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Starobní důchod – právní úprava 

 podmínky nároku na důchod, způsob výpočtu důchodu - zákon č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 procesní úkony (uplatnění žádosti, výplata důchodu, příjemce dávky…) 

– zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
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Starobní důchod – podmínky nároku 

 splnění důchodového věku  

 splnění podmínky potřebné doby pojištění 

 starobní důchod je možné přiznat od momentu, kdy jsou splněny obě 

podmínky  
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Důchodový věk 

 do 31.12.1995 muži v 60 letech, ženy v 53 – 57 letech podle počtu 

vychovaných dětí 

 od 1.1.1996 postupné prodlužování důchodového věku 

 nová právní úprava od 1.1.2018 – „zastropování“ důchodového věku v 

65 letech s možností změny s ohledem na demografický vývoj ve 

společnosti. Poprvé se uplatní pro všechny od ročníku narození 1971, 

do té doby postupné prodlužování (až do 65 let)  
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Potřebná doba pojištění 

 odvíjí se od roku, ve kterém žadatel dosáhne důchodového věku 

 do 31.12.2009 bylo třeba získat 25 roků  

 od 1.1.2010 postupné prodlužování  

 od 1.1.2019 bude třeba získat 35 roků pojištění (v letošním roce 34 

roků pojištění)  
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Splnění důchodového věku nelze ovlivnit, splnění 

podmínky potřebné doby pojištění do určité míry ano 

 doby pojištění eviduje  

Česká správa sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ) 

Křížová 25 

225 08  Praha 5  

 užitečné informace na webu ČSSZ – www.cssz.cz/důchodové pojištění 
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http://www.cssz.cz/důchodovépojištění


Jak ovlivnit splnění podmínky potřebné doby pojištění 

 pravidelně si kontrolovat, zda mám v evidenci ČSSZ evidované všechny 

doby pojištění – informativní osobní list důchodového pojištění má 

právo každý požádat na ČSSZ 1x za rok  

 než mám zkontrolováno, zda je doba pojištění v evidenci ČSSZ, 

opatrovat doklady o zaměstnání, zejména kopie evidenčních listů 

 nepracovat tzv. na černo a nenechat si vyplácet část příjmů 

„neoficiálně“ 
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Co ovlivňuje výši důchodu 

 počet získaných roků pojištění – čím víc roků pojištění nad základní 

podmínku, tím vyšší důchod. Přihlíží se k době pojištění a náhradní 

době pojištění. 

 výše vyměřovacích základů (hrubých výdělků) – započítávají se hrubé 

výdělky a vyměřovací základy od roku 1986 do přiznání důchodu, od 

ročníku narození 1968 se budou započítávat hrubé výdělky a 

vyměřovací základy od 18 let věku do přiznání důchodu 
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Co jsou doby pojištění a náhradní doby pojištění 

 doby pojištění jsou doby, za které je odvedeno pojistné (např. 

zaměstnání, výkon činnosti osoby samostatně výdělečně činné, 

dobrovolné důchodové pojištění) 

 náhradní doby pojištění jsou doby, za které není odváděno pojistné a 

přesto jsou v omezeném rozsahu hodnoceny (např. doba evidence na 

úřadu práce, doba studia, doba péče o dítě nebo o osobu závislou na 

pomoci jiné osoby, doba pobírání invalidního důchodu III. stupně) 
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Správné je k informacím o budoucích důchodových 

nárocích přistupovat aktivně. Nečekat, že informace 

za mnou přijde, ale zajímat se o vše, co souvisí s mými 

důchodovými nároky. Sledovat webové stránky ČSSZ, 

osobně se informovat na okresní správě sociálního 

zabezpečení o otázkách, ve kterých nemám jasno.   
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