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DDŮŮCHODOVCHODOVÉÉ POJIPOJIŠŠTTĚĚNNÍÍ



Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění

Systém důchodového pojištění řeší takové
životní situace, jako je stáří, invalidita          
a úmrtí živitele.

Plátci pojistného mají nárok na vyplácení
dávek z důchodového pojištění podle 
zákona.

Druhy dávek – starobní, invalidní
a pozůstalostní důchody (celkem 7 druhů
důchodů).



Základní principy důchodového pojištění

Účast je povinná – všechny ekonomicky aktivní osoby
Jednotná úprava – pro nárok a výpočet dávek
Obligatornost dávek – nárok na dávky vzniká splněním 
zákonných podmínek
Garance státu – výdaje na důchody jsou součástí SR
Solidarita – mezipříjmová a mezigenerační
Zásluhovost – výše důchodu se počítá na základě
odvedených částek pojištění
Dynamičnost – konstrukce výpočtu důchodu reaguje na 
vývoj ekonomiky
Sociální princip – existence náhradních dob
Ochrana práv – dříve nabyté nároky zůstávají v platnosti
Soudní ochrana – soudní přezkum



Český důchodový systém

Tři pilíře
1. Pilíř – průběžný pilíř, do kterého občané

odvádějí příspěvek na důchodové spoření
povinně

2. Pilíř – kapitálový pilíř, individuální účty mají
občané v penzijních fondech, vstupuje se 
dobrovolně, ale nevratně

3. Pilíř - dobrovolné penzijní připojištění se 
státním příspěvkem   a daňovým 
zvýhodněním

V EU se uplatňuje ještě jeden pilíř – zaměstnavatelské
penzijní systémy (u nás neexistují)



Druhy důchodů

Přímé, týkají se pojištěné osoby
◦ Starobní (včetně předčasného)
◦ Invalidní (první, druhý a třetí stupeň)
Nepřímé
◦ Pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí)

Složky důchodu

Základní výměra – pevná částka stejná pro všechny 
druhy důchodů
Procentní výměra 
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