
INVALIDNÍ DŮCHOD 





 

  

PODMÍNKY NÁROKU NA INVALIDNÍ DŮCHOD 

 

 Pojištěnec  má nárok na invalidní důchod, jestliže 

nedosáhl věku 65 let a stal se: 

  

    a)  invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, 

pokud nesplnil ke dni vzniku  invalidity  podmínky  

nároku  na  starobní  důchod, 

 

    b) invalidním následkem pracovního úrazu. 

 

 



POSUZOVÁNÍ INVALIDITY 

 Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního  stavu  nastal pokles jeho 
pracovní schopnosti nejméně o 35 %  

 

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 

  

    a)  nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o 
invaliditu I. stupně, 

 

    b)  nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o 
invaliditu II. stupně, 

 

    c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně. 

 

 



PRACOVNÍ SCHOPNOST 

 Pracovní  schopností  se  rozumí  schopnost  

pojištěnce  vykonávat výdělečnou  činnost  

odpovídající  jeho  tělesným, smyslovým a 

duševním schopnostem,  s  přihlédnutím  k  

dosaženému  vzdělání,  zkušenostem  a znalostem   

a   předchozím   výdělečným  činnostem.  



POKLES PRACOVNÍ SCHOPNOSTI 

 Poklesem  pracovní schopnosti  se  rozumí pokles 

schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v 

důsledku  omezení  tělesných,  smyslových  a  

duševních  schopností  ve srovnání  se  stavem,  

který  byl  u pojištěnce před vznikem dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. 

 



 

 

POTŘEBNÁ DOBA POJIŠTĚNÍ PRO NÁROK NA 

INVALIDNÍ DŮCHOD ČINÍ U POJIŠTĚNCE VE VĚKU 

   a) do 20 let méně než jeden rok, 

 

    b) od 20 let do 22 let jeden rok, 

 

    c) od 22 let do 24 let dva roky, 

  

    d) od 24 let do 26 let tři roky, 

 

    e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 

 

    f) nad 28 let pět roků. 

 



ROZHODNÉ OBDOBÍ 

 Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní 

důchod se zjišťuje z období  před  vznikem  

invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let,  z  

posledních  deseti  roků před vznikem invalidity. U 

pojištěnce staršího  38  let  se  podmínka  potřebné  

doby  pojištění pro nárok na invalidní  důchod 

považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána 

v období  posledních  20  let  před  vznikem  

invalidity;  potřebná  doba pojištění  činí  přitom  10  

roků. 

 

 



VÝŠE INVALIDNÍHO DŮCHODU 

  Výše základní výměry invalidního důchodu činí 2170 
Kč měsíčně. 

  

   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 I. stupně, 

  

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

 

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

 



INVALIDNÍ DŮCHOD A JEHO VÝŠE V 

MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH 

 Na  invalidní  důchod  pro  invaliditu třetího stupně 

má nárok též osoba,  která dosáhla aspoň 18 let 

věku, má trvalý pobyt na území České republiky  a  

je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato 

invalidita  vznikla  před  dosažením  18  let  věku a 

tato osoba nebyla účastna  pojištění  po  potřebnou  

dobu. 

 



VÝPOČET INVALIDNÍHO DŮCHODU V 

MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH 

 Výše procentní výměry invalidního důchodu činí   

měsíčně  45  %  výpočtového  základu;  pro  účely  

stanovení výpočtového  základu  se za osobní 

vyměřovací základ považuje všeobecný 

vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku 

přiznání invalidního důchodu, vynásobený 

přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto  

všeobecného  vyměřovacího  základu. 

 



INVALIDNÍ DŮCHODSTAROBNÍ DŮCHOD 

 Dosáhne-li poživatel věku  65  let;  vzniká mu nárok 

na starobní důchod. 

 


