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Kováci vyjednali 

zvýšení mezd
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 Vypočítejte si 
starobní 
důchod5-842 9 Prázdniny a dovolená 

za bonusové ceny

Předsedkyně místní základky Dita Heker-
lová, přišla mezi kováky jako řadová člen-
ka sklářských odborů z předcházejícího 

zaměstnání bez znalosti odborové práce. 
Její nezkušenost ale byla vyvážena ocho-
tou přijímat nové výzvy a schopností dob-

ře komunikovat. Při volbě nového předse-
dy před necelými třemi lety padl los právě 
na ni. „Ani ve snu mě nenapadlo, že bych 
něco takového mohla dělat. Po ujištění, že 
mi závodní výbor bude pomáhat, jsem na 
tuto nabídku kývla. Svého rozhodnutí ne-
lituji, zjistila jsem, že mi předsednictví vy-
hovuje, nemám ráda stereotyp a při práci 
v odborech nikdy nevím, co přijde,“ vzpo-
míná předsedkyně Dita Hekerlová.

Ve hře je žádost o zprostředkovatele

Úspěšná kolektivní vyjednávání, která 
kováci v Bombardier Transportation vedli 
v předchozích letech, se v současnosti za-
sekla, ve fi rmě došlo k výměně manage-
mentu a nové vedení zatím nedokázalo
s místními odboráři nalézt společnou řeč. 
„Kolektivní vyjednávání na tento rok je pro-
blematické. Je pravdou, že naše společnost 
má s fi nancemi problém, ale své závazky 
plní a dlouhodobých zakázek máme do-
statek. S přihlédnutím k situaci společnos-
ti jsme žádali o plošné navýšení mezd ve 
výši pěti procent, dále o navýšení placené 
přestávky u nepřetržitého provozu a také 

Závod na kolejová vozidla Severočeská vozovna a strojírna v České Lípě byl založen v roce 1918. Výroba spojená se železniční 
dopravou vydržela v podniku, později přejmenovaném na Vagónka Tatra, celé století. Po restrukturalizaci se v roce 1998 stal 
závod součástí kanadského koncernu Bombardier. V českolipské divizi koncernu Bombardier se vyrábějí části vlaků používa-
ných na tratích západní Evropy. Se svými přibližně 1400 zaměstnanci patří Bombardier Transportation Czech Republic, a.s., 
mezi významné zaměstnavatele v regionu. Zájmy zaměstnanců v podniku hájí odboráři ze  ZO OS KOVO Bombardier Transpor-
tation Czech Republic.

Kováci v Bombardier Transportation sází na 
týmovou spolupráci

pokračování na straně 3 
Předsedkyně českolipských kováků Dita Hekerlová neztrácí optimismus a energii. FOTO: Josef Kůta

Kolektivní vyjednávání jsou v plném proudu, elektromobilita vyvolává nejistotu a vývoj v Evropě neslibuje nic dobrého. Tak lze shr-
nout jedna z hlavních témat, jež zazněla ve čtvrtek 23. ledna na prvním letošním jednání Předsednictva OS KOVO v Praze. 

Předsednictvo řešilo stav kolektivních vyjednávání

Členové předsednictva analyzovali vývoj 
ve vyjednávání kolektivních smluv vyšší-
ho stupně i stav kolektivního vyjednávání 
v jednotlivých fi rmách. Podrobně se zabý-
vali především vývojem v oblasti automo-
bilového průmyslu i v ocelářství. Předse-
da svazu Jaroslav Souček detailně referoval 
o vývoji v České republice i v Evropě. „Růst 
české ekonomiky oslabuje, odhaduje se, že 
v roce 2020 klesne na 2 %. Dojde ke zpo-
malení v USA i v Eurozóně a tím i k poklesu 
spotřeby domácností. Ovšem česká ekono-
mika a české domácnosti by se v roce 2020 
krize bát neměly,“ řekl předseda kováků. 
Komentoval také rostoucí tlak Evropské 

unie na prosazování elektromobility a zele-
né energie. Zmínil v této souvislosti evrop-
ský plán na řešení změn klimatu (European 
Grean Deal), který na konci minulého roku 
představila předsedkyně Evropské komi-
se Ursula von der Leyen. „Evropa nepo-
stupuje rozumně, stále častěji se objevují 
studie dokazující, že elektromobilita je sle-
pá ulička, že správnou cestou by mohl být 
například vodíkový pohon,“ upozornil Jaro-
slav Souček. „Pokud se evropští politici ne-
začnou chovat rozumně, tak na to Evropa 
doplatí,“ dodal a varoval před oslabením 
evropské pozice v globálním světě. 
 (jom)

Členové předsednictva analyzovali kolektivní 
vyjednávání ve fi rmách.  FOTO: (mia)
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Zaměstnanci českobudějovické strojírenské společnosti Groz-Beckert Czech si od ledna polepší na mzdách o 4,2 procenta. Mzdový 
nárůst, který lidé pocítí už v únorovém výplatním termínu, je výsledkem dohody mezi vedením fi rmy a zástupci Odborového svazu 
KOVO v rámci nově uzavřené kolektivní smlouvy.

Pravidelný růst mezd a benefi tů v Groz-Beckert příznivě 
motivuje zaměstnance

Pravidelný růst mezd je podle jednate-
le společnosti Marka Kubuše hlavním, ale 
ne jediným pilířem motivace zaměstnan-
ců Groz-Beckert. „Vedle různých benefi tů 
a zaměstnaneckých výhod, jako je napří-
klad 13. a 14. mzda, pět týdnů dovolené, 
zkrácený úvazek pro vybrané pozice, bez-
platná výuka jazyků ve fi rmě, možnost ka-
riérního růstu, příležitost práce v zahraničí, 
fi remní akce, možnost využití rekreačního 
zařízení na Lipně a podobně, věnujeme vel-
kou pozornost také úrovni pracovního pro-
středí,“ poznamenal Kubuš.
Firma, která je součástí předního světové-
ho dodavatele komponentů a systémů pro 
textilní průmysl, se v kolektivní smlouvě 
zavázala při zachování všech stávajících 
benefi tů také k navýšení příspěvku při na-
rození dítěte z pěti na deset tisíc korun 
a zvýšení věrnostní odměny. Ta bude vy-
plácena při pětiletých výročích ve výši tisíc 
korun za odpracovaný rok. Za pět let práce 
tedy pět tisíc korun, za 10 let 10 tisíc korun, 
za 15 let 15 tisíc, za 20 let 20 tisíc atd.
Odbory dohodu označují za kompromis 
přijatelný pro obě strany. „Výsledky jed-
nání dle našeho názoru respektují v maxi-
mální možné míře oprávněné požadavky
zaměstnanců a současně zohledňují reálné 

možnosti fi rmy. Museli jsme vzít v úvahu 
pravidelné mzdové nárůsty v předchozích 
letech i situaci na světových trzích rozko-
lísaných obavami z nastupující hospodář-
ské recese. V této souvislosti musím také 

ocenit velmi férový přístup vedení spo-
lečnosti při jednotlivých jednáních,“ kon-
statoval předseda Základní organizace 
Odborového svazu KOVO při Groz-Beckert 
Czech s.r.o. Marek Profant. (pp)

Zaměstnancům v Groz-Beckert Czech byla mimo jiné zvýšena i věrnostní odměna.  FOTO: (pp)

Počátkem srpna nastoupila na pozici odborné referentky organizačně provozního úseku OS KOVO nová kolegy-
ně Monika Boháčková. Jejím úkolem je zajišťovat administrativu v sekretariátu místopředsedy OS KOVO Tomáše
Valáška. „Budu se snažit rychle proniknout do problematiky a také zúročit své zkušenosti z předchozího zaměstná-
ní u T-Mobile CZ, kde jsem se starala mimo jiné i o Odborový svaz KOVO. Tato spolupráce mě bavila a byla velmi 
příjemná, a tak doufám, že i v pozici zaměstnance OS KOVO budu nadále pracovat ke spokojenosti mých nových 
kolegů,“ říká odborná referentka Monika Boháčková. Kováci nové kolegyni drží palce.

Zaměstnancům ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel by měly vzrůst od dubna mzdy téměř o pět procent. Lidé budou mít 
ve výplatě v průměru o 1000 korun více než nyní a vzrostou jim i další benefi ty. Na dodatku kolektivní smlouvy se dohodlo vedení 
podniku s odbory. ČTK to ve středu 15. ledna za fi rmu sdělila Jana Dronská. Průměrná mzda ve společnosti činila loni bez manage-
mentu 35 200 korun.

Pracovníkům ve společnosti Vítkovice Steel vzrostou 
průměrně mzdy o pět procent 

Tarifní mzdy vzrostou od dubna každému 
zaměstnanci fi rmy o 700 korun a osobní 
hodnocení v průměru o 300 korun. „Pro 
možnost revidovat mzdy v průběhu roku 
a navýšit osobní hodnocení u vybraných 
tarifních zaměstnanců vyčlení zaměstna-
vatel dalších 100 korun do osobního hod-
nocení pro další navýšení konkrétním za-
městnancům,“ uvedla Dronská. Lidem se 
od dubna zvýší o 100 korun také příspěvek 
na penzijní připojištění. Zaměstnanci letos 
dostanou mimo jiné také vánoční odměnu 
2500 korun.
„Společným cílem zaměstnavatele a od-
borové organizace bylo dojednání podmí-

nek, které pomohou udržet stabilitu za-
městnanosti v naší společnosti a zároveň 
vytvoří bezpečnou základnu pro další roz-
voj nejen společnosti, ale i celkové péče 
o naše zaměstnance,“ uvedla personální 
ředitelka společnosti Vítkovice Steel Kate-
řina Nogolová. Předseda odborové organi-
zace OS KOVO Vítkovice Ocelárna a válcov-
ny Roman Ďurčo uvedl, že výsledek jednání
je kompromisem. „Chápeme, že situace
v ocelářství je složitá, a vidíme to u dalších 
fi rem, ale i v této době je důležité, aby za-
městnanci byli spravedlivě ohodnoceni za 
svou práci a cítili, že jsou součástí stabilní
a silné společnosti,“ uvedl Ďurčo. (ČTK)

Zvýšení mezd ve Vítkovicích udrží stabilitu za-
městnanosti.  FOTO:  (jom)
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o navýšení benefi tů, například příspěv-
ků na penzijní a životní připojištění a do-
tace na stravování. Nejdůležitějším poža-
davkem je pro nás plošné navýšení mezd, 
ale do této chvíle jsme se nedohodli, máme 
nové vedení, se kterým jednáme prvně,“ 
popisuje novou zkušenost předsedkyně 
Dita Hekerlová. Je to poprvé, co se za jejího 
působení v Bombardier Transportation ko-
lektivní smlouvu nepodařilo uzavřít, a také 
poprvé, co místní odboráři žádají o zpro-
středkovatele.
Přestože sbližování nového managemen-
tu s odbory zatím nepřináší očekávané 
výsledky, v předcházejícím období byl po-
ložen dobrý základ k vyjednávání tím, že 
kováci převzali iniciativu a návrhy před-
kládají sami. „Našemu týmu se podařilo 
změnit průběh kolektivního vyjednávání. 

Předtím probíhalo tak, že návrh na kolek-
tivní smlouvu dávalo vedení, teď je tomu 
naopak. Díky tomu se nám poslední dvě 
vyjednávání povedla, byly navýšeny mzdy 
a benefi ty a většina kmenových zaměst-
nanců byla spokojena,“ upřesňuje Dita He-
kerlová. 
Aktivita odborů se v českolipském závodě 
neomezuje pouze na kolektivní vyjedná-
vání. Odboráři se dokáží ozvat, například 
pokud dojde k nevhodným rozhodnutím 
a zaměstnanci jsou vystaveni nepřimě-
řenému tlaku managementu. Rozumná
dohoda je potom prospěšná pro celou 
fi rmu. Jde také o jasné signály lidem v závo-
dě, že odbory při nich stojí a že se vyplatí je 
podpořit. „Jednu chvíli se nedařilo plnit 
dodávky, tak jak byly nasmlouvané. Situa-
ci chtělo naše vedení vyřešit navýšením 
pracovní doby o půl hodiny. Byli jsme pře-
svědčeni, že problém se tímto nevyře-
ší, protože byl způsoben hlavně chybějí-
cím materiálem. I když by lidé v práci zů-
stali, stejně by nepracovali, protože materi-
ál chyběl na většině pracovišť. Obešli jsme 
zaměstnance a dohodli jsme se, že tento 
požadavek nepodpoříme,“ přibližuje jednu
z konkrétních situací Dita Hekerlová.

Motivují mě lidé, kteří něco dokázali

Zájem zaměstnanců o vstup do odborů 
v českolipském závodě stoupá, přesto by 
si jejich předsedkyně přála větší členskou 
základnu. „V odborech je okolo třiceti pro-
cent kmenových zaměstnanců a v loň-
ském roce rozšířilo naše řady 45 nových 
členů. Našim cílem je přesvědčit lidi v zá-
vodě, že odbory jsou důležité a pokud nás 
bude více, získáme větší sílu a respekt k vy-
jednávání. Účastním se zasedání evropské 
podnikové rady, vidím obrovský rozdíl mezi 
západními a východními odboráři. Máme 
ještě velký kus cesty, abychom dohonili jak 
jejich platy, tak sebevědomí, které mají,“ 
zdůrazňuje Dita Hekerlová.
Za dobrými výsledky místní základky, které 
se odrazily v minulých kolektivních smlou-
vách, stojí společné úsilí dobře sehraného 
týmu kováků. Jejich výbor za předsedkyní 
stojí a v činnosti ji podporuje. „Naše prá-
ce je týmová, jinak to ani nejde. Zastupu-
jeme stovky zaměstnanců, a to nemůže být 
o jednom člověku. Tým je poskládaný z růz-
ných pozic a úseků, což je velice dobře, pro-
tože každý je dobrý na něco jiného. Jeden 
umí spočítat dopady jednotlivých rozhod-
nutí, druhý je schopný v oblasti BOZP, další 

umí dobře promluvit k lidem, jiný neustále 
rýpe a pochybuje o tom, jestli je vše v po-
řádku, další připraví podklady, jiný to zařídí.
Učíme se všichni za pochodu i díky školení, 
které OS KOVO poskytuje našim členům,“ 
chválí své kolegy předsedkyně. 
„Trápí nás rozdíly mezi kmenovými a agen-
turními zaměstnanci. Většina agenturních 
zaměstnanců nedosahuje odborných do-
vedností. Zaplaceno dostanou více než 
kmenoví, kteří mnohdy opravují jejich prá-
ci,“ komentuje jeden ze žhavých problémů 
Dita Hekerlová, rozhodně ale neztrácí op-
timismus a energii potíže řešit. „Naši prá-
ci chápu jako pomoc podporou a radou ko-
legům, stát za nimi v jejich pracovních, ale 
mnohdy i soukromých problémech. Místní
kováci si začínají zvykat na servis, který jim 
může ZO OS KOVO poskytnout. Musím 
zmínit i naši odborovou chatu v Rokytni-
ci nad Jizerou, kterou se nám konečně po-
dařilo splatit. Práce předsedkyně a účast 
v evropské podnikové radě mě donutila 
věnovat se angličtině, jde to ztěžka, ale 
snažím se. Motivuje mě okolí, kolegové, 
kamarádi a lidé, kteří něco dokázali,“ dodá-
vá předsedkyně ZO OS KOVO Bombardier 
Transportation Czech Republic Dita Heker-
lová. (mia) 

Zaměstnanci v Bombardier Transportation odbory podporují.  FOTO: Josef Kůta

Odboráře trápí rozdíly mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci.  FOTO: Josef Kůta

V České Lípě vyrábějí části vlaků. 
 FOTO: Josef Kůta
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Další kolo evropské odborové kampaně Together at Work, jejímž smyslem je podpora kolektivního vyjednávání, se tentokrát 
zaměřuje na mladé zaměstnance a učně. Právě oni totiž patří k jedné z nejohroženějších skupin na trhu práce a jejich šance na 
to, že se jim podaří získat práci s regulérní pracovní smlouvou, jsou velmi omezené. 

Úpadek kolektivního vyjednávání v Evropě ohrožuje mladé, 
upozorňuje kampaň IndustriAll

 Postupné odbourávání systému kolektiv-
ních vyjednávání během krize mělo v celé 
Evropě silný dopad na mladé lidi, kteří se 
dostali mimo ochranu kolektivních smluv. 
V důsledku toho uvízli v začarovaném kru-
hu nejisté práce a nízkých mezd na základě 
časově omezených pracovních smluv při 
často velmi dlouhých obdobích nezaměst-
nanosti. Kampaň se proto snaží přiblížit 
realitu, jíž v Evropě čelí mnoho mladých za-
městnanců a učňů, a zbořit mýty a mylné 
představy o mladých. 
„Odbourávání systémů kolektivního vyjed-
návání v celé Evropě během krize ohrozi-

lo budoucnost mladých lidí. Viděli jsme, 
jak podíl nejisté práce v různých podobách 
všude prudce roste: nízké mzdy, nejisté 
smlouvy, falešná samostatná výdělečná 
činnost, která je buď nepravidelná, nebo 
s nedostatečným počtem odpracovaných 
hodin. To se týká zejména mladých lidí, ale 
eroze podmínek má dopad i na starší za-
městnance, zejména když musí změnit za-
městnání. Odpovědí je kolektivní vyjedná-
vání, při němž zaměstnanci mohou vyu-
žít společných sil, aby dosáhli větších jistot 
pro všechny,“ vysvětluje Luc Triangle, gene-
rální tajemník industriAll Europe.   (jom)

„Mladí zkrátka nemají rádi tvrdou práci“ – mýty a fakta

MÝTUS                                        FAKTA

Dočasná práce postihla 
všechny pracovníky stejně.

Mladí lidé si volí práci 
na částečný úvazek.

Mladí lidé chtějí být 
samostatně výdělečně činní,
protože mají rádi fl exibilitu.

Mladí lidé mají více peněz 
než předcházející generace 
a plýtvají jimi na avokáda 
a kávu.

Získání práce je cestou 
z chudoby.

Podíl pracovníků s dočasnými smlouvami je vůči mladým lidem značně zkosený. Zatímco pouze 14 % 
zaměstnanců v EU má dočasnou smlouvu, tento počet stoupá na 44 % v případě mladých. Často jim 
chybí základní sociální zabezpečení, jakož i příležitosti ke školení nebo kariérnímu postupu. Znamená to, že 
mladí pracovníci často nevědí, zda budou mít příští měsíc výplatu, nebo kolik to bude.

Osoby s prací na dobu určitou a na částečný úvazek jsou nepřiměřeně mladí lidé. V Evropské unii v roce 2017 
asi jeden ze čtyř pracovníků na částečný úvazek a každý druhý zaměstnanec s dočasnou smlouvou uvedl, že 
by upřednostňoval – ale nemohl najít – standardní zaměstnání. Mladí lidé často chtějí zaměstnání na plný 
úvazek, ale jednoduše ho nemohou najít. Více než čtvrtina mladých lidí pracujících na částečný úvazek
v Evropě tvrdí, že chtějí práci na plný úvazek, ale nemohou ji najít.

Více než jedna z pěti samostatně výdělečně činných osob je buď zranitelná, nebo skrytě samostatně výdělečně 
činná. To znamená, že mají nízké příjmy a nemají prospěch z autonomie, která je obvykle spojena s tím, že jste 
svým vlastním šéfem. Zaměstnavatelé často nutí zaměstnance zaregistrovat se jako osoby samostatně výdě-
lečně činné, aby snížili své daňové náklady a sociální zabezpečení. Pouze polovina osob samostatně výdělečně 
činných bez zaměstnanců uvádí, že se rozhodla pracovat na sebe, a 24 % uvedlo, že nemělo jinou alternativu.

Více než čtvrtina mladých lidí v Evropě je ohrožena chudobou. Údaje jsou šokující nejen v zemích jižní Evropy, 
jako je Řecko (40 %) nebo Španělsko (34 %), ale také v zemích považovaných za bohatší. Například Dánsko udá-
vá 37 %, s rostoucí tendencí za poslední desetiletí.

Chudoba pracujících prudce stoupla, zejména u mladých lidí. 10 % mladých lidí, kteří mají zaměstnání, je v Ev-
ropě ohroženo chudobou. Čísla jsou nejvyšší ve Španělsku a Rumunsku (nad 16 %), ale také jsou znepokojující
v některých severských  zemích, jako je Dánsko a Norsko s 14,5 % a 16 %.

Kniha fotografi í připomene 30 let odborového svazu
Mimořádným sjezdem ve dnech 7.–8. úno-
ra 1990 začal Odborový svaz KOVO psát 
svou novodobou historii nezávislých, mo-
derních, apolitických odborů. Tento a ná-
sledující výjimečné okamžiky uplynulých 
třiceti let připomíná obrazová publikace 
„Za jeden provaz“, která vychází v polovi-
ně února. Čtenáři v ní najdou nejen řadu 
unikátních dobových fotografi í, ale i osobní 
vzpomínky a postřehy předsedů, kteří mo-
derní historii svazu pomáhali tvořit. 
„Tato vzpomínková fotopublikace nemá 
za cíl suplovat odbornou historickou práci,
ale spíše připomenout historické okamži-
ky prostřednictvím dobových fotografi í
a vzpomínek vrcholových představitelů 
kováckých odborů zachycujících událos-

ti uplynulých třiceti let,“ říká místopředse-
da OS KOVO Tomáš Valášek. „Podařilo se 
nám shromáždit portfolio fotografi í, které 
mají obrovskou historickou cenu nejen pro 
zájemce o historii odborů. Vybrat ty nejdů-
ležitější byla velmi složitá a zdlouhavá prá-
ce, ale věřím, že se podařila a čtenáři z ní 
budou mít radost, protože kniha zobrazu-
je události, kterých se mnozí z nich sami 
účastnili a jsou na fotografi ích zachyceni,“ 
dodává spoluautor knihy Josef Kůta. 
Publikaci vydává Odborový svaz KOVO v ná-
kladu 1200 výtisků. Celkem v ní čtenáři 
najdou přes 200 fotografi í a reprodukcí 
dobových plakátů a letáků. Každá základ-
ní organizace získá bezplatně jeden výtisk.  
 (jom)
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Valorizace důchodů od 1. ledna 2020

ÚVOD

Každý rok přináší časo-
pis Kovák informace ke
změnám v důchodech
a případný srovnávací
výpočet starobního dů-
chodu. I tento rok se
budeme držet stejného 

konceptu, na který si většina z vás již zvykla, 
a proto v závěru článku uvedeme srovnáva-
cí výpočet důchodu na přelomu roku 2019
a roku 2020. Některé informace jsou shodné
s předchozím rokem, přesto je uvádíme. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Důchody se skládají ze dvou částí, a to jak u 
starobních, invalidních, vdovských, vdovec-
kých a sirotčích důchodů. První část je tzv. 
základní výměra, která se stanoví procent-
ní sazbou z průměrné mzdy a je pro všechny 
stejná. Druhá část je tzv. procentní výměra, 
která se stanoví procentní sazbou z výpočto-
vého základu a závisí na získaných dobách dů-
chodového pojištění a výše výdělků. 
Valorizace důchodů je zakotvena v nařízení 
vlády č. 260/2019 Sb. o výši všeobecného vy-
měřovacího základu za rok 2018, přepočíta-
cího koefi cientu pro úpravu všeobecného vy-
měřovacího základu za rok 2018, redukčních 
hranic pro stanovení výpočtového základu 
pro rok 2020 a základní výměry důchodu sta-
novené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v 
roce 2020, které bylo přijato dne 30. září 2019. 
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovec-
ké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2020 se 
tímto nařízením zvyšují od splátky důchodu 
splatné po 31. prosinci 2019 takto: 
• základní výměra důchodu se zvyšuje 
 o 220 Kč měsíčně,
• procentní výměra důchodu se zvyšuje
 1. o 5,2 % procentní výměry důchodu,
   která náleží ke dni, od něhož se 

  procentní výměra zvyšuje, a
 2.  o 151 Kč, jsou-li splněny podmínky 
   nároku na výplatu více důchodů, 
   zvyšuje se o tuto částku ten 
   důchod, který se vyplácí v plné výši.

VÝŠE ZÁKLADNÍ VÝMĚRY PRO ROK 2020

Základní výměra stanovená zákonem pro rok 
2020 je ve výši 3 490 Kč, což je 10 % průměrné 
měsíční mzdy, kterou jako každý rok vypočítá-
vá ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro in-
formaci uvádíme, že původní základní výměra 
pro rok 2019 byla ve výši 3 270 Kč, tzn. základ-
ní výměra se zvyšuje o 220 Kč měsíčně u dů-
chodů přiznaných před 1. lednem 2020. 

MINIMÁLNÍ VÝŠE PROCENTNÍ VÝMĚRY

Minimální výše procentní výměry neby-
la od přijetí zákona č. 155/1995 Sb. o dů-
chodovém pojištění v roce 1995 ani jednou
zvýšena a činí u starobního důchodu 
nejméně 770 Kč měsíčně (viz § 33, odst. 2
zákona). Zároveň tento zákon neuvádí maxi-
mální výši procentní výměry starobního dů-
chodu.

Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

FOTO: Freepik

ÚDAJE PRO VÝPO ET STAROBNÍHO D CHODU V LETECH 2019/2020

 Údaje pro výpo et d chod p iznaných v roce 2019

Výše všeobecného vym ovacího základu za rok 2017 30 156 K

Výše p epo ítacího koeficientu* za rok 2017 1,0843

Maximální m sí ní vym ovací základ 2019 130 796 K
(*pro úpravu všeobecného vym ovacího základu)

Výše reduk ních hranic pro stanovení
výpo tového základu pro rok 2019

I. hranice 14 388 K

II. hranice 130 796 K

Výpo tový základ se stanoví z osobního vym ovacího základu tak, že

z ástky do 14 388 K se po ítá 100 %

z ástky nad 14 388 K do 130 796 K se po ítá 26 %

k ástce nad 130 796 K se nep ihlíží

KTERÉ ROKY SPADAJÍ DO ROZHODNÉHO OBDOBÍ

ÚDAJE PRO VÝPO ET STAROBNÍHO D CHODU V LETECH 2019/2020

 Údaje pro výpo et d chod p iznaných v roce 2020

Výše všeobecného vym ovacího základu za rok 2018 32 510 K

Výše p epo ítacího koeficientu* za rok 2018 1,0715

Maximální m sí ní vym ovací základ 2020 139 340 K
(*pro úpravu všeobecného vym ovacího základu)

Výše reduk ních hranic pro stanovení
výpo tového základu pro rok 2020

I. hranice 15 328 K

II. hranice 139 340 K

Výpo tový základ se stanoví z osobního vym ovacího základu tak, že

z ástky do 15 328 K se po ítá 100 %

z ástky nad 15 328 K do 139 340 K se po ítá 26 %

k ástce nad 139 340 K se nep ihlíží

KTERÉ ROKY SPADAJÍ DO ROZHODNÉHO OBDOBÍ

KTERÉ ROKY SPADAJÍ DO ROZHODNÉHO 
OBDOBÍ?

Rozhodné období je období před rokem při-
znání důchodu a zjišťují se z něho hrubé pří-
jmy z výdělečné činnosti. Nepřihlíží se však
k příjmům před rokem 1986.
Například pro důchod přiznaný v roce 2019 je 
prvním rokem rozhodného období rok 1986 
a posledním rok 2018. Rozhodné období pro 
důchod přiznaný v roce 2020 je 1986 až 2019. 

JAK SE ZJISTÍ DŮCHODOVÝ VĚK?

Na webových stránkách Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR (případně také na we-
bových stránkách ČSSZ) je k dispozici tzv. 
věková kalkulačka. Po zadání data narození
a pohlaví (dle daného roku u žen také počet 
vychovaných dětí) zde lze zjistit důchodový 
věk (datum, kdy vznikne pojištěnci nárok na 
řádný starobní důchod), kdy se ho dosáhne
a jakou musí získat občan dobu pojištění. Dále 
je zde uvedeno i datum, od kterého je možné 
požádat o předčasný starobní důchod. 
Případně je možné důchodový věk zjis-
tit také z tabulky, která je uvedena v zákoně
č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

a jeho aktualizací, viz: Tabulka důchodového 
věku na str. 6.

KOLIK LET POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA PRO NÁROK 
NA STAROBNÍ DŮCHOD?

Na starobní důchod má nárok každý, kdo zís-
ká potřebnou dobu pojištění a dosáhne dů-
chodového věku. 
Po roce 2018 je minimální potřebná doba 
důchodového pojištění ve výši 35 let (v pří-
padě dosažení důchodového věku pojištěnce
v roce 2018 bylo nutné mít 34 let potřebnou 
dobu pojištění). Detailní nároky předchozích 
let jsou uvedeny v odstavci 1 § 29 zákona
č. 155/1995 o důchodovém pojištění. Dále 
jsou v § 29 zákona č. 155/1995 o důchodovém 
pojištění uvedeny i podmínky, za kterých je 
možné získat starobní důchod v případě ne-
splnění podmínek výše. 

CO OVLIVŇUJE VÝŠI DŮCHODU?

Jak jsme se již zmínili – starobní důchod se sklá-
dá ze základní a z procentní výměry. Procent-
ní výměru ovlivňuje doba pojištění (celé roky) 
a také výše příjmů pojištěnce dosažených 
v jednotlivých letech rozhodného období. 

ÚDAJE PRO VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU V LETECH 2019/2020 
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Na webových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz) nebo na 
webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) je 
k dispozici tzv. důchodová kalkulačka, kde 
je možné si orientačně spočítat informativ-
ní výši starobního (předčasného starobního) 
důchodu až na pět let dopředu. K tomu je
zapotřebí mít Informativní osobní list dů-
chodového pojištění (podrobněji popsáno 
v následujícím bodu), ze kterého se manuálně 
dosazují potřebné údaje do kalkulačky (např. 
doby pojištění, vyměřovací základy či vylouče-
né doby od roku 1986). Pro osoby, které mají 
datovou schránku, je k dispozici na ePortá-
le ČSSZ možnost využít informativní výpočet 
starobního důchodu, kde se potřebné údaje 
o dobách pojištění, vyměřovacích základech 
či vyloučených dobách od roku 1986 v rámci 
této služby automaticky doplní. Webová dů-
chodová kalkulačka či služba ePortálu je ur-
čena občanům, kteří dosáhnou důchodového 
věku v horizontu pěti let. Kalkulačku však ne-
lze použít v případě, kdy část doby pojištění 
byla získána v zahraničí.
Přesný výpočet důchodu se zohledněním 
všech rozhodných skutečností vám poskyt-
ne ale pouze ČSSZ, a to až na základě řádně 
uplatněné žádosti u okresní správy sociálního 
zabezpečení (OSSZ dle místa trvalého bydliš-

tě). Na telefonním čísle +420 257 062 869 je 
možné si domluvit osobní konzultaci v klient-
ském centru ČSSZ k informativnímu výpočtu 
důchodu. 

INFORMATIVNÍ OSOBNÍ LIST DŮCHODOVÉ-
HO POJIŠTĚNÍ (IOLDP)

Informativní osobní list důchodového pojiště-
ní (dále jen „informativní list“) obsahuje výpis 
dob pojištění, který je možné na vyžádání ob-
držet od České správy sociálního zabezpečení
(odbor správy údajové základny). Informativ-
ní list obsahuje nejen přehled dob důchodo-
vého pojištění, ale také případné náhradní 
doby pojištění (Období, kdy nebylo placeno 
sociálního pojištění, ale zákon na toto období 
pohlíží jako na „odpracované“, jako např. péče 
o blízkého závislého na péči, evidence na úřa-
du práce aj., podrobněji viz zákon č. 155/1995 
Sb., § 12. Jen si vás dovolujeme upozornit, že 
některé doklady o náhradních dobách pojiš-
tění ČSSZ neeviduje, jako např. doklady o stu-
diu, péči o dítě a vojenské službě. Tyto dokla-
dy předkládá občan až při samotném podá-
vání žádosti o důchod, ne dříve.) a za dobu od 
roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích 
základů a vyloučených dob (sem spadá pře-
devším doba pobírání dávek nemocenského 

pojištění), včetně celkového součtu evidované 
doby a součtu náhradních dob. Součástí za-
slaného informativního listu je i podrobné vy-
světlení k použitým zkratkám.

O informativní list je vhodné požádat ČSSZ 
včas, před rokem nároku na starobní důchod. 
Žádost může podat i občan, který se ještě ne-
blíží důchodovému věku, ale který chce mít 
přehled o evidované době pojištění. V tomto 
listu je totiž přehled i případných neevidova-
ných obdobích, která musí následně pojiště-
nec ČSSZ řádně prokázat. Občan má právo na 
zaslání informativního listu jednou za kalen-
dářní rok a Česká správa sociálního zabezpe-
čení má povinnost zaslat informativní list do 
90 dnů ode dne doručení jeho žádosti, ale 
tato lhůta bývá výrazně kratší. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O IOLDP

Žádost o informativní osobní list důchodové-
ho pojištění je možné podat několika způso-
by: 

• písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy 
údajové základny (Křížová 25, 225 08  Praha 
5),

• elektronicky s elektronickým podpisem na 
adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,

• datovou zprávou do datové schránky ČSSZ 
ID: 49kaiq3,

• prostřednictvím aplikace ePortál ČSSZ na 
adrese: eportal.cssz.cz. 

Žádost musí obsahovat rodné číslo žadate-
le, jméno, příjmení (případně i rodné příjme-
ní), adresu nebo případně ID datové schrán-
ky, na kterou má být informativní list násled-
ně zaslán. 
Na stránkách ČSSZ je možné použít vzor žá-
dosti o informativní list (v Kováku č. 02/2019 
ze dne 28. ledna 2019 byl formulář vložen na 
straně 7).
 

KDY A KDE SE ŽÁDOST O DŮCHOD 
PODÁVÁ?

Žádost o přiznání dávky důchodového pojiš-
tění sepisuje občan podle místa trvalého po-
bytu na Okresní správě sociálního zabezpe-
čení (OSSZ) nebo v Praze na Pražské sprá-
vě sociálního zabezpečení (PSSZ). Žádost 
se může podat nejdříve čtyři měsíce přede 
dnem, od kterého občan žádá dávku důcho-
dového pojištění přiznat. 

Co předložit při podávání žádosti? Jedná se 
především o tyto doklady:
• občanský průkaz (u cizinců pas či povolení 

k pobytu), 
• doklady o studiu, popřípadě učení (i nedo-

končeném),
• náhradní doklady prokazující případná nee-

vidovaná období výdělečné činnosti, jsou-li 
uvedená v Informativním osobním listu dů-
chodového pojištění,

• doklady prokazující výchovu dětí nebo péči 
o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky 
narození, popř. rozhodnutí o době a rozsa-
hu péče),

• muži předkládají doklady o výkonu vojen-
ské služby,

• požaduje-li občan zasílat výplatu důchodu 
na bankovní účet, je nutno přiložit vyplně-
nou a bankou potvrzenou „Žádost o zaříze-
ní výplaty důchodu poukazem na účet“,

• další doklady dle různých specifi k, podrob-
něji viz informace na webu www.cssz.cz.

0 1 2 3 4 5 a více

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63r+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

D CHODOVÝ V K U ŽEN S PO TEM VYCHOVANÝCH D TÍ
ROK

NAROZENÍ
D CHODOVÝ
V K U MUŽ
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PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO 
DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ

Níže uveřejňujeme výpočty obou výší starob-
ního důchodu. Nejdříve důchodu přiznaného 
v roce 2019 (k 31. prosinci 2019) a poté va-
lorizovaného a nakonec důchodu přiznaného
k 1. lednu 2020. 
Pro tyto orientační výpočty jsme použili dů-
chodovou kalkulačku na webových stránkách 
ministerstva práce a sociálních věcí. 
V níže uvedených tabulkách je uveden (jako 
příklad) muž, který nemá ve svém informativ-
ním osobním listu od ČSSZ evidované žádné 
náhradní doby pojištění a v rozhodném ob-
dobí měl celkem 85 dnů pracovní neschop-
nosti, které spadají do tzv. vyloučených dob. 
V tabulce uvádíme, že jeho osobní vyměřova-
cí základ byl pro rok 2019 ve výši 22 491 Kč 
a doba pojištění do dovršení důchodového 
věku je 47 let. 
Tento muž je dosud zaměstnán v pracovním 
poměru a o důchod zatím nepožádal, neboť 
si o něj v budoucnu požádá zpětně, a to buď 
k datu 31. prosinci 2019, anebo k datu 1. led-
nu 2020.

VÝPOČET K DATU 31. 12. 2019

PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního 
důchodu – k datu 31. 12. 2019“,  viz tabulka na 
str. 7 (nahoře).

VÝPOČET K DATU 1. 1. 2020

PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 1. 1. 2020“,  viz tabulka na str. 8.

VYPO TENÁ VÝŠE D CHODU K 1. 1. 2020 U VZOROVÉHO P ÍKLADU

ZÁV R ZE VZOROVÉHO P ÍKLADU

ZÁVĚR ZE VZOROVÉHO PŘÍKLADU

• Výše starobního důchodu našeho vzorového muže je 14 899 Kč, a to při přiznání k datu 
31. 12. 2019, po valorizaci od 1. 1. 2020 je jeho výše důchodu 15 875 Kč.

• Požádá-li tento muž o starobní důchod až v roce 2020, tedy od nejdřívějšího možné-
ho data 1. 1. 2020, bude jeho důchod hned při přiznání činit 15 870 Kč, čímž bude tedy
o 5 Kč nižší, než by byl důchod přiznaný v roce 2019 následně valorizovaný (15 875 Kč).

        15 870 – 15 875 = - 5 Kč

rok p iznání d chodu 2019 ne

 Doba pojišt ní V Vym ovací Vylou ené Koeficient Ro ní Všeobecný P epo ítací
 Po et let pojišt ní ke dni vzniku nároku na d chod roce základ doby nár stu vym ovací vym ovací koeficient

se sazbou 1,5% 47 (K ) (dny) VVZ základ základ
 P i p esluhování - výd le ná innost po dosažení d chodového v ku 1986 32 658 11,0318 360 277 2 964
 bez pobírání d chodu - po et tvrtletí (ukon ených 90 dn )  1987 34 859 10,8057 376 676 3 026
    p ed 1.7.2001 zvýšení sazby o 1,0% 1988 35 685 10,5648 377 005 3 095
    po 30.6.2001 zvýšení sazby o 1,5% 1989 37 545 32 10,3149 387 273 3 170
 p i pobírání 1/2 d chodu - po et pololetí (ukon ených 180 dn 1990 38 512 9,9507 383 222 3 286
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 1,5% 1991 39 544 8,6229 340 984 3 792
 p i pobírání plného d chodu - po et rok  (ukon ených 360 dn 1992 40 255 12 7,0409 283 432 4 644
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 0,4% 1993 50 215 5,6211 282 264 5 817
 P i p ed asném odchodu - po et tvrtletí (každých i zapo atých 1994 59 569 6 4,7416 282 453 6 896 1,1914
 90 dn  chyb jících do dosažení d chodového v ku) 1995 72 545 4,0012 290 268 8 172 1,1978
trvale krácené (§31) snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5% 1996 85 425 3,3793 288 677 9 676 1,1194

1997 87 542 3,0570 267 616 10 696 1,0891
 Procentní sazby pro stanovení procentní vým ry d chodu 1998 95 458 2,7964 266 939 11 693 1,0850
   za dobu pojišt ní do vzniku nároku na d chod 70,5 % 1999 98 548 2,5838 254 629 12 655 1,0620
   za p esluhování 0,0 % 2000 99 578 2,4239 241 368 13 490 1,0942
   za p ed asný odchod do d chodu 0,0 % 2001 105 248 30 2,2335 235 072 14 640 1,0693

celkem 70,5 % 2002 108 544 2 2,0812 225 902 15 711 1,0717
 Stanovení výpo tového základu v roce 2019 2003 110 548 1,9499 215 558 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvo í roky 1986  - 2018 2004 126 589 1,8286 231 481 17 882 1,0532
 Úhrn ro ních vym ovacích základ 8 849 413 2005 127 258 1,7384 221 226 18 809 1,0707
 Po et dn v rozhodném období 12 053 2006 129 587 1,6308 211 331 20 050 1,0753

vylou ených 85 2007 132 587 1,5189 201 387 21 527 1,0942
 Osobní vym ovací základ 22 491 2008 135 878 1,4046 190 855 23 280 1,0184
 Reduk ní hranice 2009 137 548 1,3573 186 694 24 091 1,0269

zapo te se 2010 165 875 3 1,3332 221 145 24 526 1,0249
Výpo tový základ : 2011 187 549 1,3031 244 396 25 093 1,0315

   Vypo tená výše d chodu 2012 201 587 1,2623 254 464 25 903 1,0015
základní vým ra d chodu 3 270 K 2013 202 158 1,2623 255 185 25 903 1,0273
procentní vým ra d chodu 11 629 K 2014 206 587 1,2406 256 292 26 357 1,0246
úhrnná výše d chodu 14 899 K 2015 215 485 1,2041 259 466 27 156 1,0396

2016 219 548 1,1575 254 127 28 250 1,0612
2017 235 978 1,0843 255 871 30 156 1,0843

 2018 245 878 1,0000 245 878 32 510 1,0715

0 

16 495

Orienta ní výpo et výše starobního d chodu p i jeho p iznání v letech 2004 až  2025
Vypl te prosím do zelených bun k rok p iznání d chodu, výše vym ovacích základ , vylou ených dob a dobu pojišt ní

14 388 ; 130 796
100% ; 26%

Základní vým ra d chodu 3 490 K

Procentní vým ra d chodu 12 380 K

Úhrnná výše d chodu 15 870 K

ZÁV R ZE VZOROVÉHO P ÍKLADU

P ÍKLADY VÝPO TU STAROBNÍHO D CHODU A JEJICH POROVNÁNÍ

VÝPO ET K DATU 31. 12. 2019

VYPO TENÁ VÝŠE D CHODU K 31. 12. 2019 U VZOROVÉHO P ÍKLADU
Základní vým ra d chodu 3 270 K

Procentní vým ra d chodu 11 629 K

Úhrnná výše d chodu 14 899 K

VYPO TENÁ VÝŠE D CHODU PO VALORIZACI U VZOROVÉHO P ÍKLADU
Procentní vým ra 11 629 K

Zvýšení procentní vým ry o 5,2 % + 151, = (14 899 – 3 270) x 5,2 % + 151 756 K

Základní vým ra u d chod p iznaných v roce 2020 3 490 K

Úhrnná výše d chodu 15 875 K

VÝPO ET K DATU 1. 1. 2020
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Systém elektronické evidence dočasných pra-
covních neschopností (eNeschopenka) byl
opravdu spuštěn s platností od 1. ledna 2020 
a elektronicky propojuje tři subjekty – lékaře,
zaměstnavatele a Českou správu sociálního 
zabezpečení (ČSSZ).  Pro vás jako zaměstnan-
ce se jedná o zjednodušení kroků v případě,
že vás lékař uzná dočasně práce neschop-
ným. 
V případě, že onemocníte, lékař bude nově 
vyplňovat elektronickou eNeschopenku pro-
střednictvím specializovaného lékařského 
softwaru s modulem pro eNeschopenku, 
nebo prostřednictvím bezplatné webové apli-
kace ePortálu ČSSZ. 
Nové neschopenky se skládají ze tří dílů (na 
rozdíl od dosavadních pětidílných): 

I. díl – Hlášení o vzniku dočasné pracovní ne-
schopnosti
Lékaři se v tomto kroku a po zadání vaše-
ho rodného čísla zobrazí předvyplněné úda-
je z registru ČSSZ (např. adresa, zaměst-
navatel), jejichž správnost by měl s vámi
lékař překontrolovat. Po doplnění potřeb-
ných údajů lékař elektronicky odešle hlášení 

příslušné okresní správě sociálního zabezpe-
čení (OSSZ).  

II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného 
pojištěnce
Tento průkaz dočasně práce neschop-
ného pojištěnce (jako jediný) dostává-
te od lékaře vytištěný a necháváte si ho 
u sebe. Zaměstnavateli již nemusíte pře-
dávat či posílat část neschopenky a ani 
žádné jiné formuláře. Zaměstnavatel se do-
zví všechny potřebné informace elektronicky 
z ČSSZ. Platí ale stále povinnost, že musíte 
svého zaměstnavatele o vzniklé pracovní 
neschopnosti informovat (například telefo-
nicky, e-mailem) a také mu hlásit případné 
změny (především v prvních 14 dnech – kvů-
li případné kontrole od zaměstnavatele např. 
změnu místa pobytu či termíny vycházek) a i 
ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

III. díl – Hlášení o ukončení dočasné pracov-
ní neschopnosti 
Toto hlášení připravuje opět lékař a posílá 
elektronicky na správu sociálního zabezpe-
čení. 

V případě prokazatelných technických pro-
blémů (např. výpadek elektrické energie, vý-
padek signálu při přijímání či odesílání úda-
jů v systému) se budou nové třídílné for-
muláře o pracovní neschopnosti vystavovat
v papírové podobě.
Pro doplnění uvádím, že také nemusíte sami 
žádat o náhradu mzdy (ta je poskytována 
do 14. dne nemoci od zaměstnavatele) ani 
o nemocenské (to vyplácí příslušná OSSZ od 
15. dne nemoci z pojištění). Peníze budou 
vypláceny stejným způsobem, jakým zaměst-
navatel zaměstnanci vyplácí mzdu. V přípa-
dě, že je zaměstnanci vyplácena mzda v ho-
tovosti, je zaměstnanec povinen sdělit OSSZ 
způsob výplaty nemocenské, a to prostřed-
nictvím formuláře „Žádost o změnu způsobu
výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ 
(tiskopis je k dispozici na webových stránkách
ČSSZ). Tento formulář můžete využít i v pří-
padě, že chcete nemocenské poslat jiným 
způsobem nebo na jiný bankovní účet, než je 
vám posílána výplata od zaměstnavatele.
Další informace o eNeschopenkách lze zís-
kat například na https: - https://www.cssz.cz/
web/eneschopenka.  

Změny u zaměstnance v případě nemoci od 1. ledna 2020

Ke konci roku jsem zaslechl pár informací z médií, kde se někteří lékaři negativně vyjadřovali o novém systému eNeschopenka. 
Platí tedy pro zaměstnance nějaké změny od začátku roku 2020, nebo se zavedení tohoto systému odsouvá? M. D., Bořanovice

Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně 

rok p iznání d chodu 2020 ne

 Doba pojišt ní V Vym ovací Vylou ené Koeficient Ro ní Všeobecný P epo ítací
 Po et let pojišt ní ke dni vzniku nároku na d chod roce základ doby nár stu vym ovací vym ovací koeficient

se sazbou 1,5% 47 (K ) (dny) VVZ základ základ
 P i p esluhování - výd le ná innost po dosažení d chodového v ku 1986 32 658 11,7525 383 814 2 964
 bez pobírání d chodu - po et tvrtletí (ukon ených 90 dn )  1987 34 859 11,5117 401 287 3 026
    p ed 1.7.2001 zvýšení sazby o 1,0% 1988 35 685 11,2551 401 639 3 095
    po 30.6.2001 zvýšení sazby o 1,5% 1989 37 545 32 10,9888 412 575 3 170
 p i pobírání 1/2 d chodu - po et pololetí (ukon ených 180 dn 1990 38 512 10,6009 408 262 3 286
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 1,5% 1991 39 544 9,1863 363 264 3 792
 p i pobírání plného d chodu - po et rok  (ukon ených 360 dn 1992 40 255 12 7,5010 301 953 4 644
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 0,4% 1993 50 215 5,9884 300 708 5 817
 P i p ed asném odchodu - po et tvrtletí (každých i zapo atých 1994 59 569 6 5,0514 300 907 6 896 1,1914
 90 dn  chyb jících do dosažení d chodového v ku) 1995 72 545 4,2627 309 238 8 172 1,1978
trvale krácené (§31) snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5% 1996 85 425 3,6001 307 539 9 676 1,1194

1997 87 542 3,2568 285 107 10 696 1,0891
 Procentní sazby pro stanovení procentní vým ry d chodu 1998 95 458 2,9791 284 379 11 693 1,0850
   za dobu pojišt ní do vzniku nároku na d chod 70,5 % 1999 98 548 2,7526 271 264 12 655 1,0620
   za p esluhování 0,0 % 2000 99 578 2,5822 257 131 13 490 1,0942
   za p ed asný odchod do d chodu 0,0 % 2001 105 248 30 2,3794 250 428 14 640 1,0693

celkem 70,5 % 2002 108 544 2 2,2172 240 664 15 711 1,0717
 Stanovení výpo tového základu v roce 2020 2003 110 548 2,0773 229 642 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvo í roky 1986  - 2019 2004 126 589 1,9480 246 596 17 882 1,0532
 Úhrn ro ních vym ovacích základ 9 694 987 2005 127 258 1,8520 235 682 18 809 1,0707
 Po et dn v rozhodném období 12 418 2006 129 587 1,7374 225 145 20 050 1,0753

vylou ených 85 2007 132 587 1,6182 214 553 21 527 1,0942
 Osobní vym ovací základ 23 911 2008 135 878 1,4963 203 315 23 280 1,0184
 Reduk ní hranice 2009 137 548 1,4460 198 895 24 091 1,0269

zapo te se 2010 165 875 3 1,4203 235 593 24 526 1,0249
Výpo tový základ : 2011 187 549 1,3882 260 356 25 093 1,0315

   Vypo tená výše d chodu 2012 201 587 1,3448 271 095 25 903 1,0015
základní vým ra d chodu 3 490 K 2013 202 158 1,3448 271 863 25 903 1,0273
procentní vým ra d chodu 12 380 K 2014 206 587 1,3216 273 026 26 357 1,0246
úhrnná výše d chodu 15 870 K 2015 215 485 1,2828 276 425 27 156 1,0396

2016 219 548 1,2331 270 725 28 250 1,0612
2017 235 978 1,1551 272 579 30 156 1,0843

 2018 245 878 1,0715 263 459 32 510 1,0715
2019 265 879 1,0000 265 879 33 810 1,0300

0 

17 560

Orienta ní výpo et výše starobního d chodu p i jeho p iznání v letech 2004 až  2025
Vypl te prosím do zelených bun k rok p iznání d chodu, výše vym ovacích základ , vylou ených dob a dobu pojišt ní

15 328 ; 139 340
100% ; 26%



Tip Kováka | 27. ledna | KOVÁK číslo 2/2020 |9

Chcete to vyzkoušet? Jděte do půjčovny

Pokud jste začátečník a teprve chcete zjis-
tit, zda se vám zimní sporty zalíbí, pak 
vám jistě doporučíme si výstroj vypůjčit. 
Celková částka totiž může být dost vyso-
ká, a pokud by mělo vybavení později
stát nevyužité ve sklepě, byla by to ško-
da. Navíc, i kdybyste se je rozhodli skoro 
nové prodat, musíte počítat s tím, že oka-
mžikem pořízení ztrácí třetinu ze své ceny. 
A to by byla velmi drahá zkouška. Pokud 
jste třeba lyžař a chcete vyzkoušet jíz-
du na snowboardu, bigfootech, mini ski 
a dalších nových prkénkách, kterými lze 
zdolávat kopce, pak jistě vyhledejte kva-
litní půjčovnu. Jednak zjistíte, zda vás ten-
to sport chytne za srdíčko, ale také to, jaké 
vybavení je pro vás to nejlepší. Například 
snowboardů existuje několik druhů a je 
dobré volit ten, který vám nejlépe sedne. 
I pokud chcete postavit na lyže své děti, pak 
je také vhodné se poohlédnout po půjčov-
ně. Dětská noha roste zhruba do konce pu-
berty a jistě se vám nechce kupovat každý 
rok nové vybavení. Naopak pořízení vyba-
vení se vyplatí v případě, že máte potomků 
několik a ti mohou vybavení po sobě dědit. 

Na místě zaplatíte více 

Půjčovny vybavení najdete snad v kaž-
dém horském středisku. Ceny zde jsou 
pochopitelně ty nejvyšší, platíte si za po-
hodlí toho, že si nemusíte vybavení dová-
žet, ale půjčíte si ho přímo na místě. Ceny 
se dále liší také podle atraktivity středis-
ka, zároveň může příznivě působit i kon-
kurence různých půjčoven ve středisku. 
Střední cena za vypůjčení setu na lyžování 
či na snowboard, tedy za lyže, boty a hůl-
ky, nebo za snowboard a obuv, činí kolem 
400 korun. Nečekejte ale nějaké zázraky,

půjde o funkční obuv, lyže a snow-
board mohou nést různé známky poškrá-
bání skluznice. Pokud se již sezona chýlí
ke konci, budou tyto známky opotřebe-
ní stále patrnější. V některých půjčovnách 
mohou nabízet prémiové lyže, které bu-
dou mít vynikající jízdní vlastnosti a které 
budou ve skvělém stavu. V takovém přípa-
dě ale počítejte s půjčovným zhruba 900
korun na den. Ceny půjčovného klesají 
podle toho, na kolik dnů si hodláte vyba-
vení půjčit. Pokud si půjčujete vybavení, 
pak musíte buď složit zálohu, anebo uká-
zat platný osobní doklad. V některých pří-
padech je třeba obojí. V půjčovně vám vždy 
seřídí vázání podle vaší výšky a váhy a také 
podle zkušenosti s jízdou. Méně obratné-

mu lyžaři totiž nastaví bezpečnostní vázá-
ní tak, aby vypnulo a uvolnilo nohu častěji. 

Není půjčovna jako půjčovna

Mnohem výhodnější ceny nabízí půjčovny 
mimo hory. Půjčovny sportovního vybave-
ní umožní zapůjčit si vybavení třeba na ce-
lou sezonu, a to za příznivou cenu. Takto 
můžete mít vybavení každý rok nové, a při-
tom neplatit celou cenu za pořízení. I sem 
je třeba přijít s platným dokladem, v někte-
rých případech dokonce i s rodným listem. 
Můžete mít lyže s celým vybavením na ce-
lou sezonu třeba za pouhých 1500 korun, 
cena za vypůjčení dětského kompletu se 
pohybuje okolo tisíce korun. Půjčovné se 
platí při převzetí lyží. 

Chcete ušetřit při pořízení? 
Kupujte z druhé ruky

Pokud hodláte do hor jezdit každý víkend 
a jste opravdový milovník zimních spor-
tů, pak si jistě budete chtít lyžařský nebo 
snowboardový komplet pořídit. Ceny jsou 
různé, střední cena za lyže činí 5000 ko-
run, dále musíte pořídit vázání za 3000 ko-
run, hole za minimálně 1000 korun a obal 
na lyže za několik set korun. Tyto ceny pla-
tí, pokud se bavíme o novém vybavení. 
Pokud chcete ušetřit, můžete toto vybave-
ní zakoupit z druhé ruky a opravdu výraz-
ně tak ušetřit. Zejména vybavení pro děti 
se vyplatí pořídit použité, protože je v mno-
ha případech využito jen párkrát. Nakupo-
vat můžete hlavně na internetu, například 
na facebookovém tržišti Marketplace, kde 
najdete mnoho nejrůznějších nabídek. Na-
bídky si můžete ohraničit také co do vzdá-
lenosti, což je výhodné, protože je třeba si 
vybavení vyzkoušet, navíc lyže zasílat poš-
tou není moc praktické.  
 Michaela Kadlecová

Na horách se můžete blýsknout i vybavením z půjčovny
Jste milovníci zimních sportů, nebo si chcete nějaký z nich teprve vyzkoušet a třeba se ho učit? V takovém případě budete potře-
bovat speciální „výzbroj“ a výstroj. Vybavení si můžete buď pořídit, ale také si ho můžete vypůjčit. Co se více vyplatí? 

 FOTO: Pixabay

 FOTO: Pixabay
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Skvělou destinací pro celou rodinu je se-
veročeský Liberec. Nabízí mnoho mož-
ností sportovního i kulturního vyžití a děti 
to zde budou milovat. Ubytování ve Well-
ness Hotelu Babylon je samo o sobě zá-
žitkem. Pobytové balíčky zde totiž zahrnují
i vstup do aquaparku, IQparku, IQlandie, 
Lunaparku, a dokonce i zážitkový minigolf 
a vstup do liberecké ZOO. Vyberte si po-

byt na dvě nebo na tři noci a zkombinujte 
ho třeba s lyžovačkou ve Skiareálu Ještěd.

Doslova kopec zábavy čeká celou rodinu 
v hotelu Aqua Park Špindlerův Mlýn. Pří-
mo v centru české Mekky lyžařů a milovní-
ků zimních sportů se nachází rozlehlý ho-
tel s aquaparkem, kde se nudit rozhodně 
nebudete.

Pro rodinné pobyty jako stvořený je Well-
ness Hotel Vista na Dolní Moravě. Na jed-
nom místě zde najdete tolik aktivit, že se 
vám ani vašim dětem zaručeně nebude 
chtít domů. Těšit se můžete na vstupy do 
wellness či do Mamutíkova vodního par-
ku, Lesního zážitkového parku a Pískové-
ho světa a na bohaté animační programy 
pro dospělé i pro děti.

Dovolenou v lázních či příjemný odpoči-
nek ve wellness hotelu nemusíte již slo-
žitě hledat po celém internetu. Pátrání 
po pobytu přímo vám na míru je snad-
né díky tradičnímu pobytovému portá-
lu Spa.cz!
Chcete si na pár dní odpočinout a hodit 
starosti za hlavu? Není nic snadnějšího 
než si zamluvit víkendový či týdenní po-
byt ve wellness hotelu a užít si královskou 
relaxaci! Na Spa.cz máte na výběr z téměř 
700 hotelů, a to nejen v České republice, 
ale i v dalších oblíbených destinacích, jako 
je Slovensko či Maďarsko. Pobyty jsou pře-
hledně rozčleněny podle měst, turistic-
kých lokalit, ale také podle kategorií poby-
tu. Vybrat si tak můžete pobyt přesně pro 
vás, ale také můžete udělat radost vašim 
blízkým, protože pobyt jim můžete daro-

vat i jako dárek ve formě dárkového pou-
kazu.
Pobyty pro ženy i pro muže, relaxač-
ní, wellness, jarní, letní, podzimní a zimní 
i pobyty pro rodiny s dětmi – nabídka je 
více než pestrá a téměř 3500 spa balíčků 
uspokojí každého. 
Mezi nejvíce vyhledávané lokality patří sa-
mozřejmě české lázně. Především lázeň-
ský trojúhelník se známými městy Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Láz-
ně se těší velké oblibě, ale čeští zákazní-
ci se nebojí vycestovat za odpočinkem i za 
hranice. Relaxaci hledají i poblíž Balatonu, 
v Budapešti, v okolí Egeru, ale i ve Vyso-
kých Tatrách či za hranicemi s Polskem či 
Rakouskem. Luxusní hotely z celé střední 
Evropy najdete na jednom místě a pobyt si 
zajistíte během pár kliknutí.

Svěřte péči o váš relaxační pobyt profesio-
nálům a užijte si příjemný relax s dovole-
nou od Spa.cz!
Na intranetu a na webové aplikaci
OS KOVO najdete Zvýhodněné pobyty 
pro rok 2020. 

JAK UPLATNIT SLEVU

Při objednávání sdělte prosím název Vaší 
ZO OS KOVO a číslo členského průkazu.
Pokud si nevyberete z výše uvedené na-
bídky (Zvýhodněné pobyty pro rok 2020), 
tak jsme pro Vás připravili dodatečnou 
slevu 5 % na všechny další pobyty z cel-
kové nabídky SPA.CZ včetně již zvýhodně-
ných pobytů. Jednoduchým přihlášením 
do partnerské sekce získáte možnost vy-
brat si z více než 3 000 pobytů za nejvý-
hodnějších podmínek.

Přístup do partnerské sekce na intra-
netu a webové aplikaci OS KOVO, kde 
je možné čerpat dodatečnou, slevu zís-
káte na odkazu: www.spa.cz/partner/os-
kovo/

V případě nižších cen u akčních balíčků 
jednotlivých lázní Vám garantujeme vždy 
výhodnější cenu.

Rezervace pobytů a podrobné informa-
ce na telefonním čísle 222 535 555 nebo
e-mailové adrese vip@spa.cz.  

Úhrada pobytů je možná bezhotovostním 
způsobem a také poukazy společností SODE-
XO, Edenred CZ, Benefi t plus, UP CZ, a to ma-
ximálně do výše 50 % hodnoty pobytu u pa-
pírových poukázek a prostřednictvím elek-
tronických poukázek až do výše 100 % z cel-
kové částky pobytu.

Prázdniny, dovolená nebo wellness – kováci si mohou 
vyjednat bonusové ceny na Spa.cz  

Skvělý pobyt seženete během pár kliknutí 

Kam vyrazit o jarních prázdninách? Již na začátku února čekají na některé školáky jarní prázdniny. Ti ostatní si sice budou mu-
set trošku počkat, ale dočkají se také. Připravte jim prázdniny, na které jen tak nezapomenou, a začněte rok 2020 báječným ro-
dinným pobytem. Poradíme vám, kam o jarních prázdninách za dobrodružstvím.
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 FOTO: Spa.cz

 FOTO: Spa.cz FOTO: Spa.cz



Správné znění tajenky z čísla 22: Příjemné a pohodové svátky vánoční přeje redakce. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Liliana Palátová z Hrotovic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 28. ledna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 10. února 
2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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