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1. Pro koho je eBook určený?  

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. 
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Základní informace:  

           

 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 
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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     
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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 
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2. Doporučení pro klienta - shrnutí:  

 
1. Hlídat si dobu pojištění a zbytečně nepřipouštět neevidované doby; v případě jakéhokoliv přerušení výdělečné činnosti se vždy  

neprodleně zaevidovat na úřadu práce.  
 

2. Doplnit chybějící doklady o studiích (středoškolském i vysokoškolském) a ověřené kopie (maturitního vysvědčení, VŠ diplomu, 
případně potvrzení o přerušení a pokračování VŠ studia, kopie rodných listů dětí) zaslat na ČSSZ do Prahy s žádostí o doplnění do 
evidence ČSSZ; bude mu obratem zaslán nový IOLDP (vyhnout se OSSZ).  

 
3. Společně s finančním poradcem provést finanční analýzu a najít optimální řešení přípravy na penzi, jak v oblasti I., tak i II I. 

důchodového pilíře; zvážit i možnost navýšení plateb na důchodové pojištění.  
 

4. Sledovat vývoj důchodového pojištění, nechávat si pravidelně (alespoň každý druhý rok) zasílat IOLDP a v průběhu dalších let 
eventuálně požádat o aktualizaci Zprávy o aktuálním stavu důchodového pojištění.  

 
5. O důchod (ať řádný nebo předčasný) požádat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého bude přiznání důchodu klientem 

požadováno. O řádný starobní důchod lze žádat i zpětně, o předčasný starobní důchod nikoliv.  
 

6. Po doručení rozhodnutí o důchodu provést včas jeho kontrolu, aby se dala využít lhůta 30 dnů pro případné požádání o změnu 
data přiznání důchodu. Může se s žádostí o kontrolu rozhodnutí o důchodu obrátit na finančního poradce, který mu zprostředkoval 
vypracování této zprávy.  
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Vážení čtenáři, za celý tým ČPS Vám děkuji, že jste si přečetli tento eBook. Věřím, že Vám vnesl trochu světla do této problematiky a pomohl Vám 

vyjasnit některé náležitosti, které před důchodem řešíte, nebo řešit budete. Nebojte se na mě kdykoliv obrátit se svými dotazy. Nyní je už jen na 

Vás, pro jakou možnost se v předdůchodovém věku rozhodnete. 

 Pokud si však stále nejste jistí, jakou z možností zvolit, jak si vypracovat potřebné výpočty, kde a jak zažádat o potřebné dokumenty, jak správně 

připravit žádost o starobní důchod a následně ji řádně podat a hlavně – jaká bude výše Vašeho důchodu a jak dosáhnout té nejvyšší možné, 

doporučujeme Vám konzultaci. 

 

© 2020 Česká penzijní správa, Radim Běčák  
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