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1. Prohlášení 

Tento eBook je informativním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování eBooku třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. 

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto 

eBooku a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze na Vás a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. 
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Než se začtete do e-Booku, tak vám zasílám výňatek z naší důchodové zprávy. Jestli vás tyto čísla zaujala můžete si svou osobní 

zprávu objednat ZDE 

Vyňatek důchodové zprávy?  

Pro občany, kteří se nacházejí v aktivním věku. 

Jste čtenář, pro kterého je předdůchodové období buď aktuální nebo je to minimálně téma, o které se začínáte aktivně zajímat.   

Pro správný výpočet výše důchodu bude nutné doložit všechny doklady o evidované době, ale i ty, co ČSSZ (Česká Správa 
Sociálního Zabezpečení) neobdržela k zaevidování. Bez doložení všech dokumentů, které prokazují dobu pojištění, může dojít k nižší 
výplatě penze (invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký důchod.  

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí bude správné stanovení data odchodu do důchodu. Datum odchodu do důchodu by se mělo 
naplánovat až po důkladném přepočtení pojistné doby, abychom předešli zbytečným finančním ztrátám, které mohou být trvalé. 
 

1.1 Zadání a požadavky klienta:  

a) Provést kontrolu dosavadní doby pojištění evidované ČSZZ a v případě nezaznamenaných dob pojištění nebo náhradních dob 
pojištění je do přehledu doplnit a poradit, jak postupovat při jejich prokazovaní. 
 

b) Provést kontrolní orientační výpočet starobního důchodu na úrovni roku 2019 z vyměřovacích základů do roku 2018 a pro 
potenciální celkovou dobu pojištění.  

 
c) Provést odhad vývoje výše důchodu do doby dosažení důchodového věku. 

 
d) Spočítat, zda a jak se mu zvýší důchod v případě dobrovolného zvýšení plateb důchodového pojištění. 

 
e) Navrhnout další kroky nebo opatření, které by vedly k udržení výše důchodu nebo k jeho zvýšení, pokud to bude reálné.  

 
f) Poradit, jak nejlépe překlenout dobu do nároku na důchod. 

 

http://www.penze.info/
mailto:info@penze.info
https://penze.info/vzor-produktu/
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Základní informace:   Vaše Jméno 
           

 Narození klienta: ……………………………………………………………………………………………………............ 04.01.1960 

        

  Měsíční příjem,  Zaměstnanec 46 907 Kč 

        

   Důchodový věk činí 64 let a 2 měsíce 

   pokud byla získána doba pojištění minimálně 35 let, nárok na starobní důchod vznikne 04.03.2024 

   nebo 30 let poj. bez náhradních dob pojištění.  Nárok na starobní důchod taky vznikne  04.03.2029 

     

   pokud byla získána doba pojištění kratší než 35 let, ale nejméně  20 let pojištění  nebo 15 let pojištění 
bez náhradních dob pojištění.  

                

  Možnost odchodu do tzv. předčasného starobního důchodu   

  podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb.…......................................................................... 04.01.2020 

      

  Možnost odchodu do předdůchodu v 59 letech,…..…………………..........……………………. 04.01.2020 

                

 Začátek rozhodného období se započtenými příjmy pro výpočet důchodu dne……               1.1.1986 

                

 Konec rozhodného období: dne………………………………………………………………………...........  31.12.2023 

                

 Délka rozhodného období:………………………………………………………………………………….…….  38 

http://www.penze.info/
mailto:info@penze.info
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1.2 Doba pojištění dle IOLDP: 

1.3 (Informativní osobní list důchodového pojištění (dále jen IOLDP) obsahuje údaje o dobách pojištění (zaměstnání), případně náhradních 

dobách pojištění založených v evidenci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a od roku 1986 také přehled vyměřovacích 

základů (hrubých výdělků) a tzv. vyloučených dob. Zároveň obsahuje údaje o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, které 

nejsou uložené v evidenci ČSSZ. 

 
 Některé doklady o náhradních dobách pojištění, např. doklady o studiu, péči o dítě a vojenské službě, ČSSZ neeviduje. Tyto 
doklady se předkládají až při podání žádosti o důchod na příslušné okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního 
zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu. O způsobu hodnocení náhradních dob pojištění bude rozhodnuto v rámci 

důchodového řízení).  
 

 

Přehled dob pojištění je v IOLDP evidován: od  01.09.1975 do 31.12.2019  

      01.09.1975     bylo klientovi 15 roků a dnů 244 
            

Evidovaná doba pojištění do: 31.12.2019   dnů       15 553         44     roků a dnů       133     
            

Evidovaná náhradní doba pojištění:  31.12.2019   dnů         1 678           4     dnů       218     
            

Doby neevidované + 
nezaznamenané do 

31.12.2019   dnů       13 969         38     rok a dnů          99     

 

 

 

http://www.penze.info/
mailto:info@penze.info
https://www.mpsv.cz/cs/9310
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Zjištěné nedostatky 
           

  

Neevidovaná a nezapočtená doba do 31. 12. 2018 činí:  13 969 dnů,tj.  38 rok a 99 dnů 

       

Doba pojištění se počítá od ukončení povinné školní docházky (9 letá povinná Š.D. od 1. 9. 1975)  

Doporučení pro klienta            

Provedena kontrola důchodového pojištění klienta       

Dodržení stanoveného dne požádání o důchod, ke dni    04.03.2024  
Doplnění neevidovaných a nezaznamenané doby, tak aby se neevidovaná doba  snížila 
na 0 dnů,tj.  0 rok a 0 dnů 

Do 55 let může být klient evidován na ÚP jako uchaz. uchazeč o zaměstnání. (80%) max. 1 rok  z této doby již klient vyčerpal 0 dnů 

Nad 55 let může být klient evidován na ÚP jako uchaz. uchazeč o zaměstnání. (80%) max. 2 roky  z této doby již klient vyčerpal 0 dnů 

Doplnění studia, péče o dítě se zaslání na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5   

Přínos pro klienta            

Klientovi se snížila neevidovaná a nezaznamenaná doba o  13969 dnů 

Stanovení doby odchodu do důchodu na     04.03.2024  

Klientovi nebyl navýšen starobní důchod z původní vypočtené dávky  6 591 Kč  na 18 106 Kč  

Finanční rozdíl je     11 515 Kč  

Jestliže by klient pobíral důchod 20 roků, nevyplacená částky by byla ve výši bez valorizace   2 763 600 Kč  

Doplnění neevidované nezaznamenané doby a upřesnění doby MD, tím zvýšení % výměry  0  dnů,tj.  0  rok 
 

TAK BY MOHLA VYPADAT VAŠE DŮCHDOVÁ ZPRÁVA. A TO VÁM TAM PŘIDÁME JEŠTĚ INFORMACE A VÝPOČTY O JAK 

PŘEKLENOUT DOBU PŘED DŮCODEM. 

http://www.penze.info/
mailto:info@penze.info


1. Úvod 

Proč čtete tyhle řádky? 

Jedná se o každého z nás. Jako občané České Republiky odvádíme do sociálního 
systému každý až 100 000 ročně. 

Stát takhle vybere na povinných platbách až 400 miliard korun ročně, které jsou 
součástí státního rozpočtu. 

Slepě státu věříme, že v případě čerpání důchodu (starobního, vdovského, 
vdoveckého, sirotčího, invalidního) dostaneme přesně vyměřenou částku, na kterou 
máme nárok. 
Realita je však bohužel jiná. 

Vypracovali jsme pro Vás tento eBook, který Vám dokonale pomůže se zorientovat 

nepřehledném důchodovém systému. I vy tak můžete čerpat z našeho know-how a 

zkušeností. 
Důchody v České republice dělíme na starobní, předčasný starobní, invalidní, 

pozůstalostní důchody, kterými jsou vdovský, vdovecký a sirotčí a na "předdůchody". 

V tomto eBooku se dozvíte, že tento systém nefunguje zdaleka tak přívětivě, jak byste 

si mohli myslet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den. 

Jmenuji se Radim Běčák 

a jsem zakladatelem portálu ČPS. 

 

Jsem také odpovědnou a kontaktní 

osobou pro obchodní záležitosti 

 

České Penzijní Správy. 

http://www.penze.ceska-sprava.cz/
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Důchodový systém v ČR a přínos naší společnosti 

Výplaty ze sociálního důchodového systému se dělí na invalidní, starobní, sirotčí, vdovské a vdovecké. Tento systém se nazývá 
státní penze, tzv. 1 pilíř. Vedle tohoto pilíře ještě stojí tzv. 3 pilíř. (doplňkové penzijní spoření) 

• 1. pilíř – povinně placené odvody 
o sociální pojištění 
o Pilíř, o který se vůbec nezajímáme  

• 3. pilíř - dobrovolně odkládané peníze (spoření) 
o doplňkové penzijní spoření, životní spoření, investice 
o pilíř, ze kterého se snažíme získat každé procento navíc 

A jaká je realita? 

V 1. pilíři je průměrná výše důchodu 11 745 Kč x 12 měsíců x cca 20 let (průměrná doba strávená v důchodu) a nebo až do konce 
života. Při průměrné době strávené v důchodu, tedy 20 let, bude čerpána částka celkově 2 818 800,- Kč. 

Ve 3. pilíři máme průměrně dohromady všichni naspořeno pouhých 77 000,- Kč. 

Pokud by 3. pilíř měl být jediným příjmem v penzi, tak nám tato částka vydrží pouze na cca 7 měsíců! 

Otázka tedy zní, proč se nestaráme o první pilíř, který nám bude v důchodu hlavním příjmem? 

Výplaty důchodů ze sociálního systému jsou vypláceny různě, někdo může mít i dojem, že špatně. Důvodů může být několik, ale je 
potřeba si uvědomit, že ČSSZ vypočítává jednotlivé výše důchodů každému občanovi této země individuálně, dle doložených 

podkladů. 

 

 

 

www.penze.ceska-sprava.cz
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Zásadní rozdíly mohou být způsobeny například tím, že jsme 
během aktivního života udělali špatná rozhodnutí, která následně 
vedla ke snížení vyplácené výše důchodu. 

• Důvody mohou být následující: 
o Neevidované doby 
o Neevidovaná doba studia 
o Špatné nastavení odvodů do sociálního systému 
o Špatně stanovené datum odchodu do důchodu 
o Souběh pojištění 
o Nezaevidované doby na ČSSZ 
o Doba strávená na Úřadu Práce 
o a mnoho dalších důvodů... 

 

MODELOVÝ PŘÍKLAD 
 

(Výši vdovského a sirotčího důchodu lze vypočítat na základě invalidního důchodu 3. stupně 
nebo starobního důchodu, na který by měl manžel nárok v době smrti.  
Výpočet příkladu je proveden z výše starobního důchodu 13 808,- Kč.) 
 
Po smrti manžela, který měl dvě děti ve věku 10 let, byl rodině přiznán sirotčí důchod ve výši 6 
574,- Kč na každé dítě a manželce byl přiznán vdovský důchod ve výši 7 580,- Kč. Rodině 
byla tedy dohromady přiznána částka 20 728,- Kč. 

Po důkladné analýze však dojdeme k jinému výsledku. Takovému, že každé dítě má ve 
skutečnosti nárok na 7 054,- Kč, (dohromady 14 108,- Kč) a manželka má nárok na vdovský 
důchod ve výši 8 179,- Kč. Dohromady má tedy rodina nárok na 22 287,- Kč. 

Rozdíl, o který tak rodina měsíčně přicházela jen na sirotčích dávkách, byl 1 559,- Kč, a 
protože by děti mohly pobírat sirotčí důchod až do svých 26 let, pokud by studovaly, měly by 
tak nárok ještě na 16 let pobírání sirotčího důchodu. 

Pokud by nebyla provedena důkladná analýza, přišla by tato rodina dohromady o částku 299 
328,- Kč za 16 let, což je pro běžnou rodinu, která přišla o otce, jistě nemalá částka, na kterou 
samozřejmě tato rodina měla nárok a pouze jen nevěděla, že při žádosti o sirotčí důchod 
udělala pár chyb, které následně vedly k zásadnímu snížení vyplácené částky těchto dávek. 

 

Toto téma se dotýká každého z nás, i když si myslíme, že do důchodu máme ještě daleko. Až jednou budeme odkázáni na sociální 
dávky, veškerá naše pozitivní, ale i negativní rozhodnutí, učiněná v průběhu našeho aktivního života, budou mít za následek velké 
rozdíly ve výši nám přiznané dávky. 

Tato částka může být velmi rozdílná, protože pokud se do takové situace dostaneme v brzkém věku, může být celková výsledná 
částka rozdílná v řádech statisíců korun. 

Cílem naší společnosti je tedy právě tato složitá problematika. Snažíme se, aby každý občan, který se dostane do takové životní 
situace, ve které bude odkázán na dávky státní sociální podpory, měl všechny potřebné informace k tomu, aby zabránil špatným 
rozhodnutím, rozhodným pro maximální možnou výplatu dávky ze sociálního systému. 

Z našeho know-how a zkušeností můžete čerpat získáním odborných e-booků, které naleznete na našem webovém portálu, nebo si 
můžete rovnou nechat vypracovat tzv. Zprávu o aktuálním stavu důchodového pojištění. 

www.penze.ceska-sprava.cz
mailto:info@ceska-sprava.cz
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3. Shrnutí  

Jak tedy dál? 

Každý z nás by si měl uvědomit, že pokud se s důchodovým systémem v České Republice neseznámí dostatečně, je velmi 

pravděpodobné, že bude ve výsledku pobírat mnohem nižší důchodové dávky, než na které by měl nárok, pokud nebude provedena 

důkladná analýza, je také možné, že do důchodového systému odvádíte vyšší částku, než musíte, což ve výsledku znamená, že 

spoříte na důchod cizím lidem, přitom byste tuto částku navíc mohli spořit například svým dětem. Je opravdu důležité nepodceňovat 

tuto problematiku, protože se můžete dostat i do situací, kdy už bude pozdě cokoliv řešit nebo dokonce zpětně doplácet. 

 

Měli bychom se také všichni zamyslet, jak dobře jsme připraveni na důchod, a to nejen na ten starobní, o který se chybně mnoho 

občanů v nižším věku vůbec nezajímá, ale také na ostatní druhy důchodů. Do životní situace, ve které budeme odkázáni na důchod 

například invalidní nebo sirotčí, se každý z nás bohužel může dostat ze dne na den, nezávisle na věku. Pokud v tu chvíli nebudeme 

na takovou životní situaci řádně připraveni, je velmi pravděpodobné, že budeme zbytečně přicházet o nemalé částky. 

 

Na našem portálu si každý z nás dokáže najít svou skupinu, do které jako občan patří a následně si tam může přečíst, co přesně se 

týká konkrétně jeho. Zákon o důchodovém pojištění je velmi problematický, ale ne nečitelný a je potřeba se s tímto zákonem 

seznámit a přesně tak vědět, co se dá v různých situacích dělat, abychom zbytečně nepřicházeli o poměrnou část důchodu nebo 

hůře, abychom svými nadměrnými odvody do tohoto systému neplatili důchod cizím lidem, které ani neznáme.  

  

https://penze.info/
mailto:info@penze.info
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Věříme, že jsme Vám tímto eBookem pomohli a předali Vám potřebné informace, abyste o důchodové problematice začali vážně 

přemýšlet a abyste se zároveň mohli svobodně rozhodnout, jak dále postupovat. Na našem portálu máte možnost získat exkluzivní 

odborné eBooky, které už jsou zaměřeny na konkrétní skupiny občanů, ve kterých už se nacházejí odborné informace a praktické 

pokyny, jak postupovat v případě, že si chcete zajistit maximální možnou výši svého důchodu. Postup k reálnému výsledku však není 

vůbec jednoduchý a je třeba věnovat zvýšenou pozornost spoustě faktorů. 

Máte také možnost nechat si vypracovat odbornou zprávu, tzv. "Zprávu o aktuálním stavu důchodového pojištění klienta", která je 

našim hlavním know-how a komplexně řeší veškeré otázky ohledně všech druhů důchodu, individuálně, každému z našich klientů na 

míru. Postup jejího vypracování, včetně všech výpočtů, je poměrně složitý a probíhá ve lhůtě do 30 dní od poskytnutí všech 

potřebných podkladů klientem. Výsledkem této zprávy je dokonalá příprava našich klientů na veškeré životní situace, které mohou 

nastat, tedy na všechny typy důchodů, včetně důležitých modelových příkladů, dále pak doplnění veškerých podkladů pro ČSSZ 

abyste dosáhli maximální možné výše důchodu a podání žádosti učinili správně, protože chyby v samotné žádosti o důchod mají na 

jeho výši negativní vliv. Průměrný přínos našeho klienta je pak 423 000 Kč za dobu strávenou na důchodě! 

Všichni máme pouze dvě možnosti. Buď budeme slepě věřit státu, že se o nás postará, a pak se budeme divit, jak nízký důchod 

máme, nebo si zajistíme maximální možnou výši důchodu, na kterou máme všichni nárok dle svých celoživotních odvodů do systému 

sociálního zabezpečení, ať už svépomocí, nebo s podporou nás, České Penzijní Správy. 

 

https://penze.info/
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4. Závěr  

Děkujeme Vám za pozornost! 

Prosíme, pokud Vám cokoliv není jasné, případně pokud máte jakékoliv otázky 

nebo připomínky, nebojte se nás kontaktovat. 

 

Můžete také navštívit naši bezplatnou důchodovou poradnu, kterou najdete na 

našem webu. 

 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu na info@penze.info  

 

Přejeme Vám mnoho životních úspěchů a 

nezapomeňte – co si nepohlídáte, to nemáte! 

Za Českou Penzijní Správu 

Radim Běčák 

https://penze.info/
mailto:info@penze.info
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