní výměry vyplácených 

důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu činila 10 % průměrné mzdy s tím, 
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že výše základní výměry se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Procentní výměry se 

zvýší o tolik procent, 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 (v podobě růstu indexu 

spotřebitelských cen nebo růstu životních nákladů domácností důchodců podle toho, který je 

vyšší) a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují 

též mimo pravidelný termín (tzv. mimořádný termín), pokud v zákonem stanoveném období 

pro zjišťování růstu cen dosáhl růst cen aspoň 5 %; v takovém případě se procentní výměry 

vyplácených důchodů zvýší o tolik procent, kolik činí růst cen.  

 

Stav po nabytí účinnosti předkládaného zákona 

 

     Nový systém by měl předně zajistit, aby došlo ke zkrácení potřebné doby pojištění pro nárok 

na tzv. řádný, předčasný i odložený starobní důchod, a to v podstatě na hodnoty, které platily 

před rokem 2010. Dále by měl nový systém zajistit, aby každý, kdo splní věkovou podmínku a 

podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod, získal nárok na tuto dávku ve 

výši, která bude spravedlivá a důstojná, zároveň bude pro pojištěnce předvídatelná a bude 

možné mu srozumitelně vysvětlit, jak se k této výši dospělo. 

 

Podmínky nároku na starobní důchod 

 

     Potřebná doba pojištění pro získání nároku na tzv. řádný starobní důchod nebo na tzv. 

předčasný starobní důchod bude tedy činit opět 25 roků. Potřebná doba pojištění pro získání 

nároku na tzv. odložený starobní důchod bude opět činit 15 roků. Potřebnou dobou podle věty 

první a druhé se vždy rozumí kombinace příspěvkových a nepříspěvkových dob pojištění; typ 

starobního důchodu podle § 29 odst. 3 písm. a) a b) ZDP (u nichž jsou z hlediska vzniku nároku 

relevantní pouze příspěvkové doby) se zruší, s tím, že od data účinnosti nové právní úpravy se 

důchody přiznané za podmínek uvedených v § 29 odst. 3 ZDP pro účely tzv. zvýšení za další 

práci budou považovat za řádný, předčasný či a odložený důchod v novém pojetí. 

 

     Jde o reakci na jedno ze zásadních doporučení OECD. Návrat k právní úpravě účinné před 

1. 1. 2010 (tj. před účinností zákona č. 306/2008 Sb.) se jeví nejvhodnější z hlediska zachování 

kontinuity v důchodovém systému. Zkrácení potřebné doby z 35 (resp. 20) roků na 25 (resp. 

15) roků představuje zkrácení o téměř 30 % (resp. 25 %), což lze považovat za dostatečně 

„výrazné“ snížení minimálního počtu let potřebných k získání nároku na základní i procentní 

výměru důchodu při dosažení důchodového věku ve smyslu uvedeného doporučení OECD. 

Vzhledem k tomu, že vznik nároku na starobní důchod znamená automaticky vznik nároku 

alespoň na solidární složku důchodu [tj. alespoň na částku odpovídající 28 % obecné průměrné 

mzdy (viz dále)], nejeví se vhodné potřebnou dobu pojištění ještě více zkracovat.   

 

     Vzhledem ke zkrácení potřebné doby na společensky více přijatelnou hranici odpadne 

napříště potřeba posuzovat pro tento účel zvlášť příspěvkovou a zvlášť nepříspěvkovou dobu, 

což má praktický význam především za účinnosti současné právní úpravy, kdy je základní 

potřebná doba velmi dlouhá a jeví se vhodné aplikovat preferenční zacházení ve vztahu 

k osobám, u nichž podstatnou část doby účasti představuje tzv. příspěvková doba pojištění. 

 

     Tato „staronově“ definovaná délka potřebné doby pojištění bude platit nejen pro osoby, které 

dosáhnou důchodového věku za účinnosti nové úpravy, ale též pro osoby, které potřebnou dobu 

pojištění v této minimální délce získaly před datem účinnosti. Nárok na starobní důchod však 

těmto osobám vznikne až k datu účinnosti nové úpravy. Nepočítá se tedy v žádném případě se 
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zpětným přiznáním a doplacením důchodu za období před datem účinnosti nové úpravy. 

V případě, že těmto pojištěncům byla zamítnuta žádost o přiznání starobního důchodu k datu 

spadajícímu do období před datem účinnosti nové úpravy pro nesplnění podmínek dosavadní 

právní úpravy, přizná se jim starobní důchod od data účinnosti nové právní úpravy nebo od 

pozdějšího data, jestliže si o něj znovu požádají.  

 

     Datum vzniku nároku na starobní důchod k datu účinnosti nové úpravy může mít v praxi 

vliv také na způsob výpočtu starobního důchodu. Doba získaná po dosažení důchodového věku 

před datem účinnosti nové úpravy se bude u těchto pojištěnců vždy považovat za dobu získanou 

před vznikem nároku na starobní důchod, a to i ta její část, která případně přesahuje staronově 

definovanou hranici doby pojištění potřebné pro nárok na starobní důchod. 

 

Příklad 1 

Pojištěnec dosáhl důchodového věku k datu 1. 7. 2018, potřebná doba pojištění podle 

dosavadní právní úpravy činí 34 roků pojištění. Pojištěnec k uvedenému datu získal přesně 28 

roků pojištění, z toho 20 let výdělečnou činností a 8 let náhradní dobou. Žádost o přiznání 

starobního důchodu byla v roce 2018 zamítnuta, pojištěnec pracuje až do konce roku 2021 a 

k datu účinnosti nové úpravy (1. 1. 2022) znovu požádá o přiznání starobního důchodu, čemuž 

příslušný orgán sociálního zabezpečení tentokrát vyhoví. Při stanovení výše zásluhové části 

důchodu bude veškerou dobu pojištění (celkem 31,5 roku) hodnotit jako dobu získanou do 

vzniku nároku na starobní důchod. Pokud by pojištěnec pracoval např. do konce roku 2022 a 

žádal o přiznání starobního důchodu od 1. 1. 2023, hodnotila by se jako doba po vzniku nároku 

na starobní důchod pouze doba od 1. 1. do 31. 12. 2022. 

 

     Podmínky nároku na starobní důchod přiznaný za podmínek důchodu invalidního či na 

starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního zůstávají beze změny. Nemění se ani 

pravidlo, podle něhož se pro účely stanovení celkové délky získané doby pojištění některé 

nepříspěvkové doby redukují na 80 %. 
 

Osobní vyměřovací základ 

 

     Klíčové je především vyřešit otázku nového (modifikovaného) způsobu stanovení OVZ. 

Níže uvedená pravidla pro stanovení OVZ budou aplikována pro všechny druhy důchodů, 

tedy jak důchody starobní, tak také pro důchody invalidní a pozůstalostní. 

 

     OVZ se nově vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu indexovaných ročních 

vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů, v nichž byly tyto 

vyměřovací základy dosaženy, tj. dnů připadajících na  

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

- dobu účasti na pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), 

- dobou dobrovolné účasti na důchodovém pojištění (§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“), 

- dobu, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté ZDP (tj. náhrada za 

ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti). 

 

     Způsob výpočtu OVZ se tedy oproti současnosti změní tak, že jmenovatel se napříště nebude 

stanovovat jako rozdíl mezi počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období a 

počtem vyloučených dob, ale bude se jednat o prostý součet všech kalendářních dnů, za které 

byl zjištěn vyměřovací základ (ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo dobrovolné 

účasti na pojištění). To znamená, že výši OVZ budou ovlivňovat pouze skutečně dosažené 
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příjmy zjištěné v rozhodném období. Tzv. prázdná období, tj. období bez skutečných příjmů, 

tedy zjišťovaný OVZ negativně neovlivní, protože do jeho výpočtu nebudou (na rozdíl od 

stávající právní úpravy) vůbec vstupovat. Odpadne tak často kritizované „rozmělňování“ 

výdělkového průměru v důsledku existence nepojištěných období. Pamatovat je třeba i na 

specifickou situaci, kdy se do vyměřovacího základu zahrnují finanční plnění, ze kterých není 

odváděno pojistné, a doba, za kterou jsou vyplaceny, není ani dobou pojištění ani náhradní 

dobou pojištění, tj. typicky náhrada za ztrátu na výdělku (tzv. renta). Tato doba se také zahrne 

do počtu kalendářních dnů pro účely stanovení OVZ (nikoli však do doby pojištění), neboť 

v opačném případě by docházelo k neodůvodněnému zvýhodnění poživatelů takových 

prostředků oproti ostatním pojištěncům. Dny, za které náleží kombinace vyměřovacích základů 

z více titulů (výdělky z více zaměstnání, popř. renta), se do počtu dnů uvedených v děliteli 

zahrnou logicky vždy pouze jednou. 

 

     Za účelem praktické realizace cíle popsaného v předchozím odstavci a z důvodu, aby 

nedošlo k poškození některých osob ve srovnání se současným stavem, je nicméně třeba určitou 

obdobu vyloučených dob i nadále pro některé situace zachovat, a to pro doby, které nelze 

považovat za dny, v nichž byly dosaženy vyměřovací základy, byť v nich fakticky dosaženy 

být mohly, anebo pro doby, jež jsou součástí uceleného období, za které příjmy náleží (např. 

překážky v práci). Je proto potřebné výslovně definovat v právní úpravě katalog těchto dob, 

které se pro účely stanovení OVZ nepovažují za doby, v nichž byly dosaženy vyměřovací 

základy. Jedná se o doby účasti na důchodovém pojištění 

- v nichž u zaměstnance nebo OSVČ trvala sociální událost, s níž zákon o nemocenském 

pojištění spojuje vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, např. dočasná 

pracovní neschopnost nebo potřeba ošetřování, 

- v nichž zaměstnanec čerpal pracovní volno bez náhrady příjmu nebo v nichž u něj 

nastala neomluvená nepřítomnost v práci, 

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

vyměřovacích základů, 

- za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely, 

- za něž v případě neplatného skončení pracovněprávního vztahu nebyla náhrada mzdy, 

platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení 

pojistného podle zvláštního zákona přiznána soudem, 

pokud se tyto dny nekryjí s jinými dobami, v nichž byly dosaženy vyměřovací základy. 

 

Příklad 2 

 

Pojištěnka, která v době, kdy byla výdělečně činná, dosahovala příjmu na úrovni průměrné 

mzdy. Této pojištěnce se 1. ledna 1986 narodilo dítě, o které osobně pečovala, aniž by byla 

výdělečně činná, až do jeho 5 let věku, tj. do konce roku 1990. 

 

Rozhodné období pro stanovení OVZ (při přiznání důchodu v roce 2021) je období mezi roky 

1986 a 2020. V tomto období má tato pojištěnka úhrn ročních vyměřovacích základů na úrovni 

12 758 566 Kč. 

 

Podle stávající právní úpravy se OVZ stanoví jako podíl úhrnu ročních vyměřovacích základů 

(tj. 12 758 566 Kč) a počtu dnů v rozhodném období (tj. 12 784) sníženém o počet vyloučených 

dnů (tj. 1 461, jde o dny v období péče do 4 let věku dítěte v období let 1986 až 1989) 

vynásobený 30,4167. Výsledný OVZ dosahuje částky 34 274 Kč. 
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Podle návrhu zákona se OVZ stanoví jako podíl úhrnu ročních vyměřovacích základů (tj. 

12 758 566 Kč) a počtu dnů, ve kterých byly vyměřovací základy dosaženy (tj. 10 958, což jsou 

dny v období mezi roky 1991 a 2020), vynásobený 30,4167. Výsledný OVZ tedy dosáhne částky 

35 415 Kč. 

 

Podle navrhovaného způsobu výpočtu bude tedy OVZ o 1 141 Kč, tj. 3,3 % vyšší než podle 

současného právního stavu. 

 

     V souvislosti s těmito změnami je třeba upravit okruh povinností zaměstnavatelů v oblasti 

důchodového pojištění (§ 35a a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů). Předpokládá se, že zaměstnavatelé, 

popř. jiné subjekty, budou povinni i nadále uvádět údaje o těchto dobách na evidenčním listu. 

Výše uvedený katalog těchto vyloučených dob v užším smyslu je jako celek míněn pouze do 

budoucna. Pokud jde o minulost, budou se odečítat pouze ty doby, ohledně nichž existuje 

záznam v příslušné evidenci (evidenční list důchodového pojištění nebo aplikace pro správu 

dávek nemocenského pojištění) – nepředpokládá se, že by se došetřovaly skutečnosti nad rámec 

toho, co se uvádělo na dokladech vyhotovovaných v období před účinností nové úpravy. 

 

Podmínky pro placení pojistného z titulu účasti na důchodovém pojištění OSVČ 

 

     Vyměřovací základ OSVČ od roku 2023 nemůže činit méně než 75 % jejího daňového 

základu. Měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou 

činnost bude činit nejméně 40 % obecné průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací základ OSVČ 

vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude činit nejméně 15 % obecné 

průměrné mzdy. 

 

     Smyslem tohoto opatření je zachovat adekvátní podíl OSVČ na financování důchodového 

systému i po zavedení koncepce tzv. nultého pilíře (viz dále), která zajišťuje každé osobě, která 

splnila podmínku potřebné doby pojištění, nárok na starobní důchod v důstojné výši. 

 

     Pro OSVČ platí stejné podmínky pro nárok na důchod, jeho poskytování a stanovení jeho 

výše jako pro zaměstnance. Pouze základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 

následně pro výpočet důchodu není stanoven ze skutečně dosahovaných příjmů (z daňového 

základu) jako u zaměstnance, ale postup při stanovení výše tohoto základu je, jak výše uvedeno, 

stanoven odchylným způsobem; tento způsob je dán charakterem postavení OSVČ ve 

společnosti, kdy se předpokládá, že tyto osoby jsou schopny samy (popř. za využití služeb 

odborných poradců) vyhodnotit své finanční možnosti a tomu přizpůsobit výši svých příspěvků 

do důchodového systému. Podpora podnikání realizovaná prostřednictvím nižších odvodů pro 

důchodové pojištění se negativně projevuje nejen v nižším výběru pojistného od OSVČ ve 

srovnání se zaměstnanci, ale i v jejich nízkých důchodech, které v praxi neodpovídají dříve 

dosahovaným příjmům. 

 

     Např. v roce 2019 činil průměrný měsíční vyměřovací základ, z něhož OSVČ zaplatila 

zálohy na pojistné na důchodové pojištění (odpovídající zisku v roce 2018), 12 854 Kč, zatímco 

u zaměstnanců činil průměrný vyměřovací základ ve srovnatelném roce 2018 27 136 Kč. 

Minimální vyměřovací základ OSVČ hlavní činil pro rok 2018 částku 7 495 Kč. Pokud by 

z příjmu odpovídajícímu výše uvedenému průměrnému vyměřovacímu základu OSVČ byl 

přiznáván v roce 2022 starobní důchod v nové architektuře (viz dále) za 40 roků důchodového 

pojištění, tak u OSVČ by činila jeho výše 12 972 Kč (v dosavadní architektuře by činila 11 293 

Kč) a u zaměstnance by činila v nové architektuře 15 515 Kč (ve stávající by byla prakticky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MSRWY)



 

13 
 

totožná). Při minimálním vyměřovacím základu by výše starobního důchodu OSVČ činila 

v nové architektuře 0. a I. pilíře 12 136 Kč (v dosavadní architektuře jen 8 077 Kč). 

 

     Z uvedených důvodů se navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základy u OSVČ cca o 50 

% a tím odpovídajícím způsobem zajistit přiměřenou výši důchodu těchto osob. Ve výše 

uvedeném příkladu se minimální vyměřovací základ zvýšil z částky 7 495 Kč na 11 992 Kč, 

přičemž starobní důchod vyměřený z takto zvýšené částky by činil 12 837 Kč. 

 

     OECD své doporučení ke změně vyměřovacího základu OSVČ opírá především o výše 

uvedenou skutečnost, že ve srovnání se zaměstnanci OSVČ platí nižší pojistné. To má podle 

OECD dva důvody. Zaprvé, zákon o dani z příjmu umožňuje OSVČ odečíst pro stanovení 

daňového základu z dosažených příjmů paušální náklady ve výši od 30 % do 80 % (v závislosti 

na typu vykonávané samostatné výdělečné činnosti), čímž se eliminuje potřeba nákladového 

účetnictví. Toto zjednodušené řešení sice snižuje administrativní zátěž pro OSVČ, což je podle 

OECD velmi na místě u osob s nízkými příjmy, ale také u řady z nich snižuje daně a pojistné 

na důchodové pojištění, srovnáme-li je se zaměstnanci s podobnými výdělky. Zadruhé, základ 

pro pojistné na sociální zabezpečení je stanoven jako 50 % ze zisku (a minimální vyměřovací 

základ je 25 % obecné průměrné mzdy). 

 

     Lepší harmonizace odvodů zaměstnanců a OSVČ lze podle OECD dosáhnout přiblížením 

vyměřovacího základu k ekvivalentu hrubé mzdy zaměstnanců. U zaměstnance se celkové 

náklady práce rovnají hrubé mzdě a odvodům zaměstnavatele na sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění, což je v České republice 33,8 %. Hrubá mzda se tedy rovná 100/133,8 = 

74,7 % nákladů práce. Vyjde-li se z předpokladu, že zisk OSVČ a celkové mzdové náklady 

zaměstnance jsou rovnocenné, úplná harmonizace by znamenala, že by vyměřovací základ 

OSVČ v České republice měl podle OECD činit 74,7 % ze zisku. 

 

Změna struktury starobního důchodu (tzv. nultý a první pilíř) 

 

     Tato část návrhu se týká téměř výhradně starobních důchodů (dále též „SD“).  

 

     Zásadní koncepční změnou v architektuře důchodového systému, kterou tento návrh přináší, 

je rozdělení současného základního důchodového pojištění ve vztahu ke starobnímu důchodu 

na tzv. nultý a první pilíř ve smyslu doporučení Světové banky nebo OECD, jak reagovat na 

rostoucí fragmentaci a nestabilitu pracovního trhu.  

 

     Masivní nultý pilíř představuje základní starobní důchod v jednotné výši pro každého 

pojištěnce, který splnil podmínky nároku na tuto dávku. Tímto způsobem je srozumitelně pro 

širokou veřejnost definována „nepodkročitelná“ výše příjmů starobních důchodců při splnění 

podmínky poměrně dlouhé doby pojištění. Výše musí být důstojná a určená solidárně 

procentem z obecné průměrné mzdy. Musí reflektovat hranici ohrožení příjmovou chudobou a 

tím omezovat stav, kdy senioři s důchodem na úrovni blízké základnímu starobnímu důchodu 

mají příjmy výrazně pod hranicí nároku na nepojistné dávky. Podmínky vymezující výši 

nultého pilíře garantují minimální standard zabezpečení ve stáří a zároveň nedeformují 

rozhodování seniorů o načasování odchodu do důchodu. 

 

     První pilíř naopak představuje individuální složku starobního důchodu odvozenou od 

jeho předchozích příjmů a délky získané doby pojištění. Jeho smyslem je zohlednění 

individuálního průběhu kariéry každého občana plně v duchu zásady zásluhovosti. 
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     Na struktuře a způsobu stanovení výše tzv. nestarobních důchodů se v zásadě nic nemění 

(s výjimkou výše uvedených nových pravidel pro stanovení výše OVZ). Nestarobními důchody 

se rozumějí důchody invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Pro účely této části návrhu se za 

nestarobní důchody považují rovněž starobní důchody, u nichž je nárok odvozen od podmínek 

nároku na důchod invalidní (§ 29 odst. 4 ZDP a § 61a ZDP), tj. kdy pojištěnec buď vůbec 

nezískal za svůj život dostatek doby pojištění pro nárok na řádný SD, anebo není prima facie 

zřejmé, že jej získal. Všechny tyto dávky se budou i nadále skládat ze základní a procentní 

výměry. Základní výměra se stanoví ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se 

u invalidních důchodů a u starobních důchodů od nich odvozených stanoví tak jako doposud, 

tj. procentní sazbou z výpočtového základu pojištěnce. U pozůstalostních důchodů bude třeba 

procentní výměru odvozovat v závislosti na tom, zda zemřelý byl poživatelem invalidního nebo 

starobního důchodu, tj. buď od procentní výměry invalidního důchodu zemřelého (tak jako 

doposud) nebo od fiktivní procentní výměry SD zemřelého stanovenou zvláštním postupem 

(viz níže). 

 

     Výše starobního důchodu (řádného, odloženého nebo předčasného) se bude nově skládat 

ze solidární části a ze zásluhové části. Tato nová terminologie je blízká dosavadní úpravě, 

přitom však jednoznačně rozlišuje, zda jde o SD či o nestarobní důchody. Pojem „základní 

výměra“ se v případě SD nahrazuje pojmem „solidární část SD“ (tato složka představuje tzv. 

nultý pilíř) a pojem „procentní výměra“ se nahrazuje pojmem „zásluhová část SD“ (tato složka 

představuje tzv. první pilíř). Zásadním způsobem se mění rovněž mechanismus stanovení 

výše obou těchto složek. 

 

     Nová pravidla budou samozřejmě platit jak pro důchody tuzemské, tak pro důchody 

s mezinárodním prvkem, tj. tzv. dílčí důchody, které byly přiznány se zřetelem k dobám 

získaným v cizině. Případné dílčení se bude provádět podle stejných pravidel, jako je tomu 

v současnosti u základní a procentní výměry důchodu.  

 

     Z hlediska určení, zda struktura a způsob výpočtu SD bude odpovídat dosavadním nebo 

novým pravidlům, bude platit obecný princip – použijí se pravidla platná v době, do které spadá 

požadované datum přiznání důchodu (obdobně jako např. u tzv. malé důchodové reformy – 

zákon č. 220/2011 Sb.). 

 

     Výše solidární části SD bude činit 28 % obecné průměrné mzdy. Platí přitom, že výše 

solidární části stanovená v pozdějším roce nesmí být nižší než výše stanovená pro rok dřívější. 

Výše solidární části SD se zaokrouhlí na desetikoruny nahoru.  

     Výše uvedená částka ve výši 28 % obecné průměrné mzdy má determinovat „důstojný“ 

důchod pro osoby, které získaly dostatek potřebné doby pojištění. V prvním roce účinnosti 

zákona (2022) předpokládá MPSV nominální hodnotu solidární části důchodu přibližně 10 013 

Kč.  

 

     Výše zásluhové části SD se bude stanovovat procentní sazbou z výpočtového základu 

(VPZ), s přičtením pevné částky za dobu pojištění a od roku 2023 také podle dalšího 

samostatného zákona i pevné částky za výchovu dětí (dále jen „výchovné“).  

 

     Výše VPZ pro účely výpočtu zásluhové části SD se stanoví z OVZ, a to tak, že výše OVZ 

bude obdobně jako dosud při výpočtu všech druhů důchodů zohledněna maximálně do částky 

400 % obecné průměrné mzdy (v roce 2021 odpovídá částce 141 764 Kč), která odpovídá 

dosavadní druhé redukční hranici. Avšak zatímco u nestarobních důchodů se bude i nadále při 

výpočtu procentní výměry provádět úprava OVZ na výpočtový základ za využití první redukční 
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hranice ve výši 44 % obecné průměrné mzdy (nad kterou se OVZ redukuje na 26 % jeho 

hodnoty), u výpočtu zásluhové části SD se tak napříště dít nebude – první redukční hranice 

se zde vůbec nepoužije. Tím se zcela odbourá dosavadní příjmově solidární aspekt a tato 

složka důchodu bude kalkulována výhradně podle zásady zásluhovosti. U nestarobních 

důchodů budou přitom ponechány dosavadní procentní sazby, avšak u starobních důchodů 

dojde v návaznosti na změny u VPZ ke změně procentní sazby. 

 

     Procentní sazba z VPZ pro stanovení výše zásluhové části SD činí nově 0,39 % za každý 

rok doby pojištění získané do vzniku nároku na SD (dosud sazba činila 1,5 % za každý rok 

doby pojištění); minimální výše zásluhové části SD přitom není stanovena (vzhledem 

k významnému navýšení solidární složky ve srovnání s dosavadní základní výměrou) a na 

pravidlu o redukci některých náhradních dob na 80 % se nic nemění. Tímto způsobem bude 

naplněn záměr zásadního zjednodušení, aby všechny vyměřovací základy pojištěnce 

vstupovaly do výše zásluhové části SD v takovém rozsahu, jako je tomu dosud nad první 

redukční hranicí (tj. 26 %), aniž je do budoucna třeba první redukční hranici stanovovat. 

V rámci zjednodušení výpočtu nebude nově realizována nejprve redukce výdělku na 26 % a 

následný zápočet 1,5 % za každý rok doby pojištění, ale tyto dva kroky se spojí v jeden, a to 

úpravou zápočtu za každý rok pojištění (1,5 % z 26 % = 0,39 %). Tímto způsobem se budou 

zohledňovat  

- doby pojištění získané do vzniku nároku na SD podle § 29 odst. 1 písm. a) a b) ZDP (§ 

34 odst. 1 ZDP),  

- doby výdělečné činnosti získané po vzniku nároku na SD podle § 29 odst. 1 písm. b) 

(§ 34 odst. 6 ZDP) a  

- doby výdělečné činnosti získané po vzniku nároku SD podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP 

pojištěncem, který vedle této výdělečné činnosti pobíral invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně (§ 34 odst. 7 ZDP).  

 
     Odlišný způsob stanovení výše zásluhové části SD, kdy se již nebude vycházet z výše 

výpočtového základu redukovaného od částky první redukční hranice, ale v podstatě z výše 

OVZ (který je logicky u osob s OVZ vyšším než první redukční hranice vyšší než výpočtový 

základ vypočtený podle dosavadních pravidel), si též vyžaduje nutnost upravit koeficienty pro 

krácení tzv. předčasných starobních důchodů. Nové koeficienty je třeba stanovit tak, aby 

výše krácení ve střední hodnotě odpovídala krácení podle dosavadních pravidel. Krácení je 

přitom třeba posuzovat ve vztahu k celkové výši důchodu. Výše zásluhové části SD, na který 

vznikl nárok podle § 31 ZDP, se tedy bude snižovat za každých i započatých 90 kalendářních 

dnů předčasnosti o 

- 0,6 % VPZ za období prvních 360 kalendářních dní, 

- 0,8 % VPZ od 361. do 720. kalendářního dne, 

- 1 % VPZ od 721. kalendářního dne. 

 

     Variantně lze zavést jednotnou výši krácení pro všechny fáze předčasnosti, a to ve výši 0,8 % 

VPZ za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. 
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Tabulka č. 1 – Dopady návrhu u výše krácení předčasných starobních důchodů ve srovnání se 

současným stavem v Kč3 

 
 

     Podobně je třeba přizpůsobit odlišnému způsobu stanovení výše zásluhové části SD 

i parametry pro zvyšování důchodu tzv. „za další práci“. Výše zásluhové části SD se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na SD podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP a po vzniku 

nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost  

- bez pobírání tohoto důchodu (nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně), 

za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1 % VPZ; přepočet SD 

přiznaných před datem účinnosti nové právní úpravy se v tomto případě provede podle 

právních předpisů platných před datem účinnosti nové právní úpravy a po provedení 

tohoto přepočtu se SD v nové výši upraví na novou strukturu; 

- při pobírání starobního důchodu v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této 

výdělečné činnosti o 0,26 % VPZ; SD přiznané před datem účinnosti nové právní 

úpravy se zvyšují podle právních předpisů platných před datem účinnosti nové právní 

úpravy. 

 

     V této souvislosti se navrhuje zrušit možnost vyplácení SD ve výši poloviny, která se v praxi 

téměř nevyužívá (plátci důchodů od zavedení této možnosti v roce 2010 až dosud evidují pouze 

jednotky případů). Starobní důchody vyplácené do dne účinnosti nové úpravy ve výši poloviny 

se ode dne účinnosti nové úpravy budou vyplácet v plné výši a tzv. „nezhodnocený zbytek dob“ 

se přičte k eventuální době pojištění získané při pobírání starobního důchodu v plné výši.  

 

     Výše zásluhové části SD se dále nově zvyšuje o pevnou částku za každý celý rok doby 

pojištění nad 35 let (včetně nepříspěvkových dob) získané do vzniku nároku na SD. Výše 

této částky činí 0,5 % obecné průměrné mzdy platné pro kalendářní rok, do něhož spadá 

datum přiznání důchodu; pevná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. V prvním roce 

účinnosti zákona (2022) odhaduje MPSV tuto částku na 179 Kč. Důvodem je skutečnost, že 

nové nastavení způsobu stanovení výše solidární a zásluhové části SD generuje u osob se 

získanou dobou pojištění 35 let (úhrn příspěvkových a nepříspěvkových dob) a příjmem vyšším 

než 44 % průměrné mzdy stejné výsledky jako při současném stavu, zatímco pro osoby se 

získanou dobou pojištění delší než 35 let je výše důchodu kalkulovaná podle nových pravidel 

nižší. Zvýšení zásluhové části SD o pevnou částku (která se stane její neoddělitelnou součástí) 

má za cíl tento negativní efekt nového způsobu výpočtu kompenzovat. 

 

Tabulka č. 2 – Srovnání výše starobního důchodu podle současného stavu a návrhu v závislosti 

na výši OVZ a získané době pojištění v Kč 

 
 

                                                           
3 Ilustrativní  efekty  změn  v této části důvodové zprávy  vychází z odhadu parametrů roku 2022 při průměrné  

mzdě na úrovni 35 760 Kč. 

Současný stav Návrh Současný stav Návrh Současný stav Návrh Současný stav Návrh

360 540 360 653 600 747 840 840 1080

720 1260 840 1524 1400 1742 1960 1961 2520

1080 2160 1440 2613 2400 2987 3360 3362 4320

15000 25000 35000 45000

OVZ

Předčasnost ve dnech
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     Další pevnou částkou, která se bude k zásluhové části SD přičítat a stane se její 

neoddělitelnou součástí, je tzv. výchovné, tj. zvýšení důchodu za vychované dítě. Pravidla pro 

přiznání nároku na tento finanční benefit jsou předmětem samostatného návrhu zákona, který 

předpokládá účinnost od 1. ledna 2023, tedy později, než by měl nabýt účinnosti navrhovaný 

zákon. 

 

     Změny v konstrukci a způsobu výpočtu SD bude třeba zohlednit rovněž v oblasti výpočtu 

tzv. hornických důchodů (tj. starobních důchodů pojištěnců, kteří vykonávali zaměstnání 

v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech podle § 37b ZDP). Tyto 

důchody se budou vyměřovat jako standardní starobní důchody, avšak je třeba zachovat jejich 

„zaručenou“ výši, která je dosud upravena v § 37c odst. 2 ZDP. Vzhledem k nové konstrukci 

starobních důchodů se jeví vhodné „zakonzervovat“ výši tzv. „hornického“ starobního 

důchodu, která bude náležet ke dni 31. prosinci kalendářního roku předcházejícího roku nabytí 

účinnosti nové právní úpravy, tj. jak procentní, tak základní výměry. Výše nově přiznávaných 

„hornických“ důchodů pak nesmí být nižší než (zjednodušeně řečeno) vyplácený hornický 

starobní důchod přiznaný před 1. lednem kalendářního roku nabytí účinnosti nové úpravy, a to 

po všech valorizacích náležejících až do dne přiznání nového starobního důchodu (včetně 

tohoto dne). 

 

     Jak je výše uvedeno, na skladbě nestarobních důchodů se nic nemění. Je však třeba nově 

upravit mechanismus pro stanovení procentní výměry pozůstalostních důchodů 

(tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích). Vzhledem k tomu, že výše zásluhové části SD 

stanovená podle nových pravidel bude systematicky nižší, než by byla výše procentní výměry 

SD vypočtená podle pravidel dosavadních (podíl zásluhové části na celkovém SD bude výrazně 

nižší, než byl podíl procentní výměry SD), nebude možno, bez negativního dopadu do výše 

příjmů těchto osob, odvozovat výši pozůstalostního důchodu od zásluhové části SD. Aby mohla 

být zachována dosavadní úroveň pozůstalostních důchodů, bude třeba v případě zemřelého 

pojištěnce, kterému již vznikl nárok na SD, nově odvozovat výši pozůstalostního důchodu od 

celkové výše SD, která se však upraví tak, aby vznikla fikce procentní výměry SD. Pro tyto 

účely se bude za procentní výměru SD považovat částka odpovídající součtu výše solidární 

a zásluhové části SD snížená o výši základní výměry platné pro nestarobní důchody. V případě, 

že bude žádáno o pozůstalostní dávku po osobě, která sice měla nárok na SD, avšak až do své 

smrti nepožádala o jeho přiznání, se výše SD pro účely stanovení výše pozůstalostní dávky 

stanoví podle pravidel platných k datu úmrtí. 

 

     Současně je třeba přijmout zvláštní úpravu pro situace, kdy dochází k souběhu nároku na 

výplatu SD s nárokem na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu (dále jen „vdovský 

důchod“). Pro případy, kdy je výše SD vyšší než výše vdovského důchodu (těchto případů je 

Současný stav Návrh Současný stav Návrh Současný stav Návrh Současný stav Návrh

30 10330 11775 11745 12945 12915 14115 14085 15285

35 11455 12068 13106 13433 14471 14798 15836 16163

40 12580 13255 14467 14815 16027 16375 17587 17935

41 12805 13493 14739 15092 16338 16691 17937 18290

42 13030 13730 15011 15368 16649 17006 18287 18644

43 13255 13968 15283 15645 16960 17322 18637 18999

44 13480 14205 15556 15921 17272 17637 18988 19353

45 13705 14443 15828 16198 17583 17953 19338 19708

46 13930 14680 16100 16474 17894 18268 19688 20062

47 14155 14918 16372 16751 18205 18584 20038 20417

48 14380 15155 16644 17027 18516 18899 20388 20771

Doba pojištění

OVZ

15000 25000 35000 45000
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naprostá většina), lze zachovat dosavadní pravidlo, podle něhož se SD vyplácí v plné výši a 

z vdovského důchodu se vyplácí pouze polovina jeho procentní výměry. Je-li však vdovský 

důchod vyšší, nelze postupovat tak, že se tento důchod ponechá v plné výši a z SD se poskytne 

pouze polovina zásluhové části – takový postup by byl pro poživatele takové kombinace 

důchodů poškozující ve srovnání se současným stavem (i zde je třeba respektovat, že podíl 

zásluhové části na celkovém SD bude výrazně nižší, než byl podíl procentní výměry SD). Jeví 

se proto vhodné postupovat v těchto případech tak, že i zde se bude vyplácet SD v plné výši a 

z vdovského důchodu se bude vyplácet polovina jeho procentní výměry, a navíc polovina 

rozdílu mezi plnou výší vdovského důchodu a plnou výší SD. Touto matematickou operací se 

v naprosté většině případů docílí stavu, kdy pojištěnec obdrží k datu, od něhož je krácení 

prováděno, v úhrnu stejné množství prostředků, jaké by obdržel, kdyby bylo postupováno tak, 

jako podle dosavadní úpravy, tj. kdyby se vdovský důchod poskytl v plné výši a SD ve výši 

poloviny (výjimku mohou představovat pouze některé atypické případy s mezinárodním 

prvkem). Zároveň odpadne potřeba nakládat zvláštním způsobem (§ 59 odst. 2 ZDP) s tou částí 

zásluhové části SD, která představuje tzv. zvýšení za další práci nebo tzv. výchovné. 

 

    Zásadním a administrativně velmi náročným krokem, bez něhož by se další provádění 

důchodového pojištění neobešlo, bude převedení dosavadních výplat SD do nového režimu 

tak, aby bylo možné používat napříště pro SD jednotná pravidla a eliminovalo se případné 

dlouhé přechodné období a potřeba kombinovat více režimů. Zároveň bude třeba zajistit, aby 

na tzv. „důstojný“ důchod dosáhly také osoby, které na něj podle dosavadní právní úpravy 

z jakýchkoliv důvodů nezískaly nárok, přestože splnily věkovou podmínku i podmínku 

potřebné doby pojištění pro nárok na SD. 

 

     Od první splátky důchodu splatné po datu účinnosti nové úpravy budou proto dosavadní SD 

(po provedení jejich valorizace ještě podle pravidel platných před účinností nové úpravy, která 

musí být přijata v roce předcházejícím rok nabytí účinnosti navrhovaného zákona) 

transformovány do režimu nové struktury SD (nultého a prvního pilíře), a to tak, že každému 

důchodci bude náležet SD alespoň ve výši solidární části. Výše zásluhové části (tj. prvního 

pilíře) se potom stanoví jako kladný rozdíl mezi valorizovanou výší SD a výší jeho solidární 

části platnou v prvním roce účinnosti nové úpravy. V případě, že by dosavadní výše SD byla 

nižší, než je výše solidární části (tj. pokud by bylo třeba provést „dorovnání“ do výše solidární 

části), anebo byla této výši rovna, potom bude výše zásluhové části nulová. U standardních SD 

se transformace do nového režimu provede automatizovaně z moci úřední, a to současně 

s valorizací od lednové splátky roku, v němž nová úprava nabude účinnosti. V případech, kdy 

změna struktury dávky nebude mít vliv na její výši, se nebude vydávat rozhodnutí, ale pouze 

oznámení v režimu obdobném § 86 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. V případech, kdy bude 

prováděno „dorovnání do nultého pilíře“ (tj. kdy změna struktury dávky ovlivní i její výši), se 

však rozhodnutí (z moci úřední) vydá. 

 

     Osobám, které jsou před datem splatnosti uvedeným v první větě předchozího odstavce 

poživateli tzv. transformovaného starobního důchodu (§ 61a ZDP), náleží od tohoto data 

„dorovnání do nultého pilíře“, avšak pouze za předpokladu, že si o to požádají a že jim byla 

zamítnuta žádost o přiznání SD k datu spadajícímu do období před datem účinnosti nové právní 

úpravy jen proto, že tento důchod byl nižší než dosavadní důchod invalidní anebo než dosavadní 

starobní důchod přiznaný podle § 61a ZDP; nová výše transformovaného starobního důchodu 

se rozdělí na základní a procentní výměru. V ostatních případech se transformovaný starobní 

důchod vyplácí v dosavadní výši a struktuře. Nárok na „dorovnání“ tedy nezískají pojištěnci, u 

nichž se neprokáže, že splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na SD. Plátci 

důchodu nejsou schopni realizovat tuto akci „dorovnání“ u poživatelů starobních důchodů 
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podle § 61a ZDP automaticky z moci úřední, neboť potřebnou informaci o dřívějším zamítnutí 

žádosti o SD nemají uloženu ve své evidenci v takové podobě, která by umožnila 

automatizované zpracování. Dorovnání u tohoto typu důchodů bude tedy prováděno 

v procesním režimu na žádost. Řízení bude ukončeno vydáním správního rozhodnutí. 

Pojištěnci, kteří si až do data účinnosti nové úpravy nepožádali o SD, mají možnost tak učinit 

kdykoliv poté a ke kterémukoliv datu přiznání dávky. 

 

     Jde-li o SD vyplácené k datu účinnosti nové úpravy v souběhu s důchodem vdovským 

ve výši poloviny jejich procentní výměry, bude třeba provést přepočty těchto částek a nově 

posoudit úpravu důchodů pro souběh. Je totiž třeba zohlednit, že proces „dorovnání“ mohl 

změnit poměr mezi výší starobního a vdovského důchodu, což si vyžádá změnu způsobu úpravy 

těchto důchodů pro souběh. V rámci rozhodování o „dorovnání“ (z moci úřední u standardních 

SD nebo na žádost u důchodů podle § 61a ZDP) provede plátce důchodu i posouzení tohoto 

souběhu a výsledek promítne do obsahu správního rozhodnutí.  

 

Pravidla valorizace důchodů po změně struktury starobních důchodů 

 

     V souvislosti se změnou struktury starobních důchodů se mění dosavadní pravidla, která se 

týkají zvyšování již přiznaných důchodů (starobních i nestarobních). Současně je potřebné 

stanovit nová pravidla pro zvyšování hodnoty některých parametrů rozhodných pro stanovení 

výše nově přiznávaných starobních důchodů. 

 

     Navrhuje se postupovat tak, aby se důchody přiznané k datu spadajícímu do období před 

nabytím účinnosti nové úpravy valorizovaly až do poslední valorizace spadající do tohoto 

období podle dosavadních pravidel. Dosavadní valorizační pravidla se použijí ještě při 

valorizaci důchodů od lednové splátky kalendářního roku, v němž nová právní úprava nabude 

účinnosti. Od této splátky budou současně dosavadní starobní důchody v takto zvalorizované 

výši transformovány do režimu nové struktury starobního důchodu. Níže uvedená valorizační 

pravidla se tedy použijí až od lednové splátky kalendářního roku následujícího po kalendářním 

roce, v němž nová úprava nabude účinnosti. 

 

     Základní výměry, procentní výměry, solidární části a zásluhové části vyplácených důchodů 

se budou i nadále pravidelně zvyšovat od ledna. Zvýšení důchodů v mimořádném termínu 

se napříště již provádět nebude, neboť konstrukce SD se silnou solidární částí vázanou na 

výši obecné průměrné mzdy (viz dále) neumožňuje mimo lednový termín zvýšení efektivně 

reagovat na obecný ekonomický vývoj – promítnutí cenového růstu přes zásluhovou část má 

potenciál v celkovém důchodu v průměru pouze na úrovni cca 1/5. Pro nestarobní důchody 

(tj. důchody se základní a procentní výměrou) bude v rámci jednotnosti systému probíhat 

zvýšení také pouze v jednom termínu, aby pro tyto důchody neplatil jiný režim. V případě, že 

by byly splněny podmínky pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu před účinností nové 

právní úpravy (včetně ustanovení § 67 odst. 5 ZDP v dosavadním znění), ale k samotnému 

zvýšení důchodů v mimořádném termínu by mělo dojít až po účinnosti nové právní úpravy, 

potom se zvýšení v mimořádném termínu již neprovede. 

 

     Základní výměry vyplácených nestarobních důchodů se budou i nadále zvyšovat tak, aby 

činily 10 % obecné průměrné mzdy. Solidární části SD se budou zvyšovat tak, aby činily 28 % 

obecné průměrné mzdy. Výsledná výše se bude vždy zaokrouhlovat na celé desetikoruny 

nahoru. Výše těchto složek vyplácených důchodů se tedy bude zvyšovat tak, aby dosahovala 

stejných hodnot, jako u důchodů nově přiznávaných. Výše solidární části nebo základní výměry 

stanovená pro konkrétní kalendářní rok nesmí být nižší než výše platná pro rok předchozí.  
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      Zásluhové části SD se budou zvyšovat o tolik procent, kolik činí růst cen. Pokud toto 

zvýšení v kombinaci se zvýšením solidární části SD (viz výše) nedosáhne u průměrného SD 

jeho zvýšení alespoň o růst cen, může vláda rozhodnout o vyšším zvýšení zásluhové části 

vyplácených SD, a to až o tolik procent, aby zvýšení u průměrného SD odpovídalo růstu cen. 

Zásluhové části SD se tedy budou zvyšovat výlučně v závislosti na růstu cen. Bude přitom 

použit stejný růst cen, jako je využit pro dosavadní nastavení výše zvýšení, včetně použití 

vyššího z indexů CPI (index spotřebitelských cen) a IŽND (index životních nákladů 

domácností důchodců). Zachovává se současně možnost diskrečního rozhodnutí vlády o vyšším 

zvýšení důchodů v letech, kdy by bylo zvýšení důchodů tak nízké, že by neudržovalo v průměru 

jejich reálnou hodnotu. Zvýšení zásluhových částí SD se bude zaokrouhlovat na celé koruny 

nahoru. 

 

     Procentní výměry vyplácených důchodů se budou zvyšovat vždy o tolik procent 

zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, aby u důchodu ve výši 

odpovídající výši průměrného SD úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky 

zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného SD podle pravidel pro 

zvyšování SD. Zvýšení procentních výměr u nestarobních důchodů bude tedy stanoveno tak, 

aby (v podstatě stejně jako dosud) odpovídalo zvýšení průměrného SD (tedy jeho solidární 

i zásluhové části). Vazba na růst průměrného SD současně umožní zrušit využití a definici růstu 

reálných mezd (§ 67 odst. 13 a 14 ZDP v dosavadním znění), neboť růst průměrného SD je dán 

výší průměrné mzdy a růstem cen. Zvýšení procentní výměry se bude i nadále zaokrouhlovat 

na celé koruny nahoru. 

 

     Obdobím pro zjišťování růstu cen bude vždy období od července roku, který o dva roky 

předchází rok zvýšení důchodů, do června roku, který o jeden rok předchází roku zvýšení 

důchodů. Vzhledem ke zrušení mimořádného termínu zvýšení důchodů (viz výše) je možno 

dosavadní úpravu v tomto směru zjednodušit. 

 

     Speciální mechanismus valorizace není třeba zavádět u pevné částky za dobu pojištění nad 

35 let (0,5 % obecné průměrné mzdy), neboť tato částka bude vzhledem k její konstrukci 

přirozeně narůstat současně s nárůstem obecné průměrné mzdy. Částka se po jejím přiznání 

stává neoddělitelnou součástí zásluhové části SD a bude tedy přirozeně valorizována společně 

s ní. Nová výše této částky se bude zaokrouhlovat na celé koruny nahoru. 

 

     Pro úplnost lze uvést, že i po účinnosti nové právní úpravy budou všechny parametry 

potřebné pro zvýšení důchodů obsaženy v nařízení vlády (jako je tomu v současné době), tj. 

toto nařízení bude obsahovat  

- částku v Kč pro zvýšení solidárních částí SD,  

- částku v Kč pro zvýšení základních výměr nestarobních důchodů,  

- procento zvýšení zásluhových částí SD,  

- procento zvýšení procentních výměr nestarobních důchodů, a  

- výši pevné částky náležejících k SD nově přiznávaným v následujícím kalendářním 

roce za každý rok pojištění nad 35. 

 

Účinnost 

 

     Z pohledu plátců důchodu představuje výše popsaný reformní koncept zásadní změnu 

v architektuře aplikační podpory pro výpočet důchodu, jehož realizace s sebou nese významná 
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administrativní a technická rizika. Odlišná skladba starobních a nestarobních důchodů bude pro 

plátce důchodu představovat změny ve vyřizování, evidování a správě důchodových dávek.  

 

     Implementace zamýšlených úprav včetně zavedení nezbytného zkušebního provozu 

v podmínkách plátců důchodů si vyžádá určitý čas. Pamatovat je třeba rovněž na související 

metodickou přípravu. Vzhledem k těmto skutečnostem a také ke společenské významnosti 

popsaných změn se navrhuje stanovit účinnost nové úpravy od 1. ledna 2022. Výjimkou jsou 

pouze nová pravidla pro placení pojistného z titulu účasti na pojištění OSVČ, kde se 

předpokládá účinnost od 1. 1. 2023, neboť je třeba ponechat OSVČ určitý čas k tomu, aby se 

vypořádaly s finančními důsledky pandemie koronaviru COVID-19. 

 

B. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky 

      Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, především s ohledem 

na čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ústavně zaručující právo na přiměřené hmotné 

zabezpečení a na čl. 1 a čl. 3 Listiny základních práv a svobod garantující rovnost obecně 

i rovnost v základních právech zaručených ústavním pořádkem. 

 

     Z hlediska ústavnosti může vzniknout pochybnost, zda zavedení tzv. nultého pilíře, tedy 

výrazného posílení solidární složky starobního důchodu ve srovnání s dosavadním stavem, 

koresponduje s právem na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, či zda je v tomto aspektu 

princip přiměřenosti narušen. V důsledku tohoto opatření totiž mohou a nepochybně budou 

v praxi nastávat situace, kdy jedinec, který vědomě a cíleně po dobu svého aktivního života 

odváděl do systému základního důchodového pojištění co nejnižší pojistné (čehož výsledkem 

by podle dosavadní úpravy byl velmi nízký starobní důchod), bude za účinnosti nové úpravy 

čerpat výhodu spočívající v nároku na přiznání solidární části ve výši 30 % obecné průměrné 

mzdy, tj. ve výši, která není adekvátní jeho předchozím příspěvkům do systému. Tento efekt 

bude ještě více patrný u pojištěnců, jimž bude nízký starobní důchod přiznán za účinnosti 

dosavadní právní úpravy a k datu splatnosti v prvním kalendářním měsíci účinnosti nové právní 

úpravy získají nárok na tzv. dorovnání do nultého pilíře, čímž dojde ex lege ke skokovému 

navýšení jejich důchodu. 

 

     Předkladatel navrženou úpravu jako rozpornou s ústavním pořádkem neshledává. Vychází 

přitom z odůvodnění nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07 

publikovaného pod č. 135/2010 Sb., v němž se v bodě 63 uvádí: „Přiměřenost je třeba chápat 

jako neurčitý právní pojem. Samotnou přiměřenost hmotného zabezpečení ve vztahu 

k jednotlivým účastníkům důchodového pojištění je nutno vnímat ve vztahu k uspokojování 

životních potřeb jednotlivce, ve vztahu k co nejširšímu okruhu osob, ale i ve vztahu k pojištěnci 

jako plátci spoluvytvářejícímu finanční zdroje, ze kterých bude přiměřené hmotné zabezpečení 

poskytováno. Přiměřenost jako právní (ústavněprávní) kategorie se však mnohem spíše 

zaměřuje primárně na zkoumání toho, zda je ten který systém důchodového (resp. obecně 

sociálního) pojištění schopen pro případ vymezené sociální události zajistit postižené osobě 

takové množství prostředků, které zajistí její další život při respektování kategorie důstojnosti 

v jejím sociálním kontextu.“ 

 

     Zavedení solidární části starobního důchodu (tzv. nultého pilíře) sleduje právě posledně 

zmíněný účel. Jestliže systém na jedné straně obecně vyžaduje, aby do něj pojištěnec povinně 

podle svých možností přispíval a plnění této povinnosti na něm důsledně vymáhá, měl by mu 

na straně druhé garantovat důstojnou úroveň zabezpečení v době, kdy nastane sociální 

událost, proti jejímž nepříznivým důsledkům se primárně povinně a dlouhodobě pojišťuje, tedy 
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stáří; důstojnou úrovní zabezpečení se přitom rozumí taková úroveň, která je způsobilá zajistit 

osobě financování jejích základních životních potřeb, a to pokud možno bez nutnosti využívat 

alternativních forem státního zaopatření (např. dávkami státní sociální podpory nebo pomoci 

v hmotné nouzi). Stejné právo by mělo příslušet i osobám, které do systému sice po delší dobu 

finančně nepřispívaly, ale po dostatečně dlouhou dobu prokazatelně vyvíjely alespoň snahu 

anebo se chovaly jiným společensky prospěšným způsobem, s nímž předpisy o důchodovém 

pojištění spojují tzv. nepříspěvkovou účast na pojištění. Výše nastíněný konflikt je třeba podle 

názoru předkladatele řešit za využití principu solidarity a proporcionality a v souladu se 

zajištěním sociální ochrany – zájem na zabezpečení důstojného života ve stáří musí ve 

státním průběžně financovaném systému převážit nad zájmem na striktním zachování pojistně-

matematické vazby na předchozí příspěvky daného účastníka. 

 

     Ústavněprávní souvislost lze zaznamenat také v úpravě mechanismu pro kalkulaci 

zásluhové části starobních důchodů. Jak je výše uvedeno, role této složky, která má 

reflektovat individuální zásluhy pojištěnce o finanční stabilitu důchodového systému, bude ve 

srovnání s dosavadním stavem méně významná, avšak postup při stanovení její hodnoty bude 

více odpovídat principu zásluhovosti, neboť zcela odpadne potřeba redukování výdělkového 

průměru (tj. osobního vyměřovacího základu) osob se středními a vyššími příjmy pomocí tzv. 

první redukční hranice. Tím se u této složky důchodu zcela odbourá dosavadní solidární aspekt, 

což umožní důsledněji respektovat pojistně-matematické interakce a zajistit tak adekvátní 

rozdíly ve výši této složky u pojištěnců spadajících do různých příjmových kategorií. 

 

     Navržená úprava je jako celek konstruována tak, aby výsledná výše důchodu kalkulovaná 

za využití nově definovaných algoritmů nebyla pro žádnou skupinu pojištěnců méně výhodná, 

než je výše důchodu generovaná podle úpravy dosavadní. Lze-li tedy úroveň hmotného 

zabezpečení, kterou garantuje dosavadní právní úprava, považovat (po změnách přijatých 

v návaznosti na nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb.) za ústavně konformní, pak není důvod, 

proč by stejný závěr nemohl platit o úpravě, která je předmětem tohoto návrhu zákona. 

 

C. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie a judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie 

      Návrh není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, zejména pak s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 

a prováděcím předpisem k tomuto nařízení, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 987/09, a se směrnicí Rady EHS 79/7 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro 

muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení.  

 

      Postavení českých občanů a občanů jiných členských států EU je rovnoprávné. Důchody 

s mezinárodním prvkem bude možno i v případě přijetí návrhu přiznávat a vypočítávat plně 

v souladu s koordinačními principy. 

 

D. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

      Česká republika je v oblasti důchodového pojištění vázána dvoustrannými 

a mnohostrannými úmluvami. Mezi mnohostranné úmluvy patří Úmluva MOP č. 102 

o minimálních standardech sociálního zabezpečení, Úmluva MOP č. 128 o invalidních, 

starobních a pozůstalostních dávkách a Evropský zákoník sociálního zabezpečení. Navrhovaná 

opatření nejsou s dvoustrannými a mnohostrannými úmluvami, které Česká republika 

ratifikovala, v rozporu a tyto úmluvy plně respektují. Úroveň důchodů se ve srovnání se 

současným právním stavem nesnižuje, naopak se v některých případech zvyšuje. 
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E. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopad na státní rozpočet 

 

V souvislosti s probíhající pandemií COVID 19 se očekávají negativní dopady do 

ekonomického vývoje v následujících letech, což poměrně významně ovlivní výchozí pozici 

základního důchodového pojištění (příjmy, výdaje a saldo) v době realizace navrhovaných 

změn oproti poslednímu známému stavu v roce 2019. 

 

Makroekonomické předpoklady (pro období nejbližších 3 let) pro aktualizaci prognózy 

vývoje důchodového systému jsou použity z Makroekonomické predikce MF ze září 2020. 

Následně je použit dlouhodobý makroekonomický scénář, jehož principy jsou popsány ve 

Zprávě o stavu důchodového systému z roku 2019 (dále jen Zpráva)4. 

 

Použité indikátory pro hodnocení dopadů jsou detailně popsány ve Zprávě. 

 

Vzhledem k omezeným údajům o OSVČ byly dopady změny minimálních 

vyměřovacích základů analyzovány samostatně a až následně byly pouze mechanicky přičteny 

k některým indikátorů, (příjmy z pojistného, výdaje na důchody a saldo). Zvýšení minimálních 

vyměřovacích základů v průměru o více jak 50 % má potenciál zvýšení příjmů z pojistného 

placeného OSVČ s obdobném rozsahu, tj. na úrovni do 0,3 % HDP (v hodnotách současného 

HDP cca 15 mld. Kč). 

 

Sustainability indicator S2 

 

Zavedení nultého a prvního pilíře v navrhovaného podobě zhorší dlouhodobou finanční 

udržitelnost veřejných financí. Indikátor S2 se zvýší o zhruba 1. Na změnu hodnoty indikátoru 

S2 působí několik efektů zaváděných opatření, a to: 

 

 skokové zvýšení výdajů na důchody transformací stávajících starobních důchodů na nultý 

a první pilíř, který vede ke zvýšení S2; 

 změna způsobu zvyšování důchodů, kdy budou důchody v průměru zvyšovány více než při 

současném právním stavu; 

 vyšší hladina nově přiznávaných starobních důchodů. 

 

 Zvýšení minimálních vyměřovacích základů pro OSVČ se do dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných financí promítne pouze marginálně (pokles o méně než 0,01), zvýšení příjmů bude 

následováno postupným zvýšením výdajů z titulu vyšších důchodů OSVČ s výsledným 

neutrálním dopadem do bilance příjmů z pojistného a výdajů na důchody.  

 

Příjmy z pojistného 

 

Navrhovaná opatření zasahují v zásadě pouze do výdajové strany důchodového 

pojištění a nemají tak vliv na příjmy systému. Výjimkou je zvýšení minimálních vyměřovacích 

základů OSVČ, které trvale zvýší příjmy z pojistného potenciálně až na úrovni do 0,3 % HDP. 

Příjmy z pojistného v relaci k HDP budou z důvodu ekonomického poklesu způsobeného 

pandemií COVID-19 v krátkém období mírně klesat, nicméně následně v souladu 

s předpokladem dlouhodobého ekonomického scénáře o konvergenci objemu mezd a platů na 

                                                           
4 https://www.mpsv.cz/documents/20142/225513/Zpráva+2019.pdf/6f47700b-66a2-00a1-c86e-28090e8f5c6a 
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HDP na úroveň EU postupně v relaci k HDP porostou. Příjmy z pojistného budou stejné podle 

navrhovaného právního stavu mírně vyšší, než odpovídá současné právní úpravě. 

 

Graf 1 – Příjmy z pojistného na důchodové pojištění 

 

 
Zdroj: MPSV 

 

 

Výdaje na důchody 

 

V prvních letech po zavedení navrhovaných změn budou výdaje na důchody o cca 0,1 

% HDP vyšší než při zachování současného stavu, což bude v prvním roce 2022 představovat 

částku zhruba 3 mld. Kč. Tento rozdíl se bude postupně zvětšovat a kolem roku 2060 bude 

nejvyšší, a to na úrovni zhruba 1 % HDP. Poté se bude rozdíl za úrovni kolem 1 % HDP 

stabilizovat. 

 

Vývoj rozdílu ve výdajích je dán především vyšší průměrnou valorizací důchodů a 

mírně vyšší úrovní nově přiznávaných starobních důchodů. 

 

Graf 2 - Výdaje na důchody 
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Zdroj: MPSV 

 

 Zvýšení minimálních vyměřovacích základů OSVČ se postupně projeví ve vyšších 

přiznávaných důchodech, přičemž lze odhadnout, že v horizontu cca 40 let se dodatečné výdaje 

vyrovnají s dodatečnými příjmy z pojistného. 

 

Saldo příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na důchody 

 

V bilanci příjmů z pojistného a výdajů na důchody se negativně projeví dopady COVID 

19, kdy se bilance propadne do záporných hodnot k 1 % HDP. 

 

Dalších vývoj rozdílu mezi současným stavem a návrhem bude odpovídat výše 

popsanému vývoji na příjmové a výdajové straně. Nejvyšší nerovnováha tedy bude dosažena 

těsně před rokem 2060 na úrovni kolem 6 % HDP. Zvýšení minimálních vyměřovacích základů 

OSVČ z počátku zlepší bilanci v rozsahu potenciálně až do 0,3 % HDP, přičemž v horizontu 

40 let tento pozitivních efekt postupně vymizí. 

 

Graf 3 - Saldo příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na důchody 
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Zdroj: MPSV 

 

 

Mezigenerační distribuce efektů návrhu (věkově členěný celkový implicitní dluh) 

 

Mezigenerační distribuci efektů návrhu lze popsat na ukazateli věkově členěného 

celkového implicitního dluhu. V situaci, kdy je jeho hodnota pro daný věk (generaci) vyšší 

v návrhu, než v současném stavu, je návrh pro danou skupinu finančně výhodný (a tím pro 

systém nákladnější) a naopak. 

 

Z průběhu věkově členěného celkového implicitního dluhu je patrná v zásadě 

universální výhodnost návrhu pro všechny věkové skupiny, která je dána v průměru vyšší 

valorizací vyplácených důchodů. U osob, které ještě nejsou ve starobním důchodu, je výhodnost 

posílena také mírně vyšší úrovní nově přiznávaných starobních důchodů 
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Graf 4 – Věkově členěný celkový implicitní dluh 

 
Zdroj: MPSV 

 

Z pohledu efektu na muže a ženy míří pozitivní dopady návrhu o něco málo více na 

ženy, a to zejména v podobě vyšších nově přiznávaných starobních důchodů vyplývající 

z posílení důchodů osob s nižšími příjmy. 

Graf 5 – Věkově členěný celkový implicitní dluh – muži 
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Graf 6 – Věkově členěný celkový implicitní dluh – ženy 
 
 

 
Zdroj: MPSV 

 

 

Výdaje na zavedení nové právní úpravy 

 

      S novou právní úpravou budou spojeny též výdaje plátců důchodů související s jejím 

zavedením. Úprava minimálních vyměřovacích základů OSVČ si vyžádá částku cca 15 mil. 

Kč, a to jak na samotnou implementaci v rámci ČSSZ tak i na informační kampaň vůči OSVČ. 

Na ostatní změny odhaduje ČSSZ personální náklady ve výši mezi 115 a 150 mil. Kč (potřeba 

personálního posílení o 46 SM na období 2,5 roku a 35 SM na období 4 let). Náklady na úpravu 

aplikací budou činit odhadem 60 mil. Kč.  Výdaje na implementaci reformy budou mít i ostatní 

plátci důchodů (orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti). 

 

 

Dopad na ostatní veřejné rozpočty 

      Na ostatní veřejné rozpočty nemá návrh zákona žádný vliv. 

 

F. Sociální dopady a dopady na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

 

      Návrh povede k okamžitému zlepšení příjmové situace osob pobírajících starobní důchod 

ve výši, která nedosahuje alespoň 28 % obecné průměrné mzdy. Tento problém se bude týkat 

cca 110 tis. osob pobírajících v okamžiku účinnosti změny starobní důchod. Všem osobám, 

které splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na tzv. řádný, předčasný nebo 

odložený starobní důchod, návrh zaručuje, že výše jejich důchodu nemůže být pod touto hranicí, 

a to ani kdyby tato výše nebyla adekvátní výši příspěvků, které do systému odvedly. K prvku 

přiměřenosti v relaci k předchozím příjmům a příspěvkům pojištěnce do systému se tedy nově 

přidává ještě prvek garance toho, že úsilí, které pojištěnec vyvinul ve snaze o splnění poměrně 
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náročné podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod, bude odměněno 

starobním důchodem, jehož minimální výše bude výrazným způsobem eliminovat riziko 

ohrožení příjmovou chudobou. 

 

     Dále návrh přinese příznivější postup ve vztahu k pojištěncům, v jejichž kariéře se 

z jakéhokoliv důvodu nacházejí významnější období bez účasti na důchodovém pojištění. Díky 

nově navržené konstrukci stanovení osobního vyměřovacího základu nebudou mít tato období 

negativní vliv na výši výdělkového průměru daného pojištěnce, neboť napříště se do těchto 

„prázdných“ období nebudou rozpočítávat příjmy dosažené v dřívějším či pozdějším období 

výdělečné činnosti.  

 

     V neposlední řadě přinese návrh dodatečný nárok na starobní důchod pro osoby, kterým se 

nedařilo plnit podmínku potřebné doby pojištění stanovenou v § 29 ZDP, ve znění zákona 

č. 306/2008 Sb. (tj. až 35 potřebných roků pojištění). Lze kvalifikovaně odhadovat, že tento 

efekt se projeví u několika stovek osob ročně. 

 

     Celková úroveň výše důchodů (součet solidární a zásluhové části) osob s vyššími příjmy se 

ve srovnání se současným stavem nezmění. Nebyla tedy identifikována žádná skupina, pro 

kterou by nová právní úprava byla méně výhodná než úprava dosavadní. 

 

      Návrh nepřináší žádná speciální pravidla pro osoby se zdravotním postižením ani pro 

národnostní menšiny. 

 

Z pohledu konkrétních dopadů povede navržená změna k následujícímu vývoji. 

 

 

Míra ohrožení chudobou důchodců 

 

Výrazné zpomalení mzdové dynamiky při ekonomickém poklesu v letech 2020 až 2022 

spolu se setrvačností valorizací se pozitivně projeví v míře ohrožení chudobou u důchodců, 

která se bude rychle snižovat až k hodnotám kolem 12 % do roku 2021. 

 

Realizace navrhovaných opatření zabrání návratu procenta ohrožení chudobou hodnoty roku 

2019 a míra ohrožení chudobou se udrží na stabilní úrovni pod 13 % až k roku 2060, kdy bude 

o téměř 6 p.b. nižší než při zachování současného stavu. Poté se míra ohrožení chudobou u 

důchodců bude postupně zvyšovat. Zároveň se bude dále zvětšovat rozdíl proti současnému 

stavu až do horizontu projekce, kdy dosáhne hodnoty těsně nad 16 % a bude o zhruba 7 p.b. 

nižší než při současném stavu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MSRWY)



 

30 
 

Graf 7 – Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců 

 
Zdroj: MPSV 

 

Navrhované změny se v míře ohrožení chudobou pozitivně u obou pohlaví velmi podobným 

pozitivním dopadem, kdy se bude rozdíl proti současnému stavu postupně zvětšovat až do 

horizontu projekce. Pokles u žen bude přechodně výraznější, v horizontu projekce bude rozdíl 

podobný, u mužů cca 6 p.b. a u žen cca 6,5 p.b. 
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Graf 8 - Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců – muži 

 
 

Graf 9 – Míra ohrožení chudobou u populace starobních důchodců – ženy 

 
Zdroj: MPSV 

Benefit ratio 

 

Poměr průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy se díky zpomalení mzdové 

dynamiky při ekonomickém poklesu skokově zvýší během 3 let, 2020 – 2022, o více než 3 p.b.  
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Realizace navrhovaných opatření okamžitě, „dorovnáním“ starobních důchodů nižších než 

solidární důchod na jeho úroveň, zvýší poměr vůči mzdě přibližně o další 1 %. Vyšší nově 

přiznávané důchody a také vyšší valorizace bude rozdíl proti současnému stavu dále zvyšovat 

až do horizontu projekce. 

 

Graf 10 – Benefit ratio 

 

 
Zdroj: MPSV 

 

Benefit ratio pro nově přiznané důchody 

 

V poměru nově přiznávaného starobního důchodu vůči průměrné mzdě se projeví 

navrhovaná opatření skokovým zvýšením o cca 2,5 p.b. oproti současnému stavu. Tento rozdíl 

se bude až do horizontu projekce v zásadě stabilní, neboť všechny parametry rozhodné pro 

stanovení výše nově přiznávaného důchodu se budou stejně jako je tomu u současného právního 

stavu odvozovat od výše průměrné mzdy. 
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Graf 11 – Benefit ratio nově přiznané důchody 

 
Zdroj: MPSV 

 

Distribuce efektů změn 

 

Distribuce efektů navrhovaných změn se promítne i uvnitř jednotlivých generací. 

 

Průměrný starobních důchod dosahovaný v jednotlivých příjmových decilech5 se zvýší 

napříč všemi decily. Vyšší nárůst je patrný v nižších, zejména pak prvním, decilech, kde působí 

nejsilněji výše solidárního důchodu. 

 

Z pohledu pohlaví jsou efekty u mužů a žen velmi podobné a odpovídají efektů za celou 

populaci. 

 

 

                                                           
5 Příjmové decily jsou tvořeny dle výše osobního vyměřovacího základu (OVZ) 
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Graf 12 – Výše důchodu v jednotlivých příjmových decilech podle OVZ v % 

 
Zdroj: MPSV 
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G. Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

 

      Současná právní úprava obsažená v zákoně o důchodovém pojištění pouze v jediném 

případě princip rovnosti mužů a žen nerespektuje beze zbytku, a to v tom smyslu, že nárok na 

hodnocení výchovy dětí pro důchodové účely zakládá pouze pro některé ženy, kterým se snižuje 

hranice důchodového věku. I tento jediný rozdíl je však pouze dočasný.  

 

      Všechna opatření, která přináší tento návrh, jsou naopak konstruována jako genderově 

neutrální, neboť jejich pozitivní dopad se promítne v důchodu každé osoby, která splňuje 

příslušné zákonem stanovené předpoklady. Lze nicméně očekávat, že cílovou skupinou budou 

spíše ženy, neboť jsou to častěji právě jejich starobní důchody, které jsou pod hranicí příjmové 

chudoby či které jsou ovlivněny delšími obdobími bez výdělku či bez účasti na důchodovém 

pojištění. Návrh zákona jako celek má tedy potenciál zmírnit rozdíly mezi průměrnou výší 

starobního důchodu mužů a žen a jako takový má tedy pozitivní dopad na rovnost žen a mužů 

v základním důchodovém pojištění. 

 

     Návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by zakládalo nárok na preferenční zacházení 

pouze z titulu příslušnosti ke konkrétnímu pohlaví.  

 

H. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky 

 

      Návrh zákona bude mít nevýznamný dopad na podnikatelské prostředí, počítá se pouze 

s drobnými úpravami povinností (zejm. evidenčních) zaměstnavatelů v oblasti důchodového 

pojištění. 

  

I. Zhodnocení dopadů na životní prostředí 

 

      Návrh zákona nemá dopad na životní prostředí. 

 

J. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh zákona se netýká úpravy ochrany soukromí ani nezasahuje do úpravy ochrany 

osobních údajů.  

 

K. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh zákona nepřináší žádná korupční rizika. 

 

L. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh zákona nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

K části první (Změna zákona o důchodovém pojištění) 

K čl. I 

K bodu 1 

     Nový koncept starobních důchodů (označovaný též jako nultý a první pilíř) vyžaduje změnu 

stanovení výše starobního důchodu oproti ostatním důchodům. Z uvedeného důvodu se mj. 

zavádí nová terminologie struktury starobního důchodu, která bude odlišná od invalidních a 

pozůstalostních důchodů. U starobních důchodů se zachovává dvousložková konstrukce; 

starobní důchody se budou skládat ze solidární části, která bude jednotná v pevné částce, a ze 

zásluhové části, která se bude odvíjet od výše výpočtového základu a doby pojištění a dalších 

skutečností, přičemž způsob stanovení výše zásluhové části starobního důchodu bude jiný, než 

je dosud způsob stanovení procentní výměry starobního důchodu; součástí zásluhové části 

starobního důchodu bude nově kromě části odvislé od předchozího výdělku i částka odvislá od 

doby pojištění nad rámec 35 roků. U ostatních důchodů se zachovává stávající terminologie i 

způsob stanovení výše základní a procentní výměry. Vzhledem k tomu, že u starobních 

důchodů se ve dvou případech odvíjí nárok od podmínek nároku na invalidní důchod a v těchto 

případech se i výše starobního důchodu odvozuje od pravidel pro stanovení výše invalidního 

důchodu, zachovává se v těchto případech i struktura starobního důchodu jako základní výměra 

a procentní výměra; jedná se o případy uvedené v § 29 odst. 2 a v § 61a ZDP. 

K bodům 2, 9 a 10 

     Úprava vychází ze změn v § 16 ZDP týkajících se nového způsobu stanovení osobního 

vyměřovacího základu, kdy již nelze odkazovat na § 16 odst. 4 písm. a) nebo na vyloučené 

doby, a proto je třeba omluvné důvody upravit výslovně nebo odkazy zrušit. 

K bodům 3 až 5  

     Způsob stanovení zásluhové části starobního důchodu se podstatně mění oproti 

dosavadnímu způsobu stanovení procentní výměry starobního důchodu. Výše zásluhové části 

starobního důchodu bude stanovena novými procentními sazbami, které vycházejí z toho, že již 

nebude prováděna redukce nad první redukční hranici (ve výši 44 % průměrné mzdy) a do 

částky druhé redukční hranice se bude osobní vyměřovací základ zohledňovat plně; zachovává 

se pouze nezohledňování výše výdělků nad 4násobkem průměrné mzdy, což dnes zajišťuje 

druhá redukční hranice (nad tuto hranici se také již neodvádí pojistné na sociální zabezpečení). 

U důchodů starobních, kde dochází k výraznému navýšení solidární části, se tedy zásluhová 

část bude stanovovat fakticky přímo z osobního vyměřovacího základu prostřednictvím nové 

procentní sazby (0,39 %) za každý celý rok doby pojištění (na podmínkách účasti na 

důchodovém pojištění se přitom nic nemění, ať jde o výdělečnou činnost, náhradní doby nebo 

dobrovolnou účast). 

     V důsledku nové konstrukce stanovení výpočtového základu pro účely výpočtu zásluhové 

části starobního důchodu se celková úroveň výše starobních důchodů (solidární a zásluhová 

část) osob s vyššími příjmy ve srovnání s dosavadním stavem nezmění. Dojde však ke 

zvýhodnění nízkopříjmových osob, což je odůvodněno zásadou o „důstojném důchodu“ pro 

každého, kdo pracoval dostatečně dlouho – důchod má být takový, aby dokázal garantovat 

alespoň minimum základních životních potřeb, pokud možno bez nutnosti využívat 

alternativních forem státního zaopatření (např. dávkami státní sociální podpory). 
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     U dalšího přímého důchodu, tj. invalidního důchodu, se zachovává dosavadní stav. 

K bodům 6 až 8 

     Nový způsob výpočtu osobního vyměřovacího základu bude platit obecně pro výpočet všech 

přímých důchodů, tj. jak důchodu starobního, tak důchodu invalidního. 

     Oproti dosavadní právní úpravě se způsob výpočtu osobního vyměřovacího základu změní 

tak, že ve vzorci se jmenovatel napříště nebude stanovovat jako rozdíl mezi počtem 

kalendářních dnů připadajících na rozhodné období a počtem vyloučených dob, ale bude se 

jednat o součet všech kalendářních dnů, za které byl zjištěn vyměřovací základ ze zaměstnání, 

samostatné výdělečné činnosti a dobrovolného důchodového pojištění. To znamená, že výši 

osobního vyměřovacího základu budou ovlivňovat pouze skutečně dosažené příjmy zjištěné 

v rozhodném období, z nichž se odvádí pojistné na důchodové pojištění, a nepojištěné doby se 

nebudou ve výpočtu osobního vyměřovacího základu zohledňovat. „Prázdná období“, tj. 

období bez skutečných příjmů, tedy zjišťovaný osobní vyměřovací základ negativně neovlivní, 

protože do jeho výpočtu nebudou, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, vůbec vstupovat. 

Odpadne tak často kritizované „rozmělňování“ výdělkového průměru v důsledku existence 

nepojištěných období, kdy nebyl dosahován příjem. Dosavadní koeficient 30,4167 se nemění a 

vyjadřuje průměrný počet dnů v kalendářním měsíci (tj. 365 : 12). Opouští se tak záměr z roku 

1995, aby důchod odpovídal příjmové úrovni dosažené v celém rozhodném období, neboť 

podle navrhované úpravy má důchod odpovídat příjmům dosaženým jen v době výdělečné 

činnosti (zakládající účast na důchodovém pojištění) vykonávané v rámci rozhodného období 

bez zohlednění dob bez příjmu; toto nové pojetí bude též v případech, kdy v rozhodném období 

byly doby bez příjmů, znamenat navýšení základu pro výpočet důchodu. 

     Důsledkem nového pojetí stanovení osobního vyměřovacího základu je upuštění od tzv. 

vyloučených dob (které se týkaly období trvání výdělečné činnosti i období, kdy výdělečná 

činnost netrvala) a přechod na nový institut, tj. kalendářní dny bez příjmu v době trvání 

výdělečné činnosti (období trvání výdělečné činnosti, v níž však ze stanovených důvodů není 

dosahován příjem, např. z důvodu trvání sociální události, s níž je spojen vznik nároku na dávku 

nemocenského pojištění – jedná se např. o dočasnou pracovní neschopnost, ošetřování 

nemocného člena rodiny, mateřskou dovolenou).  

     Pamatovat je však třeba na specifickou situaci, kdy se do vyměřovacího základu zahrnují 

finanční prostředky, ze kterých není odváděno pojistné, a doba, za kterou jsou vyplaceny, není 

ani dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění, tj. typicky náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení dočasné pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání 

(tzv. renta). Tato doba se také zahrne do počtu kalendářních dnů pro účely stanovení osobního 

vyměřovacího základu. Pokud by kalendářní dny, za které tyto prostředky náleží, nebyly 

použity v děliteli při stanovení osobního vyměřovacího základu, znamenalo by to 

neodůvodněné zvýhodnění poživatelů takových prostředků oproti ostatním pojištěncům. Dny, 

za které náleží kombinace vyměřovacích základů z více titulů (vyměřovací základ z více 

zaměstnání, popř. renta) se do počtu dnů uvedených v děliteli zahrnují pouze jednou. 

     V § 16 odstavci 4 je obsažen taxativní výčet dob, které nelze považovat za dny, v nichž byly 

dosaženy vyměřovací základy, byť v těchto dobách fakticky mohly být vyměřovací základy 

dosaženy, anebo tyto doby jsou součástí uceleného období, za které příjmy náleží (např. 

překážky v práci). Zaměstnavatelé, popř. jiné subjekty, budou povinni i nadále uvádět údaje o 

těchto dobách na evidenčním materiálu. Pravidlo o nezahrnování těchto dob do jmenovatele se 

neuplatní v situacích, kdy tyto doby budou získány v souběhu s dobami [jinými, než jsou doby 

uvedené pod písm. a) až e)], v nichž byl vyměřovací základ prokazatelně dosažen.  
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     Výčet podle § 16 odstavce 4 v písmenech a) až e) je jako celek míněn do budoucna. Pokud 

jde o minulost, budou se podle §16 odstavce 5 odečítat pouze ty doby, ohledně nichž existuje 

záznam v příslušné evidenci (evidenční list důchodového pojištění nebo aplikace pro správu 

dávek nemocenského pojištění) – nepředpokládá se pro administrativní náročnost, že by se 

zpětně došetřovaly skutečnosti nad rámec toho, co se uvádělo na dokladech vyhotovovaných 

v minulém období.  

     Úprava v § 16 odstavci 6 se v podstatě věcně přebírá z dosavadní úpravy obsažené v § 16 

odst. 6 ZDP. Dosavadní odstavec 7 v § 16 se pro nadbytečnost v důsledku opuštění institutu 

vyloučených dob zrušuje. 

K bodům 11 a 12 

     Ustanovení o tzv. zachovaném základu pro vyměření důchodu je třeba adekvátně technicky 

upravit podle nového způsobu stanovení jednotlivých složek důchodů (bod 1) a stanovení 

osobního vyměřovacího základu (bod 7); dosavadní věcné principy tohoto zachovaného 

základu se však plně zachovávají. V bodě 12 se jedná jen o legislativně-technickou úpravu 

navazující na přečíslování odstavců podle bodu 8. 

K bodu 13 

     Ustanovení § 19a  se  zrušuje,  neboť postup podle tohoto ustanovení souvisí s institutem 

vyloučených dob, který se nově při stanovení osobního vyměřovacího základu podle bodů 6 a 

7 neuplatní. 

 

K bodům 14 a 15 

      Navrhuje  se  zásadně  změnit  podmínky  vzniku  nároku na starobní  důchod,  pokud jde 

o potřebnou dobu důchodového pojištění, která je v České republice nepřiměřeně dlouhá a 

v důsledku toho by v budoucnu vylučovala stále větší okruh pojištěnců z nároku na starobní 

důchod nebo by vznik tohoto nároku odsouvala až do pozdějšího vysokého věku. Přitom před 

rokem 2010 potřebná doba důchodového pojištění pro vznik nároku činila 25 let, resp. 15 let 

při dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk; potřebná doba pojištění 25 let přitom 

byla podmínkou nároku na starobní důchod i v předchozích právních úpravách (tj. v zákonech 

o sociálním zabezpečení z let 1988, 1975 a 1964). Na základě zákona č. 306/2008 Sb. však byla 

s účinností od roku 2010 potřebná doba pojištění postupně prodlužována až na současný stav 

35 let, což se však v současné době jeví jako nepřiměřené. 

      Potřebná doba pojištění bude činit jednotně 25 let s tím, že se do této doby budou 

započítávat i náhradní doby pojištění, přičemž se zachovává u stanovených náhradních dob, za 

které se neodvádí žádné pojistné, princip redukovaného zápočtu v rozsahu 80 %. Přejímá se 

princip, že nárok na starobní důchod bude vznikat i při kratší době pojištění, avšak při dosažení 

vyššího věku, tj. věku aspoň o 5 let vyššího než je důchodový věk stanovený pro muže stejného 

data narození; touto kratší dobou pojištění bude 15 let, jak tomu bylo rovněž podle právní 

úpravy účinné před rokem 2010. 

      Přebírá se dosavadní úprava vzniku nároku na starobní důchod při dosažení věku 65 let, 

pokud byly splněny podmínky vzniku nároku na invalidní důchod; tato úprava též souvisí 

s úpravou podle ustanovení § 61a.   
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K bodu 16 

     V tomto bodě je kompletně upraven způsob stanovení výše starobního důchodu podle 

nového  konceptu  struktury  starobního  důchodu,  tj.  solidární  části (§ 33) a zásluhové části 

(§ 34).  

K § 33: 

     V tomto ustanovení je upravena výše solidární části starobního důchodu. Zachovává se 

princip, že se tato výše bude odvozovat příslušnou procentní sazbou z průměrné mzdy, přičemž 

se toto procento, v návaznosti na nový koncept tzv. nultého a prvního pilíře, podstatně zvyšuje 

na 28 % průměrné mzdy (dosud činí základní výměra starobního důchodu 10 % průměrné 

mzdy). Tato nová podstatně vyšší sazba má zajistit „důstojný“ důchod pro osoby, které získaly 

dostatek potřebné doby pojištění. V zájmu právních a sociálních jistot pojištěnců stanoví, že 

výše solidární části v daném kalendářním roce nesmí být nominálně nižší než v předchozím 

kalendářním roce, k čemuž by mohlo dojít v případě minimálního nebo žádného meziročního 

nárůstu průměrné mzdy. 

K § 34: 

     Zásluhová část starobního důchodu se bude stanovovat primárně podle délky doby pojištění 

získané do vzniku nároku na starobní důchod; takto stanovená výše zásluhové části se pak bude 

zvyšovat za delší dobu pojištění (odstavec 3) a za dobu další výdělečné činnosti vykonávané po 

vzniku nároku na starobní důchod (odstavce 4 a 5). Na dosavadním pravidlu o redukovaném 

zápočtu některých náhradních dob v rozsahu 80 % pro účely stanovení výše důchodu se nic 

nemění.  

     Vzhledem k významnému navýšení solidární složky starobního důchodu ve srovnání 

s dosavadní základní výměrou není do budoucna nutné stanovovat ještě minimální výši 

zásluhové části (dosud minimální výše procentní výměry činí 770 Kč). Zásluhová složka tedy 

teoreticky může vycházet i v nulové výši; pro účely aplikace čl. 58 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) 883/2004 (jedná se o ustanovení o dorovnání do minimální výše 

důchodu) se bude za minimum považovat solidární složka starobního důchodu.   

     Faktickým důsledkem postupu podle nových pravidel stanovení výše zásluhové složky 

starobního důchodu bude, že u většiny pojištěnců dojde k výraznému snížení poměru této 

složky k celkové výši důchodu oproti dosavadnímu stavu, přičemž celková výše starobního 

důchodu bude v návaznosti na podstatné navýšení solidární části v konečném efektu v podstatě 

stejná (řadě pojištěnců, kteří odváděli či odvádí vyšší pojistné, bude tak v úhrnu náležet 

přibližně stejné plnění jako osobám, které odváděly minimální měsíční platby na důchodové 

pojištění).  

     Výše zásluhové části starobního důchodu za dobu pojištění do vzniku nároku na starobní 

důchod se podle odstavce 2 stanoví s přihlédnutím k novému způsobu určení osobního 

vyměřovacího základu, kdy se nebude již uplatňovat první redukční hranice. V rámci 

zjednodušení výpočtu tak nebude nově realizována redukce výdělku (osobního vyměřovacího 

základu) na 26 % a následný zápočet 1,5 % za každý rok doby pojištění, ale tyto dva kroky se 

spojí v jeden, a to úpravou zápočtu za každý rok pojištění (1,5 % * 26 % = 0,39 %); za každý 

celý rok pojištění bude tedy sazba činit 0,39 % výpočtového základu. 

     V odstavci 3 je upraveno nové zvýšení za delší dobu pojištění. Nastavení způsobu stanovení 

výše solidární a zásluhové části starobního důchodu vede k tomu, že u osob se získanou dobou 

pojištění 35 let (úhrn příspěvkových a nepříspěvkových dob) a příjmem vyšším než 44 % 

průměrné mzdy dosahuje výše starobního důchodu stejné hodnoty jako při dosavadním stavu. 
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Nicméně pro osoby se získanou dobou pojištění delší než 35 let by mohla být výše důchodu 

podle nových pravidel nižší, čemuž se zabraňuje navrhovaným novým institutem zvýšení za 

delší dobu pojištění. Doba pojištění nad 35 let doby pojištění (v období do vzniku nároku na 

starobní důchod) bude tak hodnocena dvakrát, tj. jednak podle odstavce 2 v rámci celkové doby 

získané do vzniku nároku na starobní důchod sazbou 0,39 %, jednak částkou podle odstavce 3 

za každý celý rok doby pojištění. Zvýšením zásluhové části starobního důchodu o částku ve 

výši 0,5 % průměrné mzdy, která se stane její neoddělitelnou součástí, se zajistí, že v průměru 

bude v jednotlivých příjmových skupinách výše důchodu podle nových pravidel příznivější. 

Částka zvýšení za delší dobu pojištění se bude zvyšovat v návaznosti na růst průměrné mzdy. 

Cílem zvyšování pevné částky pro účely stanovení výše zásluhové části nově přiznávaných 

starobních důchodů je dosažení stavu, kdy její reálná hodnota v čase neklesá a neztrácí tak ani 

do budoucna schopnost plnit svůj zamýšlený účel, jímž že zachování reálné hodnoty starobních 

důchodů (kteří získali dobu pojištění delší než 35 roků) ve srovnání s dosavadním stavem. Nová 

hodnota pevné částky bude každoročně vyhlašována v rámci tzv. valorizačního nařízení vlády 

(srov. bod 45).  

     V odstavcích 4 a 5 je upraveno zvyšování zásluhové části starobního důchodu za výkon 

výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod, a to bez pobírání důchodu (odstavec 

4) a při pobírání důchodu (odstavec 5). Principy dosavadní úpravy se zde přebírají s tím, že se 

reaguje na odlišný způsob stanovení výše zásluhové části starobního důchodu a tomu se 

přizpůsobují parametry pro zvyšování důchodu tzv. „za další práci“. S tzv. „nezhodnoceným 

zbytkem dob“ se bude rovněž nakládat podle dosavadních pravidel uvedených v § 34 odst. 6 

větě poslední ZDP. V této souvislosti se zrušuje možnost vyplácení starobního důchodu ve výši 

poloviny, která se v praxi téměř nevyužívá (ČSSZ od zavedení této možnosti v roce 2010 až 

dosud eviduje pouze jednotky případů).  

     V odstavcích 6 a 7 jsou upraveny obdobné situace jako v dosavadní úpravě v § 34 odst. 5 a 

6 ZDP s příslušnými terminologickými úpravami a s novými sazbami. Odstavec 8 přebírá beze 

změny dosavadní úpravu obsaženou v § 34 odst. 7 ZDP. 

K bodu 17       

      Jedná se o navazující legislativně-technickou úpravu vycházející ze změny § 29 podle bodu 

14. Věcně ustanovení § 35 navazuje na odchylku v konstrukci starobního důchodu upravenou 

v § 4 odst. 2 (srov. bod 1), která spočívá v tom, že u starobního důchodu, na který vznikl nárok 

podle § 29 odst. 2 ZDP, tedy nikoliv v důsledku získání potřebné doby pojištění, ale při 

dosažení věku 65 let v důsledku splnění podmínek pro nárok na invalidní důchod, se zachovává 

dosavadní konstrukce základní a procentní výměry, neboť v této konstrukci se zachovává 

nadále invalidní důchod. Z tohoto důvodu je výše tohoto typu starobního důchodu stanovena, 

tak jako dosud, podle pravidel platných pro stanovení výše invalidního důchodu obsažených v 

§ 41 odst. 1 a 2 ZDP. 

K bodu 18  

     V tomto ustanovení se upravuje stanovení výše zásluhové části tzv. předčasného starobního 

důchodu. Výše zásluhové části tohoto důchodu se nejprve stanoví podle získané doby pojištění 

s případným přičtením zvýšení za delší dobu pojištění podle § 34 odst. 3 a poté se sníží za 

chybějící dobu ode dne přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku (krácení se tak 

bude posuzovat k celkové výši důchodu). Výše tohoto snížení se konstruuje v návaznosti na 

nové procentní sazby pro stanovení výše zásluhové části, kdy se již nebude vycházet z výše 

výpočtového základu redukovaného pomocí první redukční hranice, ale v podstatě z výše 

osobního vyměřovacího základu (který je obecně u pojištěnců s příjmy vyššími než první 

redukční hranice vyšší než výpočtový základ vypočtený podle dosavadních pravidel), což 
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vyžaduje nutnost upravit též koeficienty pro krácení předčasných starobních důchodů. Procenta 

krácení byla nastavena tak, aby ve střední hodnotě odpovídala dosavadnímu stavu. V zásadě 

budou všechny důchody zkráceny relativně stejně ve vztahu k předchozímu výdělku, zatímco 

podle dosavadních pravidel jsou relativně více kráceny důchody osob s nižšími příjmy. 

Navrhuje se 

VARIANTA I 

pro zjednodušení zavést pouze jeden koeficient, jako tomu bylo podle právní úpravy účinné do 

31. prosince 2009.   

VARIANTA II 

stanovit koeficienty tak, aby výše krácení ve střední hodnotě odpovídala krácení podle 

dosavadních pravidel. 

     Způsob přepočítávání podle odstavce 2 se věcně přebírá z dosavadní právní úpravy.     

K bodům 19 a 20 

     Vzhledem k tomu, že se již nepřebírá z důvodů uvedených v bodě 16 (k tomu srov. 

odůvodnění k § 34) úprava vyplácení poloviny starobního důchodu při další výdělečné činnosti, 

zrušuje se i navazující ustanovení obsažené v § 37 odst. 1 a z legislativních důvodů i část věty 

za středník v dosavadním § 37 odst. 2, odkazující na zrušovaný odstavec 1. 

K bodu 21 

     Nový koncept struktury starobního důchodu se dotkne i výpočtu tzv. hornických důchodů; 

podmínky nároku na tyto důchody se přitom nemění. Tyto hornické důchody mají „zaručenou“ 

výši, která je nyní upravena v § 37c odst. 2 ZDP a jejíž principy se navrhuje nadále zachovat. 

Vzhledem k nové konstrukci starobních důchodů se navrhuje zakonzervovat výši „hornického“ 

starobního důchodu, která bude náležet ke dni 31. prosinci 2021, tj. výši procentní i základní 

výměry k tomuto datu. To bude ostatně výše vyplácených hornických starobních důchodů, 

která bude náležet k 31. prosinci 2021 a která se bude transformovat na starobní důchod 

v novém konceptu, tj. na solidární část a zásluhovou část, a to tak, že od celkové výše důchodu 

se odečte solidární část (28 % průměrné mzdy) a zbývající kladný rozdíl bude činit zásluhovou 

část.  

     Výše nově přiznávaných „hornických“ důchodů pak nesmí být nižší než (zjednodušeně 

řečeno) vyplácený hornický starobní důchod přiznaný před 1. lednem 2022 po všech 

valorizacích náležejících až do dne přiznání nového starobního důchodu (včetně tohoto dne). 

     Počítá se tedy s tím, že  starobní  důchody  pojištěnců,  kteří  splní podmínky nároku podle 

§ 37b odst. 1 ZDP po nabytí účinnosti nové právní úpravy, budou počítány po nové úpravy jako 

ostatní starobní důchody. Takto vypočtená výše bude porovnána s částkou uvedenou v § 37c 

odst. 2 a pojištěnci se přizná starobní důchod v té výši, která z tohoto srovnání vyjde výhodněji. 

K bodům 22 a 23 

     Navrhované změny navazují na změny v konstrukci starobního důchodu podle bodu 16 a je 

třeba upravit odkazy vzhledem ke změnám podle tohoto bodu. Věcně se zachovává dosavadní 

právní úprava včetně minimální výše procentní výměry invalidního důchodu, kdy již nelze 

odkazovat na obdobnou minimální výši u starobního důchodu, neboť tato úprava minimální 

výše již u starobního důchodu není zachována, a proto je nutno minimální výši procentní 

výměry stanovit u invalidního důchodu výslovně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MSRWY)



 

42 
 

K bodům 24 až 26 

     Je třeba nově upravit způsob stanovení procentní výměry pozůstalostních důchodů, neboť 

vzhledem k odlišným pravidlům pro stanovení výše zásluhové části starobního důchodu by z ní 

nebylo možno odvozovat výši pozůstalostního důchodu podle dosavadních pravidel. Pro účely 

stanovení výše pozůstalostních důchodů je třeba zajistit určitou homogenitu v celém systému, 

včetně situací, kdy je pozůstalostní důchod přiznáván po poživateli starobního důchodu 

vypočteného podle nových pravidel, aby mohla být zachována dosavadní úroveň 

pozůstalostních důchodů. Vzhledem k tomu, že nově již nebude jednou ze složek starobního 

důchodu procentní výměra, je nutné vytvořit fikci takové procentní výměry, která by ve svých 

proporcích co nejvíce odpovídala dřívější procentní výměře starobního důchodu. Pro tyto účely 

nelze použít výši nově koncipované zásluhové části starobního důchodu, neboť podíl této 

částky na celkovém důchodu je výrazně nižší, než odpovídá dřívější procentní výměře 

starobního důchodu. Pouze v případě starobních důchodů, na které vzniká nárok podle § 29 

odst. 2 a § 61a ZDP (srov. též bod 1), lze zachovat stávající úpravu, neboť tyto starobní důchody 

se budou nadále skládat ze základní a procentní výměry. 

     V případě, že bude žádáno o pozůstalostní dávku po osobě, která sice měla nárok na starobní 

důchod, avšak až do své smrti nepožádala o jeho přiznání, se výše starobního důchodu pro účely 

stanovení výše pozůstalostního důchodu stanoví podle pravidel platných k datu úmrtí. 

K bodu 27 

     Vzhledem k nové konstrukci starobního důchodu, který se bude skládat ze solidární části a 

zásluhové části, je třeba provést příslušné terminologické úpravy ve vztahu k dosavadní 

konstrukci základní a procentní výměry.  

K bodům 28 až 31 

     S ohledem na neexistenci procentní výměry u nově koncipovaných starobních důchodů je 

nutné stanovit jednotné pravidlo pro vyplácení vdovského nebo vdoveckého důchodu v 

souběhu s důchodem starobním. S ohledem na systémově nižší výši zásluhové části starobního 

důchodu již nelze tuto část důchodu v této situaci využít. 

     Jeví se pravděpodobné, že v naprosté většině případů (ještě častěji než dosud) bude starobní 

důchod vyšší, než je vdovský nebo vdovecký důchod. Opačnou situaci však vyloučit nelze, a 

proto na ni právní úprava musí pamatovat. Vzhledem k rozdílné struktuře starobního důchodu 

a vdovského nebo vdoveckého důchodu se zavádí nové pravidlo, že pojištěnci zůstane vždy 

starobní důchod vyplácen v plné výši (to je vhodné i z toho důvodu, že starobní důchod může 

obsahovat zvýšení za další práci nebo výchovné, s nimiž by bylo třeba podle dosavadních 

pravidel nakládat v případě souběhu speciálním způsobem podle § 59 odst. 2 ZDP). Zároveň 

není přijatelné krátit bez dalšího vdovský důchod, který je vyšší. Proto je třeba postupovat tak, 

že k polovině procentní výměry vdovského důchodu se přičte ještě polovina částky, která 

odpovídá rozdílu mezi plnou výší vdovského důchodu a plnou výší starobního důchodu. Tím 

se v naprosté většině případů docílí stavu, kdy pojištěnec obdrží k datu, od něhož je krácení 

prováděno, v úhrnu stejné množství prostředků, jaké by obdržel, kdyby bylo postupováno tak, 

jako  podle dosavadních pravidel, tj. kdyby se vdovský nebo vdovecký důchod poskytl v plné 

výši a starobní důchod ve výši poloviny procentní výměry. 

     Pro účely krácení pro souběh bude rozhodná hodnota těchto částek k datu, kdy souběh výplat 

důchodů nastal, anebo kdy nastala účinnost nové úpravy, podle toho, co nastalo později. 

     Úpravu souběhů invalidních důchodů a vdovských nebo vdoveckých důchodů není třeba 

měnit (u všech těchto důchodů bude nadále shodná struktura, tj. základní a procentní výměra) 
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a bude se postupovat podle stávajících pravidel, tj. invalidní důchod bude krácen na polovinu 

procentní výměry, bude-li nižší než důchod vdovský nebo vdovecký. 

K bodům 32 až 34 

     Ustanovení § 61 ZDP upravuje tzv. dílčí důchod, tj. důchod z českého důchodového 

pojištění přiznaný se zřetelem k mezinárodní smlouvě, na jejímž základě bylo přihlédnuto i 

dobám důchodového pojištění ve smluvním státě a český důchod byl následně poměrně 

upraven; jedná se o tzv. dílčí důchod. V tomto ustanovení se provádějí jednak potřebné 

terminologické úpravy vyplývající z nové konstrukce starobního důchodu, jednak postup 

v případě, že jedním z dotčených důchodů je starobní důchod. 

K bodům 35 a 36 

     Navrhované úpravy vyplývají, jak bylo uvedeno blíže v bodě 1, ze zachování dosavadní 

konstrukce tzv. transformovaného starobního důchodu, který se tedy bude i nadále skládat ze 

základní výměry ve výši 10 % průměrné mzdy a z procentní výměry. 

K bodu 37 

     Vzhledem k nové konstrukci starobního důchodu a stanovení výše solidární části (ve výši 

28 % průměrné mzdy) a zásluhové části (která bude nižší než stávající procentní výměra) 

starobního důchodu je třeba upravit i pravidla valorizace v § 67 ZDP. 

     Starobní důchody vyplácené podle nové konstrukce v podobě solidární a zásluhové části se 

budou zvyšovat pouze v lednu, neboť konstrukce se silnou solidární částí vázanou na mzdy 

neumožňuje mimo lednový termín zvýšení reagovat na obecný ekonomický vývoj. Zvýšení 

v mimořádném termínu již nebude realizováno, neboť promítnutí cenového růstu přes 

zásluhovou část má potenciál v celkovém důchodu v průměru pouze na úrovni cca 1/5. Pro 

ostatní důchody (tj. důchody se základní a procentní výměrou) bude v rámci jednotnosti 

systému probíhat zvýšení také pouze v jednom termínu, aby pro tyto důchody neplatil jiný 

režim. Vzhledem ke zrušení mimořádného termínu zvýšení důchodů bude obdobím pro 

zjišťování růstu cen pevně stanovené období, tj. vždy období mezi červencem kalendářního 

roku a červnem následujícího kalendářního roku (který bezprostředně předchází leden 

kalendářního roku, v němž má dojít k valorizaci důchodů), což umožní zjednodušit dosavadní 

pravidla pro stanovení období pro zjišťování růstu cen. 

     Výše solidární části vyplácených starobních důchodů se bude zvyšovat tak, aby dosahovala 

stejných hodnot, jako u nově přiznávaných starobních důchodů. Zvýšení procentních výměr 

ostatních důchodů bude stanoveno tak, že by, stejně jako dosud, odpovídalo zvýšení 

průměrného starobního důchodu. Vazba na růst průměrného starobního důchodu umožňuje 

zrušit využití a definici růstu reálných mezd, neboť růst průměrného starobního důchodu je dán 

výší průměrné nominální mzdy a růstem cen. 

     Zásluhová část starobních důchodů se bude zvyšovat podle růstu cen. Jako růst cen bude 

použit stejný růst cen, který je podle dosavadní úpravy využit pro nastavení výše zvýšení, 

včetně použití vyššího z indexů CPI a IŽND. Zachovává se možnost diskrečního rozhodnutí 

vlády o vyšším zvýšení důchodů v letech, kdy by bylo zvýšení důchodů tak nízké, že by 

neudržovalo v průměru jejich reálnou hodnotu. 

     Pro zaokrouhlení se použijí stejná pravidla jako pro zvýšení procentní výměry. 

     Zvýšení starobního důchodu za vychované děti a zvýšení za dobu pojištění nad 35 let budou 

neoddělitelnou součástí zásluhové části starobního důchodu a budou tedy valorizována 
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společně s ní; nemělo by proto žádný význam tyto komponenty evidovat odděleně a samostatně 

je zvyšovat.  

     Způsob stanovení konkrétních částek nařízením vlády do 30. září se nemění (srov. též bod 

46). 

K bodům 38 a 39 

     Ustanovení o zvýšení důchodů při dosažení stanoveného věku se upravuje tak, že v případě 

starobního důchodu se bude zvýšení v návaznosti na novou konstrukci tohoto důchodu 

poskytovat k zásluhové části starobního důchodu. 

K bodům 40 až 42 

     Jedná se o legislativně-technické úpravy navazují na změny v § 16 (srov. bod 7), který již 

v odstavci 4 neupravuje institut vyloučených dob, a proto je třeba adekvátně upravit 

v předmětných ustanoveních odkazy na tento odstavec. 

K bodu 43 

     Od účinnosti nové úpravy přestane být rozhodnou skutečností to, zda osoba, která byla 

v letech 2013 až 2015 účastna důchodového spoření ve smyslu zákona č. 426/2011 Sb., 

doplatila pojistné na důchodové pojištění podle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení 

důchodového spoření, či nikoliv, tedy i za dobu souběžné účasti na důchodovém spoření bude 

pojištěnci náležet 0,39 % výpočtového základu za každý rok; zachovávat nadále odchylnou 

úpravu vzhledem k účasti na důchodovém spoření v novém pojetí konstrukce starobního 

důchodu  již není účelné, nehledě na to, že v praxi se už dnes nižší sazba vlivem účasti na 

důchodovém spoření uplatňuje v mizivém počtu případů. 

K bodu 44 

     Navrhovaná úprava reaguje na to, že se možnost výplaty poloviny starobního důchodu 

zrušuje, srov. bod 19. 

K bodům 45 a 46 

     V návaznosti na novou úpravu konstrukce starobního důchodu je třeba upravit způsob 

zvýšení všech typů vyplácených důchodů. Zvyšovat se budou též částky za delší dobu pojištění 

nad 35 let, a to stejně pro všechny příjemce starobních důchodů podle vzorců obsažených 

v příslušných ustanoveních (§ 34 odst. 3 podle navrhovaného znění). Nadále budou nové částky 

stanovovány podle daných pravidel formou nařízení vlády. 

K bodu 47 

     V návaznosti na nový způsob stanovení osobního vyměřovacího základu je třeba ve 

zmocňovacím ustanovení reagovat na nový institut kalendářních dnů bez příjmu, které mají 

podobný účel jako současné vyloučené dny.  

 

K čl. II (Přechodná ustanovení) 

K bodu 1 

     Jedná se o standardní přechodné ustanovení, podle něhož se na nároky na důchody, které 

vznikly přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona a které se také přiznávají ode dne 

spadajícího do období před tímto dnem, použijí právní předpisy účinné přede dnem nabytí 
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navrhované zákona. Pokud by se však jednalo o nároky sice vzniklé přede dnem nabytí 

účinnosti navrhovaného zákona, avšak den, od něhož má být důchod přiznán, již spadá do 

účinnosti navrhovaného zákona, bude se postupovat již podle nové právní úpravy. 

K bodu 2 

     Transformace starobních důchodů podle bodu 3 a násl. na novou strukturu starobního 

důchodu se provede v lednu 2022 až po zvýšení podle § 67 ZDP. V zájmu proveditelnosti celé 

akce se proto nejdříve zvýší důchody od splátky důchodu splatné v lednu 2022 podle právní 

úpravy účinné v roce 2021, tj. podle nařízení vlády vydaného podle § 67 odst. 16 ZDP, ve znění 

účinném v roce 2021, a až poté se takto zvýšené důchody přemění na novou strukturu 

starobního důchodu.  

K bodu 3 

     V tomto ustanovení je upraven postup přeměny konstrukce starobních důchodů spočívající 

v základní a procentní výměře na novou konstrukci spočívající v solidární a zásluhové části; při 

této přeměně v žádném případě nedojde ke snížení výše starobního důchodu. 

     Od první splátky důchodu splatné po datu účinnosti nové úpravy starobních důchodů, tj. 

splátky starobního důchodu splatné v lednu 2022, budou stávající starobní důchody (po 

provedení jejich valorizace na základě bodu 2 podle pravidel platných před účinností nové 

úpravy) transformovány do režimu solidární a zásluhové části, a to tak, že každému důchodci 

bude náležet starobní důchod alespoň ve výši solidární části. Výše zásluhové části se potom 

stanoví jako kladný rozdíl mezi valorizovanou výší starobního důchodu a výší jeho solidární 

části platnou v prvním roce účinnosti nové úpravy.  

 

     V případě, že by stávající výše starobního důchodu byla nižší, než je výše solidární části 

podle předchozí věty, anebo byla této výši rovna, bude výše zásluhové části nulová; k následné 

valorizaci těchto starobních důchodů, u nichž bude zásluhová část nulová, lze uvést, že nulová 

zásluhová část bude valorizována stejně jako nenulová – bude-li se valorizovat o stanovená 

procenta, bude výsledek nula, bude-li se valorizovat o pevnou částku, bude výsledek pevná 

částka. 

 

     Celý tento proces transformace proběhne automaticky, tj. bez žádosti důchodce. 

Z procesního hlediska bude vydáváno rozhodnutí jen v případě změny výše starobního 

důchodu, tj. při zvýšení důchodu aspoň na částku solidární části; v ostatních případech bude 

vydáváno oznámení, a to ve stejném režimu, jako se vydává oznámení o zvýšení vypláceného 

důchodu (z administrativních aspektů by bylo neúnosné vydávat cca 2,4 mil. rozhodnutí, navíc 

doručovaných do vlastních rukou). V rámci jednoho oznámení bude tedy řešeno jednak zvýšení 

důchodů v rámci pravidelné lednové valorizace, jednak transformace na novou strukturu 

starobního důchodu. 

 

 

K bodu 4 

 

     Speciální postup bude u tzv. transformovaných starobních důchodů vyplácených v souběhu 

s vdovským nebo starobním důchodem, kdy bude třeba tento souběh upravit podle nových 

pravidel obsažených v novém znění § 59 ZDP (čl. I body 28 a 29). Jedná se o situaci, kdy jsou 

starobní důchody vypláceny k datu účinnosti nové úpravy v souběhu s důchodem vdovským ve 

výši poloviny jejich procentní výměry. 
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K bodu 5  

      

     Osobám, které jsou před splátkou důchodu splatnou v lednu 2022 poživateli tzv. 

transformovaného starobního důchodu, tj. důchodu podle § 61a ZDP, náleží od data této splátky  

„dorovnání do nultého pilíře“ za předpokladu, že si o to požádají a že  jim byla zamítnuta žádost 

o přiznání starobního důchodu k datu spadajícímu do období před datem účinnosti nové právní 

úpravy jen proto, že tento důchod byl nižší než dosavadní důchod invalidní anebo než dosavadní 

starobní důchod přiznaný podle § 61a ZDP; nová výše se pak rozdělí na základní a procentní 

výměru. V ostatních případech se transformovaný starobní důchod vyplácí v dosavadní výši a 

struktuře. 

 

K bodům 6 až 9 

 

     V těchto bodech se upravuje postup v jednotlivých případech, kdy byl starobní důchod 

přiznán přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy a pojištěnec po dni přiznání důchodu 

dále vykonával výdělečnou činnost, a to v návaznosti na situace upravené ZDP ve znění 

účinném přede dnem nabytí nové právní úpravy. 

 

K bodům 10 a 11 

 

     V návaznosti na zrušení výplaty starobního důchodu ve výši poloviny se obnovuje ode dne 

účinnosti navrhované právní úpravy výplata tohoto důchodu v plné výši. Současně se upravuje 

zápočet dosud nezhodnoceného zbytku výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu ve 

výši poloviny. 

 

K bodu 12 

 

      Do přechodných ustanovení se přebírá dosavadní ustanovení § 34 odst. 6 věty druhé ZDP, 

které je svou povahou přechodné ustanovení a v praxi bude za účinnosti nové úpravy 

aplikováno již v řídkých případech. 

 

K bodu 13 

 

     Vzhledem k tomu, že se zrušuje zvýšení vyplácených důchodů mimo pravidelný lednový 

termín (viz čl. I bod 37), stanoví se, že se v roce 2022 toto mimořádné zvýšení neprovede, 

pokud by se podmínky pro toto mimořádné zvýšení splnily ještě před účinností nové právní 

úpravy (tato situace je však v praxi krajně nepravděpodobná). 

 

 

K bodu 14 

 

      Ustanovení reaguje na zkrácení potřebné doby důchodového pojištění pro vznik nároku na 

starobní důchod podle čl. I bodu 14 a zakládá nárok na starobní důchod v případech, kdy nebyly 

splněny podmínky podle dosavadní právní úpravy, avšak kdy se již před účinností 

navrhovaného zákona splnily nové podmínky. V těchto případech se zakládá vznik nároku na 

starobní důchod ke dni účinnosti navrhovaného zákona (nikoliv tedy zpětně) s tím, že doba 

pojištění před 1. lednem 2022 se bude považovat za dobu pojištění získanou do vzniku nároku 

na starobní důchod a bude hodnocena podle § 34 odst. 2 ZDP podle navrhovaného znění. 

Například získal-li pojištěnec, který před dnem účinnosti navrhovaného zákona dovršil 

důchodový věk, jen 32 let doby pojištění (nárok na starobní důchod nevznikl, neboť nebyla 
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splněna podmínka potřebné doby pojištění 35 let), vznikne mu dnem 1. ledna 2022 nárok na 

starobní důchod a za dobu pojištění získanou do tohoto vzniku nároku na důchod se bude 

považovat těchto 32 let doby pojištění; pokud by tento pojištěnec  pokračoval  dále ve  

výdělečné  činnosti  a o přiznání starobního důchodu požádal až od 1. ledna 2023, bude mu 

doba od 1. ledna 2022 hodnocena již jako doba pojištění po vzniku nároku na důchod. 

 

 

K části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 

 

K čl. III 

 

K bodům 1 až 7 

 

     V návaznosti na nový institut kalendářních dnů s příjmem a kalendářních dnů bez příjmu 

podle § 16 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění (srov. čl. I bod 7), který od účinnosti zákona 

nahrazuje dosavadní institut vyloučených dob, je třeba adekvátně upravit ustanovení o vedení 

stanovených údajů a jejich předkládání, pokud jde o registr pojištěnců, vedení a předkládání 

záznamů zaměstnavateli, evidenční listy a informativní osobní listy důchodového pojištění. 

 

K bodům 8 a 9 

 

     Zrušují se dosavadní ustanovení upravující možnost hodnocení některých dob jako 

vyloučených dob pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu na základě žádosti 

pojištěnce, neboť tento institut vyloučených dob se zrušuje (srov. čl. I bod 7). 

 

K bodu 10 

 

     Jedná se o legislativně-technickou úpravu spočívající ve změně odkazu v návaznosti na 

přečíslování odstavců podle bodu 8. 

 

 

K čl. IV (Přechodná ustanovení) 

 

K bodu 1 

 

     Vzhledem k tomu, že se evidenční listy důchodového pojištění předkládají zpravidla až po 

uplynutí kalendářního roku, upravuje se režim jejich vyplňování za dobu před účinností zákona. 

 

K bodu 2 

 

     Vzhledem k tomu, že pojištěnec může o přiznání důchodu žádat i zpětně, tj. za účinnosti 

navrhované právní úpravy i za dobu před její účinností, stanoví se, že v tomto případě lze 

postupovat podle ustanovení o hodnocení některých dob jako vyloučených dob podle právních 

předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, i když tato 

ustanovení již byla zrušena. 
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K části třetí (Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti) 

 

K části třetí 

 

K čl. V 

 

K bodu 1 

 

      Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí stejné podmínky vzniku nároku na 

důchody a stanovení jejich výše jako pro ostatní pojištěnce (zejména zaměstnance), avšak 

rozdílný je základ pro placení pojistného na důchodové pojištění; tato rozdílnost, která je 

důsledkem zejména minulé formy podpory podnikání, má však za následek vyměřovaní nižších 

důchodů, neboť výše důchodů se odvíjí od vyměřovacích základů pro odvod pojistného. 

Důsledkem jsou pak nižší důchody OSČ při dosahování stejných příjmů ostatních pojištěnců. 

K odstranění této disproporce a ke zvýšení vyměřovaných důchodů se navrhuje zvýšení sazby 

vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok i měsíčního 

vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné, a to z 50 % na 75 % daňového základu, resp. 

průměru připadajícího z daňového základu na kalendářní měsíc. 

 

 

K bodu 2 a 3 

 

      V návaznosti na bod 1 se je třeba adekvátně zvýšit i procentní sazby minimálního měsíčního 

vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné, aby nevznikaly vysoké nedoplatky na 

pojistném za kalendářní rok. 

 

K čl. VI (Přechodná ustanovení) 

 

K bodu 1 

 

      Za rok 2022 a předchozí kalendářní roky se bude pojistné na důchodové pojištění platit 

podle právních předpisů účinných před 1. lednem 2023, i když se toto pojistné bude odvádět 

v roce 2023, tedy již za účinnosti navrhovaného zákona. 

 

K bodu 2 

 

      Přechodné ustanovení zajišťuje, že zálohy na pojistné na důchodové pojištění stanovené na 

základě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podaného v roce 2022 

budou placeny v dosavadní výši až do podání tohoto přehledu v roce 2023 za rok 2022, tj. 

OSVČ nebudou muset měnit od 1. ledna 2023 výši záloh; respektuje se tak princip zakotvený 

v § 14 odst. 6 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, podle něhož se výše záloh určuje pro období od podání jednoho přehledu do 

podání následujícího přehledu a nedochází změně výše záloh od počátku kalendářního roku. 
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K části čtvrté (Účinnost) 

 

K čl. VII 

 

     Účinnost zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2022, aby byl vytvořen základ pro další 

navazující samostatné právní úpravy v důchodovém pojištění s pozdější účinností (bude se 

jednat o návrhy směřující ke zvýšení starobního důchodu za vychované děti a o snížení 

důchodového věku za výkon rizikových prací) a pro úpravy v daňové oblasti, které by měly 

odrážet též novou konstrukci starobních důchodů. Výjimkou jsou změny v oblasti placení 

pojistného OSVČ, kde je účinnost navrhována až dnem 1. 1. 2023, neboť je třeba ponechat 

OSVČ určitý čas k tomu, aby se vypořádaly s finančními důsledky pandemie koronaviru 

COVID-19. 
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