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Stávkovou pohotovost ve Ferrometu následují další firmy

Podpora OS KOVO zaměstnancům ARRIVA Morava a. s.

Poté, co odbory ve společnosti Ferromet v Železárnách Veselí nad Moravou v polovině ledna vyhlásily stávkovou poho-
tovost, se ke stejnému kroku rozhodli také jejich kolegové z dalších dvou firem.  Železárny Hrádek a Válcovny trub Cho-
mutov se k akci připojily během následujících několika dnů.  Reagují tak na neochotu zaměstnavatele uzavřít regulérní 
kolektivní smlouvu. Podle oslovených odborářů odmítá vedení zmíněných podniků osobní jednání se zástupci zaměst-
nanců s poukazem na obavy z šíření koronaviru. Svůj postoj nepřistoupit k sepsání kolektivní smlouvy zdůvodňuje 
nejistým vývojem v době pandemie. Ferromet ve Veselí nad Moravou, Železárny Hrádek a Válcovna trub Chomutov 
patří do hutní skupiny Z-Group Steel Holding podnikatele Zdeňka Zemka.

Odborový svaz KOVO zcela podporuje rozhodnutí svých odborářských kolegů ze společnosti ARRIVA Morava a. s. vyhlá-
sit s platností od 18. 12. 2020 stávkovou pohotovost. Tento krok, kterým se odborové organizace působící u přepravce 
ARRIVA Morava brání proti prodlužování pracovní doby a snižování mezd, je více než oprávněný.

Zástupci zaměstnanců ve Veselí se 
tak už od listopadu loňského roku ne-
úspěšně snaží přimět vedení společnos-
ti Ferromet ke sjednání nové kolektivní 
smlouvy. Podle Stanislava Maluška, 
předsedy odborů v Železárnách Veselí, 
vyšly naprázdno také opakované návrhy 
na společná jednání.  Tamní odbory pro-
to na situaci jako první reagovaly vyhlá-
šením stávkové pohotovosti, jejich krok 
má podporu velké většiny zaměstnanců. 
Podle odborářů obhajuje vedení spo-
lečnosti svou neochotu jednat s odbory 
epidemiologickou situací.  Podpis nové 
kolektivní smlouvy firma odmítla s tím, 
že nelze odhadnout dopad pandemie 
na ekonomiku zaměstnavatele. Vedení 
společnosti přišlo s jediným návrhem 
- prodloužit platnost současné kolektiv-
ní smlouvy do konce března. „Vyjedná- 
vání o předloženém návrhu probíhalo 
jen elektronickou formou z obav vyjed-
návací komise zaměstnavatele ze šíře-
ní nemoci Covid-19 a kvůli omezujícím 
opatřením vlády k zabránění šíření epi-
demie. To od začátku odbory odmítaly 
s argumentem, že pokud epidemio-
logická situace nebrání výkonu práce, 
nevidíme překážku v osobním jednání 

při dodržení všech hygienických opatře-
ní,“ uvedl Stanislav Malušek, předseda 
Základní organizace Odborového svazu 
KOVO Železárny Veselí.
Zatím poslední osobní jednání odbo-
rů se zaměstnavatelem ve Ferrometu 
proběhlo v polovině prosince. „To však 

také nepřineslo ani částečnou dohodu 
na znění kolektivní smlouvy. Zaměst-
navatel trval jen na jejím prodloužení 
bez jakéhokoliv navýšení mzdy. Vyjed-
návací komise odborů s tím nesouhla-
sila a trvala na svém již tak sníženém 

OS KOVO považuje za nepřípustné, 
aby se zaměstnanci takto klíčového 
segmentu stali oběťmi jednostran-
ných manažerských rozhodnutí. Dal-
ší stupňování tlaku na zvýšení rozsa-
hu týdenní pracovní doby a snížení 

mezd zaměstnanců odporuje nejen 
jejich zájmům, ale i zájmům veřejným. 
Ohrožuje totiž bezpečnost všech, kteří 
jsou na dopravní infrastruktuře závislí 
a využívají služeb dopravce. Odborový 
svaz KOVO stojí na straně odborových 

organizací působících v ARRIVA Mora-
va a. s. a všech zaměstnanců, kteří se 
rozhodnou využít zákonných možností 
k obhajobě svých oprávněných zájmů.
 Jaroslav Souček, 
 předseda Odborového svazu KOVO

pokračování na str. 2
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 Výroba v Železárnách Veselí zatím pokračuje, navzdory pandemii i stávkové pohotovosti. 
 FOTO: ZO OS KOVO Železárny Veselí  
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„Smluvní strany se dohodly na zvýše-
ní reálné mzdy, a to formou navýšení 
tarifů a základních mezd o 4,2 % oproti 
roku 2020,“ uvedl k nejpodstatnějšímu 
bodu kolektivní smlouvy Mgr. David 
Šrott z Regionálního pracoviště Zlín, kte-
ré vyjednávání koordinuje. Smlouva platí 
pro období jednoho roku. Nárůst mezd 
je vyšší než odhadovaná míra inflace. 
„Ve většině podniků, kde se na kolektiv-
ním vyjednávání podílíme, se snažíme 
prosadit, aby růst mezd zohledňoval ale-
spoň očekávanou míru inflace. Případy, 
kde se to nedaří, jsou spíše výjimečné. 
Musím ale potvrdit, že někteří zaměstna-
vatelé mají snahu využít pandemii jako 
argument, proč mzdy nezvyšovat, a to  
i v případech, že na ně neměla prakticky 
žádné negativní dopady,“ dodává David 
Šrott.
Odborový svaz KOVO působí ve Frema-
chu Morava od roku 2017 formou sesku-
pení členů. „Se zaměstnavatelem vede-
me otevřený dialog, vážíme si korektního 
přístupu zaměstnavatele k zaměstnan-
cům. Velké poděkování patří členům 

výboru odborové organizace, jmenovitě 
Radce Gašicové, Adéle Fojtíkové a Mar-
kovi Novotnému, kteří hájí práva a opráv-
něné zájmy členů OS KOVO při kolektiv-
ním vyjednávání,“ vyzdvihuje podíl svých 
odborových kolegů na sociálním dialogu 
se zaměstnavatelem David Šrott.

Společnost Fremach Morava, s.r.o., je 
součástí nadnárodní skupiny Fremach 
se sídlem v Belgii. U nás působí od roku 
2001. Je jedním z hlavních evropských 
výrobců součástí pro automobilový 
průmysl, spotřební elektroniku, osobní 
komunikaci a průmyslový trh.  (jom)

V Kroměříži si polepší nárůstem mezd - navzdory 
pandemickým turbulencím
Přesto, že se vedení některých firem snaží blokovat růst mezd poukazem na dopady pandemie, naštěstí to neplatí 
zdaleka všude. V kroměřížské společnosti Fremach Morava se v polovině ledna podařilo uzavřít kolektivní smlouvu, 
která pro zaměstnance bude znamenat reálný růst mezd. A nejen to – odbory vyjednaly lidem dokonce i placené osobní 
volno navíc.  

návrhu nárůstu mezd alespoň o částku 
nárůstu minimální mzdy nejméně kva-
lifikovaných zaměstnanců. Ani to však 
nebylo zaměstnavatelem přijato,“ dodal 
šéf odborářů Železáren Veselí Stanislav 
Matušek. 
Odbory tak po neúspěšném vyjednává-
ní  předložily zaměstnavateli návrh na 
zprostředkovatele. „S tím zaměstnavatel 
nesouhlasil,  proto byla odbory 14. ledna 
zaslána žádost na Ministerstvo práce a 
sociálních věcí o určení zprostředkova-
tele na řešení sporu o uzavření kolektiv-
ní smlouvy. 
„I přesto doufáme, že zaměstnavatel ješ-
tě přehodnotí náš minimalistický návrh a 
dojde k uzavření kolektivní smlouvy ješ-
tě před využitím krajních možností řeše-
ní sporu o uzavření kolektivní smlouvy 
podle zákona o kolektivním vyjednává-
ní,“ dodává Stanislav Matušek. Ferromet 
má přibližně 250 zaměstnanců, zhruba 
40 % z nich je členy Odborového svazu 
KOVO.

Na kolektivní smlouvě trvají i v Cho-
mutově a Hrádku u Rokycan

Stávkovou pohotovost do doby uzavře-
ní vyjednávání kolektivní smlouvy na 
letošní rok poté 20. ledna vyhlásili také 
v chomutovských válcovnách. „K tomuto 
kroku došlo až po neúspěšném vyjedná-
vání o návrhu kolektivní smlouvy, který 
byl předložen zaměstnavateli už 20. 10. 
2020,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda 
ZO OS KOVO Válcovny trub Josef Mar-
šálek. Podle jeho vyjádření mají tamní 
zaměstnanci k nespokojenosti o důvod 
víc – vedení jim zrušilo bonus za docház-
ku. Ten měsíčně činil minimálně dva 
tisíce korun. Odboráři v Chomutově po 
neúspěšných jednáních počátkem ledna 
předložili návrh na zprostředkovatele. 
S tím ale zaměstnavatel nesouhlasil. 
„Odbory proto 14. ledna zaslaly žádost 
na Ministerstvo práce a sociálních věcí o 
určení zprostředkovatele na řešení spo-
ru o uzavření kolektivní smlouvy,“ uvedl 
Maršálek. „Zaměstnavatel se odvolává 

na pandemii a nařízení k zamezení šíře-
ní koronaviru jenom proto, aby nemu-
sel jednat a uzavřít závaznou kolektivní 
smlouvu,“ dodává předseda chomutov-
ských kováků. Válcovny zaměstnávají 
necelých 220 lidí, členy odborů je přibliž-
ně třetina z nich.
Do stávkové pohotovosti vstoupili  
27. ledna také v Železárnách Hrádek. 
K protestu mají obdobné důvody jako 
jejich kolegové ve Veselí a Chomuto-
vě. „Ani tady jsme žádné větší výkyvy 
ve výrobě nezaznamenali. Argumenty 
vedení společnosti, které odmítá osobní 
jednání, vnímám tak, že jde spíš o snahu 
využít mimořádné situace k tomu, aby se 
vedení mohlo kolektivnímu vyjednávání 
vyhnout. Pokud se dodrží všechna hygie- 
nická opatření, není žádný důvod, proč 
bychom se nad požadavky zaměstnan-
ců nemohli sejít osobně,“ řekl předseda 
tamních kováků Petr Horčic. Železárny 
Hrádek aktuálně zaměstnávají téměř 
160 lidí, zhruba polovina z nich jsou čle-
nové Odborového svazu KOVO.  (jom)

dokončení ze str. 1

Kováci působí v kroměřížském Fremachu od roku 2017.  FOTO: Miloš Albrecht
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Řadový člen ROH a profesí samostat-
ný technolog v Tesle Pardubice Radko 
Šamánek navrhl v roce 1988 formou 
zlepšovacího návrhu změnu politického 
systému v tehdejší ČSSR s cílem umožnit 
konkurenci politických stran a svobod-
né podnikání. Následovaly výslechy STB  
a perzekuce od zaměstnavatele. Účast 
v podnikovém stávkovém výboru a v OF 
po 17. listopadu byla pro něj jen logic-
kým vyústěním snahy změnit tehdejší 
poměry k lepšímu. „Spolu s budoucím 
předsedou odborů v Tesle Pavlem Hury-
chem jsem se zúčastnil prvního jednání 
Sdružení stávkových výborů v Poldovce 
na Kladně, kde se začalo jednat o pře-
chodu ROH na svobodné odbory, což 
vyústilo ve vznik dnešní ČMKOS,“ vzpo-
míná. 
Netrvalo dlouho a díky důvěře, které se 
těšil mezi zaměstnanci, byl Radko Šamá-
nek zvolen do tehdejšího Ústředního 
výboru Československého svazu pracov-
níků v kovoprůmyslu. Tím se pro rebela 
proti normalizaci započala přes třicet let 
trvající kariéra profesionálního odborá-
ře. Během ní se vypracoval na vedoucí-
ho RP. „Stal jsem se členem ústředního 
výboru Odborového svazu pracovníků v 
kovoprůmyslu (dnešní Rada OS KOVO), 
poté i členem předsednictva federálního 
svazu, kde jsem působil do vzniku samo-
statného OS KOVO v České republice. Od 
roku 1991 jsem také vedl metodické pra-
coviště pro Východočeský kraj v Hrad-
ci Králové (dnes RP). Poslední rok jsem 
působil na zkrácený úvazek ve funkci 
specialisty pro ekonomiku a finanční 
analýzy,“ upřesňuje svou životní dráhu 
bývalý šéf královéhradeckého RP, jehož 
na postu vedoucího nahradil kolega 
Rudolf Procházka.
Počátky profesionálních odborů neby-
ly jednoduché, hledali se schopní lidé 

nezatížení minulostí, shánělo se potřeb-
né vybavení. „Za svůj úspěch považuji 
vytvoření funkčního regionálního praco-
viště, kdy z původně pětičlenného kolek-
tivu s jedním telefonem a faxem byla v 
průběhu prvních let vytvořena sestava 
s dalšími dvěma specialisty, a to pro KV 
a právní služby, vybavenými potřebnou 
technikou. Tím jsme mohli kvalitněji za-
jišťovat odborný servis pro naše orgány 
a organizace v regionu,“ popisuje Radko 
Šamánek snahu RP o co nejefektivnější 
činnost. 
Většina práce, kterou RP vykonává, 
obnáší pomoc základním organizacím  
v regionu Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje. Mnohdy docházelo k velmi 
vypjatým situacím. V paměti zaměstnan-
ců Amcor v Novém Bydžově nadlouho 
zůstane vítězný boj místního seskupení 
členů za uzavření první kolektivní smlou-

vy. „Spolu s výborem seskupení členů 
v Amcoru se nám podařilo v roce 2019 
přesvědčit dostatečný počet zaměstnan-
ců k písemnému souhlasu se stávkou za 
uzavření kolektivní smlouvy, kterou se 
díky tomu podařilo vyjednat,“ připomíná 
jednu z nedávných úspěšných akcí její 
spoluautor.
Ani v důchodu nehodlá Radko Šamánek 
zahálet. Vedle pracovní aktivity se celo-
životně věnuje politice, společenskému 
dění, kulturní činnosti a především rodi-
ně. „Určitě budu pokračovat v práci pro 
regionální politiku v Pardubicích jako 
člen regionálního sdružení a člen komi-
se rady Města Pardubic. S manželkou 
snad najdeme čas na návštěvy koncertů  
a sportování,“ těší se na novou etapu 
života bývalý vedoucí RP Hradec Králové 
Ing. Radko Šamánek. 
 (mia)

Odchází odborář, který v roce 1988 navrhl změnu 
politického systému
Pamětníků přerodu ROH ve svobodné odbory a těch, kteří stáli u jejich startu po sametové revoluci, mezi aktivní-
mi kováky šmahem ubývá. Mnozí z účastníků listopadových událostí dnes dosáhli důchodového věku. Někteří často  
i riskovali při střetu s tehdejší totalitní mocí a práci pro nové odbory doslova zasvětili svůj život. Jedním z nich je bývalý 
vedoucí RP Hradec Králové Ing. Radko Šamánek, se kterým se u příležitosti jeho odchodu do důchodu rozloučili ve čtvr-
tek 7. ledna v Hradci Králové zástupci OS KOVO.

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2
přijme do pracovního poměru:

Specialistu – právníka na pracovní právo
pro Regionální pracoviště se sídlem v Plzni, Keřová 320/9
(Vzdělání VŠ právní - Mgr., JUDr. - znalost pracovního a občanského práva podmínkou.)
Bližší informace na tel. čísle: 602 204 796 - Ing. Ivo Kužel
Kontaktní e-mail: radejova.vaclava@cmkos.cz
Více na: www.oskovo.cz

S Ing. Radko Šamánkem (druhý zleva) se u příležitosti jeho odchodu do důchodu rozloučili ve čtvrtek 
7. ledna v Hradci Králové zástupci OS KOVO.    

FOTO: RP HK



4 | KOVÁK číslo 2/2021 | 1. února | Aktuálně

7) Další změnou, která se dotkne 
např. odborových organizací dispo-
nujících majetkem, je změna u jeho 
odpisování. Dochází ke zvýšení hranice 
u hmotného majetku pro účely ode-
pisování, a to z částky 40 000 Kč na 
částku 80 000 Kč. Hranice se vztahu-
je i na technické zhodnocení majetku.  
Tato úprava se vztahuje i na rok 2020, 
tzn. na majetek pořízený od 1. ledna 
2020 a technické zhodnocení dokonče-
né v roce 2020. Dále se pak ruší katego-
rie nehmotného majetku.
8) Změna zákona o dani z nemovitos-
ti - dochází k úpravě § 12 týkajícího se 
koeficientů daně z nemovitosti. Obce 
budou moci v jednotlivých částech obce 
uplatňovat rozdílné koeficienty. Obce 
tak budou činit s ohledem na specifika 
jednotlivých částí.

9) Zavedení paušální daně. Nelze ji 
použít u tzv. vedlejší činnosti zaměst-
nance. V roce 2021 činí částku 5 469 Kč, 
přičemž pouhých 100 Kč jde ve prospěch 
daní. V částce je hlavně zahrnuto zdra-
votní pojistné ve výši 2 393 Kč a sociální 
pojistné ve výši 2 976 Kč.
10) Generální pardon ministryně fi-
nancí Aleny Schillerové. Dle tiskové 
zprávy MFČR využije ministryně financí 
své mimořádné pravomoci plošného 
odpuštění daňové povinnosti všem stu-
dentům, kterým byla v rámci nouzového 
stavu uložena pracovní povinnost v zaří-
zeních sociálních a zdravotních služeb. 
Generální pardon bude účinný zpětně na 
daňovou povinnost vzniklou v minulosti 
i na případné nové daňové povinnos-
ti. Současně dle vyjádření Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR by tyto příjmy 

neměly podléhat ani odvodům na sociál- 
ní a zdravotní pojištění. S ohledem na 
skutečnost, že student může uplatnit jak 
slevu na poplatníka, tak slevu na studen-
ta, dochází ke zdanění těchto příjmů jen 
zřídka. Projednání generálního pardonu 
připadá na 11. ledna 2021. Následně by 
měla být informace na portálu Minister-
stva financí ČR, popřípadě Generálního 
finančního ředitelství.
11) Přiznání k dani z nemovitých věcí 
a silniční dani bude možné podat až 
do konce března. Jak vyplývá z tiskové 
zprávy MF ČR, odsouvá se termín pro 
všechny daňové subjekty na 1. dubna 
2021, kdy je také splatná silniční daň. 
Splatnost daně z nemovitých věcí je ve 
své lhůtě, tzn. 1. června 2021.
 Jindřiška Plesníková 
 Úsek odborové politiky OS KOVO

Přepočet minimální mzdy podle dél-
ky stanovené týdenní pracovní doby je  
v přiložené tabulce.

Navýšení minimální mzdy má například 
vliv i na měsíční částku zdravotního 
pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitel-
ných příjmů), která bude činit v r. 2021  
2 052 Kč, a dále na nutný rozhodný roč-
ní příjem pro čerpání daňového bonu-
su na dítě (šestinásobek minimální 
mzdy). Také na uplatnění slevy na dani 

za prokazatelně vynaložené náklady za 
umístění dítěte ve školce, které může 
být v max. výši minimální mzdy v daném 

zdaňovacím období. Dále se mění výše 
pro osvobození důchodů od daně z pří-
jmu fyzických osob, která je stanovena 
až do výše 36násobku minimální mzdy  
a pro rok 2021 bude tedy osvobozen 
roční důchod do výše 547 200 Kč. 
Dále výše minimální mzdy ovlivňuje  
i případnou výši měsíčního přivýdělku  

u uchazeče o zaměstnání, který je veden 
na úřadu práce, a to v tzv. nekolidují-
cím zaměstnání. Týká se to uchazeče  
o zaměstnání, který nepobírá podporu  
v nezaměstnanosti (případně pobírá, ale 
ta mu bude po dobu přivýdělku poza-
stavena). V daném kalendářním měsíci 
si může přivydělat, pokud příjem nepře-
sáhne polovinu stanovené minimální 
mzdy. Může být uzavřen pracovní nebo 
služební poměr, nebo může být uzavře-
na dohoda o pracovní činnosti (dohodu 
o provedení práce nelze uzavřít). Pokud 
má osoba více výdělků, všechny tyto 
částky se sčítají. Pro rok 2021 je možné 
pracovat v nekolidujícím zaměstnání  
s částkou do 7 600 Kč hrubého měsíčně. 
Každopádně i nadále platí, že tato osoba 
musí takovéto nekolidující zaměstná-
ní úřadu práce včas oznámit a i nadále 
plnit součinnost při hledání vhodného 
zaměstnání.  Ivana Demková
 Úsek odborové politiky OS KOVO

S účinností od 1. ledna 2021 začal platit zákon č. 609/2020 Sb., tzv. daňový balíček, a to i přes skutečnost, že zákon nepo-
depsal prezident republiky. Tento zákon přináší řadu změn při zdaňování příjmů fyzických osob (zaměstnanců, podnika-
telů…), právnických osob, změny v poskytování některých benefitů a další změny vztahující se např. k dani z nemovitých 
věcí, spotřebním daním aj. Kromě toho dochází i ke změnám v oblasti daní různými opatřeními Ministerstva financí ČR 
a generálním pardonem ministryně financí. 

Výčet hlavních změn navazující na přehled v Kováku č. 1/2021, který končil číslem 6.

Vláda schválila nařízením vlády č. 487/2020 Sb. navýšení základní sazby minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2021  
o 600 Kč z původní výše hrubé minimální mzdy 14 600 Kč na částku 15 200 Kč za měsíc. Jedná se o nejnižší přípustnou výši 
mzdy, platu nebo odměny z dohod. Zároveň tímto dochází k navýšení i nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2021, která 
je odstupňována do osmi skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Do nejnižší 1. skupiny se tak promítne 
aktuální výše minimální mzdy a v 8. skupině je určená nejnižší úroveň zaručené mzdy ve výši 30 400 Kč za měsíc.

Pokračování z Kováka č. 1/2021. První díl tohoto článku vyšel v minulém čísle s nesprávným názvem „Novinky v danění DPP a DPČ“, za 
což se redakce omlouvá.

Daňové změny v roce 2021, část 2.

Minimální mzda od 1. 1. 2021

Stanovená týdenní pracovní 
doba v hodinách 

Minimální mzda r. 2021 –
15 200 Kč při přepočtu na 

hodinu 

40 90,50
38,75 93,40

37,5 96,50
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pokračování na str. 6

VALORIZACE DŮCHODŮ OD 1. LEDNA 2021
Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

úVOD

Opět je tu měsíc 
leden, a tak v časopi-
su Kovák přinášíme 
každoroční informa-
ce k valorizaci dů-
chodů od 1. ledna 

2021. Držíme se stejného konceptu a 
přinášíme důležité informace, aktuality 
a v závěru článku také přikládáme i vzo-
rový srovnávací výpočet důchodu na 
přelomu roku 2020 a roku 2021. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Připomeňme, že se důchody skládají ze 
dvou částí, a to nejen ty starobní, ale i 
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí 
důchody. První částí je tzv. základní 
výměra, která se stanoví procent-
ní sazbou z průměrné mzdy a je pro 
všechny stejná. Druhou částí je tzv. pro-
centní výměra, která se stanoví pro-
centní sazbou z výpočtového základu 
a závisí na získaných dobách důchodo-
vého pojištění a výše výdělků.
Zvýšení (valorizace) důchodů v roce 
2021 je zakotveno v nařízení vlády 
č. 381/2020 Sb. o výši všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2019, 
přepočítacího koefi cientu pro úpravu 
všeobecného vyměřovacího základu za 
rok 2019, redukčních hranic pro stano-
vení výpočtového základu pro rok 2021 
a základní výměry důchodu stano-
vené pro rok 2021 a o zvýšení důcho-
dů v roce 2021, které bylo přijato dne 
21. září 2020. Důchody starobní, invalid-
ní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které
byly přiznané před 1. lednem 2021, se 
tímto nařízením zvyšují od splátky dů-
chodu splatné po 31. prosinci 2020 tak, že: 

• základní výměra důchodu se zvy-
šuje o 60 Kč měsíčně,

• procentní výměra důchodu se 
zvyšuje o 7,1 % procentní výměry 
důchodu, která náleží ke dni, od 
něhož se procentní výměra zvy-
šuje.

ZÁKLADNÍ VÝMĚRA PRO ROK 2021

Výše základní výměry pro rok 2021 je
tedy v souladu s nařízením ve výši
3 550 Kč, což je 10 % průměrné měsíční 
mzdy, kterou jako každý rok vypočítává 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro 
informaci uvádíme, že původní základ-
ní výměra pro rok 2020 byla ve výši 
3 490 Kč, tzn. základní výměra se zvyšu-
je o již zmíněných 60 Kč měsíčně u dů-
chodů přiznaných před 1. lednem 2021. 

PROCENTNÍ VÝMĚRA A JEJÍ MINIMÁL-
NÍ VÝŠE

Konkrétně u starobního důchodu 
minimální výše procentní výměry činí 
nejméně 770 Kč měsíčně a nebyla od 
přijetí zákona č. 155/1995 Sb. o důcho-
dovém pojištění v roce 1995 ani jednou 
zvýšena (viz § 33, odst. 2 zákona). Záro-
veň tento zákon neuvádí maximální 
výši procentní výměry tohoto důchodu.

DEFINICE ROZHODNÉHO OBDOBÍ

Rozhodné období je období před 

rokem přiznání důchodu a zjišťují se 
z něho hrubé příjmy z výdělečné čin-
nosti. Nepřihlíží se však k příjmům před 
rokem 1986.
Například pro důchod přiznaný v roce 
2020 je prvním rokem rozhodného 
období rok 1986 a posledním rok 2019. 
Rozhodné období pro důchod přiznaný 
v roce 2021 je 1986 až 2020. 

DŮCHODOVÝ VĚK

Na webových stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR (případně 
také na webových stránkách ČSSZ) je 
k dispozici tzv. věková kalkulačka. 
Po zadání data narození a pohlaví (dle 
daného roku u žen také počet vychova-
ných dětí) lze zde zjistit důchodový věk 
(datum, kdy vznikne pojištěnci nárok na 
řádný starobní důchod), kdy ho dosáh-
ne a jakou musí získat dobu pojištění. 

2 

ÚDAJE PRO VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU V LETECH 2020/2021 
 
 Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2020 

 
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018  32 510 Kč

Výše přepočítacího koeficientu* za rok 2018   1,0715

Maximální měsíční vyměřovací základ 2020  139 340 Kč
(*pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu) 
 

Výše  redukčních  hranic  pro  stanovení 
výpočtového základu pro rok 2020 

I. hranice 15 328 Kč

II. hranice 139 340 Kč
 
Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že 

z částky do   15 328 Kč se počítá 100 %

z částky nad  15 328 Kč do 139 340 Kč se počítá 26 %

k částce nad  139 340 Kč se nepřihlíží
 
 
 Údaje pro výpočet důchodů přiznaných v roce 2021 

 
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019  34 766 Kč

Výše přepočítacího koeficientu* za rok 2019   1,0194

Maximální měsíční vyměřovací základ 2021  141 764 Kč
(*pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu) 
 

Výše  redukčních  hranic  pro  stanovení 
výpočtového základu pro rok 2021 

I. hranice 15 595 Kč

II. hranice 141 764 Kč
 
Výpočtový základ se stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že 

z částky do   15 595 Kč se počítá 100 %

z částky nad  15 595 Kč do 141 764 Kč se počítá 26 %

k částce nad  141 764 Kč se nepřihlíží
 

DEFINICE ROZHODNÉHO OBDOBÍ 
Rozhodné  období  je  období  před  rokem  přiznání  důchodu  a  zjišťují  se  z něho  hrubé  příjmy 
z výdělečné činnosti. Nepřihlíží se však k příjmům před rokem 1986. 
 
Například  pro  důchod  přiznaný  v roce  2020  je  prvním  rokem  rozhodného  období  rok  1986  a 
posledním rok 2019. Rozhodné období pro důchod přiznaný v roce 2021 je 1986 až 2020.  
 

ÚDAJE PRO VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU V LETECH 2020/2021
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Dále je zde uvedeno i datum, od které-
ho je případně možné požádat o před-
časný starobní důchod. 

Tabulku důchodového věku, která uka-
zuje důchodový věk pojištěnců naroze-
ných v období let 1936 až 1971, nalezne-
te ve vydání Kováka č. 2/2020 na str. 6. 
U pojištěnců narozených po roce 1971 
je již důchodový věk stanoven na 65 let.

POTŘEBNÁ DOBA DŮCHODOVÉHO 
POJIŠTĚNÍ

Na starobní důchod má nárok každý, 
kdo dosáhne důchodového věku a zís-
ká potřebnou dobu pojištění. Po roce 
2018 je minimální potřebná doba 
důchodového pojištění ve výši 35 let 
(v případě dosažení důchodového věku 
pojištěnce v roce 2018 bylo nutné mít 
34 let potřebnou dobu pojištění, na-
opak například před rokem 2010 činila 
potřebná doba pojištění 25 let). Detail-
ní 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 důchodo-
vém pojištění uvedeny i varianty, za kte-
rých je možné získat starobní důchod 
v případě nesplnění předchozích pod-
mínek. 

VÝŠE DŮCHODU A CO HO OVLIVŇUJE

Jak jsme se již zmínili – starobní důchod 
se skládá ze základní výměry a z pro-
centní výměry. Procentní výměru ovliv-
ňuje doba pojištění (celé roky) a ta-
ké výše příjmů pojištěnce dosaže-
ných v jednotlivých letech rozhodného 
období. 

Na webových stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.
cz) nebo na webových stránkách ČSSZ 
(www.cssz.cz) v sekci Důchodové pojiš-
tění je k dispozici tzv. důchodová kal-
kulačka, kde si můžete orientačně 
spočítat informativní výši starobního 
(předčasného starobního) důchodu až 
na pět let dopředu. K tomu je zapotřebí 
mít Informativní osobní list důcho-
dového pojištění (podrobněji popsá-
no v následujícím bodu), ze kterého se 
manuálně dosazují potřebné údaje do 
kalkulačky (např. doby pojištění, vymě-
řovací základy či vyloučené doby od 
roku 1986). Pro osoby, které mají dato-
vou schránku, nebo některý z prostřed-
ků online identifi kace, je k dispozici na 
ePortále ČSSZ možnost využít informa-
tivní výpočet starobního důchodu, kde 
se potřebné údaje o dobách pojištění, 
vyměřovacích základech či vyloučených 

dobách od roku 1986 v rámci této služ-
by automaticky doplní. Webová důcho-
dová kalkulačka či služba ePortálu 
je určena občanům, kteří dosáhnou 
důchodového věku v horizontu pěti let. 
Kalkulačku však nelze použít v případě, 
kdy část doby pojištění byla získána 
v zahraničí.

Přesný výpočet důchodu se zohled-
něním všech rozhodných skutečnos-
tí vám poskytne pouze ČSSZ, a to až 
na základě řádně uplatněné žádosti 
u okresní správy sociálního zabezpe-
čení. Na adrese objednani.cssz.cz či 
telefonním čísle +420 257 062 869 je 
možné si domluvit osobní konzultaci 
v klientském centru ČSSZ k informativ-
nímu výpočtu důchodu, nebo v případě 
konzultace složitějších případů. 

INFORMATIVNÍ OSOBNÍ LIST 
DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (IOLDP)

Informativní osobní list důchodového 
pojištění (dále jen „informativní list“) 
obsahuje výpis dob pojištění, který je 
možné na vyžádání obdržet od ČSSZ 
(odbor správy údajové základny). Infor-
mativní list obsahuje nejen přehled 
dob důchodového pojištění, ale také 
případné náhradní doby pojištění 
(Období, kdy nebylo placeno sociání
pojištění, ale zákon na toto období 
pohlíží jako na „odpracované“, jako 
např. péče o blízkého závislého na péči, 
evidence na úřadu práce aj., podrobněji 
viz zákon č. 155/1995 Sb., § 12. Jen si vás 
dovolujeme upozornit, že se některé 
náhradní doby pojištění pro vznik náro-
ku i výši starobního důchodu zapo-
čítávají jen z 80 % a některé doklady 
o náhradních dobách pojištění ČSSZ 

neeviduje, jako např. doklady o studiu, 
péči o dítě a vojenské službě. Tyto dokla-
dy předkládá občan až při samotném 
podávání žádosti o důchod, ne dříve.) 
a za dobu od roku 1986 obsahuje i pře-
hled vyměřovacích základů a vylou-
čených dob (sem spadá především 
doba pobírání dávek nemocenského 
pojištění), včetně celkového součtu evi-
dované doby a součtu náhradních dob. 
Součástí zaslaného informativního lis-
tu je i podrobné vysvětlení, například 
použitých zkratek.

Doporučujeme o IOLDP požádat včas, 
i když se ještě neblížíte důchodovému 
věku. Budete mít tak přehled o své 
evidované době pojištění a případné 
neevidované období budete moci ČSSZ 
řádně prokázat. O zaslání informativ-
ního listu můžete požádat jednou za 
kalendářní rok a Česká správa sociální-
ho zabezpečení ho zasílá do 90 dnů, ale 
tato lhůta bývá výrazně kratší, v řádu 
týdnů. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O IOLDP

Žádost o informativní osobní list důcho-
dového pojištění je možné podat něko-
lika způsoby: 
	 písemně na adresu ČSSZ, Odbor 

správy údajové základny (Křížo-
vá 25, 225 08  Praha 5),

	 elektronicky s elektronickým pod-
pisem na adresu e-podatelny: 

 posta@cssz.cz,
	 datovou zprávou do datové schrán-

ky ČSSZ ID: 49kaiq3,
	 prostřednictvím aplikace ePortál 

ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz. 

pokračování na str. 7

Eviden ní štítek
Žádost o zaslání informativního

osobního listu d chodového pojišt ní

Na základ  § 40a zákona . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis , žádám o zaslání 
informativního osobního listu d chodového pojišt ní.

A. Základní identifikace
íjmení Jméno Rodné p íjmení Rodné íslo

B. Adresa pro zaslání informativního osobního listu d chodového pojišt ní
Vypl te adresu trvalého bydlišt , p ípadn  jinou adresu, na kterou si p ejete informativní osobní list d chodového pojišt ní zaslat. Uvedete-li 
datovou schránku, bude Vám informativní osobní list d chodového pojišt ní zaslán do datové schránky.

Ulice íslo domu Obec PS Stát

ID datové schránky

C. Datum a místo, podpis

V Dne
Podpis žadatele

SSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními p edpisy pro ochranu osobních údaj  a pouze k legitimním 
el m. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr.htm .

ZOLDP v1.17

Příloha č. 1

dokončení ze str. 5
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Žádost musí obsahovat rodné číslo 
žadatele, jméno, příjmení (případně  
i rodné příjmení), adresu nebo případ-
ně ID datové schránky, na kterou má 
být informativní list následně zaslán. 
Na stránkách ČSSZ je možné použít 
vzor žádosti o informativní list, viz Pří-
loha č. 1.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAROBNÍ 
DŮCHOD

Žádosti o starobní důchod se sepisují 
na okresní správě sociálního zabez-
pečení (OSSZ) příslušné podle místa 
trvalého pobytu, v Praze na Pražské 
správě sociálního zabezpečení (PSSZ), 
v Brně na MSSZ. Žádost můžete podat 
nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od 
kterého žádáte o dávku důchodového 
pojištění přiznat. 
Co předložit při podávání žádosti? Jed-
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	 doklady o studiu, popřípadě učení 
(i nedokončeném),

	 náhradní doklady prokazující pří-
padná neevidovaná období výdě-
lečné činnosti,

	 doklady prokazující péči o děti, 
například rodným listem a čest-
ným prohlášením o době a rozsahu 
péče (na OSSZ je k tomu určen spe-
ciální formulář),

	muži předkládají doklady o výkonu 
vojenské a civilní služby,

	 požaduje-li občan zasílat výpla-
tu důchodu na bankovní účet, je 
nutno přiložit vyplněnou a ban-
kou potvrzenou „Žádost o zaříze-
ní výplaty důchodu poukazem na 
účet“,

	 další doklady dle různých specifik, 
podrobněji viz informace na webu 
www.cssz.cz.

PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO 
DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ

Pro srovnání přikládáme výpočty 
obou výší starobního důchodu. Nej-
dříve důchodu přiznaného v roce 2020  
(k 31. prosinci 2020) a poté valorizova-
ného a nakonec důchodu přiznaného  
k 1. lednu 2021. 
Pro tyto orientační výpočty jsme použi-
li důchodovou kalkulačku na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociál-
ních věcí. 
V níže uvedených tabulkách je uveden 
(jako příklad) muž, který nemá ve svém 
informativním osobním listu od ČSSZ 
evidované žádné náhradní doby pojiš-
tění a v rozhodném období měl celkem 
88 dnů pracovní neschopnosti, kte-
ré spadají do tzv. vyloučených dob. V 
tabulce uvádíme, že jeho osobní vymě-
řovací základ byl pro rok 2020 ve výši 
23 212 Kč a doba pojištění do dovršení 
důchodového věku je 44 let. Tento muž 

pokračování na str. 8

Příloha č. 2

VÝPOČET K DATU 31. 12. 2020                    

rok přiznání důchodu 2020 ne

 Doba pojištění V Vyměřovací Vyloučené Koeficient Roční Všeobecný Přepočítací
 Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod roce základ doby nárůstu vyměřovací vyměřovací koeficient

se sazbou 1,5% 44 (Kč) (dny) VVZ základ základ
 Při přesluhování - výdělečná činnost po dosažení důchodového věku 1986 32 584 11,7525 382 944 2 964
 bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí (ukončených 90 dnů)  1987 34 215 11,5117 393 873 3 026
    před 1.7.2001 zvýšení sazby o 1,0% 1988 26 452 42 11,2551 297 720 3 095
    po 30.6.2001 zvýšení sazby o 1,5% 1989 38 221 10,9888 420 003 3 170
 při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí (ukončených 180 dnů 1990 41 563 10,6009 440 606 3 286
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 1,5% 1991 42 562 9,1863 390 988 3 792
 při pobírání plného důchodu - počet roků (ukončených 360 dnů 1992 30 254 16 7,5010 226 936 4 644
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 0,4% 1993 45 278 5,9884 271 143 5 817
 Při předčasném odchodu - počet čtvrtletí (každých i započatých 1994 48 547 5,0514 245 231 6 896 1,1914
 90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku) 1995 53 878 2 4,2627 229 666 8 172 1,1978
trvale krácené (§31) snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5% 1996 59 852 3,6001 215 474 9 676 1,1194

1997 72 009 3 3,2568 234 519 10 696 1,0891
 Procentní sazby pro stanovení procentní výměry důchodu 1998 76 524 2,9791 227 973 11 693 1,0850
   za dobu pojištění do vzniku nároku na důchod 66,0 % 1999 87 421 6 2,7526 240 636 12 655 1,0620
   za přesluhování 0,0 % 2000 90 896 2,5822 234 712 13 490 1,0942
   za předčasný odchod do důchodu 0,0 % 2001 94 571 2,3794 225 023 14 640 1,0693

celkem 66,0 % 2002 96 587 2,2172 214 153 15 711 1,0717
 Stanovení výpočtového základu v roce 2020 2003 102 145 2,0773 212 186 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvoří roky 1986  - 2019 2004 106 854 1,9480 208 152 17 882 1,0532
 Úhrn ročních vyměřovacích základů 9 409 305 2005 115 487 1,8520 213 882 18 809 1,0707
 Počet dnů v rozhodném období 12 418 2006 129 854 1 1,7374 225 609 20 050 1,0753

vyloučených 88 2007 130 215 1,6182 210 714 21 527 1,0942
 Osobní vyměřovací základ 23 212 2008 135 687 1,4963 203 029 23 280 1,0184
 Redukční hranice 2009 150 245 1,4460 217 255 24 091 1,0269

započte se 2010 181 020 1,4203 257 103 24 526 1,0249
Výpočtový základ : 2011 215 698 3 1,3882 299 432 25 093 1,0315

   Vypočtená výše důchodu 2012 230 548 1,3448 310 041 25 903 1,0015
základní výměra důchodu 3 490 Kč 2013 239 581 1,3448 322 189 25 903 1,0273
procentní výměra důchodu 11 470 Kč 2014 252 481 1,3216 333 679 26 357 1,0246
úhrnná výše důchodu 14 960 Kč 2015 259 845 1,2828 333 330 27 156 1,0396

2016 230 154 15 1,2331 283 803 28 250 1,0612
2017 265 824 1,1551 307 054 30 156 1,0843

 2018 275 148 1,0715 294 822 32 510 1,0715
2019 285 425 1,0000 285 425 34 766 1,0194
2020 0,9872 0 35 287 1,0200
2021 0,9678 0 35 993 1,0200
2022 0,9488 0 36 713 1,0200
2023 0,9302 0 37 447 1,0100
2024 0,9210 0 37 821 1,0100
2025 0,9119 0 38 199 1,0000
2026 0,9119 0 38 199 1,0000

rok odhad
2020 1,5 
2021 2,0 
2022 2,0 
2023 2,0 
2024 1,0 
2025 1,0 
2026

 

Parametry výpočtu výše důchodu se podle zákona stanoví na základě 
statistických údajů o výši průměrné mzdy. Pro důchody přiznané po 
roce 2021 se proto při výpočtu  musí vycházet z odhadovaného růstu 
průměrné mzdy. Vámi odhadovaný růst průměrné mzdy vložte prosím 
do zelených buněk vlevo.

0 

Odhadovaný růst
průměrné mzdy

v %

17 378

Orientační výpočet výše starobního důchodu při jeho přiznání v letech 2004 až  2026
Vyplňte prosím do zelených buněk rok přiznání důchodu, výše vyměřovacích základů, vyloučených dob a dobu pojištění

15 328 ; 139 340
100% ; 26%
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 Redukční hranice 2009 150 245 1,4460 217 255 24 091 1,0269

započte se 2010 181 020 1,4203 257 103 24 526 1,0249
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5 

 požaduje‐li občan zasílat výplatu důchodu na bankovní účet, je nutno přiložit vyplněnou 
a bankou potvrzenou „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“, 

 další doklady dle různých specifik, podrobněji viz informace na webu www.cssz.cz. 
 

PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ 
Pro srovnání přikládáme výpočty obou výší starobního důchodu. Nejdříve důchodu přiznaného v roce 
2020 (k 31. prosinci 2020) a poté valorizovaného a nakonec důchodu přiznaného k 1. lednu 2021.  

Pro tyto orientační výpočty jsme použili důchodovou kalkulačku na webových stránkách ministerstva 
práce a sociálních věcí.  

V níže  uvedených  tabulkách  je  uveden  (jako  příklad)  muž,  který  nemá  ve  svém  informativním 
osobním  listu od ČSSZ evidované žádné náhradní doby pojištění a v rozhodném období měl celkem 
88 dnů pracovní neschopnosti, které  spadají do  tzv. vyloučených dob. V tabulce uvádíme,  že  jeho 
osobní  vyměřovací  základ  byl  pro  rok  2020  ve  výši  23 212  Kč  a  doba  pojištění  do  dovršení 
důchodového věku je 44 let. Tento muž je dosud zaměstnán v pracovním poměru a o důchod zatím 
nepožádal, neboť si o něj požádá zpětně, a to buď k 31. prosinci 2020, anebo k 1. lednu 2021. 
 

VÝPOČET K DATU 31. 12. 2020 
PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 31. 12. 2020“, viz Příloha č. 3. 
 
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 31. 12. 2020 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Základní výměra důchodu  3 490 Kč

Procentní výměra důchodu  11 470 Kč

Úhrnná výše důchodu  14 960 Kč
 

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PO VALORIZACI U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Procentní výměra   11 470 Kč

Zvýšení procentní výměry o 7,1 % = (14 960 – 3 490) x 7,1 %   815 Kč

Základní výměra u důchodů přiznaných v roce 2021  3 550 Kč

Úhrnná výše důchodu  15 835 Kč

VÝPOČET K DATU 1. 1. 2021 
PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 1. 1. 2021“, viz Příloha č. 4. 
 
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 1. 1. 2021 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Základní výměra důchodu  3 550 Kč

Procentní výměra důchodu  11 671 Kč

Úhrnná výše důchodu  15 221 Kč
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a bankou potvrzenou „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“, 

 další doklady dle různých specifik, podrobněji viz informace na webu www.cssz.cz. 
 

PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ 
Pro srovnání přikládáme výpočty obou výší starobního důchodu. Nejdříve důchodu přiznaného v roce 
2020 (k 31. prosinci 2020) a poté valorizovaného a nakonec důchodu přiznaného k 1. lednu 2021.  

Pro tyto orientační výpočty jsme použili důchodovou kalkulačku na webových stránkách ministerstva 
práce a sociálních věcí.  

V níže  uvedených  tabulkách  je  uveden  (jako  příklad)  muž,  který  nemá  ve  svém  informativním 
osobním  listu od ČSSZ evidované žádné náhradní doby pojištění a v rozhodném období měl celkem 
88 dnů pracovní neschopnosti, které  spadají do  tzv. vyloučených dob. V tabulce uvádíme,  že  jeho 
osobní  vyměřovací  základ  byl  pro  rok  2020  ve  výši  23 212  Kč  a  doba  pojištění  do  dovršení 
důchodového věku je 44 let. Tento muž je dosud zaměstnán v pracovním poměru a o důchod zatím 
nepožádal, neboť si o něj požádá zpětně, a to buď k 31. prosinci 2020, anebo k 1. lednu 2021. 
 

VÝPOČET K DATU 31. 12. 2020 
PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 31. 12. 2020“, viz Příloha č. 3. 
 
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 31. 12. 2020 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Základní výměra důchodu  3 490 Kč

Procentní výměra důchodu  11 470 Kč

Úhrnná výše důchodu  14 960 Kč
 

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PO VALORIZACI U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Procentní výměra   11 470 Kč

Zvýšení procentní výměry o 7,1 % = (14 960 – 3 490) x 7,1 %   815 Kč

Základní výměra u důchodů přiznaných v roce 2021  3 550 Kč

Úhrnná výše důchodu  15 835 Kč

VÝPOČET K DATU 1. 1. 2021 
PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 1. 1. 2021“, viz Příloha č. 4. 
 
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 1. 1. 2021 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Základní výměra důchodu  3 550 Kč

Procentní výměra důchodu  11 671 Kč

Úhrnná výše důchodu  15 221 Kč
 

VÝPOČET K DATU 1. 1. 2021

Příloha č. 3rok přiznání důchodu 2021 ne

 Doba pojištění V Vyměřovací Vyloučené Koeficient Roční Všeobecný Přepočítací
 Počet let pojištění ke dni vzniku nároku na důchod roce základ doby nárůstu vyměřovací vyměřovací koeficient

se sazbou 1,5% 44 (Kč) (dny) VVZ základ základ
 Při přesluhování - výdělečná činnost po dosažení důchodového věku 1986 32 584 11,9570 389 607 2 964
 bez pobírání důchodu - počet čtvrtletí (ukončených 90 dnů)  1987 34 215 11,7120 400 727 3 026
    před 1.7.2001 zvýšení sazby o 1,0% 1988 26 452 42 11,4509 302 900 3 095
    po 30.6.2001 zvýšení sazby o 1,5% 1989 38 221 11,1800 427 311 3 170
 při pobírání 1/2 důchodu - počet pololetí (ukončených 180 dnů 1990 41 563 10,7853 448 270 3 286
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 1,5% 1991 42 562 9,3461 397 789 3 792
 při pobírání plného důchodu - počet roků (ukončených 360 dnů 1992 30 254 16 7,6315 230 884 4 644
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 0,4% 1993 45 278 6,0926 275 861 5 817
 Při předčasném odchodu - počet čtvrtletí (každých i započatých 1994 48 547 5,1393 249 498 6 896 1,1914
 90 dnů chybějících do dosažení důchodového věku) 1995 53 878 2 4,3368 233 659 8 172 1,1978
trvale krácené (§31) snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5% 1996 59 852 3,6627 219 220 9 676 1,1194

1997 72 009 3 3,3134 238 595 10 696 1,0891
 Procentní sazby pro stanovení procentní výměry důchodu 1998 76 524 3,0309 231 937 11 693 1,0850
   za dobu pojištění do vzniku nároku na důchod 66,0 % 1999 87 421 6 2,8005 244 823 12 655 1,0620
   za přesluhování 0,0 % 2000 90 896 2,6272 238 802 13 490 1,0942
   za předčasný odchod do důchodu 0,0 % 2001 94 571 2,4208 228 938 14 640 1,0693

celkem 66,0 % 2002 96 587 2,2558 217 881 15 711 1,0717
 Stanovení výpočtového základu v roce 2021 2003 102 145 2,1135 215 884 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvoří roky 1986  - 2020 2004 106 854 1,9819 211 774 17 882 1,0532
 Úhrn ročních vyměřovacích základů 9 858 980 2005 115 487 1,8842 217 601 18 809 1,0707
 Počet dnů v rozhodném období 12 784 2006 129 854 1 1,7676 229 530 20 050 1,0753

vyloučených 88 2007 130 215 1,6463 214 373 21 527 1,0942
 Osobní vyměřovací základ 23 620 2008 135 687 1,5224 206 570 23 280 1,0184
 Redukční hranice 2009 150 245 1,4711 221 026 24 091 1,0269

započte se 2010 181 020 1,4450 261 574 24 526 1,0249
Výpočtový základ : 2011 215 698 3 1,4124 304 652 25 093 1,0315

   Vypočtená výše důchodu 2012 230 548 1,3682 315 436 25 903 1,0015
základní výměra důchodu 3 550 Kč 2013 239 581 1,3682 327 795 25 903 1,0273
procentní výměra důchodu 11 671 Kč 2014 252 481 1,3446 339 486 26 357 1,0246
úhrnná výše důchodu 15 221 Kč 2015 259 845 1,3051 339 124 27 156 1,0396

2016 230 154 15 1,2545 288 729 28 250 1,0612
2017 265 824 1,1752 312 397 30 156 1,0843

 2018 275 148 1,0901 299 939 32 510 1,0715
2019 285 425 1,0194 290 963 34 766 1,0194
2020 285 425 1,0000 285 425 35 287 1,0200
2021 0,9846 0 35 993 1,0200
2022 0,9653 0 36 713 1,0200
2023 0,9464 0 37 447 1,0100
2024 0,9371 0 37 821 1,0100
2025 0,9278 0 38 199 1,0000
2026 0,9278 0 38 199 1,0000

rok odhad
2020 1,5 
2021 2,0 
2022 2,0 
2023 2,0 
2024 1,0 
2025 1,0 
2026

 

Parametry výpočtu výše důchodu se podle zákona stanoví na základě 
statistických údajů o výši průměrné mzdy. Pro důchody přiznané po 
roce 2021 se proto při výpočtu  musí vycházet z odhadovaného růstu 
průměrné mzdy. Vámi odhadovaný růst průměrné mzdy vložte prosím 
do zelených buněk vlevo.
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 Stanovení výpočtového základu v roce 2021 2003 102 145 2,1135 215 884 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvoří roky 1986  - 2020 2004 106 854 1,9819 211 774 17 882 1,0532
 Úhrn ročních vyměřovacích základů 9 858 980 2005 115 487 1,8842 217 601 18 809 1,0707
 Počet dnů v rozhodném období 12 784 2006 129 854 1 1,7676 229 530 20 050 1,0753

vyloučených 88 2007 130 215 1,6463 214 373 21 527 1,0942
 Osobní vyměřovací základ 23 620 2008 135 687 1,5224 206 570 23 280 1,0184
 Redukční hranice 2009 150 245 1,4711 221 026 24 091 1,0269

započte se 2010 181 020 1,4450 261 574 24 526 1,0249
Výpočtový základ : 2011 215 698 3 1,4124 304 652 25 093 1,0315

   Vypočtená výše důchodu 2012 230 548 1,3682 315 436 25 903 1,0015
základní výměra důchodu 3 550 Kč 2013 239 581 1,3682 327 795 25 903 1,0273
procentní výměra důchodu 11 671 Kč 2014 252 481 1,3446 339 486 26 357 1,0246
úhrnná výše důchodu 15 221 Kč 2015 259 845 1,3051 339 124 27 156 1,0396

2016 230 154 15 1,2545 288 729 28 250 1,0612
2017 265 824 1,1752 312 397 30 156 1,0843

 2018 275 148 1,0901 299 939 32 510 1,0715
2019 285 425 1,0194 290 963 34 766 1,0194
2020 285 425 1,0000 285 425 35 287 1,0200
2021 0,9846 0 35 993 1,0200
2022 0,9653 0 36 713 1,0200
2023 0,9464 0 37 447 1,0100
2024 0,9371 0 37 821 1,0100
2025 0,9278 0 38 199 1,0000
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5 

 požaduje‐li občan zasílat výplatu důchodu na bankovní účet, je nutno přiložit vyplněnou 
a bankou potvrzenou „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“, 

 další doklady dle různých specifik, podrobněji viz informace na webu www.cssz.cz. 
 

PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ 
Pro srovnání přikládáme výpočty obou výší starobního důchodu. Nejdříve důchodu přiznaného v roce 
2020 (k 31. prosinci 2020) a poté valorizovaného a nakonec důchodu přiznaného k 1. lednu 2021.  

Pro tyto orientační výpočty jsme použili důchodovou kalkulačku na webových stránkách ministerstva 
práce a sociálních věcí.  

V níže  uvedených  tabulkách  je  uveden  (jako  příklad)  muž,  který  nemá  ve  svém  informativním 
osobním  listu od ČSSZ evidované žádné náhradní doby pojištění a v rozhodném období měl celkem 
88 dnů pracovní neschopnosti, které  spadají do  tzv. vyloučených dob. V tabulce uvádíme,  že  jeho 
osobní  vyměřovací  základ  byl  pro  rok  2020  ve  výši  23 212  Kč  a  doba  pojištění  do  dovršení 
důchodového věku je 44 let. Tento muž je dosud zaměstnán v pracovním poměru a o důchod zatím 
nepožádal, neboť si o něj požádá zpětně, a to buď k 31. prosinci 2020, anebo k 1. lednu 2021. 
 

VÝPOČET K DATU 31. 12. 2020 
PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 31. 12. 2020“, viz Příloha č. 3. 
 
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 31. 12. 2020 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Základní výměra důchodu  3 490 Kč

Procentní výměra důchodu  11 470 Kč

Úhrnná výše důchodu  14 960 Kč
 

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PO VALORIZACI U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Procentní výměra   11 470 Kč

Zvýšení procentní výměry o 7,1 % = (14 960 – 3 490) x 7,1 %   815 Kč

Základní výměra u důchodů přiznaných v roce 2021  3 550 Kč

Úhrnná výše důchodu  15 835 Kč

VÝPOČET K DATU 1. 1. 2021 
PŘÍKLAD „Orientační výpočet výše starobního důchodu – k datu 1. 1. 2021“, viz Příloha č. 4. 
 
VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 1. 1. 2021 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU 
Základní výměra důchodu  3 550 Kč

Procentní výměra důchodu  11 671 Kč

Úhrnná výše důchodu  15 221 Kč
 

je dosud zaměstnán v pracovním pomě-
ru a o důchod zatím nepožádal, neboť si 
o něj požádá zpětně, a to buď k 31. pro-
sinci 2020, anebo k 1. lednu 2021.

ZÁVĚR ZE VZOROVÉHO PŘÍKLADU

	 Výše starobního důchodu naše-
ho vzorového muže je 14 960 Kč, a 
to při přiznání k datu 31. 12. 2020, 
po valorizaci od 1. 1. 2021 by tento 
důchod byl ve výši 15 835 Kč.

	 Kdyby tento muž požádal o sta-
robní důchod až v roce 2021, tedy 
od nejdřívějšího možného data  
1. 1. 2021, bude jeho důchod při 
přiznání činit 15 221 Kč, čímž bude 
tedy o 614 Kč měsíčně nižší, než by 
byl důchod přiznaný v roce 2020  
a následně valorizovaný (15 835 Kč).

              
 15 221 – 15 835 = -614 Kč

 

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 31. 12. 2020 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU - ViZ PŘÍLOHA Č. 2

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU PO VALORiZACi U VZOROVÉHO PŘÍKLADU

VYPOČTENÁ VÝŠE DŮCHODU K 1. 1. 2021 U VZOROVÉHO PŘÍKLADU - ViZ PŘÍLOHA Č. 3
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Co je vlastně zlato? 

Je to vzácný žlutý kov s krutou historií, 
který hrál v dějinách lidstva vždy jed-
nu z hlavních rolí. Zlato bylo odedáv-
na spojováno s bohatstvím a mocí a to 
se vůbec nezměnilo. Nejstarší zmínky  
o zlatě pocházejí z Přední Asie z období 
kolem roku 6 000 před naším letopoč-
tem. Staré říše Středního východu byly 
nejen pionýry v těžbě zlata, ale i v jeho 
uměleckém zpracování. Pokračovat by 
se dalo dlouze průřezem času až do 
současnosti. Blyštivý kov měl v oblibě 
třeba poslední socialistický rumunský 
diktátor Nicolae Ceauşescu, který sice 
svou chudobnou zem nechal drasticky 
hladovět, ale ve svém soukromém palá-
ci si umýval ruce pod zlatými kohoutky. 
A je to jen pár let, kdy turkmenský vůdce 
Gurbanguli Berdymuhamedov potvrdil 
kult osobnosti odhalením své dvacet 
metrů vysoké sochy, jejíž opláštění tvo-
řilo čtyřiadvacetikarátové zlato.
Specifikou tohoto cenného kovu je 
jeho značná hmotnost, kilogram zlata 
lze odlít jen do krychličky o hraně 3,75 
centimetru. Jen ještě pár čísel: celkové 
množství zlata vytěžené člověkem se 
odhaduje až na 117 tisíc tun. Pokud by 
se toto množství vešlo opět do krychle, 
její hrana by dosahovala necelých osm-
nácti metrů. V současnosti šperkařský 
průmysl zpracovává ročně přes 200 tun 
zlata.
Zlato se od pradávna užívalo jako pla-
tidlo, a to po celém světě. První zlatá 
mince, která byla ražena za vlády Jana 
Lucemburského na našem území, byl 
zlatý „florén“, jenž byl nahrazen zlatým 
dukátem. Ten přežil v původní ryzosti až 
do vlády Marie Terezie. 
V České republice je navíc velmi sil-
ná tradice ražby pamětních zlatých 
mincí. Legendární jsou například 

prvorepublikové Svatováclavské dukáty, 
které v současnosti patří mezi nejvzác-
nější tuzemské mince ve sbírkách našich 
numismatiků. 

Rýžování je nejsnadnější 

Nejdříve se zlato dobývalo tou nej-
snadnější cestou, z potůčků i řek, u nás 
například na Otavě, Blanici a Vltavě. Od 
středověku u nás vzkvétalo i dolování, 
nejvýznamnější lokality byly Zlaté Hory 
na Moravě, v Kašperku na Šumavě, na 
ložisku Roudný u Vlašimi nebo na Jílov-
sku. Na mnoha místech najdeme i dnes 
nenápadné stopy po tomto dolování. 
Například na Šumavě kolem Sušice 
lemují řeku nenápadné zarostlé kopeč-
ky, kterým se říká „sejpy“. Vznikly hro-
maděním prorýžovaného písku, který 
dávní zlatokopové prostě hromadili ve-
dle řeky tak, aby se jim nepletl s pískem 
čerstvě vytěženým. V dnešní době se  
z rýžování zlata stala spíše zábava  
a mnoho sběratelů s pánvičkami v ruce 
hledá mikroskopické částečky, takzvané 
zlatinky na místech, kde se před stale-
tími lidé touto činností živili. Ostatně, 
můžete to vyzkoušet, ale sotva zbohat-
nete. Možnost, že člověk při troše štěstí 
skutečně získá z potoka nějaké zlato, je 
sice vysoká, jenže i přes velkou lopotu se 
bude jednat tu a tam o velmi titěrný kou-
sek A abyste měli alespoň jeden gram 
zlata, potřebujete takových vyrýžova-
ných miničástic tisíce.

Hory doslova zlaté

Oficiálně těžba zlata v naší republice 
skončila na sklonku minulého století. 
I když se čas od času objevují ze stra-
ny firem snahy toto odvětví vzkřísit, 
zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se 
tak brzo mohlo stát. Byť naleziště jsou 

prý dostatečně bohatá. Podnikatelské 
záměry tvrdě narážejí na námitky eko-
logů, těžba za pomoci moderních tech-
nologií by znamenala výrazný zásah do 
krajiny. Zásoby zlata v bohatých naleziš-
tích zůstávají zatím skryté. 
Jedním z posledních míst, kde se tepr-
ve až ke konci minulého stoleté pře-
stalo zlato dobývat, je odlehlá lokalita 
u Zlatých Hor na Jesenicku. Nyní si tam 
zájemci o technické památky a zajíma-
vosti přijdou na své. Navštívit mohou 
zlatokopecký skanzen s hornickou ves-
nicí a také se pobavit při rýžování zla-
ta. I když tato činnost vypadá poměrně 
jednoduše, jako čerství „zlatokopové“ se 
můžete přesvědčit, že je potřeba fortel 
a hlavně výdrž, než se povede najít sym-
bolický třpytivý plíšek. V rýžování se zde 
ostatně konají nejrůznější šampionáty, 
od těch republikových až po evropské. 
Navštěvovanou atrakcí Zlatohorska je 
pak historická zlatorudná štola, ve které 
se těžilo už ve středověku, prokazatelně 
od samého začátku 16. století. Podzemní 
labyrint chodeb ukrývá zbytky pomůcek 
po ruční těžbě i křišťálové jezírko. Zmí-
něná štola s názvem Poštovní se nachází 
zhruba šest kilometrů jižně od městečka 
Zlaté Hory, pod Příčným vrchem. Nej-
většího rozvoje důlní činnosti na tomto 
díle bylo dosaženo ve druhé polovině 
17. století. Památkově chráněné důlní 
dílo je obdivuhodně zachovalé. Cennými 
pozůstatky jsou ručně sekané chodby  
a komíny, původní dřevěné potrubí, 
zbytky důlního čerpadla, korýtka na 
odvádění důlní vody či nástroje jako 
dláta nebo želízka. Doslova fascinující 
jsou povrchy zdí, nejpozoruhodnější je 
modrá barva na stěnách, kterou vytvá-
ří alofán neboli sirníky mědi. Bílý povlak 
jsou sirníky zinku. Svůj název štola zís-
kala díky tomu, že se zde podle pověsti 
propadl poštovní kočár, což je ale trado-
vaná legenda, vzhledem k tomu, že tudy 
žádná cesta nevedla. Zajímavou prohlíd-
kovou trasu v podzemí se podařilo roz-
šířit před třemi lety zhruba o kilometr.  
 TEXT A FOTO: Hana Kubová

Čechy jsou země bohatá na zlato, zásob se v podzemí dosud prý skrývají tuny v hodnotě stovek miliard korun. Cenný kov 
v našich zemích těžili už staří Keltové, ve středověku jsme se zařadili k významným regionům, kde se dobývalo nejen 
zlato, ale také stříbro. 

Naše podzemí ukrývá zlaté zásoby

 FOTO: Pexels
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Správné znění tajenky z čísla 22: Příjemné prožití svátků vánočních přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při 
losování měl Vlastík Zámečník z Bohumína. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 12. a 16. února. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 15. února 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


