
 

 

Starobní důchod  





STAROBNÍ DŮCHOD (zkr. SD) 

 Nárok na starobní důchod 

 

 Pojištěnec má nárok na starobní důchod, 

jestliže získal potřebnou dobu pojištění a  

dosáhl stanoveného věku, popř. splňuje 

 další podmínky stanovené v zákoně. 

 

 



Doba pojištění 

 Dobou pojištění je doba účasti osob na pojištění 
u osob uvedených v zákoně (i dobrovolně 
účastných). 

 



Náhradní doba pojištění 

 Do doby pojištění se započítává i tzv. náhradní doba 

pojištění (§ 5 zákona o důchodovém pojištění), avšak 

pouze v rozsahu 80 %, pokud jde o: 

 dobu studia (studium probíhající po 31. prosinci 2009 se 

však již za náhradní dobu pojištění nepovažuje) 

 dobu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeči 

o zaměstnání, jestliže náleží podpora v nezaměstnanosti 

nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu tří let také 

doba, kdy uvedené dávky nenáleží s tím, že před 

dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu 

nejvýše 1 roku, 

 



Náhradní doba pojištění 

 doby, po které jsou osoby se zdravotním postižením 

zařazené v teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 

 doba výkonu civilní služby a 

 doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně (před 1. lednem 2010 doba pobírání plného 

invalidního důchodu). 

 



DŮCHODOVÝ VĚK (jde-li o pojištěnce 

narozené před rokem 1936) 

 Důchodový věk činí 

 u mužů 60 let, 

 u žen  

 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 

 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 

 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 

 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 

 57 let. 



DŮCHODOVÝ VĚK  
(pozn. u pojištěnců narozených v letech 1936 – 1968 –  

viz tabulka) 

 U pojištěnců narozených po roce 1968 činí 

důchodový věk 

 u mužů 65 let, 

 u žen  

 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti, 

 63 let, pokud vychovaly 3 děti, 

 64 let, pokud vychovaly 2 děti, 

 65 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě nebo 

bezdětné. 

 



Postupné prodlužování doby 

pojištění – od 1.1.2010 

 Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění 

nejméně 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na 

starobní důchod před rokem 2010, 

 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, 

 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 

 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, 

 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, 

 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, 

 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, 

 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, 

 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, 

 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, 

 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018. 

 



Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud 

nesplnil podmínky uvedené v předchozí tab., také 

tehdy, jestliže získal dobu pojištění nejméně 

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

 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, 

 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, 

 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, 

 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, 

 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. 

 



U pojištěnců, kteří dosáhnou věkových 

hranic (viz předcházející odstavec) 

v období od 1.1.1996 do 31.12.2012, se 

důchodový věk stanoví tak, že ke 

kalendářnímu měsíci, ve kterém 

pojištěnec dosáhl této hranice, se 

přičítají u  mužů dva kalendářní 

měsíce a u žen čtyři kalendářní 

měsíce.  



Výše starobního důchodu 

 Výše základní výměry: 2 170,- Kč měsíčně 

(platí od 1.8.2008). 

 Výše procentní výměry 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.  

 Výše procentní výměry SD činí nejméně 

770,- Kč měsíčně. 


