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VI.          

 

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

I. Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením 

navrhovaných změn  

 
*** 

§ 4 

 

Druhy důchodů a jejich výše  

 

 (1) Z pojištění se poskytují tyto důchody:  

  

a) starobní,  

  

b) invalidní,  

  

c) vdovský a vdovecký,  

  

d) sirotčí.  

  

 (2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra 

se stanoví procentní sazbou z průměrné mzdy a procentní výměra se stanoví procentní sazbou z 

výpočtového základu, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), nebo z procentní 

výměry důchodu zemřelého, jde-li o důchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).  

 

(2) Výše starobního důchodu se skládá ze solidární části a ze zásluhové části. Výše 

důchodů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) a v § 29 odst. 2 a § 61a odst. 1 se skládá 

ze základní výměry a z procentní výměry. Výše důchodů se stanoví měsíčně. 

 

  
*** 

§ 11 

 

 (1) Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění  

  

a) osob uvedených v § 5 odst. 1 a v § 5 odst. 4, za kterou bylo v České republice zaplaceno 

pojistné,  

  

b) osob uvedených v § 6, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode 

dne zaplacení pojistného.  

  

 (2) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 

písm. a) až d) a f) až t a v § 5 odst. 4 nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy 

příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pojištěnce proto, že tyto osoby nevykonávaly 

činnost zakládající účast na pojištění, pokud nešlo o omluvné důvody omluvný důvod; za 
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omluvné důvody se považují skutečnosti uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) považuje 

výplata dávek nemocenského pojištění, s výjimkou nemocenského při dočasné pracovní 

neschopnosti, kterou si pojištěnec způsobil úmyslně. Podmínka zaplacení pojistného uvedená 

v odstavci 1 písm. a) se považuje za splněnou, v případě, kdy pojistné nebylo zaplaceno jen proto, 

že v kalendářním roce osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) dosáhla stanoveného maximálního 

vyměřovacího základu pro pojistné17c), a v případě, kdy zaměstnavatel pojistné na pojištění 

neodvedl, ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést, pokud se dále nestanoví jinak; 

zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba 

zaměstnávající pojištěnce v pracovním poměru a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je 

pojištěnec v jiném vztahu zakládajícím účast na pojištění podle tohoto zákona, jakož i 

organizační složka státu.16a) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob 

uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k), t) a odst. 4 považuje též doba, po kterou podle 

pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na určení 

neplatnosti skončení tohoto právního vztahu trval nadále jejich právní vztah zakládající účast na 

pojištění, pokud podle tohoto rozhodnutí nebo této dohody došlo ke skončení tohoto vztahu 

neplatně a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna 

podmínka uvedená v § 8; podmínka zaplacení pojistného se přitom považuje za splněnou. Pro 

účely splnění podmínky zaplacení pojistného uvedené v odstavci 1 písm. a) se příjem 

započitatelný do vyměřovacího základu pojištěnce, který náleží zpětně na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na zaplacení tohoto 

příjmu, započte v těch kalendářních měsících, za které náleží.  

  

 (3) Dobou pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) je též  

  

a) v kalendářním roce, do něhož spadá den, od něhož se přiznává důchod (dále jen "rok přiznání 

důchodu"), doba před tímto dnem, jestliže tyto osoby zaplatily do dne podání žádosti o přiznání 

důchodu zálohy na pojistné splatné do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu 

měsíci, v němž byla podána tato žádost,  

  

b) kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud byly za tento 

kalendářní rok zaplaceny zálohy na pojistné splatné za tento rok a doplatek na pojistném ještě 

nebyl splatný přede dnem podání žádosti o přiznání důchodu.  

  
*** 

§ 15 

 

 (1) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z 

osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že  

  

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,  

  

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 

31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se počítá 28 %, v roce 2013 se počítá 27 % a v 

roce 2014 se počítá 26 %,  

  

c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 

31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se počítá 16 %, v roce 2013 se počítá 19 % a v 

roce 2014 se počítá 22 %,  

  

d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 
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10 %, v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá 6 % a v roce 2014 se počítají 3 %.  

  

 (2) V období po roce 2014 od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2021 se výpočtový základ 

stanoví z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že  

  

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,  

  

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,  

  

c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.  

 

 (3) V období po roce 2021 se výpočtový základ  

 

a) pro účely výpočtu zásluhové části starobního důchodu stanoví z osobního vyměřovacího 

základu tak, že do částky druhé redukční hranice se počítá 100 % a k částce nad druhou 

redukční hranici se nepřihlíží, 

 

b) pro účely výpočtu procentní výměry invalidního důchodu stanoví z osobního 

vyměřovacího základu tak, že 

 

 1. do částky první redukční hranice se počítá 100 %, 

 2. z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %, 

 3. k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. 

  

 (3) (4) V období od 30.  září 2011 do 31. prosince 2014 činí první redukční hranice 44 

% průměrné mzdy, druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy a třetí redukční hranice 

činí 400 % průměrné mzdy. V období po roce 2014 činí v kalendářním roce první redukční 

hranice 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. Částky 

redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

  

 (4) (5) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte 

jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází 

kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu 

tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny 

nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než 

průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.  

  

 (5) (6) Při stanovení výpočtového základu podle odstavců 1 až 4 5 se použijí redukční 

hranice platné pro rok přiznání důchodu.  

  

§ 16 

 

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

pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 

a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů 

připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené doby (odstavce 4 a 5), 

snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Tento průměr se 

vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za 

rozhodné období a počtu kalendářních dnů, v nichž v rozhodném období byly dosaženy 

vyměřovací základy, pokud tyto dny připadají na dobu pojištění, v níž měl pojištěnec 
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příjmy, které se zahrnují do  vyměřovacího základu,  na dobu účasti  na pojištění osob  

uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) nebo § 6 nebo na dobu, za kterou náležely náhrady uvedené 

v § 16 odst. 3 větě čtvrté (dále jen „kalendářní den s příjmem“).  

  

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

základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

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

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

tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně účastné pojištění.  

  

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

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

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

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

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

nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech platných před tímto 

dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž pro započtení doby 

pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka zaplacení pojistného; 

ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se 

zahrnuje, pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohodě uzavřené 

po podání návrhu na zaplacení, náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu náležející v případě 

uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí (dále jen "náhrada") a příjem, který byl předmětem návrhu na 

zaplacení; náhrada a příjem se zahrnují, jen pokud jsou započitatelné do vyměřovacího základu 

pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) nebo do hrubého výdělku, a to v 

kalendářních měsících, za které náležely, a pokud nebyla jejich výše v jednotlivých kalendářních 

měsících stanovena, rozpočtou se úměrně na celé období, jehož se rozhodnutí nebo dohoda 

týkají. Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení 

ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)18) a náhrada za ztrátu na služebním 

příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě.19) Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který 

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

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

vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ 

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

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

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

všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná 

desetinná místa.  

  

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

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

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

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

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

dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní 

dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti 

na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, 

které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo 

dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, doby  
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a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního 

právního předpisu5e), doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f), doby, po 

kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti 

podle zvláštního právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok na ošetřovné, nejvýše 

však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče, popřípadě prvních 16 

kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči aspoň jedno dítě ve věku do 

16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, doby, po kterou trvala potřeba poskytování 

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

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

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

výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před 

očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu,  

 

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

důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i 

vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,  

 

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

vyměřovacích základů,  

 

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky před 1. červencem 2016, pokud 

nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě,5) a výkonu civilní služby před 1. lednem 2005,  

 

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

 

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

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

 

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

 

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

zdravotním postižením,28) 

 

ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v § 18 

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

 

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

o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,  

 

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

příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního 

zákona17) přiznána soudem,  

 

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

dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 

do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., 

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

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

na jednu polovinu.  

 

 (6) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

 

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

příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení odstavce 4 

písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky uspokojené 

krajskou pobočkou Úřadu práce,  

 

b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný do 

vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do 

vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové nároky 

uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

 

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

základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.  

 

 (4) Za kalendářní dny s příjmem se nepovažují po 31. prosinci 2021 kalendářní dny 

účasti na pojištění,  

 

a) v nichž u pojištěnců uvedených v § 5 odst. 1 trvala sociální událost, s níž zákon 

o nemocenském pojištění spojuje vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, 

 

b) v nichž trvalo pracovní volno bez náhrady příjmu a nebo trvala neomluvená 

nepřítomnost v práci, 

 

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

vyměřovacího základu, 

 

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

zaměstnavatele a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, 

než náležely, 

 

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

jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na 

pojištění přiznána soudem, 

 

pokud se tyto kalendářní dny nekryjí s jinými kalendářními dny účasti na pojištění, v nichž 

byly dosaženy vyměřovací základy. 

 

 (5) Za kalendářní dny s příjmem se nepovažují před 1.  lednem 2022 kalendářní 

dny, které se podle právních předpisů účinných před 1. lednem 2022 vykazovaly na 

evidenčních listech důchodového pojištění nebo na evidenčních listech o dobách zaměstnání 

a výdělcích jako vyloučená doba. 

 

 (6) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

  

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když 
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tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení 

odstavce 4 písm. d) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové 

nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

 

b) zúčtoval v částečném rozsahu, nepovažují se kalendářní dny, za které nebyl zúčtován 

příjem započitatelný do vyměřovacího základu, za kalendářní dny, v nichž byly 

dosaženy vyměřovací základy; v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují 

částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové nároky uspokojené krajskou 

pobočkou Úřadu práce,  

 

c) nezúčtoval, postupuje se podle odstavce 4 písm. d); v tomto případě se do vyměřovacího 

základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce. 

  

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

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

na pojištění podle § 6, s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do 

vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě 

čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených 

vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí 

příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, 

které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojistné 

za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první; u osob účastných pojištění podle 

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

vyměřovací základ pro pojistné za kalendářní měsíc nebo poměrnou část tohoto měsíce, v němž 

je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty první se týká pouze celého časového 

úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty 

první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis19b).  

  

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

základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

 

 
*** 

§ 18 

 

 (1) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které 

začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let 

věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud 

se dále nestanoví jinak.  

  

 (2) Pokud roku přiznání důchodu bezprostředně předchází kalendářní rok, v němž 

pojištěnec dosáhl 18 let věku, jsou rozhodným obdobím tyto dva kalendářní roky. Přiznává-li se 

důchod ode dne, který spadá do kalendářního roku, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, je 

rozhodným obdobím tento kalendářní rok. Podle předchozích vět se postupuje, pokud doba mezi 

dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, přesahuje 30 dnů, a není-li celá 

doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou dobou, 

v níž nejsou kalendářní dny s příjmem.  

  

 (3) Pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, 

nepřesahuje 30 dnů, nebo je-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává 
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důchod, vyloučenou dobou dobou, v níž nejsou kalendářní dny s příjmem, anebo přiznává-li 

se důchod pojištěnci mladšímu 18 let, jsou rozhodným obdobím rok přiznání důchodu a 

předcházející kalendářní roky, v nichž měl pojištěnec vyměřovací základ.  

  

 (4) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. Není-li však 

v takovém rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce 

(§ 16 odst. 3 a 7), prodlužuje se rozhodné období před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo 

ještě jeden takový rok, nejvýše však kalendářní rok bezprostředně následující po roce, v němž 

pojištěnec dosáhl věku 18 let.  

  

§ 19 

 

 (1) Starobní a invalidní důchod Výpočtový základ pro stanovení zásluhové části 

starobního důchodu nebo stanovení procentní výměry invalidního důchodu pojištěnce, 

který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo plný invalidní nebo částečný invalidní 

důchod, popřípadě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, 

než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož 

byl dřívější důchod vyměřen, vynásobeného stanoven z nižšího osobního vyměřovacího 

základu, než je osobní vyměřovací základ, z něhož byl stanoven výpočtový základ pro 

vyměření dřívějšího důchodu, vynásobený koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož 

čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky 

předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto 

všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za 

poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při 

přiznání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z vyměřovacích základů 

stanovených za rozhodné období (§ 18), postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli 

je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání 

dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, 

považuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ, z něhož byl tento 

důchod vyměřen, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného 

vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový 

základ stanovený podle věty první a druhé. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 

čtyři platná desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 8 7 platí zde obdobně.  

  

 (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně v případě, že dřívější důchod byl vyměřen z 

průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných před 1. lednem 1996, s tím, že průměrný 

měsíční výdělek se považuje za osobní vyměřovací základ; rozhodující je přitom průměrný 

měsíční výdělek neomezený podle těchto předpisů a rozhodné období podle těchto předpisů, z 

něhož byl tento průměrný měsíční výdělek zjištěn. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z 

průměrného měsíčního výdělku stanoveného za rozhodné období, postupuje se podle odstavce 1 

věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok 

předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu.  

  

§ 19a  

 

 (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 15 roků náhradní doby 

pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. d) nebo § 102a odst. 1 

(dále jen „náhradní doba péče o závislou osobu“), nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového 

základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu 

vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.  
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 (2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba péče o závislou osobu pro účely 

stanovení osobního vyměřovacího základu považuje  

 

a) za vyloučenou dobu, a to i když se kryje s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 

odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího 

základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté, nebo  

 

b) za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zohledňují pro účely ročního 

vyměřovacího základu,  

 

a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; postup podle písmene a) se přitom týká 

pouze celého časového úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí.  

 

 (3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely odstavce 2 písm. b) považuje  

 

a) po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na péči podle zákona o sociálních 

službách osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se 

přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za tento kalendářní rok podle 

§ 16 odst. 2 věty první,  

 

b) před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96 000 Kč vynásobená koeficientem stanoveným 

jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za který se 

vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 

2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, snižuje se částka 

vypočtená podle části věty před středníkem úměrně. Koeficient podle věty první se stanoví s 

přesností na 4 platná desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle věty první se přičítá k úhrnu 

vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok uvedenému v § 16 odst. 2 větě první.  

 
*** 

§ 29 

 

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

  

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

„důchodový věk“) před rokem 2010,  

  

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,  

  

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,  

  

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,  

  

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,  

  

f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,  

  

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,  

  

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,  
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i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,  

  

j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,  

  

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.  

  

 (2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 

1 a získal dobu pojištění nejméně  

  

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,  

  

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 

§ 32 pro muže stejného data narození,  

  

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 

§ 32 pro muže stejného data narození,  

  

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 

§ 32 pro muže stejného data narození,  

  

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 

§ 32 pro muže stejného data narození,  

  

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 

§ 32 pro muže stejného data narození.  

  

 (3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v  

  

a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku 

po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,  

  

b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let 

vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal 

aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.  

  

 (4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok 

na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod 

stanovené v § 38 písm. a) nebo b).  

  

 (5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 

písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob 

pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d) a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů 

platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob 

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

nahoru.  
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§ 29 

 

           (1)  Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění 

nejméně 

 

a) 25 let  a  dosáhl  aspoň  věku  potřebného  pro vznik nároku na starobní 

důchod (dále jen „důchodový věk“), nebo 

 

b) 15 let a dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího,  než  je  důchodový věk stanovený podle  

       § 32 pro muže stejného data narození, pokud nesplnil podmínky podle písmene a). 

 

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

starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní 

důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b). 

 

(3)  Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle 

odstavce 1 se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených 

v § 5 odst. 2  písm. c) a d) a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů platných 

před 1. lednem 1996 započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob 

pojištění se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru. 

 

 

§ 31 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

     (2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o     

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

považuje den, od něhož je tento důchod přiznán. 

 

     (3) Přiznání starobního důchodu podle odstavce 1 vylučuje nárok na starobní důchod 

podle § 29. 

  
*** 

Výše starobního důchodu  

 

§ 33 

 

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

 

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

výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle 
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doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let 

věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše 

procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.  

 

§ 34 

 

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

až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % 

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

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

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

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

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

 

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

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 

písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom 

starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních 

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

která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění 

získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v 

rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního 

důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k 

době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti 

pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního 

důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v 

práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).  

 

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

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 

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

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

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

obdobně.  

 

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

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

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

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

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

 

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

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2 nebo § 29 odst. 3 

písm. b) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom 

starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý celý rok doby 

pojištění získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle 

§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) o 1,5 % výpočtového základu; po dosažení doby pojištění 

potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) se 

výše procentní výměry starobního důchodu zvyšuje podle odstavce 2.  
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 (6) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 

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

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

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

Nezhodnocený zbytek doby výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na 

starobní důchod bez pobírání starobního důchodu ani invalidního důchodu, který nebyl přičten 

podle odstavce 2 věty druhé, se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené 

v odstavci 3 nebo 4, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 

3 nebo 4 pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu; přitom se nejdříve provádí přičtení 

k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 3. Nezhodnocený zbytek výdělečné činnosti 

vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku na starobní důchod při pobírání starobního důchodu 

ve výši poloviny se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v odstavci 4, 

pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle odstavce 4 pro zvýšení 

procentní výměry starobního důchodu.  

 

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

 

 

§ 33 

 

 Výše solidární části starobního důchodu činí 28 % průměrné mzdy. Výše solidární 

části starobního důchodu v kalendářním roce nesmí být nižší než výše solidární části 

starobního důchodu v předcházejícím kalendářním roce. 

 

  

§ 34 

 

 (1) Výše zásluhové části starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 

1, se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané 

do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na 

tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní 

důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění.  

 

 (2) Výše zásluhové části starobního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 

získané do vzniku nároku na tento důchod 0,39 % výpočtového základu měsíčně. Do doby 

pojištění se pro účely věty první započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 

%, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 

odst. 2 písm. c) a d) a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů platných před 1. 

lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před 

středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.  

  

(3) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 se zvyšuje 

za dobu pojištění přesahující 35 let doby pojištění získané do vzniku nároku na tento 

důchod (dále jen „zvýšení za delší dobu pojištění“). Zvýšení za delší dobu pojištění se 

stanoví za každý celý rok doby pojištění. Částka zvýšení za delší dobu pojištění činí 0,5 % 

průměrné mzdy platné pro kalendářní rok, do něhož spadá den, od něhož se starobní 

důchod přiznává. Částka zvýšení za delší dobu pojištění se zaokrouhluje na celé koruny 

nahoru. 

 

(4) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 a 3 se 
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zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 

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

přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 

kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 

kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle věty první jako doba pojištění, se přičte 

k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok 

doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se 

zásluhová část starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti 

uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, 

a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely 

zvýšení zásluhové části starobního důchodu nepovažují doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. 

a) a b).  

  

(5) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 se na žádost 

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

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

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

činnosti o 0,26 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 4 věty třetí platí zde obdobně.  

  

(6) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. b)   

a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom 

starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý celý rok doby 

pojištění získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod 

podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) o 0,39  % výpočtového základu; po dosažení 

doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. a) se 

výše zásluhové části starobního důchodu zvyšuje podle odstavce 4.  

  

(7) Pokud pojištěnec, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 

odst. 1 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom 

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo plný invalidní důchod, přičte se doba 

této výdělečné činnosti k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod.  

  

(8) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 kalendářních 

dnů. 

 

 

§ 35 

 

 Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. -4- 2, 

se stanoví podle § 41 odst. 2.  

 

§ 36 

 

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

stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních 

dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o  

 

a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,  
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b) 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,  

 

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

 

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

2 větě třetí.  

 

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

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

činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

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

dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na 

tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry 

starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti 

vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.  

 

 

 

§ 36 

 

(1) Výše zásluhové části starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se 

stanoví podle § 34 odst. 2 a 3 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 

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

důchodového věku o  

 

VARIANTA I 

  

0,8 % výpočtového základu. 

 

VARIANTA II 

 

a) 0,6 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,  

  

b) 0,8 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního 

dne,  

  

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

 

 

(2) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se 

pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku 

vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že 

se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k 

době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí 

doba, za kterou se snižovala výše zásluhové části starobního důchodu podle odstavce 1. Pro 

zvýšení zásluhové části starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po 

dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 4 a 5 obdobně.  
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Díl třetí  

 

Výplata starobního důchodu  

 

§ 37 

 

 (1) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, náleží osobám 

vykonávajícím výdělečnou činnost v plné výši nebo ve výši poloviny; polovina starobního 

důchodu se vyplácí na základě žádosti pojištěnce. Polovinou starobního důchodu se rozumí 

polovina základní výměry a polovina procentní výměry; v případě, že se starobní důchod 

nevyplácí v plné výši z důvodu souběhu s jiným důchodem podle § 59, rozumí se polovinou 

starobního důchodu polovina procentní výměry vyplácené podle § 59.  

  

 (2) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, nenáleží do dosažení 

důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v 

nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; ode dne dosažení důchodového věku se posuzují 

podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odstavce 1.  

  

   
 *** 

§ 37c  

 

 (1) Důchodový věk pojištěnce uvedeného v § 37b se stanoví tak, že od důchodového věku 

stanoveného podle § 32 se odečte 7 let; při stanovení důchodového věku tohoto pojištěnce se u 

žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.  

  

 (2) Procentní výměra starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven 

podle odstavce 1, se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení důchodů, 

které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se 

přiznává tento důchod. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou důchodu nesmí 

přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše důchodu podle § 4 odst. 

1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v 

roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. 

ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává starobní důchod. Zvýšení podle 

věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod byl přiznán ke dni 31. prosince 

1995.  

 

(2) Výše starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven podle 

odstavce 1, nesmí být nižší než výše starobního důchodu, která by byla stanovena podle 

předpisů účinných dne 31. prosince 2021 a která by byla zvýšena podle předpisů o zvýšení 

důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2022 a podle předpisů o zvýšení solidární části 

a zásluhové části starobního důchodu, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 2023 

do dne, od něhož se přiznává tento důchod. Výše starobního důchodu se přitom po zvýšení 

podle předpisů o zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2022 upraví tak, že 

solidární část starobního důchodu se stanoví ve výši platné pro rok 2022 a zásluhová část 

starobního důchodu se stanoví ve výši rozdílu mezi výší starobního důchodu stanovenou 

po zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2022 a 

této solidární části starobního důchodu. 

  
*** 
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Výše invalidního důchodu  

 

§ 41 

 

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

  

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

  

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

stupně,  

  

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

stupně,  

  

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

stupně;  

 

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

obdobně. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. 

  

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

od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry invalidního důchodu se 

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

dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koeficientu, který se vypočte jako podíl 

procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, 

která odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového základu za každý celý 

rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. 

Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa.  

  

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

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

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

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

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

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

nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si 

pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví pojištěnce, které vzniklo jako 

následek jeho úmyslného trestného činu.  

  

 (5) Dopočtená doba se započte  

  

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

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

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

2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku pojištěnce, nebo 3 let, 

vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 let pojištěnce,  

  

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

krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění v období od 
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18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od dosažení 18 let 

věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod, s tím, že po tomto krácení se počet dnů 

dopočtené doby zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru;  

 

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

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

studia.  

  
*** 

  

Výše vdovského a vdoveckého důchodu  

 

§ 51 

 

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

měsíčně.  

  

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

výměry starobního důchodu, na který vzniká nárok podle § 29 odst. 2 nebo § 61a odst. 1 nebo 

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

(manželka) v době smrti nebo 50 % částky stanovené jako rozdíl mezi výší starobního 

důchodu, na který vzniká nárok podle § 29 odst. 1 a na který měl nebo by měl nárok manžel 

(manželka) v době smrti, a částkou základní výměry stanovené podle odstavce 1.  

  

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

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

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

  
*** 

 

Výše sirotčího důchodu  

 

§ 53 

 

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

  

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

důchodu, na který vzniká nárok podle § 29 odst. 2 nebo § 61a odst. 1 nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti nebo 

40 % částky stanovené jako rozdíl mezi výší starobního důchodu, na který vzniká nárok 

podle § 29 odst. 1 a na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti, a částkou 

základní výměry stanovené podle odstavce 1.  

  

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

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

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

náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.  
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HLAVA ŠESTÁ  

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DŮCHODECH  

 

Díl první  

 

Nárok na důchod a jeho výplatu  

 

§ 54 

 

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

  

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

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

důchodu.  

  

 (3) Základní Solidární část starobního důchodu a základní výměra důchodu se 

zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru a zásluhová část starobního důchodu a procentní 

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

dni vzniku nároku na důchod zaokrouhluje zvlášť.  

  
*** 

 
*** 

 

§ 59  

 

(1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního důchodu, na 

který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 nebo § 31, a na výplatu vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, vyplácí se starobní důchod v plné výši a vdovský nebo vdovecký důchod se 

vyplácí ve výši 

 

a) poloviny procentní výměry, je-li vdovský nebo vdovecký důchod nižší než starobní 

důchod nebo ve stejné výši jako starobní důchod, 

 

b) poloviny procentní výměry a poloviny rozdílu mezi výší vdovského nebo vdoveckého 

důchodu a výší starobního důchodu, je-li vdovský nebo vdovecký důchod vyšší než 

starobní důchod.  

 

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

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

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

procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odstavci 2; starobním důchodem se pro účely části věty 

před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve 

výši poloviny. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního důchodu, 

na který vznikl nárok podle § 29 odst. 2 nebo § 61a odst. 1, nebo invalidního důchodu a na 

výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a 

z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Podle předchozí věty se postupuje 

obdobně, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého 

důchodu a sirotčího důchodu. Je-li výše několika důchodů stejná, krátí se podle věty první 
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nejdříve sirotčí důchod a poté vdovský nebo vdovecký důchod. Má-li oboustranně osiřelé dítě 

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

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

stejná, vyplácí se jeden sirotčí důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši procentní 

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

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

  

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

zvýšeného za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod (§ 34 odst. 

2 až 4 a § 36 odst. 2) a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, odečte se pro účely 

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

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

starobního důchodu nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, vyplácí 

se vdovský nebo vdovecký důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a starobní důchod se 

vyplácí ve výši zvýšení za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento 

důchod a jedné poloviny zbylé části procentní výměry.  

  
*** 

 

   

§ 61  

 

 (1) Vyplácí-li se poživateli důchodu důchod vypočtený se zřetelem k mezinárodní 

smlouvě podle poměru dob získaných v České republice k celkově získané době (dále jen "dílčí 

důchod"), stanoví se základní výměra a procentní výměry solidární část a zásluhová část 

dílčího starobního důchodu a základní výměra a procentní výměra dílčího důchodu v 

poměru těchto dob, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.  

  

 (2) Při úpravě dílčího důchodu pro souběh podle § 59 a 60 se vychází z výše základní 

výměry a procentní výměry solidární části a zásluhové části dílčího starobního důchodu nebo 

základní výměry a procentní  výměry dílčího důchodu po úpravě podle odstavce 1.  

 

(3) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více dílčích důchodů nebo 

na výplatu dílčího důchodu a jiného důchodu z českého důchodového pojištění, přičemž 

jedním z těchto důchodů je starobní důchod přiznaný podle § 29 odst. 1 nebo § 31, vyplácí 

se v plné výši solidární část starobního důchodu nebo základní výměra jiného důchodu, je-

li tato základní výměra vyšší než solidární část starobního důchodu, a zásluhová část 

starobního důchodu. Vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí ve výši poloviny procentní 

výměry, je-li vdovský nebo vdovecký důchod nižší než starobní důchod nebo je ve stejné 

výši jako starobní důchod, nebo ve výši poloviny procentní výměry a poloviny rozdílu mezi 

výší vdovského nebo vdoveckého důchodu a výší starobního důchodu, je-li vdovský nebo 

vdovecký důchod vyšší než starobní důchod. 

  

 (3) (4) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více dílčích důchodů, 

vyplácí se nejvyšší procentní výměra v plné výši a z nižších procentních výměr se vyplácí 

polovina; základní výměra se vyplácí jen u toho dílčího důchodu, k němuž náleží vyšší základní 

výměra.  

  

 (4) (5) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu dílčího důchodu a jiného 

důchodu z českého důchodového pojištění, vyplácí se u tohoto jiného důchodu základní výměra 
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v plné výši a základní výměra dílčího důchodu se nevyplácí; z procentních výměr těchto důchodů 

se vyplácí v plné výši vyšší procentní výměra a nižší procentní výměra se vyplácí ve výši 

poloviny.  

  

Díl třetí  

 

Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod  

 

§ 61a  

 

 (1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let; 

tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.  

  

 (2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké náležel 

dosavadní invalidní důchod. Tento starobní důchod se skládá ze základní výměry, která činí 

10 % průměrné mzdy, a z procentní výměry, za kterou se považuje procentní výměra 

invalidního důchodu. 
  

 (3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1 nevylučuje nárok na starobní důchod 

podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3.  

  

 (4) Pro účely souběhu nároků na výplatu důchodů podle § 59 odst. 1 odst. 2 se na starobní 

důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, hledí jako na dosavadní invalidní důchod.  

  
*** 

  

HLAVA SEDMÁ 

ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 

 

§ 67 

 

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

jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, 

který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se důchody 

zvyšují.  

 

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

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

 

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

„mimořádný termín“), pokud v období pro zjišťování růstu cen stanoveném podle odstavce 4 

dosáhl růst cen aspoň 5 %. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují od splátky 

důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst 

cen dosáhl aspoň 5 %.  

 

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

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

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

období je při zvýšení důchodů  
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a) v pravidelném termínu červen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu 

roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,  

  

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

 

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

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

měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.  

 

 (6) Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v posledním 

měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu v kalendářním měsíci, 

který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto období s tím, že tento růst 

se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy 

nejméně 1. Výpočet růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů 

spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem a z originálních bazických 

indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců zjištěných Českým 

statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší.  

 

 

 

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

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

desetikoruny nahoru.  

 

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

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

aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky 

zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu 

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

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

důchodů se však nezvýší, pokud se v důsledku zvýšení základní výměry důchodu podle odstavce 

7 zvýší výše průměrného starobního důchodu alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení 

stanovené ve větě první.  

 

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

důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu stanovené podle odstavce 8 nedosáhne 2,7 

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

aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky 

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

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

důchody i v mimořádném termínu.  

 

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

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

 

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

 

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

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

kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce 4, s výjimkou starobních 
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důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh s jiným důchodem podle § 59, a starobních 

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

platných před 1. lednem 2010 přiznávaných za dobu pojištění kratší než 25 roků.  

 

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

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

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

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

kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Pokud je ve stanoveném období 

podíl pro stanovení růstu reálné mzdy podle odstavce 14 nižší než 1, přihlédne se k růstu reálné 

mzdy až při tom zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší než 1.  

 

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

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

poslední kalendářní rok období pro zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného vyměřovacího 

základu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto 

období, a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za domácnosti 

celkem vypočteného z originálních bazických indexů spotřebitelských cen zjištěných Českým 

statistickým úřadem za poslední kalendářní rok tohoto období a uvedeného průměrného ročního  

 

indexu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto 

období.  

 

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

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

vyplácených důchodů v mimořádném termínu.  

 

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

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

rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, a jde-li o 

zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního 

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

 

 

§ 67 

 

  (1) Vyplácené důchody se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu. Vyplácenými 

důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, který spadá do období před kalendářním 

rokem, do něhož spadá termín zvýšení důchodů (dále jen „rok zvýšení důchodů“).  

  

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

(dále jen „růst cen“) a na růstu průměrné mzdy.  

 

  (3) Obdobím pro zjišťování růstu cen je období od července kalendářního roku, 

který o dva roky předchází roku zvýšení důchodů, do června kalendářního roku, který o 

jeden rok předchází rok zvýšení důchodů. Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek 

indexu spotřebitelských cen v posledním měsíci období uvedeného ve větě první oproti 

tomuto indexu v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu 

kalendářnímu měsíci tohoto období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na 

jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu 
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cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních 

nákladů) za domácnosti celkem a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen 

(životních nákladů) za domácnosti důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, 

přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší. 

 

  (4) Solidární části starobního důchodu se zvyšují tak, aby výše solidární části 

starobního důchodu činila 28 % průměrné mzdy s tím, že výše solidární části starobního 

důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Výše solidární části starobního 

důchodu nesmí být přitom nižší než výše solidární části starobního důchodu platná 

v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku zvýšení důchodů. 

 

  (5) Zásluhové části starobního důchodu se zvyšují o tolik procent zaokrouhlených 

s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, kolik činí růst cen podle odstavce 3. 

Pokud zvýšení zásluhové části starobního důchodu spolu se zvýšením solidární části 

starobního důchodu podle odstavce 4 nedosáhne částky zvýšení u průměrného starobního 

důchodu aspoň o růst cen podle odstavce 3, může být stanoveno vyšší zvýšení zásluhové 

části starobního důchodu, nejvýše však o tolik procent, aby zvýšení průměrného starobního 

důchodu odpovídalo růstu cen podle odstavce 3. Zvýšení zásluhové části se zaokrouhluje 

na celé koruny nahoru. 

 

  (6) Základní výměry důchodu se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu 

činila 10 % průměrné mzdy platné pro rok zvýšení důchodů s tím, že výše základní výměry 

se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Výše základní výměry důchodu nesmí být 

přitom nižší než výše základní výměry důchodu platná v kalendářním roce, který 

bezprostředně předchází roku zvýšení důchodů. 

 

  (7) Procentní výměry důchodu se zvyšují o tolik procent zaokrouhlených s 

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

průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky 

zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu 

stanoveného podle odstavců 4 a 5. Zvýšení procentní výměry důchodu se zaokrouhluje na 

celé koruny nahoru. 

 

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

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

poslední kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce 3, s výjimkou 

starobních důchodů podle § 29 odst. 1 písm. b), § 29 odst. 2 a § 61a, popřípadě starobních 

důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 2022 za dobu pojištění kratší, 

než byla doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod ke dni dosažení 

důchodového věku.   

  

  (9) Zvýšení vyplácených důchodů stanoví prováděcí právní předpis do 30. září 

kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku zvýšení důchodů. 

 

  

§ 67a  

 

 (1) Procentní Zásluhová část vypláceného starobního důchodu a procentní výměra 

vypláceného důchodu se zvyšuje o  
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a) 1 000 Kč měsíčně od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž poživatel důchodu 

dosáhl věku 85 let,  

  

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

  

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

1 procentní výměra zásluhová část starobního důchodu. Dosáhl-li poživatel důchodu věku 85 

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

1 písm. a) k procentní výměře zásluhové části starobního důchodu nebo procentní výměře 

zvýšené podle § 67.  

  
*** 

 

§ 104 

 

 (1) Doba péče o dítě před 1. lednem 1996 se hodnotí za podmínek stanovených předpisy 

platnými před tímto dnem jako náhradní doba (§ 13 odst. 2) v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

[§ 5 odst. 2 písm. c)]; tato doba se v rozsahu, který přesahuje náhradní dobu podle předpisů 

platných před 1. lednem 1996, považuje za vyloučenou dobu uvedenou v § 16 odst. 4 větě první 

pro účely § 16 odst. 5.  

  

 (2) Doby zaměstnání před 1. lednem 1996, u nichž podle předpisů platných před tímto 

dnem byla stanovena podmínka, aby zakládaly nemocenské pojištění,36) se považují za dobu 

pojištění (§ 13 odst. 1), jen pokud zakládaly nemocenské pojištění v době svého trvání.  

 

  

ČÁST ŠESTÁ  

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

§ 105 

 

 (1) U prezidenta republiky se pro účast na pojištění a hodnocení doby pojištění považuje 

za splněnou podmínka účasti na nemocenském pojištění (§ 8) a zaplacení pojistného [§ 11 odst. 

1 písm. a) a odst. 2]. Za vyměřovací základ (§ 16 odst. 3) se u prezidenta republiky považuje jeho 

měsíční plat.27)  

  

 (2) Doba výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České 

republiky, se ode dne, kterým začíná volební období Evropského parlamentu v roce 2009, 

považuje za vyloučenou dobu (§ 16 odst. 4) pro účely § 16 odst. 5.  

  

 (3) Pojištění jsou účastni též státní zástupci vykonávající v České republice funkci 

evropských pověřených žalobců podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Doba účasti na pojištění těchto státních zástupců 

se považuje za dobu pojištění a za výdělečnou činnost.  

  
*** 
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§ 105b  

 

Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény  

 

 Za pobírání dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem po skončení 

výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění (péči), z něhož jsou tyto dávky 

vypláceny [§ 5 odst. 2 písm. f)], za pobírání nemocenského z nemocenského pojištění osob 

samostatně výdělečně činných (§ 10 odst. 2 a 3), za pobírání dávky nemocenského pojištění 

(péče) nahrazující ušlý příjem [§ 11 odst. 2 věta první a § 16 odst. 4 písm. a)] a za dobu 

poskytování nemocenského přiznaného na podkladě nemocenského pojištění (péče) (§ 65 odst. 

1) se v roce 2008 pro účely tohoto zákona považuje též období prvních 3 kalendářních dnů v 

rámci trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, po které se nemocenské podle 

předpisů o nemocenském pojištění (péči) neposkytuje, a období prvních 3 dnů v rámci trvání 

dočasné pracovní neschopnosti (neschopnosti ke službě nebo neschopnosti k výkonu funkce) 

nebo karantény, po které se podle zvláštních právních předpisů neposkytuje plat, služební příjem 

nebo odměna.  

  

§ 105c  

 

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření  

 

 (1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46) a za 

celou dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil podle zákona o ukončení důchodového 

spoření47) pojistné na důchodové pojištění, se výše procentní výměry starobního důchodu za doby 

pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, které se kryjí s dobou účasti na důchodovém spoření, 

stanoví způsobem a za podmínek podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015, pokud 

starobní důchod byl přiznán ode dne, který spadá do období před 1. lednem 2022. 
Ustanovení věty první platí i v případě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a odst. 1, 

jde-li o poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 2 se 

přitom nepoužije.  

  

 (2) Při stanovení procentní výměry vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v případě 

úmrtí pojištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření46), po 31. 

prosinci 2015 se tato účast na důchodovém spoření zohledňuje podle právní úpravy účinné ke 

dni 31. prosince 2015.  

 
*** 

  

§ 106c  

 

 (1) Dorovnávací přídavek se vyplácí, jen pokud náleží výplata českého starobního 

důchodu i slovenského starobního důchodu.  

  

 (2) Vyplácí-li se český starobní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1 nebo ve výši 

poloviny procentní výměry podle § 59, vyplácí se dorovnávací přídavek ve výši poloviny.  

  

 (3) Dorovnávací přídavek se vyplácí spolu s českým starobním důchodem a stejným 

způsobem jako tento důchod.  
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 (4) Na dorovnávací přídavek se pro účely § 58 a 59 a pro účely jiných právních předpisů 

hledí, jako by byl součástí starobního důchodu.  

  

 (5) Ustanovení § 54, 55, § 56 odst. 1, § 62 a 63 platí pro dorovnávací přídavek přiměřeně.  

 

  

Zmocňovací ustanovení  

 

§ 107 

 

 (1) Vláda stanoví nařízením  

  

a) výši všeobecného vyměřovacího základu podle § 17 odst. 2 a výši přepočítacího koeficientu 

podle § 17 odst. 4,  

  

b) výši částek redukčních hranic stanovených podle § 15 pro kalendářní rok,  

  

c) výši základní výměry důchodu stanovenou podle § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 

odst. 1 a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok,  

 

d) zvýšení důchodů podle § 67 odst. 16,  

 

c) výši zásluhové části starobního důchodu stanovenou podle § 33 a § 54 odst. 3 a  výši 

základní výměry důchodu stanovenou podle § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1, § 54 

odst. 3 a § 61a odst. 2 pro kalendářní rok, 

 

d) výši částky zvýšení za delší dobu pojištění podle § 34 odst. 3 pro kalendářní rok, 

 

e) zvýšení vyplácených důchodů podle § 67 odst. 9, 

  

e) f) které nemoci se považují za nemoci z povolání a seznam těchto nemocí.  

 

 

  (2) Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 

vykonávat zaměstnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se důchodový věk s přihlédnutím 

k délce zaměstnání v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích, než jsou věkové hranice 

stanovené podle tohoto zákona, podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic, přičemž 

tyto nižší věkové hranice a podmínky pro jejich stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než 

tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. prosinci 1992, a dále způsob, jak se toto 

zaměstnání vykonávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; zaměstnavatelé, kteří po 31. prosinci 

1992 zaměstnávali tyto pojištěnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání potvrzovat. 

Vláda dále může stanovit, jakým způsobem se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených 

ve větě první, kteří splnili podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic.  

  

§ 108 

 

 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou,  

  

a) okruh dob, které se též započítávají do potřebné doby péče o dítě pro splnění podmínky 

výchovy dítěte pro nárok na starobní důchod, a kdy se tato podmínka považuje rovněž za 
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splněnou, 

 

b) způsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti, co se rozumí zcela 

mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec, jehož pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 70 %, schopen výdělečné činnosti, a způsob zhodnocení a využití zachované 

pracovní schopnosti podle § 39 odst. 4 písm. e),  

  

c) co se rozumí výdělečnou činností v cizině a způsob přepočtu příjmů z výdělečné činnosti v 

cizině na českou měnu,  

  

d) postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným 

dobám a ke kalendářním dnům uvedeným v § 16 odst. 4.  

  

 (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení žádosti 

o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia, podmínky odborné a 

pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle § 21 odst. 1 

písm. c), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude uskutečňovat studium, 

podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, způsob a termíny předávání 

údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.  
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II. Platné znění částí zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 
*** 

§ 16c 

 

Registr pojištěnců  

 

 (1) Registr pojištěnců slouží k plnění úkolů České správy sociálního zabezpečení 

vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropské unie73d) a z mezinárodních smluv 

a k provádění sociálního zabezpečení. Registr pojištěnců je informačním systémem veřejné 

správy, který spravuje ministerstvo, a je součástí Jednotného informačního systému práce a 

sociálních věcí. Ministerstvo umožní zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení a 

okresních správ sociálního zabezpečení užívat registr pojištěnců k plnění jejich úkolů.  

  

 (2) Registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o osobách účastných důchodového pojištění z 

důvodu výdělečné činnosti a dobrovolné účasti na důchodovém pojištění:  

  

a) jméno a současné příjmení,  

  

b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,  

  

c) datum a místo narození a datum, místo a okres úmrtí pojištěnce,  

  

d) pohlaví,  

  

e) rodné číslo,  

  

f) rodinný stav a datum jeho změny,  

  

g) státní občanství a údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství,  

  

h) adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území 

České republiky, popřípadě též kontaktní adresu pojištěnce, pokud se liší od adresy místa 

trvalého pobytu a pojištěnec ji oznámil,  

  

i) vznik a zánik účasti na důchodovém pojištění a údaj o tom, jde-li o povinnou nebo dobrovolnou 

účast,  

  

j) druh výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění,  

  

k) název a sídlo zaměstnavatele,  

  

l) identifikační číslo osoby zaměstnavatele, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,  

  

m) variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti,  

  

n) název a adresu cizozemského nositele pojištění,  
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o) cizozemské číslo pojištění,  

  

p) další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropské unie73d) a z 

mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení,  

  

q) datum vstupu do zaměstnání a skončení zaměstnání,  

  

r) dobu důchodového pojištění,  

  

s) vyměřovací základy pojištěnce pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní 

roky,  

  

t) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,  

 

t) doby, které se po 31. prosinci 2021 nepovažují podle § 16 odst. 4 zákona o důchodovém 

pojištění za kalendářní dny s příjmem, a doby, které se před 1. lednem 2022 při 

stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují, 

  

u) doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem 

pojištění,  

  

v) jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození a adresu místa trvalého pobytu 

zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo zvláštního příjemce,  

 

w) dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové pojištění 

s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen.  

  

 (3) Údaje, které získaly o pojištěncích a jejich zaměstnavatelích orgány sociálního 

zabezpečení, slouží též orgánům provádějícím nemocenské pojištění.  

 

  
 *** 

§ 37 

 

Vedení a předkládání záznamů  

 

 (1) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, 

musí obsahovat tyto údaje:  

  

a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, pohlaví, místo 

trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a 

zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a 

adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,  

  

b) rodné číslo,  

  

c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá účast 

na důchodovém pojištění,  
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d) vyměřovací základ pojištěnce pro stanovení pojistného na důchodové pojištění za příslušná 

rozhodná období podle zvláštního zákona,55)  

  

e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou si 

občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě 

ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle zákona o 

nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti o 

ošetřovné uvedl, že je osamělý, dobu, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče 

podle zákona o nemocenském pojištění, nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé 

ošetřovné, dobu, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče podle zákona 

o nemocenském pojištění, a dobu před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost 

z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, 

do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,  

 

e) kalendářní dny účasti na důchodovém pojištění, v nichž trvala sociální událost, s níž 

zákon o nemocenském pojištění spojuje vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, 

  

f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,  

  

  g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 zákona o důchodovém 

pojištění, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí 

o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a 

spravedlnosti,  

  

h) jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů 

statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled 

kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to platí obdobně pro 

družstvo,  

  

i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém 

pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,  

  

j) dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.  

  

 (2) Zaměstnavatel dále vede evidenci  

  

a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní 

úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu 

poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních 

letech,  

  

b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení 

občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých 

kalendářních letech,  

  

c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) písm. a) zákona o důchodovém 

pojištění a dobách účasti na  důchodovém pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) 

a d) zákona o důchodovém pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, 

popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k 
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zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního 

měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do 

vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto 

příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost 

občana za jednotlivé kalendářní roky;  

 

potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vystavit občanu do 30 kalendářních 

dnů ode dne doručení žádosti o jeho vystavení.  

  

 (3) Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání v hornictví 

se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen "zaměstnání v hlubinném 

hornictví"), dále vede pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 zákona o 

důchodovém pojištění o těchto zaměstnancích  

  

a) jejich seznam,  

  

b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny 

vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,  

  

c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy 

pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto 

popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené 

v Národní soustavě povolání83), přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance 

má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,  

  

d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice;  

 

zaměstnavatel vystavuje potvrzení o údajích podle písmen b) a d) na předepsaných tiskopisech. 

Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 kalendářních 

dnů od obdržení této žádosti; zaměstnavatel je dále povinen vystavit občanu toto potvrzení a 

stejnopis potvrzení předložit České správě sociálního zabezpečení, a to do 30 kalendářních dnů 

po skončení zaměstnání v hlubinném hornictví.  

  

 (4) Občané předkládají potvrzení uvedená v odstavci 2 v souvislosti se žádostí o přiznání 

důchodu. Občané předkládají potvrzení uvedené v odstavci 3 v souvislosti se žádostí o přiznání 

důchodu nebo v souvislosti se žádostí o přepočet důchodu podle zvláštního právního předpisu84).  

  

 (5) Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou a o osobu dobrovolně účastnou 

důchodového pojištění, vede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v evidenci údaje 

potřebné pro provádění důchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je na 

žádost osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 

povinna vydat jí potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím 

základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to 

nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jí žádost této osoby byla doručena. Okresní správa 

sociálního zabezpečení zasílá příslušnému plátci důchodu potvrzení o výši vyměřovacího 

základu pro stanovení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti za kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu osobě 

samostatně výdělečně činné.56)  

  

 (6) Jde-li o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o 
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zaměstnání, vede příslušná krajská pobočka Úřadu práce v evidenci údaje potřebné pro provádění 

důchodového pojištění. Krajská pobočka Úřadu práce zasílá České správě sociálního 

zabezpečení prostřednictvím ministerstva údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání náležela 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v 

nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí kalendářního 

roku. Ustanovení odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.  

  

 (7) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž 

se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Ustanovení 

odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.  

  

 (8) Zaniká-li obchodní společnost [odstavec 1 písm. h)] bez právního nástupce, je povinna 

předat údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) okresní správě sociálního zabezpečení uvedené v § 

39 odst. 1 větě první, a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z obchodního rejstříku; 

to platí obdobně pro družstvo.  

 

 

§ 38 

 

Evidenční listy  

 

 (1) Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až 

d), f) až n), q), s) a u) až zk) jsou povinni vést pro každého občana uvedeného v těchto 

ustanoveních, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Evidenční list nevede 

okresní správa sociálního zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele podle § 36 písm. s).  

  

 (2) Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý 

kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění 

u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.  

  

 (3) Evidenční list se vede od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti 

občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31. 

prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31. 

prosincem.  

  

 (4) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce 

mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě 

skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po konečném 

vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku  

  

a) identifikační údaje zaměstnavatele,  

  

b) jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a 

rodné číslo občana,  

  

c) druh výdělečné činnosti,  

  

d) doba účasti na důchodovém pojištění,  
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e) doba důchodového pojištění,  

  

f) vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti,  

  

g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d) a 

j) zákona o důchodovém pojištění vylučují,  

 

g) doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a), b) a e) zákona o důchodovém pojištění, pokud se 

jedná zároveň o dobu účasti na důchodovém pojištění, 

  

h) doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 

nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry zásluhové části 

starobního důchodu.  

  

 (5) Zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy evidenčního listu s údaji podle 

odstavce 4; jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence [§ 

35a odst. 4 písm. a)] a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo 

jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, 

kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení podle § 39 odst. 2 nebo 

3. Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě 

žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat okresní 

správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1 do 30 dnů ode dne převzetí 

stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení může zmeškání lhůty uvedené ve větě druhé prominout; proti rozhodnutí o 

prominutí zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto rozhodnutí je vyloučeno ze soudního 

přezkumu. Jde-li o osobu ve služebním poměru, s výjimkou státních zaměstnanců podle 

služebního zákona, platí věty druhá a třetí obdobně s tím, že místo okresní správy sociálního 

zabezpečení je příslušný orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1.  

 

 
*** 

§ 40a 

 

Informativní osobní list důchodového pojištění  

 

 (1) Orgány sociálního zabezpečení zasílají občanům na základě jejich písemné žádosti 

informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen "informativní list"). Občan má právo na 

zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list obsahuje přehled dob 

důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů pojištěnce a 

vyloučených dob dob nepovažovaných za kalendářní dny s příjmem, které jsou v evidenci 

příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list zašle orgán sociálního zabezpečení 

občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.  

  

 (2) Orgán sociálního zabezpečení na základě žádosti občana vyhotoví nový informativní 

list, prokáže-li občan dobu účasti na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1 písm. a)a c) až t), a 

odst. 2 písm. g) a odst. 4 zákona o důchodovém pojištění nebo dobu zaměstnání před 1. lednem 

1996 anebo dobu studia před 1. lednem 1996 a vyměřovací základy pojištěnce nebo vyloučené 

doby doby nepovažované za  kalendářní dny s příjmem v období po roce 1985. Orgán 

sociálního zabezpečení zašle občanu do 90 dnů ode dne doručení žádosti podle věty první nový 
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informativní list se zohledněním údajů prokázaných podle věty první. Větu první a druhou nelze 

použít pro období kalendářního roku, v němž byl informativní list vyhotoven, a bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku.  

  

 (3) Jestliže orgán sociálního zabezpečení nepovažuje doby a další údaje podle odstavce 

2 věty první za dostatečně prokázané, nový informativní list nevyhotoví a do 90 dnů ode dne 

doručení žádosti podle odstavce 2 věty první zašle občanu písemné sdělení se zdůvodněním, že 

doby a další údaje nejsou dostatečně prokázány a že o těchto dobách a dalších údajích bude 

rozhodnuto v řízení o přiznání dávky důchodového pojištění; současně občanu vrátí jím 

předložené doklady, a to do vlastních rukou.  

  

 
*** 

§ 83 

 

 (1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku důchodového 

pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky 

stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena 

potřebnými doklady. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna občana při sepisování 

žádosti o dávku důchodového pojištění informovat o výši nákladů na výplatu dávky v hotovosti 

prostřednictvím držitele poštovní licence; tato povinnost neplatí v případě uvedeném v § 64 odst. 

5 větě druhé zákona o důchodovém pojištění. Věta první a druhá platí obdobně pro věznici a 

ústavy pro výkon zabezpečovací detence, pokud jsou podle § 82 odst. 3 příslušné k sepsání 

žádosti o dávku důchodového pojištění.  

  

 (2) Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy 

sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této 

správě, zda  

  

a) provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného 

soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu 

uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo jednací 

tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné výživné a jaká 

je jeho výše,  

  

b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání 

tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty starobního 

důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou,  

  

c) vyplácí náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době 

prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této 

neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.  

  

 (3) V žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby uvedené 

v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 

odst. 7 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby. V žádosti podle věty první se uvádí, 

kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup podle § 16 odst. 7 zákona o důchodovém 

pojištění týkat.  
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 (4) (3) V žádosti o přiznání starobního důchodu je občan povinen uvést, zda byl nebo 

nebyl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření, pokud starobní důchod má být 

přiznán ode dne, který spadá do období před 1. lednem 2022.  

  

 
*** 

§ 86 

 

Rozhodnutí 

 

  

 (1) Rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění se vydává písemně, pokud se dále 

nestanoví jinak. Při vyhotovení rozhodnutí s použitím automatizované výpočetní techniky může 

být rozhodnutí vydáno v mezinárodní abecedě s předtištěným razítkem orgánu sociálního 

zabezpečení a jménem, příjmením a funkcí zaměstnance odpovědného za vydání rozhodnutí.  

  

 (2) Písemné rozhodnutí se nevydává, jde-li o hromadné zvyšování vyplácených dávek 

důchodového pojištění; v těchto případech obdrží občan písemné oznámení o zvýšení těchto 

dávek. V případě nesouhlasu s postupem uvedeným ve větě první lze podat do 60 dnů po splátce 

dávky důchodového pojištění, od které byla provedena změna její výše, orgánu sociálního 

zabezpečení, který oznámení zaslal, písemnou žádost o vydání rozhodnutí o zvýšení dávky; 

orgán sociálního zabezpečení vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu byla tato žádost doručena, 

rozhodnutí o úpravě dávky důchodového pojištění provedené podle věty první.  

  

 (3) Orgán rozhodující o invalidním důchodu uvádí v rozhodnutí vždy, o jaký stupeň 

invalidity se jedná, den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, 

procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce, a činí-li pokles pracovní schopnosti 

aspoň 70 %, též údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných 

podmínek, označení orgánu, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnce, a 

datum tohoto posouzení, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, též skutečnost, že 

invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

  

 (4) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního 

zabezpečení písemně požádat o změnu data  

  

a) přiznání důchodu nebo jeho výplaty; takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě 

přiznání téhož důchodu,  

  

b) uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která nebyla 

zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu; takovou žádost může podat pouze jednou po tomtéž 

uvolnění nebo zařízení výplaty;  

 

na základě této žádosti vydá orgán sociálního zabezpečení nové rozhodnutí a současně zruší 

předchozí rozhodnutí.  

  

 (5) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního 

zabezpečení písemně požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) 

zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 7 zákona o důchodovém pojištění 
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za vyloučené doby; na základě této žádosti vydá Česká správa sociálního zabezpečení nové 

rozhodnutí a současně zruší předchozí rozhodnutí. Ustanovení § 83 odst. 3 věty druhé platí zde 

přitom obdobně. Žádost podle věty první lze podat i tehdy, nebyla-li podána žádost podle § 83 

odst. 3 věty první. Žádost podle věty první může oprávněný podat nejvýše dvakrát v případě 

přiznání téhož důchodu; přitom může požádat též o to, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě 

druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby nepovažovaly.  

  

 (6) (5) Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění musí 

obsahovat poučení o možnosti podat námitky, lhůtu, ve které je možné námitky podat, od kterého 

dne se lhůta počítá, kdo o námitkách rozhoduje a u kterého orgánu se námitky podávají; v poučení 

se dále uvádí, kdy námitky nemají odkladný účinek.  

 

 
*** 
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III. Platné znění částí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn 

 
*** 

§ 5b 
 

(1)  Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka určená toto osobou, která činí 

nejméně 50  75 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí 

dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo 

by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických 

osob. Vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu, po kterou vykonávala 

vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, není účastna důchodového pojištění, považuje se za 

daňový základ poměrná část daňového základu; tato část se určí tak, že se daňový základ vydělí 

počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná 

výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla 

aspoň po část měsíce vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné 

výdělečné činnosti a hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely věty druhé nepovažuje 

kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu 

nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského 

pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před 

středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala 

samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc.  

 

(2) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna 

paušální dani, činí součin měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 3 

platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců 

tohoto kalendářního roku, v nichž byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem 

v paušálním režimu. 

 

 (3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí nejméně, vykonávala-li osoba 

samostatně výdělečně činná v kalendářním roce  

  

a) jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího 

základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a platného pro kalendářní rok, za který se 

stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž 

byla hlavní samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce. Do 

tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní 

měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost 

měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého 

ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním 

měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba 

samostatně výdělečně činná vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, pokud 

výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc,  

  

b) jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu výkonu této činnosti je účastna 

důchodového pojištění, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného 
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podle § 14 odst. 5 věty druhé a platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací 

základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla vedlejší 

samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce. Do tohoto 

počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc 

osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost 

měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého 

ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; kalendářním 

měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou osoba 

samostatně výdělečně činná vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud 

výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc. U poživatele starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely tohoto zákona dobou, po kterou 

tento poživatel měl nárok na výplatu nemocenského z nemocenského pojištění osob 

samostatně výdělečně činných, rozumí též doba dočasné pracovní neschopnosti po uplynutí 

podpůrčí doby pro poskytování nemocenského stanovené předpisy nemocenského pojištění,  

  

c) hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu 

výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účastna důchodového pojištění, součet dílčího 

vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a dílčího vyměřovacího základu 

z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebo součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní 

samostatné výdělečné činnosti a poměrné části vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší 

samostatné výdělečné činnosti; přitom za nejnižší vyměřovací základ se považuje vyšší z těchto 

součtů. Dílčí vyměřovací základ z hlavní samostatné výdělečné činnosti se zjistí jako součin 

nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a počtu 

kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána hlavní samostatná 

výdělečná činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce 

uvedené v písmenu a) větě druhé. Dílčí vyměřovací základ z vedlejší samostatné výdělečné 

činnosti se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 

14 odst. 5 věty druhé a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla 

vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců se 

nezahrnují kalendářní měsíce uvedené v písmenu b) větě druhé a třetí. Poměrná část 

vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se určí procentní 

sazbou uvedenou v odstavci 1 větě první tak, že se daňový základ dosažený v kalendářním roce 

vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná 

výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla 

aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost; ustanovení odstavce 

1 věty třetí platí zde obdobně.  

  

 (4) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 

nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. 

Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o 

nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění58a). Maximální 

měsíční základ však nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z vyměřovacího 

základu určeného nebo vypočteného podle § 5b odst. 1 za kalendářní rok na naposledy podaném 

přehledu podle § 15 připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla 

vykonávána samostatná výdělečná činnost; věta druhá platí i zde. Maximální měsíční základ 

stanovený podle věty třetí platí od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled 

podle § 15 odst. 1 za předchozí kalendářní rok, do měsíce v následujícím kalendářním roce, v 

němž byl nebo měl být podán tento přehled; pokud je podle tohoto přehledu podaného v 

                                                           
58a) § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb. 
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následujícím kalendářním roce maximální měsíční základ vyšší než dosavadní maximální 

měsíční základ, platí maximální měsíční základ podle tohoto přehledu již od měsíce, v němž byl 

podán tento přehled. Pokud byl přehled podle § 15 odst. 1 podán opožděně, stanoví se měsíční 

základ za měsíc, který následuje po měsíci, v němž měl být tento přehled podán, do měsíce, v 

němž byl tento přehled podán, ve výši dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů o 

nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. K přehledu podle § 

15 podanému za kalendářní rok před více než 3 roky před kalendářním rokem, v němž se pojistné 

na nemocenské pojištění platí, se nepřihlíží. Nelze-li maximální měsíční základ stanovit podle 

věty třetí, činí maximální měsíční základ polovinu průměrné mzdy za kalendářní měsíce 

kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila výkon samostatné 

výdělečné činnosti, a v následujícím kalendářním roce za kalendářní měsíce končící kalendářním 

měsícem, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1. Při doplacení pojistného na 

nemocenské pojištění podle § 14c odst. 5 se pojistné na nemocenské pojištění stanoví z měsíčního 

základu určeného ve výši dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění 

pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pokud v kalendářním roce, v němž osoba 

samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ji nevykonávala aspoň ve 

4 kalendářních měsících, určuje si v následujícím kalendářním roce měsíční základ tak, jako by 

v tomto roce samostatnou výdělečnou činnost zahájila; takto se postupuje ještě v kalendářním 

roce následujícím po kalendářním roce uvedeném v části věty před středníkem, a to až do 

kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná podala nebo měla podat přehled 

podle § 15 odst. 1. Měsíční základ osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem 

v paušálním režimu, nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o 

nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění a vyšší než měsíční 

vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu. 

  
*** 

 

§ 14 
 

 (1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy na 

pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 z měsíčního 

vyměřovacího základu.  

  

 (2) U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou 

činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50  75 

% z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá 

na 1 kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána samostatná 

výdělečná činnost.  

  

 (3) U osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, činí 

výše měsíčního vyměřovacího základu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu podle 

odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %.      

  

 (4) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž 

byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem 

ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a 

udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku 

do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána 

žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o 
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jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru 

na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná 

činnost.  

  

 (5) Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní 

samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25  40 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací 

základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu 

samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (§ 13a odst. 

7 a 8) činí nejméně 10  15 % průměrné mzdy. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná 

byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně 

činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v platnosti v 

následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán 

přehled podle § 15 odst. 1.  

  

 (6) Za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být podán 

přehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu 

základu stanovenému podle odstavců 2 až 5 platí do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl 

být takový přehled podán v dalším kalendářním roce. Pokud je podle tohoto přehledu měsíční 

vyměřovací základ nižší než dosavadní měsíční vyměřovací základ, platí tento nižší měsíční 

vyměřovací základ podle tohoto přehledu již za kalendářní měsíc, v němž byl podán tento 

přehled.  

  

 (7) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 

rozhodnout, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistné v období 

uvedeném v odstavci 4, pokud v důsledku poklesu příjmů stanoveného obdobně podle odstavce 

4 by této osobě samostatně výdělečně činné v tomto období nevznikla účast na důchodovém 

pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění.  

  

 (8) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc 

osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v 

mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně 

činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po 

kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud 

výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc.  

  

 (9) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající částce měsíčního 

vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2 až 5.  

  

 (10) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo 

platila-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na pojistné za kalendářní rok, ve kterém není 

účastna důchodového pojištění, jedná se o přeplatek na pojistném na důchodové pojištění.  

  

 (11) Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na důchodové 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší záloh na 

pojistné zaplacených za rozhodné období.  

  

 (12) Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MSUHZ)


