
1 METODICKÉ POKYNY – AD HOC MODUL 2012 
 Přechod do d ůchodu 

 

Základní informace o starobním a vdovském d ůchod u 
Řádný starobní d ůchod  
Jedná se o povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně 
financované (tzv. první pilíř). Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky 
aktivní osoby.  
Pojištěnec má nárok na řádný starobní důchod, jestliže splnil alespoň jednu ze 
zmíněných podmínek: 

a) doba pojištění je nejméně 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik 
nároku na starobní důchod (věk při odchodu do důchodu)  

b) doba pojištění je nejméně 15 let a dosáhl věku aspoň 65 let 
Na základě takto definovaných podmínek je možné, že osoba je již v důchodovém 
věku, ale žádný důchod nepobírá – po stanovenou dobu nesplnila nutnou dobu 
pojištění. Specifické postavení mají ve vztahu ke starobním důchodům invalidní 
důchodci. Osobám s nárokem na invalidní důchod se automaticky při dosažení věku 
65 let mění jejich důchod na starobní, stávají se tím pádem starobními důchodci. Ve 
skutečnosti se jedná o čistě administrativní záležitost, neb se nemění výše důchodu.   
 
Penzijní p řipojišt ění  
Jedná se o penzi, která není vázaná na pracovní aktivitu respondenta. Penzijní 
připojištění je založené na soukromých penzijních fondech či finančních institucích. 
Zaměstnavatel samozřejmě může přispívat zaměstnanci, ale rozhodující je, že sám 
tyto uložené peníze nespravuje. V České republice existuje dle platné legislativy 
pouze třetí pilíř důchodového spoření – penzijní p řipojišt ění. V roce 2012 ještě 
v České republice nebude fungovat druhý pilíř.  
Stěžejní dávka penzijního připojištění je vyplácena doživotně účastníkovi nejdříve při 
dosažení věku 60 let, za předpokladu, že splnil pojištěnou dobu v rozmezí 5  – 10 let. 
Přesnou pojištěnou dobu stanoví konkrétní penzijní fond ve svém penzijním plánu. 
Nelze však zaměňovat výplatu penzijního připojištění při dosažení 60 let 
s výsluhovou penzí. Výsluhová penze může být vyplácena po 15 letech spoření 
a není přímo vázaná na důchodový věk respondenta. U výsluhové penze se navíc 
předpokládá, že osoba i po vyplacení výsluhové penze si nadále platí nebo může 
platit penzijní připojištění. 
 
Vdovský (vdovecký) d ůchod 
Vdovský (vdovecký) důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti 
manžela/manželky. Po uplynutí této doby má vdova (vdovec) nárok na vdovský 
(vdovecký) důchod, jestliže: 

a) pečuje o nezaopatřené dítě 
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby 
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní/m žije 

v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby 
d) je invalidní ve třetím stupni 



e) dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže 
stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší  
(příklad – Vdova paní Nováková se narodil/a v roce 1955. Pro ročník 1955 je 
stanoven důchodový věk pro muže na 63 let a 4 měsíce. Vdova paní 
Nováková bude mít nárok na čerpání vdovského důchodu, až dosáhne věku 
59 let a 4 měsíců). 

 
F1201 - Účast na penzijním p řipojišt ění 
Plátce penzijního připojištění se teprve v okamžiku výplaty rozhoduje o formě výplaty. 
V případě jednorázové výplaty (většina případů v České republice) je nutné dát 
vždy kód 2 (Ne), protože z pohledu metodiky tohoto AHM nepobírá penzi. Kód 1 
(Ano)  lze využít pouze v případě, že se osoba rozhodla výplatu převést do formy 
pravidelných (měsíčních, čtvrtletních, pololetních, ročních) výplat. 
 
F1202 - Nárok na vdovský (vdovecký) d ůchod 
V otázce Duchod je otázka na ostatní typy důchodu pouze doplňková, kdy 
respondent neuvedl jiný typ důchodu. Otázka je proto pouze nabízena, pokud 
respondent v otázce Duchod vyplní, že má status starobního či invalidního 
důchodce. Ve věku 50-69 let, dle platné legislativy na území České republiky, lze 
z ostatních důchodů pobírat pouze vdovský (vdovecký) důchod. 
V případě, že je u šetřené osoby v Tabulce Osob v položce RodStav zjištěno, že se 
jedná    o jeden z následujících kódů: kód 1 (svobodnou)  / kód 2 (vdanou nebo 
ženatou)  / kód 4 (rozvedenou)  osobu, potom bude v otázce F1202 předvyplněn 
kód 2 (Ne). 
 
F1203 - Věk příjemce řádného starobního d ůchodu 
Věk je posuzován bez ohledu na ukon čení pracovní aktivity . V určitých 
případech se může stát, že osoba již měla nárok na výplatu starobního důchodu, ale 
nezažádala o něj z různých důvodů. Respondent se například rozhodl pracovat dále 
vzhledem k nadprůměrnému příjmu v té době. Pro respondenta bylo tudíž výhodnější 
zažádat o důchod až později. V tomto případě je nutné brát věk, kdy respondent 
začal důchod skutečně pobírat.  
Dalším důvodem může být, že osoba včas nepodá žádost o starobní důchod. 
V České republice je ovšem možné žádat o důchod až 5 let zpětně. Zpětně 
vyplácené důchody se proto musí zohlednit při stanovení věku příjemce řádného 
starobního důchodu.   
Ve zcela výjimečných případech mohla osoba čerpat soukromé důchodové spoření, 
ale ještě z rozličných důvodů nepožádala o řádný starobní důchod. V tomto případě 
se vždy posuzuje věk, kdy osoba začala pobírat řádný starobní důchod.   
 
F1204 - Důvod ukon čení pracovní činnosti 
Tato otázka identifikuje hlavní faktor, jenž zapříčinil odchod respondenta 
z pracovního trhu. Otázka se vztahuje k době, kdy respondent opustil svoji poslední 
pracovní pozici.  
Kód 1:  Finanční výhody spjaté s odchodem do důchodu 
Obecně kód zahrnuje případy, kdy by vyšší věk odchodu do důchodu znamenal 
snížení budoucího příjmu z důchodu. Kód zahrnuje i pobídky zaměstnavatelů či 
bonusy, pokud osoba odejde např. do předčasného důchodu. 
Kód 3:  Dosažení věku odchodu do řádného starobního důchodu 



Zmíněný kód lze použít pouze v případě, že osoba dosáhla řádného věku při 
odchodu do starobního důchodu a tento důvod byl hlavní pro ukončení pracovní 
činnosti.  
Kód 4:  Dosažení věku, kdy bylo možné odejít do důchodu 
Kód lze využít v případě, že osoba dosáhla věku, kdy mohla odejít již do důchodu. 
Jedná se například o využití možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu. 
Dále v tomto kódu budou případy, kdy osoba přestala pracovat z důvodu pobírání 
invalidního nebo vdovského (vdoveckého) důchodu.  
Kód 5:  Jiné důvody spojené s ukončením pracovní činnosti 
V rámci tohoto kódu budou případy jako nevhodná pracovní doba, nevhodné 
zdravotní či bezpečnostní podmínky na pracovišti, pracovní stres, na věk 
respondenta příliš zatěžující pracovní povinnosti. 
 
F1205 - Přání zůstat v práci v dob ě ukon čení pracovní činnosti 
Otázka se vztahuje k době ukončení pracovní činnosti, ne k situaci v současné době. 
Přání zůstat v práci vychází z osobních preferencí respondenta bez vazby na 
restrikce ze strany zaměstnavatele v době odchodu z pracovního trhu.  
  
F1206, F1207 - Omezení po čtu odpracovaných hodin v souvislosti s odchodem 
do starobního d ůchodu 
Otázka F1206 zjišťuje, zda osoba  v souvislosti se starobním důvodem, pracuje či 
pracovala méně. Pokud Ano v následující otázce F1207 je nutné vybrat ze dvou 
následujících kódů: 
Kód 1  bude použit v případě, že toto rozhodnutí nastalo před tím, než osoba začala 
pobírat starobní důchod.  
Kód 2  bude použit, pokud toto omezení nastalo až ve chvíli, kdy osoba začala 
pobírat, nebo již pobírala starobní důchod.  
Pokud osoba ještě nedosáhla starobního důchodu, ale již omezila počet 
odpracovaných hodin v souvislosti s odchodem do starobního důchodu 
(F1206=Ano), bude předvyplněn v otázce F1207 kód 1 (Ještě před získáním 
stávajícího případně budoucího starobního důchodu). 
Dle platné legislativy změna pracovních podmínek nesouvisí s věkem odchodu do 
důchodu, zaměstnavatel by neměl k těmto okolnostem přihlížet. Samotné omezení 
by mělo mít charakter soukromé dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  
Nejčastějším případem omezení bude především přechod z úplného úvazku na 
částečný úvazek. 
Pokud osoba využila možnosti předčasného důchodu dle platné legislativy, nesmí 
pracovat na dobu určitou či neurčitou, respektive vykonávaná činnost nesmí zakládat 
účast na důchodovém pojištění. V tomto případě by odpověď Ano byla v pouze 
v případě, pokud by vykonávala činnosti na dohodu, či by pracovala na černo.  
V případě, že osoba omezí nejprve svoji pracovní aktivitu před odchodem do 
starobního důchodu, ale dále i po odchodu do starobního důchodu, mělo by se brát 
v potaz první omezení pracovní aktivity a vyplnit kód 1 v otázce F1207 (Ano, ještě 
před získáním starobního důchodu).  
V případě, že bylo omezení odpracované doby vynuceno zaměstnavatelem 
a nesouviselo se starobním důchodem, je nutné v otázce F1206 uvést variantu „Ne“. 
 
F1208 - Hlavní d ůvod pro setrvání v práci p ři odchodu do penze 
Kód 3  by měl být použit v případech, kdy první i druhý důvod byly důvodem pro 
setrvání v práci, ne však v případě, že některý z těchto důvodů byl významnější. 



Kód 4  Nefinanční důvody zahrnují např. tyto případy:  
a) respondenta práce baví  
b) zaměstnavatel umožnil respondentovi flexibilní pracovní úvazek (např. 

částečný úvazek, pružná pracovní doba atd.) 
c) respondent si nadále chce udržet sociální kontakty v pracovním kolektivu 
d) respondent by nevěděl co s volným časem 
e) respondent není schopen sehnat náhradu ve své práci, či nemá osobu, které 

by předal své podnikatelské aktivity 
Tato otázka zahrnuje i osoby, která pobírají invalidní či vdovský (vdovecký) důchod 
a nedosáhly ještě věku odchodu do starobního důchodu. V tomto případě by otázka 
skutečně měla být vztažena k situaci, proč osoba pracuje, i když pobírá invalidní či 
vdovský (vdovecký) důchod. 
 
F1209 - Plánovaná délka setrvání v práci  
Otázka zahrnuje období do ukončení veškerých pracovních aktivit na trhu práce. 
V případě, že osoba chce pracovat co nejdéle, měl by být využit kód 5 (Více než 10 
let).  
 
F1210 - Nárok na řádný starobní d ůchod 
Odpověd Ano zahrnuje i možnost, kdy osoba ještě nedosáhla předepsaného počtu 
let pro získání starobního důchodu, avšak respondent předpokládá, že v dohledné 
době dosáhne předepsaného počtu let. 
Pokud osoba v minulosti přispívala na důchodové pojištění, ale v současnosti 
nepřispívá, odpověď Ano by přesto měla být uvedena v případech, kdy respondent 
bude mít v budoucnosti nárok na starobní důchod, či je respondent přesvědčen, že 
podmínky pro splnění získání nároku na řádný starobní důchod splní. 
Osobám s nárokem na invalidní důchod se automaticky při dosažení věku 65 let 
mění jejich důchod na starobní, takže pobírání invalidního důchodu znamená 
i budoucí nárok na řádný starobní důchod. 
 
F1211 – Nárok na d ůchod vzniklý z penzijního p řipojišt ění 
V roce 2012, i přes současné plánované legislativní změny, nevejde v platnost tzv. 
druhý důchodový pilíř. Tato otázka proto bude zaměřena pouze na osoby, které si 
pravidelně platí penzijní připojištění na důchod. Vzhledem k tomu, že účastník 
penzijního připojištění se o formě výplaty (jednorázová výplata či dlouhodobé 
vyplácení penze) rozhoduje až v době splnění nároku na výplatu finančních 
prostředků z penzijního připojištění, nebude tato okolnost brána na zřetel a ve všech 
těchto případech by měl být využit kód 1 (Ano) . Může se stát, že osoba z důvodu 
krátké doby spoření, nebude mít nárok na výplatu finančních prostředků z penzijního 
připojištění po dosažení důchodového věku. I přesto by měl být vyplněn kód 1 (Ano), 
neboť se předpokládá, že osoba nakonec splní požadavek pro výplatu penzijního 
připojištění. 
 
F1212-F1214 – Úmysl pracovat i po dosažení v ěku odchodu do starobního 
důchodu 
Otázka je směřována k současnému stavu.  
Kód 2  (Z jiných důvodů) v otázce F1213 obsahuje celou škálu nefinančních důvodů, 
podobně jako v otázce na důvody setrvání v práci při odchodu do penze. 


