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ÚVOD 

Český systém důchodového pojištění je dnes v zásadě univerzální a jednotný. Zejména 
v souvislosti s předpokládaným rozvojem podnikového zaopatření vzniká otázka, jak dále 
postupovat u specifických skupin populace, jako osob samostatně výdělečně činných, osob ve 
státní službě a příslušníků ozbrojených sil.  

Cílem předkládané práce je na základě vypracovaných monografií za vybrané státy (Belgie, 
Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, USA a Velká Británie) zjistit 
odchylky v důchodovém zabezpečení těchto vybraných skupin, a to zejména odchylky 
v charakteru nároků a v organizaci důchodového pojištění. V průběhu řešení projektu nebyl 
uspokojen dodatečný zájem zadavatele o rozšíření výběru zemí i o Slovinsko, které vyřešilo 
problematiku zrušených pracovních kategorií cestou fondového systému. Důvodem pro to byl 
nedostatek aktuálních kapacit výzkumného týmu.  

Důvodem pro studování dané problematiky bylo získat pro zadavatele (Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR) argumenty ze zahraničí pro posouzení odůvodněnosti určitých specifik v 
případě důchodového (sociálního) pojištění některých skupin pojištěnců a využít je při dalších 
pracích na důchodové reformě. Základními předpokládanými výstupy měly být: 

 Přehled jednotlivých systémů důchodového pojištění (zaopatření) odlišných od 
„všeobecného“ (osoby ve státní službě, osoby v ozbrojených silách a sborech, osoby 
samostatně výdělečně činné, osoby pracující v rizikových povoláních, popř. jinak 
vymezené odchylky). 

 Popis odlišností (jiné podmínky nároku, jiné druhy dávek, jiní nositelé pojištění, jiné 
druhy řízení o dávkách apod., jejich právní zakotvení) a historické odůvodnění. 
Během řešení projektového úkolu bylo zadavatelem blíže specifikováno, že v 
odlišných (speciálních) systémech by měly být předmětem zkoumání zejména 
podmínky nároku na dávky důchodového pojištění (zabezpečení), způsob výpočtu 
dávky (minimální nebo maximální výše dávky), podmínky nároku na výplatu dávky, 
souběh dávky s případným příjmem z výdělečné činnosti, způsob valorizace, danění 
dávek.   

V souladu s průběžnými konzultacemi se zadavatelem je předkládaná studie členěna na dva 
logické celky, kdy jeden se zabývá možnými odchylkami v důchodovém zabezpečení státních 
(veřejných) zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a druhý jde po linii 
důchodového zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Zatímco u prvních dvou zmíněných 
skupin osob nebývá jejich vydělení ze základního systému důchodového pojištění pravidlem a 
pokud je, pak je spíše pozůstatkem historického vývoje, příslušníci ozbrojených složek mají 
zvláštní systém (či alespoň zacházení) ve všech zemích našeho výběru. Považujeme za 
vhodné s touto skupinou pracovat odděleně už z toho důvodu, že zvláště práce v armádě se 
neomezuje pouze na teritorium jednoho státu, nýbrž je součástí širších nadnárodních struktur 
a je proto účelné znát podmínky výsluhových náležitostí i v dalších zemích. 

Tato závěrečná zpráva z objektivních důvodů nemá v kapitolách zcela jednotnou strukturu, 
což je dáno jednak rozdílnou diverzifikací a složitostí důchodových schémat ve vybraných 
zemích a jednak i množstvím získaných informací o těchto schématech.  

Základní metodou bylo studium dokumentů na národních úrovních a na úrovni mezinárodních 
institucí (EU, OECD) dostupné primární legislativy a zároveň sekundární analýza již 
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existujících studií zabývajících se vybranou zvláštní skupinou obyvatelstva. Ke shromáždění 
nejaktuálnějších informací a obvykle nezveřejňovaných detailů důchodového zabezpečení 
speciálních skupin z jednotlivých zemí byli kontaktováni vybraní národní experti a zástupci 
nositelů pojištění, případně ministerstev sociálních věcí.  

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí bude vývoj ve speciálních důchodových systémech 
pravidelně sledovat a výstupy aktualizovat spolu s aktualizací v ostatních oblastech 
důchodového zabezpečení. 

Na projektu se podílel výzkumný tým ve složení: 

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Technická univerzita Liberec 

Mgr. Markéta Vylítová, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  

Bc. Sylva Vyhňáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

Ing. Martin Holub, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

Mgr. Štěpánka Pollnerová, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

Dr. Jaroslav Šetek, Vysoká škola ekonomická v Praze 

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

 

NĚKTERÉ POUŽÍVANÉ ZKRATKY V DOKUMENTU 
DB defined benefits (dávkově definované důchodové schéma) 
DC defined contributions (příspěvkově definované důchodové schéma) 
ILO International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 
NDC notional defined contributions (pomyslně přispěvkově definované důchodové schéma) 
OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 
€ Euro 
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SPECIÁLNÍ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SE ZAMĚŘENÍM 
NA OSVČ A STÁTNÍ SLUŽBU 

BELGIE 

Základní belgický systém důchodového pojištění se vztahuje na zaměstnance. Souběžně se 
základním systémem existují rovněž zvláštní systémy pro státní zaměstnance a OSVČ. 
V Belgii nejsou povinné doplňkové důchodové systémy, stát nicméně účast v těchto 
systémech daňově zvýhodňuje. 

Důchodové reformy z posledních let se dotkly především základního systému a systému 
pojištění OSVČ, kdy byl zvýšen důchodový věk žen a prodloužena minimální doba pojištění, 
speciální schéma státních zaměstnanců nebylo nijak významně modifikováno.  

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE  
 
Organizace belgického sociálního zabezpečení je rozčleněna do tří skupin: 
 

1) Systém pro zaměstnance, jehož centrální institucí je Národní úřad pro sociální 
zabezpečení (RZS – ONSS). RZS – ONSS vybírá příspěvky na sociální pojištění od 
zaměstnanců i zaměstnavatelů. Pro každé schéma sociálního zabezpečení existuje 
polostátní instituce, která provádí výplatu dávek; v případě důchodů se jedná o 
Národní důchodový úřad (RVP – ONP) a Národní úřad pro nemocenské a invalidní 
pojištění (RIZIV – INAMI). 

 
2) Veřejní zaměstnanci, kteří mohou být v systému sociálního zabezpečení rozlišeni 

v podstatě do tří kategorií. První kategorii tvoří státní zaměstnanci, kterým je 
vyplácen důchod ze státního rozpočtu. Správu těchto důchodů provádí zvláštní orgán 
ministerstva financí. Druhou kategorií jsou zaměstnanci orgánů místní a provinční 
správy, které spadají pod Národní úřad sociálního pojištění pro místní a provinční 
správu (RSZPPO – ONSSAPL) – asi 9/10 orgánů místní a provinční správy. Ostatní 
zaměstnanci jsou pokryti nezávislými schématy, která jsou spravována a financována 
příslušnými zaměstnavatelskými orgány. 

 
3) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) požívají v Belgii zvláštní ochrany 

v těchto sociálních událostech: nemoc a mateřství, potřeba péče, invalidita, stáří, ztráta 
živitele. Pro tento okruh oprávněných osob existuje rovněž zvláštní systém rodinných 
dávek a zvláštní sociální zabezpečení při konkurzu. OSVČ se účastní a platí příspěvky 
Fondu sociálního pojištění pro OSVČ nebo Pomocnému fondu pro sociální pojištění 
OSVČ, které jsou kontrolovány Národním institutem pro sociální pojištění OSVČ 
(RSVZ – INASTI). RSVZ – INASTI vybírá příspěvky na sociální pojištění a 
koordinuje výplatu dávek. 

 

ZÁKLADNÍ ZAMĚSTNANECKÉ SCHÉMA 

Od roku 1995 probíhá financování systému sociálního zabezpečení na „globální“ bázi: 
jednotlivé sektory dostávají od ústřední správní instituce prostředky podle svých 
rozpočtových potřeb, nikoliv podle výše příspěvkových sazeb. V roce 2000 činila celková 
příspěvková sazba na sociální pojištění 37,94 % (13,07 % zaměstnanci, 24,87 % 
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zaměstnavatelé), z toho 16,36 % byla sazba na důchodové pojištění. Dalšími zdroji 
financování sociálního pojištění jsou státní dotace a alternativní zdroje (část příjmů z DPH). 

STAROBNÍ DŮCHOD  

Nárok na plný starobní důchod vzniká v 65 letech (pro ženy od roku 2009 – postupný nárůst 
z 61 let v roce 1997) při 45 letech pojištění (pro ženy od roku 2009 – postupný nárůst ze 40 
let v roce 1997, 42 let v roce 2002). Předčasný odchod do důchodu je možný v 60 letech při 
35 letech pojištění (v roce 2005, postupně zvyšováno z 20 let v roce 1997).  

 
Výpočet důchodu se v jednotlivých třech systémech podstatně liší. V základním 
zaměstnaneckém systému je důchod určen následovně: 
 

60 % nebo 75 % ze započitatelných příjmů x doba pojištění důchod = 42 nebo 45 
 
Mezi započitatelné příjmy patří skutečně pobíraný plat do maximální výše 36 835,36 € ročně 
(v roce 2000), fiktivní plat (pro započitatelné nepříspěvkové doby) a paušální plat pro období 
před rokem 1955 (manuální pracovníci), resp. 1958 (zaměstnanci). Maximální doba 
pojištění nesmí v současné době přesáhnout 42 let u žen a 45 let u mužů. V případě delší 
doby pojištění nejsou roky s nejnižším příjmem ve výpočtu důchodu zohledněny. Ze 
započitatelných příjmů připadá 75 % zaměstnancům, kteří živí alespoň jednu závislou osobu, 
ostatním 60 %. 
 
Minimální důchod je garantován, maximální výše důchodu není stanovena, teoreticky 
vyplývá ze stropu na započitatelné příjmy. 
 
Důchody jsou automaticky přizpůsobovány při průměrném růstu cen 2 %. Další navýšení 
důchodů probíhá při růstu příjmů v ekonomice.  

INVALIDNÍ DŮCHODY 

Invalidní důchody jsou při částečné (minimálně 66 %) nebo plné ztrátě pracovní schopnosti 
vypláceny do doby, než pojištěnci vznikne nárok na starobní důchod. Výše invalidního 
důchodu představuje 65 % ušlého příjmu pro jednotlivce se závislými osobami, 45 % pro 
samostatně žijící osoby, 40 % pro společně žijící osoby bez závislých osob. 

POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY 

Podmínky vzniku nároku na vdovský/vdovecký důchod se pro různé systémy neliší. 
V zásadě vzniká nárok pozůstalým, kteří dosáhli minimálně 45 let věku. Tato podmínka 
nemusí být splněna v případě péče o nezaopatřené dítě nebo při poklesu schopnosti soustavné 
výdělečné činnosti nejméně o 66 %. Dávka činí 80 % starobního důchodu zemřelého. Pokud 
zemřelý ještě nepobíral starobní důchod, vypočítá se výše vdovského důchodu podle výše 
příspěvků zemřelého do systému. 
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STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI 

LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ 

Důchodový systém pro státní zaměstnance byl zaveden již všeobecným zákonem z července 
1844, o penzích civilních zaměstnanců a zaměstnanců církví, do kterého byla v roce 1984 
včleněna úprava pozůstalostních důchodů. Důchodové pojištění pro zaměstnance místních 
správních orgánů bylo zavedeno královským dekretem z června 1988, který byl ratifikován 
v květnu 1989.  

ÚČAST NA ZVLÁŠTNÍM SYSTÉMU  

Zaměstnanci, kteří jsou považováni za státní zaměstnance a jsou tedy účastni zvláštního 
systému důchodového pojištění, jsou zaměstnanci ve veřejné správě – státní, regionální, 
obecní - nebo v subjektech závislých na obcích či regionech. Patří mezi ně příslušníci 
ozbrojených složek, státní zástupci, zaměstnanci justice, úředníci, učitelé obcí a provincií, 
bývalý personál v afrických koloniích. Na příslušníky ozbrojených složek se vztahují zvláštní 
pravidla. 

Systému pro státní zaměstnance se účastní tito zaměstnavatelé:  

• Ministerstva (federální i zemská) 

• Zvláštní správní orgány (státní zastupitelství, Státní auditní úřad, Conseil 
d´Etat, Arbitrážní soud) 

• Provincie 

• Místní správa (radnice, veřejná centra sociální pomoci, „meziradniční“ správa) 

• Federální orgány veřejného zájmu nebo právnické osoby veřejného práva 
závislé na obcích či Régies (státem kontrolované právnické osoby) 

Tito zaměstnanci musí být zaměstnáni v trvalém pracovním poměru nebo ve zkušební době 
před navázáním stálého pracovního poměru, jinak patří do obecného zaměstnaneckého 
pojištění.  

FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU 

DŮCHODY PLACENÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

Důchody státních zaměstnanců jsou financovány přímo ze státního rozpočtu, 
zaměstnavatelé neplatí za tímto účelem žádné příspěvky, na zaměstnance se vztahuje 
pouze příspěvková sazba na pozůstalostní důchody ve výši 7,5 %. Důchod je považován za 
plat, jehož výplata byla odložena na dobu důchodového věku státního zaměstnance. Důchody 
státních zaměstnanců v Belgii jsou financovány zcela na principu pay-as-you-go. 

DŮCHODY PLACENÉ MIMO ROZPOČET, ALE POČÍTANÉ JAKO DŮCHODY STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Důchody vyplácené v rámci společného penzijního schématu místní a provinční správy 
spadající pod RSZPPO - ONSSAPL a důchody bývalých členů orgánů veřejného zájmu, na 
něž se vztahuje zákon z roku 1958 (založené na systému pay-as-you-go) jsou financovány 
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mimo státní rozpočet. Příspěvková sazba zaměstnavatelů je ročně fixována na základě 
relace mzdových a důchodových nákladů. Zaměstnanci platí příspěvek 7,5 % na 
pozůstalostní důchody.  

NEZÁVISLÁ SCHÉMATA 

Starobní důchody orgánů místní a provinční správy nespadajících pod RSZPPO - ONSSAPL 
a orgánů veřejného zájmu, na něž se zákon z roku 1958 nevztahuje, jsou rovněž považovány 
za odložený plat a jsou financovány přímo z vlastních rozpočtů příslušných orgánů. 
Zaměstnanci ani zaměstnavatelé neplatí žádné příspěvky.  

DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ  

STAROBNÍ DŮCHOD 

Důchodový věk je 60 let u úředníků, kteří svou kariéru zakončili po 31.12.1976, ale může být 
též stanoven jinak. Např. pro učitele, kteří pracovali od 31.12.1960 a odpracovali 30 let, stejně 
jako pro příslušníky armády, kteří odpracovali 20-40 let, podle jednotky, ve které sloužili, je 
tento věk 50 nebo 55 let. 57 let činí důchodový věk pro obecní úředníky, kteří pozbyli 
zaměstnání v důsledku slučování obcí. Horní hranice důchodového věku je 65 let pro státní 
zaměstnance, 67-70 let pro státní zástupce a 45-62 (podle jednotky, kde byla vykonávána 
služba) pro příslušníky armády.  

Výše dávky starobního důchodu se vypočítává z průměrného příjmu v posledních 5 letech 
kariéry před vznikem nároku na důchod. Zásadně se za každý rok práce počítá 1/60 tohoto 
zprůměrovaného příjmu. Tato část ale může být zvýšena pro různé profesní kategorie až na 
1/12 průměrného příjmu za každý rok za prvních 7 let státní služby v pozici guvernéra či 
viceguvernéra provincie. Důchod se pak vypočte za maximálně 45 let služby podle formule: 

důchod = roční průměrný plat za posledních pět let x počet let služby x 1/60 

Důchody se stejně jako v zaměstnaneckém schématu mění podle vývoje indexu 
maloobchodních cen. Jsou rovněž přizpůsobovány v relaci k platům aktivních členů. 

Na rozdíl od zaměstnanců nemohou státní zaměstnanci v rámci základního důchodového 
schématu pokračovat v zaměstnání (po dohodě se zaměstnavatelem) i po dosažení 65 let věku.  

V Belgii existují rovněž instituty minimálního a maximálního důchodu (který u  skupiny 
zaměstnanců pouze vyplývá ze stropu na započitatelné příjmy). Důchod státního zaměstnance 
nesmí překročit 57 150,73 € ročně, a to ani při souběhu s dalšími. Souběh starobního důchodu 
s příjmem z profesní činnosti je omezen stejně jako u zaměstnanců takto: 

 Roční limit příjmu z profesní činnosti (v €) 
 Důchod není redukován Důchod je redukován 

v rozmezí 1 – 15 % 
Výplata důchodu je 

pozastavena 
Důchodce bez 
závislého dítěte do 7 276,05 7 276,06 – 8 367,46 od 8 367,47 

Důchodce se 
závislým dítětem do 10 914,09 10 914,09 – 12 551,19 od 12 551,20 

Souběh. Starobní důchod ze systému veřejného sektoru se může překrývat s důchody 
vyplácenými zaměstnancům a OSVČ do výše 57 150,06 €. Výplata důchodu je pozastavena v 
případě, že jednotlivec pobírá dávku garantovanou za období přerušení pracovní kariéry.  
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Minimální důchod je zaručen důchodci se zohledněním všech dalších příjmů – důchodu 
důchodce a jeho manžela, náhrady škody za újmu na zdraví, invalidní důchod atd. (je to dávka 
testovaná). Minimální důchod činí 10 813,38 € ročně pro samostatně žijícího důchodce a 13 
516,73 € pro důchodce žijícího v manželství. 

INVALIDNÍ DŮCHOD 

V Belgii se rozlišuje dočasný a dlouhodobý invalidní důchod. 

Dočasný invalidní důchod je vyplácen maximálně po dobu 2 let. Po uplynutí této doby může 
být převeden do režimu dlouhodobého invalidního důchodu, pokud je státní zaměstnanec 
prohlášen za definitivně neschopného práce a nezačal znovu pracovat. Prohlášení za 
neschopného práce je vydáváno zdravotnickým zařízením.  

Nárok na dlouhodobý invalidní důchod není podmíněn věkem (zatímco invalidní důchody 
ostatních jsou vypláceny do dosažení penzijního věku a následně dotyčná osoba přechází do 
schématu starobního důchodu). 

Výše invalidního důchodu je nad úrovní invalidního důchodu ve všeobecném schématu. Činí 
zásadně pro samostatně žijícího důchodce 50 % jeho průměrného výdělku za posledních 5 let, 
pro důchodce žijícího v manželství 62,5 % tohoto výdělku. Invalidní důchod nesmí převýšit 
75 % maximálního výdělku v posledním zaměstnání důchodce, nebo 100 % zaručeného 
výdělku, žije-li důchodce samostatně, nebo 125 %, žije-li s manželem. Příjmy manžela nejsou 
zohledněny. 

Je-li dlouhodobá invalidita způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, je dávka 
invalidního důchodu vyplácena až do té doby, dokud se nestabilizuje zdravotní stav 
zaměstnance podle následující formule: 

invalidní důchod = roční plat x procento trvalé invalidity 

VDOVSKÝ, RESP. VDOVECKÝ DŮCHOD 

Podmínkou pro vznik nároku na tuto dávku je existence manželství, a to nejméně v trvání 
jednoho roku před smrtí pojištěnce. Tuto zásadu mohou prolomit jen zvláštní okolnosti, např. 
když se z manželství narodily děti, ke smrti došlo následkem úrazu nebo nemoci z povolání 
nebo v době smrti pojištěnce tu bylo nezaopatřené dítě, pro nějž jeden z manželů pobíral 
přídavky na děti.  

Belgické právo rozlišuje dvě kategorie podmínek vzniku nároku na vdovský důchod. 

a) pozůstalému manželu je méně než 45 let – v tomto případě má nárok pouze 
na minimální dávku tohoto důchodu, ledaže pečuje o nezaopatřené dítě, 
nebo jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla nejméně o 66 % 

b) pozůstalý manžel je starší 45 let - nárok na důchod vzniká, pokud 
zaměstnanec zemřel poté, co definitivně přestal pracovat a zároveň dosáhl 
alespoň 5 let pojištění 

Nárok na vdovský důchod trvá nejdéle 13 měsíců, zásadně však pouze do té doby, dokud 
pozůstalý neuzavře nový sňatek.  
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Je stanoveno pevné minimum vdovského důchodu – 9 428,08 € ročně, jakož i relativní 
maximum – 50 % nejvyššího výdělku generálního tajemníka ministerstva – v současné době 
50 % z 33 818,18 € ročně (v tomto bodě vidíme též odlišnost od zaměstnaneckého schématu). 

Byla-li smrt úředníka zapříčiněna pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, má pozůstalý 
manžel nárok na dávku ve výši 30 % ročního platu. 

Na vdovský důchod vzniká nárok rovněž rozvedenému manželu, zásadně však pouze po 45. 
roce věku, ledaže pečuje o nezaopatřené dítě nebo jeho výdělečná schopnost klesla nejméně o 
66 %. 

Souběh vdovského/vdoveckého důchodu s příjmem z profesní činnosti je omezen takto:  
 Roční limit příjmu z profesní činnosti (v €) 

 Důchod není redukován Důchod je redukován 
v rozmezí 1 – 15 % 

Výplata důchodu je 
pozastavena 

Důchodce bez 
závislého dítěte do 14 552,09 14 552,10 – 16 734,91 od 16 734,92 

Důchodce se 
závislým dítětem do 18 190,13 18 190,14 – 20 918,66 od 20 918,67 

SIROTČÍ DŮCHOD 

Nezaopatřené děti mají nárok na pozůstalostní důchod do 18 let věku nebo i déle, pokud 
pobírají přídavky na děti. Výše tohoto důchodu činí 6/10 (1 dítě), 8/10 (2 děti) nebo 10/10 (3 
a více dětí) důchodu pozůstalého manžela. 

Byla-li smrt úředníka zapříčiněna pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, má každé dítě 
nárok na krátkodobou dávku, jejíž výše je 15 % nebo 20 % výdělku, podle počtu 
oprávněných. Celková výše takto poskytnuté dávky totiž nesmí překročit 45 % nebo 60 % 
příjmu zemřelého.  

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ 

ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ 

Osobami samostatně výdělečně činnými se v Belgii rozumí samostatně hospodařící rolníci, 
řemeslníci (kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru), podnikatelé a svobodná povolání.  

Systém sociálního zabezpečení pro tyto osoby je všeobecně spravován a financován z 64,7 % 
z příspěvků, ze 35 % z daní a z 0,3 % z jiných zdrojů. Příspěvky na sociální pojištění se liší 
podle výše čistého ročního příjmu OSVČ: 

Příjem (v €) Výše příspěvku 
do 10 117,18 422,39 € 
10 177,18 – 49 076,97 16,70  % čistého příjmu 
49 076,97 – 71 786,89 12,27 % čistého příjmu 
více než 71 786,89 0 € (z části příjmu nad tento limit se již příspěvky neodvádějí) 

Tento příspěvek je doplněn dalším příspěvkem ve výši: 29,75 € pokud je roční čistý příjem 
OSVČ mezi 10 117,18 a 49 076,97 € a 61,97 € pokud roční čistý příjem OSVČ přesahuje 49 
076,97 €.  
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Důchodové pojištění spočívá v povinné účasti osob samostatně výdělečně činných, 
spolupracující osoby jsou účastny na systému dobrovolně.  

DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Důchodový věk je stanoven zásadně na hranici 65 let (u žen od roku 2009), přičemž je možné 
pobírat předčasný důchod od 60 let s tím, že se jeho výše snižuje o 5 % za každý rok, o který 
pojištěnec nárokoval starobní důchod dříve. Minimální doba pojištění (pro možný předčasný 
odchod) poroste až na 35 let (pro muže i ženy )v roce 2005. 

Výše starobního důchodu je závislá na dobách pojištění a na výši příjmu během pracovní 
kariéry. Započitatelné příjmy jsou tvořeny paušální částkou za období do roku 1984 a 
skutečnými příjmy v letech po roce 1984 do výše 47 505,32 € ročně (k 1.1.2001). Výpočet 
skutečného příjmu je korigován „korekčním koeficientem“, který vyjadřuje poměr výdajů na 
důchody a celkových výdajů na sociální pojištění OSVČ. Výše důchodu závisí na počtu 
závislých osob. 

INVALIDNÍ DŮCHOD 

Na dávku vzniká nárok poté, co bylo vyčerpáno nemocenské a trvá až do té doby, než 
pojištěnci vznikne nárok na starobní důchod. Následně přechází dotčená osoba do schématu 
starobních důchodů.  

Výše dávky odvisí od povinnosti osoby samostatně výdělečně činné vyživovat další osoby. 

VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DŮCHOD 

Zásadně je zaručen pozůstalostní důchod od 45. roku věku, pokud žil pozůstalý manžel 
s osobou samostatně výdělečně činnou alespoň jeden rok v manželském svazku.  

Dávka činí zásadně 80 % starobního důchodu zemřelého. Pokud zemřelý ještě nepobíral 
starobní důchod, vypočítá se výše vdovského důchodu podle výše příspěvků zemřelého do 
systému. Neuzavřel-li pozůstalý nové manželství, vyplácí se tato dávka po celý jeho život.  

 

SHRNUTÍ 

V Belgii existují zvláštní důchodové systémy pro státní zaměstnance a OSVČ, které jsou 
zcela odděleny od základního systému.  

V systému pro státní zaměstnance jsou dvěma hlavními skupinami zaměstnanci, kteří 
pobírají důchod placený ze státního rozpočtu, a zaměstnanci orgánů místní a provinční 
správy, které spadají pod Národní úřad sociálního pojištění pro místní a provinční správu 
(RSZPPO – ONSSAPL). První kategorie zaměstnanců platí pouze pojistné na pozůstalostní 
důchod, starobní důchod je považován za plat, jehož výplata byla odložena na dobu 
důchodového věku státního zaměstnance. Důchody druhé kategorie zaměstnanců jsou 
průběžně financovány z příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů. Normální důchodový věk 
je v zásadě nižší než v základním systému a v systému pro OSVČ, liší se podle profese. 
Existuje ovšem horní hranice důchodového věku, která je nejčastěji 65 let. Formule pro 
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výpočet důchodu je pro státní zaměstnance výhodnější než pro ostatní zaměstnance. 
Zatímco starobní důchod je v základním systému odvozen z průměru započitatelných příjmů 
za celou pracovní kariéru a dosahuje po 45 letech pojištění nejvýše 75 % tohoto průměru, 
důchody státních zaměstnanců se vypočítávají z průměrného platu pouze za posledních pět let 
a činí v závislosti na profesi po 45 letech služby nejméně 75 % tohoto průměru. V systému 
pro státní zaměstnance je ovšem stanovena maximální výše důchodu, výše důchodu ostatních 
zaměstnanců je omezena nepřímo stropem na započitatelné příjmy pro výpočet důchodu. 

OSVČ platí příspěvky na sociální pojištění podle výše svého příjmu do speciálních fondů. 
Podmínky nároku na plný důchod jsou pro OSVČ stejné jako v základním systému, neliší 
se ani formule pro výpočet důchodu. Způsob, jakým je určen průměrný příjem, z něhož se 
výše důchodu odvozuje, je ovšem rozdílný. 
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FRANCIE 

Francie patří k zemím s „bismarckovským“ modelem sociálního zabezpečení. Základním 
principem systému je průběžné financování z příspěvků zaměstnanců i zaměstnavatelů (rámec 
povolání) a pojištění vztažené k výši příjmů (příspěvky přímo ovlivňují výši dávek). Systém 
je financován odvedeným pojistným od zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dalším zdrojem 
jsou příjmy z daní, národní solidární fond či přímá podpora od státu (zejména pro zemědělce).  

Ve Francii je však na rozdíl od ostatních zemí s bismarckovským typem sociálního 
zabezpečení vysoce rozvinutý povinný systém zaměstnaneckých důchodů. Důchodové 
pojištění je vysoce diverzifikované a pojištěnci jsou rozděleni do mnoha kategorií. Ze 
základního schématu jsou vyčleněny osoby samostatně výdělečně činné a zemědělci. Ti 
odvádí příspěvky v rámci speciálních systémů. Další zvláštní skupinu tvoří státní 
zaměstnanci, kteří  jsou povinně doplňkově pojištěni v jednom ze dvou speciálních schémat. 
Vedle povinných schémat existují dobrovolná, která jsou podporována daňovými úlevami.  

Na počátku 90. let byla francouzská populace (pracující) rozdělena takto: 68 % tvořili 
zaměstnanci v soukromém sektoru (základní schéma CNAVTS + ARRCO nebo AGIRC), 21 
% zaměstnanci veřejného sektoru a velkých národních podniků (spec. schémata, štědřejší než 
předchozí) a 11 % tvořily OSVČ (méně štědré než všeobecné schéma).  

Reformy z posledního období byly zaměřeny zejména na posunutí věku odchodu do důchodu, 
zjednodušení systému, resp. sjednocení pojištění pro různé skupiny obyvatel. Dochází 
k obměně podmínek pro vznik nároku a způsobu výpočtu dávky, valorizuje se nově dle cen 
atd.  Zároveň jsou podporovány různé dlouhodobé způsoby spoření – zaměstnanecké spoření, 
podílové fondy a podobně.  

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE  

Sociální pojištění v dnešní podobě pokrývá asi 80 % obyvatelstva – zaměstnance a příslušné 
důchodce. Pro ostatní osoby existují zvláštní soustavy.  

ZÁKONNÁ ÚPRAVA 

Úprava veřejné správy z 29. prosince 1945 

Zákoník sociálního zabezpečení 

Nařízení číslo 93.1022,  93.1023 a 93.1024 z roku 1993. 

Ve Francii existují stovky schémat dělené do 4 hlavních skupin:  

 všeobecné schéma CNAVTS (1. pilíř; určený pro většinu zaměstnanců, další skupiny 
– studenti, lidé pobírající soc. dávky, …) pokrývající ve čtyřech větvích rizika 1) 
nemoci, mateřství, invalidity, smrti, 2) úrazy a nemoci z povolání, 3) stáří a 
vdovectví/vdovství, 4) rodinná otázka 

 zvláštní doplňková schémata pro zaměstnance ARRCO a AGIRC (2. pilíř; schémata 
pomyslných individuálních účtů [příspěvkově definovaná]) 
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 schéma pro zemědělce (rozdělené na část pro farmáře a pro zaměstnance v 
zemědělství)  

 samostatné schéma pro soukromé podnikatele/OSVČ, jejichž penzijní pojištění je 
rozděleno do tří schémat: pro řemeslníky, obchodníky a profesní skupiny.  

Charakteristiky hlavních penzijních schémat (1.-3.pilíř) 
Penzijní schéma 
 
 

Přispěvatelé 
(v tisících) 
 

Demografická 
míra(*) 
1998 

Dávky vyplacené 
(miliard FRF) 
1998 

Dávky vyplacené 
(% z HDP) 
1998 

Efektivní míra 
příspěvků(**) 
1996 

Pracující v soukromém sektoru (se mzdou) 
CNAVTS (všeob. 
schéma)  

14 249 1.7 349.5 4.08 17.0 

ARRCO 14 000  1.7 163.1 1.90 10.0 
AGIRC 3 030  2.4 83.9 0.98 24.7 
Veřejný sektor 
IRCANTEC 
(schéma 
občanských 
služeb) 

2 428  1.9 167.9 1.96 51.7 

CNRACL 
(penzijní schéma 
místních 
samospráv) 

1 597 3.3 42.0 0.49 33.1 

SNCF (železnice) 175 0.9 16.8 0.20 38.5 
IEG (elektřina a 
plyn) 

149 1.7 28.8 0.34 63.6 

OSVČ 
Zemědělci 725 0.4 49.9 0.58  
ORGANIC  608 0.9 19.8 0.23  
CANCAVA  481 1.0 15.7 0.18  
CNAVPL  427 3.6 14.7 0.17  
CARMF  118 5.0   16.7 

(*)přispěvatelé/penzisté kromě vdov a sirotků 
(**)Míra celkových příspěvků (zaměstnanci + zaměstnavatelé) na účet mezd. 

Zdroj: Social protection accounts. In: France: the difficult path to consensual reforms. Konference 
Chicago, 2000. 

PILÍŘ 1 – ZÁKLADNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM - CNAVTS 

Jedná se o systém průběžně financovaný, vázaný na výdělky. Pokrývá většinu zaměstnanců, 
studenty, osoby pobírající sociální dávky a další, mimo zemědělců. Kromě stáří a 
vdovství/vdovectví pokrývá rizika nemoci, mateřství, invalidity, smrti, úrazů a nemoci z 
povolání a rizika související s rodinou. Vedle toho zde však existuje dvousložkové základní 
jednotné schéma pro osoby, které nemají nárok na důchod založený na příspěvcích a též 
doplňková dávka do životního minima. Příspěvky na sociální zabezpečení (odchod do penze 
a smrt) platí zaměstnanec ve výši 6,55 % a zaměstnavatel 9,8 % (8,2 % z max. € 27 350 ročně 
na důchod a smrt + 1,6 % na starobní důchod). Příspěvky jsou odečitatelné z daní pro 
zaměstnance i zaměstnavatele. 

Oddělené je pojištění samostatně výdělečně činných včetně zemědělců. Státní zaměstnanci se 
povinně účastní doplňkového pojištění organizovaného ve speciálních schématech. 

Pro výběr pojistného je ve Francii zřízena Ústřední organizace institucí sociálního 
zabezpečení. Výplata je na speciálních soustavách.  
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PILÍŘ 2 – DOPLŇKOVÁ ZAMĚSTNANECKÁ SCHÉMATA  
ARRCO (1961), AGIRC (od roku 1947) 

Vedle základního systému existují pro zaměstnance doplňková schémata, většinou firemní, 
povinná a dobrovolná založená na principu pomyslných příspěvkově definovaných účtů 
(NDC). Povinná PAYGO zaměstnanecká schémata jsou založena na sektorových kolektivních 
dohodách. Druhý pilíř pokrývá zaměstnance, zemědělce a OSVČ. 

Soukromí zaměstnanci mohou vytvářet také dobrovolné zaměstnanecké penzijní plány na 
fondovém základě. Ty mají poskytnout dodatečné penze z příjmů, které v předchozích 
formách v rámci I. důchodového pilíře nejsou zohledněny. V praxi jde zpravidla o 
příspěvkově definované penzijní plány s tím, že velcí zaměstnavatelé zpravidla garantují 
minimální úroveň takových dávek. 

Ve Francii existují dva typy dobrovolných penzijních fondů – první fungující dle článku 39 a 
založený na principu definovaných dávek. A druhý vycházející z článku 83 s definovanými 
příspěvky, který je rozšířenější. 

PILÍŘ 3 – SOUKROMÁ SCHÉMATA 

Třetím pilířem jsou důchody ze systémů životního pojištění, které jsou daňově zvýhodněny a 
pokrytí není omezeno.  

PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ V ZÁKLADNÍM 
(ZAMĚSTNANECKÉM) SCHÉMATU  

STAROBNÍ DŮCHOD 

V základním schématu je věk pro odchod do důchodu flexibilní, v rozmezí 60 až 65 let věku. 
Je stanovena minimální doba pojištění; při jejím nesplnění je dávka krácena. Z druhého pilíře 
může být dávka nárokována již po dosažení 60 let věku při splnění doby přispívání. 

INVALIDNÍ DŮCHOD  

Osoby s nárokem na invalidní důchod se dělí do tří kategorií podle míry postižení, resp. 
schopnosti pracovat. První kategorii tvoří osoby, které jsou částečně práceschopné. Mají 
nárok na dávku ve výši 30 % průměrného ročního příjmu za nejlepších 10 let před úrazem. 
Druhá skupina má nárok na 50 % tohoto příjmu. Ve třetí kategorii jsou osoby, které se 
neobejdou bez pomoci druhého a jejich dávka je stejná jako ve druhé skupině a doplněná o 40 
%; její výše musí dosáhnout minimálně € 10 759 ročně.  

VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DŮCHOD 

Nárok na tuto dávku mají osoby starší 65 let (výjimečně 60 let; případně postižení) a její výše 
musí být nejméně € 610 ročně. 

SIROTČÍ DŮCHOD 
Ze základního schématu není dávka pro pozůstalé děti vyplácena. 
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OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ 

Existují zde různé základní důchodové systémy pro různé skupiny podnikatelů - tři speciální 
systémy, zvlášť je upraven zemědělský sektor:  

• první systém se týká průmyslových a obchodních podnikatelů – ORGANIC – 
Národní fond pojištění pracovníků v průmyslu a v obchodě 

• druhý systém živnostníků – CANCAVA – Národní autonomní fond pojištění ve 
stáří  

• třetí systém svobodných povolání - CNAVPL – Národní fond pojištění ve stáří 
pro svobodná povolání. 

Pojištění OSVČ spadá pod Ministerstvo práce a solidarity, schéma zemědělců pak spravuje 
Ministerstvo zemědělství a rybářství.  

Výpočet dávky je stejný jako v případě zaměstnanců v soukromém sektoru.  
důchod = (míra likvidity 50 % – srážky 1,25 % x počet čtvrtletí chybějících do doby pojištění) 

x (doba pojištění / 150) x průměrný referenční plat (za nejlepších 25 let, upraveno 
dle indexu cen)  

Postupně se mění počet let pro výpočet referenčního příjmu – na 25 let v roce 2008 a nutná 
doba pojištění se zvyšuje až na 160 čtvrtletí do roku 2003. 

Min. výše dávky je 6 686 € ročně, maximální se rovná 13 447 €.  

Podmínkou výplaty je ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

Výše pojistného se vypočítává na základě příjmů podléhajících dani v předchozích obdobích. 

Kromě těchto tří primárních systémů I. pilíře existují doplňkové systémy: podnikatelé 
působící v oblasti průmyslu a obchodu povinně přispívají do doplňkového systému, který 
zahrnuje i jejich manžele/ky, kromě toho si mohou zvolit doplňkový systém poskytující 
pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí, živnostníci jsou pojištěni pro případ stáří, 
invalidity a úmrtí, doplňkový systém pro osoby vykonávající svobodná povolání se vztahuje i 
na osoby, které nejsou zajištěny z jiných speciálních systémů. 

K jednotlivým skupinám OSVČ: 

1) ZEMĚDĚLCI 

Schéma pokrývá zemědělce/farmáře, spolupracovníky a členy rodiny. Výše pojištění pro 
podnikatele v zemědělství závisí na velikosti a povaze výroby (farmy) a na charakteru půdy. 
Na důchodové pojištění se odvádí pojistné ve výši 8,44 % z profesionálních příjmů 
s daným stropem pro sociální pojištění. Vdovecké pojištění je 0,10 % profesionálního 
příjmu. Vedle těchto příspěvků stanovených na národní úrovni existují doplňkové příspěvky 
stanovené v jednotlivých odvětvích. Zároveň podléhají CSG – všeobecným příspěvkům, 
CRDS – příspěvkům na úhradu sociálního dluhu jako zaměstnané osoby, příspěvkům na 
nemocenské a invalidní pojištění a příspěvkům na rodinné dávky.  
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STAROBNÍ DŮCHOD 

Základní dávka je podmíněna věkem – min. 60 let a alespoň 1 rokem pojištění. Pro fondy 
(doplňkové pojištění) platí podmínka nejméně 150 čtvrtletí pojištění pro výplatu v 60 letech.  

Dávka dvěma částmi – flat-rate část maximálně ve výši € 2 747 ročně a proporcionální části 
vypočítané násobením nasbíraných penzijních bodů jejich hodnotou v daném roce. 

INVALIDNÍ DŮCHOD 

Nárok vzniká po dosažení 60 let věku pojištěnce, musí být uznán za práce neschopného 
v zemědělství nebo musí být prokázáno snížení pracovní schopnosti o 2/3. Dále musí být 
zapojen v pojištění AMEXA po minimálně posledních dvanáct měsíců. Výše dávky je pevně 
stanovena na € 3 541 ročně při plné invaliditě nebo € 2 747 při částečné invaliditě. Další 
dávka souvisí s potřebou pomoci druhé osoby k obvyklým denním činnostem – její výše pro 
rok 2001 byla € 10 759.  

POZŮSTALOSTNÍ DŮCHOD 

Nárok vzniká pozůstalému ve věku nad 55 let, který byl ženatý/vdaná za pojištěného alespoň 
dva roky. Výše dávky je stanovena na 54 % nároku nebo dávky zemřelého.  

2) SVOBODNÁ POVOLÁNÍ A PODNIKATELÉ V OBCHODĚ A PRŮMYSLU 

Osoby samostatně výdělečné spadající do této skupiny (manažeři obchodních firem, 
spolupracující členové rodiny v malých firmách, osoby provozující průmyslové a obchodní 
činnosti…..) musí být registrovány v organizaci sociálního pojištění a musí odvádět 
příspěvky.  

Výše příspěvků je následující: pojištění zdravotní a v mateřství – 7 % se stropem, důchodové 
pojištění je 16,35 % se stropem a svobodná povolání povinně navíc odvádí 6 % 
z profesionálního příjmu do určitého limitu. Obchodníci navíc odvádí 2,5 % až 3,95 % podle 
výše příjmu na pozůstalostní důchod. Příspěvek na invalidní pojištění je pro obchodníky 
stanoven na € 122 ročně, pro svobodná povolání je odvod 2 % příjmu s horním omezením. Na 
rodinné dávky přispívají 5,4 % OSVČ v kategorii svobodných povolání. Tyto osoby jsou 
zároveň povinně zapojeny do CSG a CRDS za stejných podmínek jako zaměstnanci. 

STAROBNÍ DŮCHOD  

Nároky a pravidla jsou stejná jako v základním zaměstnaneckém schématu. I výpočet  
dávky je shodný s kalkulací užívanou v základním schématu po roce 1973. Rozdíl je 
v povinném doplňkovém pojištění hodnoceném body pro svobodná povolání a v doplňkovém 
pozůstalostním pojištění pro obchodní a průmyslové podnikatele.  

INVALIDNÍ DŮCHOD 

V případě svobodných povolání jsou podmínky velmi podobné pro nárok ze základního 
zaměstnaneckého schématu - věk 60 let, minimální doba přispívání do systému 1 rok, 
průběžné placení příspěvků a nejméně 90 dnů pracovní neschopnosti. Rozdíl je ve stanovení 
dávky na 50 % průměrného ročního příjmu se stropem na první tři roky a 30 % 
v následujících letech. Při úplné či trvalé invaliditě je dávka 50 % průměrného ročního příjmu 
se stropem. 
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Obchodníci a průmysloví podnikatelé mají nárok na dávku pouze v případě trvalé či úplné 
invalidity, která neumožňuje jakoukoliv výdělečnou činnost. Invalidní důchod je € 6 221 
ročně. 

Stejně jako zemědělci, mají i osoby v této kategorii nárok na doplňkovou dávku pokud jsou 
závislé na pomoci druhé osoby. Její výše je € 10 759 ročně.  

POZŮSTALOSTNÍ DÁVKY 

Systém je shodný se základním systémem. Pozůstalý musí být starší 55 let, žít 
s manželem/manželkou nejméně dva roky. Dávka je 54 % nároku.  

 

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI 

Ve Francii jsou státní zaměstnanci pokryti základním schématem sociálního pojištění a 
navíc jedním ze dvou doplňkových schémat.   

IRCANTEC se týká zaměstnanců státních a veřejných úřadů, regionálních úřadů, státních 
nemocnic, Banque de France, státních energetických a plynárenských závodů, veřejných 
fondů (veřejní zaměstnanci bez statutu státních zaměstnanců). Byl založen v roce 1971 a je 
srovnatelný se systémy AGIRC a ARRCO tvořícími druhý pilíř důchodového systému pro 
zaměstnance. Právně je ukotven v zákoně č. 70/1277 z roku 1970 a jedná se o systém povinný 
dodatkový. Je průběžně financovaný s určitou rezervou na výplaty dávek během celého 
roku, přispívá zaměstnanec i zaměstnavatel. Příspěvky se odvádějí v různých výších pro část 
příjmu do limitu (který je zároveň stropem pro odvod do základního schématu sociálního 
pojištění) a pro část příjmu nad tento limit (ze kterých se již v základním systému příspěvky 
neodvádějí). Dále se ve výši příspěvků rozlišuje mezi teoretickou a aktuální mírou: teoretická 
stanovuje částku, ze které se stanovuje počet bodů, a aktuální stanovuje aktuální sumu 
příspěvků, které mají být zaplaceny.  
Příspěvky Teoretické míry Aktuální míra 
 A (do 2279 € v r.2001) B (část platu nad limit) A B 
Zaměstnance 1,8 % 4,76 % 2,25 % 5,95 % 
Zaměstnavatele 2,7 % 9,24 % 3,38 % 11,55 % 

Hodnota bodu je obvykle upravována dvakrát ročně. Neexistuje kvalifikační období pro 
členství v systému – zaplacení příspěvku z příjmu zakládá právo na dávku. Správu zajišťuje 
komise tvořená zástupci místních samospráv a dohlížejících ministerstev.  

Druhý CNRACL – Národní schéma pro zaměstnance místních samospráv - zahrnuje 
zaměstnance státu (exekutivy) a funguje od roku 1945. Systém je financován průběžně (pay-
as-you-go) z příspěvků, které odvádí zaměstnanci a zaměstnavatelé od vzniku pracovního 
poměru do dosažení 65 let věku zaměstnance. Jejich výše je odvozena z příjmu zaměstnance – 
7,85 % zaměstnanec, 26,10 % zaměstnavatel (od 1.1.2001). Správu provádí taktéž komise – 
důchody jsou spravovány důchodovými odděleními jednotlivých ministerstev či úřadů a jsou 
vypláceny Francouzskou pokladnou přes její Důchodovou správu v Nantes. Uspořádání je 
stanoveno Ministerstvem pro veřejné/státní služby. 

Podmínky v obou schématech jsou v podstatě shodné. 
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DÁVKY 

STAROBNÍ DŮCHOD  

Nárok na starobní důchod vzniká státnímu zaměstnanci po 15 letech ve službě, nejpozději 
v důchodovém věku. Nesplní-li zaměstnanec tuto podmínku, má nárok na státní dávku a část 
z dodatkového schématu IRCANTEC. Z něj vzniká nárok v 65 letech. Předčasná penze je 
možná od 55 let. V rozmezí 55 – 60 je nárok snížen, 60 – 65 je možná plná penze, pokud 
zaměstnanec splnil min. 150 čtvrtletí služby. Dávka se vypočítává z výše příjmu, teoreticky 
stanovené míry příspěvku, které výpočtem dají množství dosažených bodů, jejichž hodnota se 
mění dle vývoje ekonomiky.  

CNRACL (upraveno zákonem Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite - CPCM): 
Nárok vzniká pro kategorii A v 60 letech, maximálně do 65 let. Pro kategorii B v 55 letech 
pokud má dotyčný odpracováno 15 let; limit je 60 let. Výše starobního důchodu je stanovena 
předem – dávkově definované schéma a vychází z konečného příjmu za posledních 
minimálně 6 měsíců. Navíc se přičítají určité částky za délku služby ve státním sektoru, 
čímž může být dosaženo dávky až ve výši 75 % příjmu po 37,5 letech služby (ve výjimečných 
případech v závislosti na rodinné situaci či povaze služby může být dávka navýšena až na 80 
% původního příjmu). 

Až na výjimky není možné brát v úvahu předchozí zaměstnání pokryté jiným schématem 
ani přesunovat penzijní práva do a z CNRACL schématu.  

CNRACL garantuje minimální důchod – po odpracování 25 let a více je dávka nejméně FF 
64 000 ročně. Při službě v rozmezí 15 až 25 let je dávka 4 % této částky za každý 
odpracovaný rok. (Ve veřejném schématu a v doplňkovém speciálním tvoří základ pro 
výpočet dávky 12 nejlepších let a dále je to navyšováno až na 25 let v roce 2008.)  

INVALIDNÍ DŮCHOD  

Pro nárok na invalidní penzi ze schématu CNRACL není stanovena minimální doba služby 
ani věk. Na její výši má stejně jako v případě starobní penze vliv délka služby a výše příjmu. 
Je-li invalidita následkem pracovní aktivity, je vyplácena doživotní anuita.  

IRCANTEC nepokrývá riziko invalidity. 

POZŮSTALOSTNÍ DŮCHOD 

CNRACL poskytuje pozůstalostní dávky vdovám/vdovcům sezdaným alespoň dva roky před 
ukončením služby nebo vychovávajícím děti a dětem do 21 let věku. Vdovská penze je 50 % 
nároku zemřelého a je vyplácena doživotně nebo do uzavření nového sňatku či nového 
soužití. Vdovecká penze je podmíněna věkem vdovce – 60 let, je počítána stejně jako 
vdovská, ale jsou zde stanoveny limity. Dávka pro pozůstalé dítě je tvořena 10 % nároku na 
starobní důchod. Pokud je dítě sirotek, má nárok na 50 %. Obecně poskytuje tento plán lepší 
podmínky (vyšší dávky, nižší věk pro nárok) než základní schéma pro zaměstnance.  

IRCANTEC: Pozůstalostní důchod ve výši 50 % nároku. Sirotci (pouze sirotci) do 21 let mají 
nárok na 20 % nároku zemřelého. Navíc mají nárok na jednorázovou dávku ve výši 75 % 
důchodovatelného příjmu za posledních 12 měsíců, pokud byl zemřelý zapojen ve schématu 
alespoň jeden rok.   
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PŘEDČASNÁ PENZE 

CNRACL: Osoby s riskantním či vysoce náročným zaměstnáním (policisté, učitelé…..) 
mohou odcházet do důchodu v 55 letech. Ženy se třemi dětmi v těchto povoláních mohou do 
důchodu v okamžiku, kdy splní 15 let služby, bez ohledu na věk. Dále matky dětí s alespoň 
80ti % mírou invalidity nebo pokud je manžel práce neschopný.  

V současné době se uvažuje o změně podmínky splnění minimálně 37,5 let pro plnou penzi na 
40 let. Další zásadní změny nejsou v blízké budoucnosti plánovány.  

IRCANTEC: viz výše – Nárok 

ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ  

Pokud zaměstnanec ukončí poměr dříve než po 15 letech, jeho nabyté důchodové nároky 
budou převedeny a kalkulovány podle základního státního schématu a doplňkového 
IRCANTECu. Po odsloužení 15 let a odchodem ze služby před dosažením důchodového věku 
vzniká nárok na odloženou penzi vyplácenou od 60 let věku. 

 

SHRNUTÍ 

Francouzský systém zabezpečení ve stáří je velmi rozmanitý. V základním systému jsou 
zapojeni zaměstnanci. Samostatně výdělečně činní a zemědělci mají samostatná schémata. 
Státní zaměstnanci jsou nad rámec základního systému povinně pojištěni v některém 
extenzivním schématu. Tyto jim zaručují výhodnější podmínky při výpočtu starobního 
důchodu i v případě pozůstalostních dávek.  

OSVČ jsou rozděleni do několika profesních skupin a sociální zabezpečení ve stáří se 
v těchto skupinách odlišuje. Kromě základního povinného pojištění musí odvádět příspěvky 
také do doplňkových schémat. Pro odvod mají stanovené stropy. Zatímco podmínky 
starobního důchodu se neliší od všeobecného systému zabezpečení zaměstnanců, invalidní 
a pozůstalostní schéma se odlišuje. 

Všechna povinná schémata jsou založena na principu průběžného financování. U 
dobrovolných plánů se setkáváme s fondy.  
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ITÁLIE 

Účast v systému důchodového zabezpečení je pro všechny obyvatele Itálie povinná. Existují 
speciální schémata pro zemědělce, řemeslníky a tzv. jiné skupiny. Podmínky jsou stejné jako 
ve všeobecném schématu. OSVČ jsou povinně pojištěny pro případ invalidity, stáří a smrti. 
K posledním parametrickým změnám v důchodovém systému došlo v roce 1995; v současné 
době vedle sebe existuje starý a nový systém.  

Souběh s příjmem je možný, pokud je důchod na minimální úrovni. Od roku 1994 je též 
souběh pak bez omezení platný pro OSVČ a zaměstnance pracující na částečný úvazek. Z 
každé měsíční dávky je odváděn příspěvek ve výši 0,01 € do fondu rezerv. Indexace se od 
roku 1999 provádí jedenkrát ročně podle vývoje životních nákladů.  

Financování je průběžné, z příspěvků na pojištění. Výše příspěvků na důchodové 
zabezpečení (povinné schéma): 8,89% zaměstnanec, 23,81% zaměstnavatel (tato částka 
zahrnuje 0,5% příspěvku do doplňkového schématu). Příspěvky do doplňkového 
podnikového pojištění jsou odečitatelné z daní. Rokem 2001 byl stanoven strop pro 
přispívání, a to 12% příjmu do maxima zaplacených příspěvků 5 165 € za rok. Pojistné 
OSVČ roste z 15 na 20% (2001: 16%), atypičtí zaměstnanci odvádějí též vyšší pojistné než 
dříve – růst z 10 na 19% (2001: 13%). Příspěvky zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou 
odečitatelné z daní. Dávky podléhají zdanění stejně jako mzdy. Z anuit důchodových fondů 
je daněno pouze 87,5%.  

V italském systému důchodového pojištění není vyřešen přenos nabytých důchodových práv 
při změně nositele pojištění – propojení nároků.  

ORGANIZACE  

Provádění pojištění je svěřeno veřejnoprávním institucím s řídící autonomií. Stát tvoří a 
přijímá zákony a kontroluje činnost těchto institucí. Centrální kontrola má tři nástroje: 
jmenování do správní rady, kontrolu činnosti včetně kontroly dodržování rozpočtu a 
jmenování zástupců do dozorčí rady. 

Zabezpečení ve stáří je rozděleno dle kategorií.  

1. Pro zaměstnance v soukromém sektoru je hlavním poskytovatelem důchodů INPS – 
„Národní institut sociálního zabezpečení“.  

2. Dále jsou to INPDAI – Národní institut pojištění pro manažery v průmyslových 
podnicích,  

3. INPGI – Národní institut sociálního zabezpečení novinářů,  

4. ENPALS – Národní institut sociálního zabezpečení umělců a sportovců. 

5. Zaměstnancům ve veřejném sektoru je pojištění organizováno Národním institutem 
sociálního zabezpečení zaměstnanců veřejných orgánů – INPDAP.  

6. Pro OSVČ existuje zvláštní schéma v rámci INPS. 

INPS provádí výběr i výplatu dávek. Správní náklady činí 2 % ročního objemu pojistného. 
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OSVČ  

ÚČAST NA SYSTÉMU A ZÁKLADNÍ ZÁSADY 

Pro oblast důchodového zabezpečení a rodinných dávek samostatně výdělečných osob 
existuje v Itálii zvláštní schéma v rámci všeobecného (základního) systému. V roce 1995 
došlo k reformě dosavadního systému, aniž by byl ten dosavadní zrušen, takže dnes existují 
dva systémy vedle sebe.  

Účast na základním systému je pro osoby samostatně výdělečně činné povinná. 

Zemědělci odvádí příspěvky v procentní části stanovené na základě čtyř ukazatelů – věku, 
počtu pracovních dnů, příjmu a typu kultivované půdy. Výše se pohybuje mezi 11,8 % až 
19,30 %. Dále odvádí příspěvky v jednotné výši na sociální úrazové a zdravotní pojištění.  

Řemeslníci platí 16,4 % při příjmu do 35 144 € nebo 17,2 % při vyšším příjmu až do hranice 
58 573 €. Navíc platí příspěvek na pojištění pro případ mateřství ve výši 7,49 €. Pro OSVČ do 
21 let jsou sazby nižší (13,4, resp. 14,4 %).  

Obchodníci odvádí 16,7 % z příjmu do výše 35 144 €, 17,7 % z příjmu do 58 573 €. Osoby 
do 21 let věku mají opět sazby snížené – 13,7 a 14,7 %. Stejně jako řemeslníci odvádějí 
příspěvky na mateřství ve výši 7,49 €.  

Pro řemeslníky i obchodníky platí minimum pro odvod příspěvků 12 004 €  a  maximum   
58 573 €, 76 443 € pokud jsou registrováni po 1.1.1996. 

Penzionované OSVČ mohou i po odchodu do důchodu přispívat o 50% sníženou sazbou na 
starobní dávky a na základě těchto příspěvků jsou jim v souladu s pojistně-matematickými 
principy důchodové dávky zvyšovány. 

DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Minimální doba pojištění v novém systému, která podmiňuje vznik nároku na starobní 
důchod, činí 5 let. Ve starém systému vzniká nárok po 20 letech přispívání.   

Stejně jako v základním systému vychází výše dávky z výše výdělku a délky pojištění. 
Základní systém kromě těchto faktorů zohledňuje i věk odchodu do důchodu; podle něj je 
určen takzvaný transformační koeficient, jímž se dávka upravuje. Pro OSVČ je dávka po 20 
letech přispívání rovna 2% za každý rok pojištění. Maximální doba pojištění je přitom 40 let. 
Získaná částka se pak násobí tzv. referenčním příjmem, který je určen jako průměr deseti 
nejvyšších ročních příjmů za dobu trvání výdělečné činnosti.  

INVALIDNÍ DŮCHOD 

Peněžní dávky při vzniku invalidity podléhají hranici výše příjmu. Minimální délka doby 
pojištění činí 5 let, z toho nejméně 3 roky během posledních 5 let před vznikem invalidity.  

Výše dávky invalidního důchodu se stanoví podle pravidel uplatňovaných ve všeobecném 
systému.  
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VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DŮCHOD 

Podmínky pro vznik nároku na tento důchod jsou stejné jako u invalidního, resp. starobního 
důchodu. Podmínkou je, že pozůstalý manžel neuzavře nový sňatek. V takovém případě nárok 
na tento důchod zaniká; ale po dobu dvou let je garantována flat-rate dávka. 

Výše vdovského důchodu činí stejně jako v základním systému 60% invalidního, resp. 
starobního důchodu zemřelého pojištěnce. V případě uzavření nového sňatku se pozůstalému 
vyplatí jednorázová dávka ve výši dvouročního úhrnu dávek vdovského důchodu, na které by 
mu vznikl nárok. 

Nezaopatřeným dětem se vyplácí sirotčí důchod do 18 let, maximálně do 26 let věku 
(doživotně pouze postiženým) – 20% nároku. Pokud se jedná o úplného sirotka, má nárok na 
70% nároku zemřelého. Pokud zemřelý nemá vlastní rodinu, mají nárok na dávku rodiče a 
sourozenci.  

 

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI  

Pro zaměstnance veřejných orgánů existuje samostatné schéma – INPDAP. Starobní důchod 
je vztažen k posledním příjmům v činné službě, čímž se systém stává značně finančně 
náročným. Navíc je státním zaměstnancům garantována vysoká náhradová míra. 

Další informace (o podmínkách atd.) nemá výzkumný tým dostupné. 

 

SHRNUTÍ 

Italská parametrická reforma důchodového zabezpečení proběhla ve dvou fázích – 1992 a 
1995. Přechodné období pro její zavedení je však velmi dlouhé. Nový systém by měl naplno 
fungovat od roku 2035. Cílem reforem bylo kromě jiného zmenšit rozdíl v zabezpečení 
různých povolání či v různých sektorech a zavedení pojistně matematických principů. Tyto 
by měly snížit počet předčasných důchodů a zvýhodnit osoby odcházející do penze později. 
Dodnes však nejsou tyto principy upraveny a tak v Itálii i nadále není předčasný odchod do 
důchodu výrazně penalizován – byly vymezeny skupiny osob, které jsou vyloučeny z nových 
úprav.  

Pojištění OSVČ je rozděleno podle sektorů. Tyto se liší sazbou pro odvod příspěvků. Pro 
všechny skupiny samostatně výdělečně činných platí nižší sazba pro osoby do 21 let věku. 
Ostatní podmínky jsou velmi podobné základnímu systému.    

Vzhledem k nedostupnosti dat o zabezpečení státních zaměstnanců nemůžeme porovnat 
způsob jejich pojištění se základním schématem. V rámci celkového přístupu k reformám 
předpokládáme tendenci k odbourávání specifických podmínek pro tyto osoby a k celkovému 
sjednocování systému zabezpečení ve stáří. 



 

   26

MAĎARSKO 

Sociální pojištění je v Maďarsku založeno na ekonomické aktivitě, ale - podobně jako v ČR - 
zde neexistují různá schémata pro různá povolání či sféry, jak tomu je například v 
Rakousku či v Německu. Pojištění jednotně pokrývá zaměstnance (včetně státních 
zaměstnanců), družstevníky a osoby samostatně výdělečně činné. V základním schématu 
neexistují žádné speciální podmínky pro státní zaměstnance nebo jiné skupiny obyvatel. 
Nicméně obecně existují tyto odlišnosti: státní zaměstnanci mají v případě ukončení služby 
nárok na takzvané odlučné ve výši 12 měsíčních platů po 20 letech služby. Další výjimkou, 
kterou mají, je možnost předčasného odchodu do penze, a to až o pět let, pokud pracovali ve 
státní službě 30/25 let M/Ž. Zvláštní podmínky mají  pouze ozbrojené síly a policie. 
Zemědělci povinně odvádí pouze 11 % na zdravotní pojištění; penzijní pojištění je pro ně 
dobrovolné. Zvláštní pravidla jsou stanovena pro OSVČ vykonávající samostatnou činnost 
jako doplněk k pobírání starobního, pozůstalostního či invalidního důchodu. Příspěvky odvádí 
samostatně výdělečně činní ve stejné výši jako ostatní, jednou za čtvrt roku – v roce 2002 na 
zdravotní pojištění 14 %, na penzijní 26 % ze základu, který si určí – vycházejíc přitom 
z minimální mzdy.  

Příspěvkově definovaný průběžný systém základního důchodového pojištění je teď povinný 
pro zaměstnance a OSVČ. Celkový příspěvek – od zaměstnance i zaměstnavatele - je odváděn 
ve výši 30 % příjmu (pokud se osoba účastní II. pilíře, pak 24 % odvod do základního a 6 % 
do fondu). Pro zaměstnance i OSVČ existuje strop na odvod příspěvků, což pro 
zaměstnavatele neplatí. Pro 1.pilíř je to  

Pro rok 2000 2001 2002 
Dvojnásobek průměrných výdělků 23 €, 6 020 HUF denně (8 267 € = 2 

197 300 HUF ročně) 
24 €, 6 490 HUF denně  
(8912 € = 2 368 850 HUF ročně) 

Příspěvky do fondu jsou limitovány na 10 % stropového výdělku. Od roku 2000 má 
jednotlivec nárok na daňový odpočet ve výši 30 % jeho příspěvků do dobrovolných 
penzijních plánů (včetně příspěvků zaměstnavatele, pokud je poskytován). Roční strop je 
přitom na odpočtu 376 € / 100 000 HUF. Předtím bylo možné odečíst 50 %.  

ZÁKONNÁ ÚPRAVA 

XCIV z r. 1993 o dobrovolných vzájemných pojistných fondech 

LXXX z r. 1997 o osobách oprávněných k dávkám sociálního pojištění a soukromému 
důchodu (private pension) a o rozsahu těchto služeb 

LXXXI o poskytování důchodů v sociálním pojištění (social insurance pension) 

LXXXII o soukromém důchodu a o soukromých penzijních fondech 

Právní úprava se vztahuje na státní zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné. Pro 
určité skupiny osob (policie, armáda, horníci, umělci) najdeme zákonnou úpravu v předpisech 
týkajících se konkrétní skupiny obyvatel.  

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE 

Centrální agenturou, která má na starosti povinné důchodové schéma, je ONYF – Generální 
ředitelství penzijního pojištění. Na jeho práci dohlíží politický sekretariát kanceláře předsedy 
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vlády. ONYF má za úkol řídit plnění administrativních a oficiálních úkolů vyplývajících ze 
zákonů a řídit nižší územní jednotky a též Ředitelství výplat důchodů. Síť tvoří vedle 
generálního ředitelství úřady v hlavním městě a v krajích a místní úřadovny. Důchody jsou 
vypočítávány jednotlivými místními úřadovnami. Ředitelství pro výplaty důchodů má 
celostátní působnost a ve výjimečných případech též vypočítává výši důchodu. Vedle 
důchodů vyplácí i další dávky sociálního pojištění. Budapešťské ředitelství má navíc zvláštní 
pověření spravovat a vyřizovat důchody osobám žijícím mimo území Maďarska, výplata je i v 
těchto případech prováděna Ředitelstvím výplat důchodů. Stát garantuje nedeficitnost ONYF. 
I před zavedením povinného dvoupilířového systému (od 1.1.2002 byla povinnost zapojit se 
do fondového pilíře zrušena) bylo Ředitelství výplat důchodů, stejně jako Fond zdravotního 
pojištění, autonomní a na státu nezávislý orgán. ONYF, resp. jeho Ředitelství výplat důchodů, 
provádí výplatu všech dávek sociálního pojištění, tedy základních starobních, pozůstalostních 
a invalidních důchodů. Výběr pojistného provádí Fond zdravotního pojištění pro oba systémy, 
sociální i zdravotní, a převádí odpovídající částku na účet ONYFu. Na druhé straně ONYF 
(Ředitelství výplat) alokuje prostředky na zdravotní péči starobních důchodců. Nad výběrem 
pojistného na sociální zabezpečení dohlíží Ministerstvo sociálních věcí. Rozpočet je tedy 
oddělen od státního. 

Za administraci sociálního zabezpečení - z důchodového pojištění tedy za administraci 
prvního pilíře, resp. pro část pojištěnců původních za administraci tzv. sociálního důchodu - je 
odpovědné Ministerstvo sociálních věcí. Koordinace mezi systémem sociálního zabezpečení a 
vládou je úkolem Ministerstva financí. Sociální pojištění 1.pilíře je v Maďarsku řízeno 
samosprávným orgánem penzijního pojištění.  

Ministerstvo financí dohlíží nad činností soukromých penzijních fondů prostřednictvím 
Státního dozoru penzijních fondů. Ta má rovněž pravomoc udílet licence, spravuje centrální 
registr penzijních fondů a definuje minimální návratnost investic penzijních fondů. 
Důchodové fondy jsou povinny jí předkládat čtvrtletní a roční zprávy. Fondy mohou být 
založeny zaměstnavateli, profesními komorami, krajskými zastupitelstvy, dobrovolnými 
penzijními fondy, zastupitelskými organizacemi či Správou důchodového pojištění. Rada 
důchodového fondu pomáhá Dozoru – občas vyhodnocuje práci důchodových fondů a jejich 
garančního fondu v kapitálových trzích. Od Rady jsou očekávána stanoviska a doporučení k 
profesionálním a etickým otázkám.  

Penzijní pojištění je teritoriálně a funkcionálně decentralizováno a úkoly komunikace s 
obyvateli jsou též rozděleny mezi různé místní úřadovny. ONYF jako centrála má tyto úkoly 
především koordinovat z profesního hlediska. 

O dávku se v souladu s nařízením LXXXI z roku 1997 žádá písemně u Ředitelství penzijního 
pojištění, respektive u místní pobočky ředitelství. Úprava této žádosti je přesně stanovená. 
Nárok je brát v potaz maximálně půl roku retroaktivně. Žadatel k dopisu přikládá 
dokumentaci potřebnou pro výpočet dávky. Pokud tyto nepředloží bez udání důvodu po 
opakovaných výzvách, nárok mu zaniká. (Zaměstnanci pojištění u Železniční společnosti 
žádají u příslušného podnikového manažera.) Organizace penzijního pojištění rozhoduje o 
oprávněnosti nároku, o změnách výše dávky, o zániku nároku, o přerušení a o opětovném 
zahájení vyplácení dávky.  

Přezkumné řízení, odvolání. Pokud má žadatel/nárokující jakékoliv připomínky, které neřeší 
organizace penzijního pojištění, může se obrátit na místní soud. Výjimečně řeší případy 
penzijního pojištění Ústavní soud. 
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PODMÍNKY NÁROKU, DRUHY DÁVEK, SLOŽKY SYSTÉMU 

1) průběžně financovaný systém důchodů ze sociálního pojištění – poskytuje Fond 
penzijního pojištění 

Nárok na důchod vzniká (v novém systému) dosažením určitého věku, ten se postupně 
zvyšuje tak, aby v roce 2009 odcházeli muži i ženy v 62 letech, a počtu odpracovaných let – 
do roku 2009 je to 20 let pro plný důchod a 15 pro částečný. Není-li v této době občan členem 
některého fondu alespoň 180 měsíců, je mu vyplacena naspořená částka. Výše důchodu se 
určuje podle odpracovaných let. Začíná při 15ti letech na 43 % a roste nerovnoměrně od 2 do 
1 % za rok. V 36 letech činí 74 % a roste po 1,5 % ročně. Do roku 2009 nesmí být důchod 
nižší než je minimální důchod stanovený jako polovina důchodu průměrného. Věk odchodu 
do důchodu se snižuje o jeden rok za každé dítě (za dítě postižené je to 1 rok a 183 dní), 
nejvýše však za tři děti. Při setrvání v zaměstnání po dosažení důchodového věku se důchod 
zvyšuje za každých 30 dní o 0,3 %.  

Od roku 2013 se bude výše důchodů určovat jako násobek odpracovaných let a 
předcházejícího průměrného výdělku násobeného 1,65 % u starého systému a 1,22 % u 
systému nového. Nová částka se má pohybovat ve výši ¾ důchodů předcházejících s tím, že 
zbytek důchodce obdrží z dávek ad 2 a 3.  

Invalidní a pozůstalostní důchody jsou pro státní/veřejné zaměstnance stejné jako pro 
ostatní obyvatelstvo. 

2) soukromý starobní důchod ze soukromých penzijních fondů. V letech 1998 – počátek 
2002 byl dvoupilířový systém povinný, dnes je připojištění v soukromých fondech 
dobrovolné. V roce 1998 přestoupilo do nového systému 1,3 milionu osob, vzniklo 40 
soukromých penzijních fondů, nicméně ¾ pojištěnců jsou soustředěny v pěti největších 
(vlastní je čtyři velké pojišťovny a banka). 

Tento prvek se objevuje až v novém penzijním systému, který vypadá následovně: příspěvky 
zaměstnance jsou rozděleny a 6 % (z 8 %) je převáděno do soukromého penzijního fondu 
podle jeho výběru. Soukromý penzijní fond je neziskovou právnickou osobou, která je úplně 
vlastněna svými členy. Je možné převádět své vklady mezi různými fondy. V případě, že 
dojde ke změně pracovní schopnosti pojištěnce (invalidita) mohou být jeho nároky převedeny 
plně pod ONYF, aby se zamezilo neúměrnému zatížení soukromých fondů takovýmito 
pojištěnci. Platba ze soukromých penzijních fondů může být buď jednorázová nebo 
periodicky se opakující do určité právní skutečnosti (uplynutí doby, smrt pojištěnce, smrt 
manželů). 

3) Soukromé důchodové (starobní) připojištění. Od roku 1993, příspěvek je do určité částky 
osvobozen od zdanění. V současné době existuje přibližně 250 fondů a počet jejich členů 
překročil 1 milion (¼ pracujících). Fondy nashromáždily majetek ekvivalentní 0,7 % 
HDP. 

SHRNUTÍ 

V Maďarsku neexistují skupiny osob s výjimečnými podmínkami nároku či výpočtu dávky, 
systém sociálního pojištění je univerzální.  
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NĚMECKO 

Sociální důchodové pojištění v Německu má více než stoletou historii, bylo založeno v roce 
1889 v rámci Bismarckovy sociální politiky. Tato politika byla reakcí na problémy, které 
vyvstaly společně s obrovským nárůstem dělnické třídy na konci 19. století. Měla za cíl 
ochránit dělníky před riziky, které s sebou průmyslová výroba přinášela – z počátku to bylo 
hlavně riziko invalidity. Původní důchodový systém používal většinu příspěvků na úhradu 
důchodů v pracovní neschopnosti. V původním Bismarckově systému neexistovala kategorie 
minimálního důchodu (a dodnes neexistuje) – systém fungoval na pojistném principu. Tento 
systém však nebyl otevřený pro všechny, ale pouze pro vybrané skupiny pracovníků. 
K systematickému rozšiřování okruhu osob zapojených do systému pak docházelo postupně. 
Německé sociální pojištění funguje na principu pojištění a nezná žádné jednotné ani 
minimální dávky, dávky jsou závislé na dosahovaném příjmu a výši pojistného.  

Na financování systému se podílí zaměstnavatelé a zaměstnanci formou příspěvků 
rozdělených rovnou měrou (9,55 % a 9,55 %, OSVČ odvádějící 19,1%) a dále stát, který 
pokrývá vzniklé deficity v bilanci příjmů a výdajů a hradí příspěvky za některé skupiny osob.  

Účast v základním systému (I. pilíř) je povinná pro zaměstnance (bílé límečky, manuálně 
pracující) a určité skupiny OSVČ s příjmem nad 320 € měsíčně. Rodiče dětí do 3 let jsou též 
povinně pojištění, stejně tak osoby pečující o osobu blízkou. Osoby povinné platit pojištění 
jsou tedy následující: 

− zaměstnanci  

− učni 

− osoby ve vojenské či civilní službě 

− samostatní lektoři, umělci 

− určité skupiny OSVČ (stanovené zákonem) 

Osoby zbavené povinnosti platit pojistné na sociální důchodové pojištění: 

− úředníci a jiné osoby mající nárok na zaopatření 

− starobní důchodci, penzisté 

− studenti a žáci 

− osoby mající nepatrný výdělek (méně než € 320) 

Dobrovolná účast je možná pro všechny kategorie občanů: na vlastní žádost se dobrovolného 
pojištění mohou účastnit všechny osoby, které dovršily věk 16ti let a nejsou povinny platit si 
povinné pojištění. To platí také pro Němce, kteří pobývají v cizině. 

Počínaje rokem 2001 se změnila legislativa v oblasti invalidních důchodů. Již neexistuje 
rozdíl mezi sníženou pracovní schopností a invalidním důchodem. Osoby neschopné pracovat 
déle než tři hodiny denně na základě zhoršeného zdravotního stavu mají nárok na plný 
invalidní důchod. Ti, kteří mohou pracovat až šest hodin denně, mají nárok na 50% invalidní 
důchod a osoby schopné pracovat více než šest hodin denně nemají žádný nárok na tento typ 
důchodu.  

Reforma v létě 2001 zavedla nový, tzv. 1.B pilíř – doplňková důchodová schémata. Tato 
schémata nejsou povinná, nicméně jsou zamýšlena jako kompenzace k postupně se snižujícím 
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důchodům ze základního povinného pilíře. Každý, kdo je pokryt základním, povinným 
důchodovým systémem, má nárok na státní podporu při účasti v doplňkovém systému – což 
v praxi ovšem vylučuje státní úředníky a některé OSVČ. 

Nezanedbatelný význam v zabezpečení ve stáří mají též různá dobrovolná schémata 
zaměstnavatelů ve formě podnikového zabezpečení ve stáří, vedená snahou o udržení 
kvalifikovaných zaměstnanců. 

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE  

Sociální důchodové pojištění v Německu nezasahuje veškeré obyvatelstvo, ale jen určité 
skupiny, které však tvoří převážnou část obyvatelstva – zaměstnance. Zákonné důchodové 
pojištění se na základě historického vývoje dělí na pojištění dělníků, úředníků a na důchodové 
pojištění specifických dělnických povolání (horníci, státní dráhy, námořníci). Současný 
systém není spravován federální vládou, ale jednotlivými spolkovými zeměmi, ve kterých 
působí oborové sociálními pojišťovny, řízené zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu, 
tedy tripartitními orgány. Speciální schéma se uplatňuje pro státní úředníky a zemědělce, 
významnější odchylky od základního schématu lze nalézt u horníků. Speciální oborové 
pojišťovny jsou svým způsobem výjimečné, protože zabezpečují veškeré pojištění a péči pro 
zaměstnance v oboru. Vedle důchodového tedy i nemocenské, úrazové, mají svoji smluvní síť 
nemocnic a rehabilitačních klinik - tzv. vše pod jednou střechou. Zemské pojišťovací ústavy 
pro důchodové pojištění dělníků mají působnost na území menším než je velikost spolkové 
země, ale větší než je okres.  

Jednotlivá odvětví sociálního pojištění jsou samosprávně řízena a spravována zástupci 
zaměstnavatelů a pojištěných osob. Spolkové ministerstvo práce má dohled nad pojištěním 
důchodovým, dlouhodobé péče, úrazovým a v nezaměstnanosti. Nad zákonným 
nemocenským pojištěním dohlíží Spolkové ministerstvo zdravotnictví. Pro kompetence v 
dozoru je rozhodující, zda je pojišťovací fond zemskou či federální institucí. Federální správa 
pojištění (Bundesversicherungsamt) dohlíží nad sociálními pojišťovnami, jejichž působnost 
přesahuje území jedné spolkové země.  Pakliže pojišťovna působí na území jedné země, spadá 
pod dozor nejvyššího správního orgánu v sociálním pojištění v té dané spolkové zemi – tedy 
zpravidla zemského ministerstva.  

Příslušnost k důchodové pojišťovně se řídí především podle toho, zda je pojištěnec zaměstnán 
jako dělník nebo jako zaměstnanec. K pojmu zaměstnanec existuje katalog zaměstnání, ve 
kterém se zařazení řídí podle převážně vykonávané činnosti (duševní / fyzická). Hornická a 
Námořní pojišťovna a Pojišťovací ústav spolkových drah mají specifické úpravy a příslušnost 
k pojišťovně se řídí příslušností k podniku bez ohledu na typ práce. Místní oprávnění 
zemských pojišťovacích ústavů se v prvé řadě řídí podle sídla, případně podle obvyklého 
místa pobytu a dále podle místa zaměstnání nebo činnosti pojištěnce.  

Od roku 1992 musí spolková vláda předkládat zákonodárnému sboru každoročně zprávu o 
důchodovém pojištění, která globálně informuje zákonodárce a následně i veřejnost o 
budoucím vývoji v důchodovém pojištění a od roku 1997 i o vývoji zabezpečení ve stáří. Od 
roku 1997 musí zpráva též jednou za každé volební období Německého spolkového sněmu 
informovat i o dávkách ostatních zcela či částečně veřejně financovaných systémů 
zabezpečení ve stáří, o jejich financování, o finanční situaci příjemců dávek a o kumulaci 
těchto dávek. Zpráva tak poskytuje celkový přehled o zabezpečení ve stáří v SRN.  
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ŘÍZENÍ O DÁVKÁCH, SPRÁVA 

Nositelé pojištění vedou pro každého pojištěnce individuální konto (účet), na kterém jsou 
evidovány všechny důležité informace mající vliv na jeho důchod. Důchod není přidělován 
automaticky, ale každý pojištěnec o něj musí požádat. Žádosti o dávky by měly být 
směrovány pouze na příslušné nositele dávek. Nicméně v případě, že je žádost podána u 
jiného než místně příslušného nositele pojištění, má tento úřad povinnost neprodleně předat 
žádost příslušnému nositeli. Přijetí žádosti nesmí být – ze zákona – odmítnuto z důvodu 
nepříslušnosti.  

Sociální zákoník rovněž upravuje ohlašovací postup. Zaměstnavatel je povinen podávat 
hlášení za každého zaměstnance pojištěného v nemocenském a důchodovém pojištění, v 
pojištění pro případ péče a obsah hlášení písemně sděluje zaměstnanci – neodkladně mu 
předává jeden průpis vyplněného formuláře. Vedle toho upravuje i úkoly ohlašovacího 
(inkasního) místa a stanovuje, co mají upravovat společné zásady nositelů sociálního pojištění 
pro sběr a předávání dat v sociálním pojištění, jednotné pro celou spolkovou republiku. Těmi 
se řídí hlášení pro účely nemocenského pojištění, pojištění pro případ péče, důchodového 
pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Ve společných zásadách je stanovena struktura nosičů 
dat a jednotlivých datových záznamů, formuláře hlášení, kódy skupin osob a kódy důvodů 
hlášení. Společné zásady vyžadují schválení ze strany ministerstva práce po předchozím 
vyslechnutí stanovisek svazů zaměstnavatelů. Tím se stávají právně závaznými. Určitá 
zvláštní úprava platí pro spolkové hornictvo a námořní nemocenskou pokladnu. Téměř 
všechna hlášení lze podat dohromady. Pokud se hlášení neprovádí formou předávání dat, 
podává se na formulářích jednotných pro celou spolkovou republiku (s výjimkou formuláře 
hlášení za zapůjčené pracovníky). Formulář hlášení je možné zhotovit i pomocí 
automatických zařízení, musí však strukturou přesně odpovídat jednotnému formuláři. 
Předávání mezi nositeli sociálního pojištění probíhá přenosem dat za přiměřených 
bezpečnostních opatření. Při využití otevřených sítí je předepsán kryptograficky chráněný 
přenos dat. 

Jestliže byl pojištěnec pojištěn v několika oborech, pro výpočet důchodu se sečtou jeho 
pojistná konta a důchod je vyplácen jako jednotná důchodová částka. Zákonné 
důchodové pojištění se přes značnou organizační různorodost a členění na několik oborů ve 
vztahu k pojištěnci jeví jako jednotný celek. 

 

ZÁKLADNÍ SYSTÉM 

Podmínky nároku starobního důchodu a formule výpočtu  jsou stejné pro všechny dále 
uvedené kategorie pojištěnců (dělníci, zaměstnanci, OSVČ, proto je uvádíme pouze jednou). 

FORMULE VÝPOČTU 

Výše důchodu je závislá na výši příspěvků a počtu roků pojištění. Penze jsou každoročně 
upravovány, pojištěnec tedy dostane vždy stejnou kupní sílu. Formule zní (tučně uvedeno v 
závorkách je modelový příklad pro pojištěnce, který odejde v normálním věku do důchodu a 
jeho doba pojištění je 45 let a má průměrné příjmy): přírůstkový faktor (1)(většinou bývá 1, 
když však jde člověk později do penze než je normální důchodový věk, náleží mu za každý 
měsíc 0,005 bodu a když jde dříve, odečítá se za každý měsíc 0,003 bodu) x suma 
odměňovacích bodů (45)(osobní odměňovací body vycházejí z ročního příjmu, který je 
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vydělen příjmem průměrným - osoba mající průměrné příjmy obdrží ročně jeden bod, osoba s 
nadprůměrnými příjmy více jak 1,0. Osobě, která má dobu pojištění alespoň 35 let a jejíž 
průměrné příjmy před rokem 92 byly pod hranicí 75% a jejíž hodnotící body byly celé období 
pod hodnotou 0,75 bodu, bude hodnota měsíčních příspěvků do povinného pojištění před 
rokem 1992 zvednuta 1,5krát, maximálně však do výše 75% průměrného příjmu. Toto 
ustanovení nahrazuje institut minim. důchodu, který není definován. Za dobu, kdy osoba 
neměla příjem, ale tato doba se započítávala do pojistné doby, náleží odměňovací bod 0,75 
ročně, tj. 0,0625 měsíčně.) = osobní odměňovací body. Osobní odměňovací body x faktor 
druhu penze (1)(liší se dle jednotlivých penzí) x aktuální "důchodová hodnota" 
(€ 25,31406)(tato hodnota je pro rok 2002, mění se každoročně, pro východní část je 
€ 22,06224) = hrubá měsíční penze (€ 1139,13). 

PODMÍNKY NÁROKU STAROBNÍ PENZE 

Hlavní podmínkou je dosažení věku 65 let a 5 let pojištění. Jako doba pojištění je 
započítáváno: doba placení příspěvků, doba dobrovolného pojištění, doba výchovy dětí 
(výchova dětí je považována za dobu povinného přispívání, po kterou jsou příspěvky brány 
jako placené, od 1.6.99 jsou vládou skutečně placené; tato doba činí 3 roky počínaje 
narozením dítěte pro osoby narozené po 1.1.1992 a 1 rok pro osoby narozené před 1.1.1992), 
náhradní doby - po dosažní věku 14 let, např. doba vojenské a válečné služby, doba vyhnání 
(odsunu) a útěku (za války). Když je vyžadována doba pojištění 35 let (viz předčasná penze), 
tak se také započítávají  jako započitatelné doby: doba těhotenství a mateřství v ochranné 
mateřské lhůtě, doby nezaměstnanosti a také doby vzdělávání, doba nemoci a péče o 
rodinného příslušníka, "jako" zohledňovaná doba: výchova dítěte od narození až po dosažení 
10 let věku. 

SOUBĚH PENZE A PŘIVÝDĚLKU  

Starobní penze může být vyplácena celá či částečná. Částečná je buď ve výši 1/3, 1/2, nebo 
2/3 penze celé. Výše částečné penze závisí na aktuálním přivýdělku. Hranice povoleného 
přivýdělku je € 325, přičemž přivýdělek musí být pravidelný. Jestliže pravidelný přivýdělek 
překročí hranice € 325 pouze 2x během roku do výše maximálně dvojnásobku hranice 
přivýdělku, nebere se to v zřetel, pokud se jedná o neobvyklé (nepravidelné) peníze - např.  
příspěvek na dovolenou či Vánoce. Hranice přivýdělku pro částečné penze se liší v závislosti 
na příslušnosti k starým/novým zemím: 1/3 částečná penze € 1 769,45 / € 1 542,15, 1/2 
částečná penze € 1 328,99 / € 1 158,27, 2/3 částečná penze € 888,52 / € 774,38. 

PODMÍNKY NÁROKU PŘEDČASNÉ PENZE 

Předčasná penze je v Německu rozčleněna do několika druhů. Starobní penze pro dlouhou 
dobu trvání pojištění - dosažení věku 63 a 35 let pojištění, nesmí být překročena hranice 
povoleného přivýdělku (€ 325). Starobní penze kvůli těžkému zdravotnímu postižení - 
dosažení věku 60 let, v době začátku penze uznané postižení a 35 let pojištění.(narození před 
1.1.1951 mohou namísto těžkého postižení být "jen" pracovně či výdělečně neschopní), nesmí 
být překročena hranice povoleného přivýdělku (€ 325). Starobní penze kvůli nezaměstnanosti 
či práci na částečný pracovní úvazek - dosažení věku 60 let, doba pojištění alespoň 15 let, při 
začátku penze a během posledního roku a půl 52 týdnů nezaměstnanosti nebo 24 měsíců práce 
na částečný úvazek a v posledních deseti letech před začátkem penze mít zaplaceno 8 let 
povinných příspěvků za zaměstnání či činnost. Starobní penze pro ženy - ženy mají na tento 
druh penze nárok po dosažení věku 60 let, když po dosažení 40 let věku mají více jak 10 let 
povinných příspěvků a celkově mají dobu pojištění 15 let. Již reformou z roku 92 byly 
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stanoveny odpočty za: starobní penze pro dlouhou dobu trvání pojištění, starobní penze kvůli 
těžkému zdravotnímu postižení, starobní penze kvůli nezaměstnanosti či práci na částečný 
pracovní úvazek a starobní penzi pro ženy ve výši 0,3% za každý měsíc od započetí výplaty 
penze až do dosažení věku 65 let. 

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ 

ÚČAST NA SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY 

V Německu existují dva zvláštní režimy pro osoby samostatně výdělečně činné – systémy pro 
rolníky (včetně vnitrozemských rybářů a včelařů) na jedné straně a systémy určené 
řemeslníkům a živnostníkům na straně druhé. Zvláštní právní úprava v sociálním zabezpečení 
je přitom zejména pro rolníky - řemeslníci a živnostníci jsou většinou zabezpečeni 
ze všeobecného systému. Zemědělci mají vlastní systém sociálních dávek, členěný na 
nemocenské, úrazové a důchodové pojištění. Jejich systém je ve značné míře odkázán na 
státní příspěvky (u zabezpečení zemědělců ve stáří činily tyto příspěvky v první polovině 90. 
let takřka 80% výdajů)1. 

Nositelem důchodového pojištění je BfA – Spolková pojišťovna pro zaměstnance. 

U osob samostatně výdělečně činných zákon výslovně stanovuje ty skupiny, které jsou 
povinny platit důchodové pojištění. Ostatní se mohou pojistit dobrovolně. Vzniká tím pak 
povinnost účasti, která trvá 5 let od přijetí OSVČ do systému pojištění. Jde zejména o: 

− řemeslníky,  

− živnostníky provozující živnost doma, 

− živnostníky  (pekaři, kadeřníci, řezníci, ...)  

− OSVČ činné v péči o nemocné, kojence či děti, které ve svém podniku nezaměstnávají 
žádné zaměstnance povinné se účastnit důchodového pojištění 

− svobodné povolání - porodní asistentky a porodního pečovatele 

− lodivody, pobřežní lodníky a pobřežní rybáře, 

− soukromé učitele a vychovatele, kteří ve svém podniku nezaměstnávají žádné 
zaměstnance povinné se účastnit důchodového pojištění 

− samostatné podnikatele s nějakým (jedním) odběratelem, kteří v souvislosti se svou 
činností nezaměstnávají žádné zaměstnance povinné se účastnit důchodového pojištění 
a u nichž nelze tušit žádnou "jako samostatnou činnost" 

− toho, kdo ve svém podniku (nikoli ve své domácnosti) více než nepatrně (50 
pracovních dnů ročně) zaměstnává jednoho či více zaměstnanců, nepodléhá 
povinnému pojištění 

                                                 
1 Kotous, J.: Sociální politika v evropských zemích, Praha 1995 
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− umělce a publicisty (Sociální pojištění umělců bylo zavedeno k  1.1.1983 a obsahuje 
nemocenské a důchodové pojištění samostatných umělců (např. hudebníků, herců,...) a 
publicistů (spisovatelů, novinářů, ... ). Je financováno příspěvky pojištěných, 
takzvanými uměleckými sociálními odvody komerčních subjektů (nakladateli, 
pořadateli koncertů), stejně jako spolkovými dotacemi. K rozhodnutí o povinnosti 
pojištění stejně jako o způsobu odvodu příspěvků je příslušná sociální pojišťovna 
umělců ve Wilhemshavenu. Umělci platí stejně jako zaměstnanci jenom jednu 
polovinu příspěvkové sazby.) 

Kromě toho zůstávají povinny platit pojištění osoby samostatně výdělečně činné z "nových 
zemí", jestliže do 31.12.1994 nevystoupily z pojistného systému. Od 1.1.1999 jsou také 
povinni do penzijní systému přispívat také takzvaní "zaměstnancům podobní samostatně 
pracovně činní", kteří pravidelně nezaměstnávají žádného zaměstnance povinného platit 
důchodové pojištění a jejichž měsíční příjem je vyšší než € 320 (hranice tzv. nepatrného 
výdělku). Povinni přispívat do důchodového systému jsou i členové společností zanesených v 
obchodním rejstříku (společnost občanských práv, veřejná obchodní společnost, komanditní 
společnost), kteří vyplnili živnostenský formulář. Všichni výše uvedení mohou být po určité 
době zbaveni povinnosti platit pojistné.  

Pokud OSVČ vykonává samostatnou činnost nepatrnou dobu, tj. ne déle než 2 měsíce, resp. 
50 pracovních dnů v jednom roce, je od placení důchodového a nemocenského pojištění 
osvobozena. Paušální příspěvek 12% platu, který v zaměstnaneckém poměru hradí 
zaměstnavatel, se v tomto případě neplatí. 

Příspěvky jsou shodné s příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů. Aktuální příspěvková 
sazba pro OSVČ je 19,1 % měsíčního výpočtového základu (v případě, že by jejich příjmová 
základna byla nestabilní, je tento stanoven na € 2 267 u starých spolkových zemí a € 1 913 
pro nové země). Pro odvody je stanoven strop shodný se stropem na odvody za zaměstnance. 
Nezávisle na výši příjmů může OSVČ platit pravidelnou částku € 430 ve starých spolkových 
zemích a € 365 v nových spolkových zemích.  

U rolníků vzniká nárok na dávku starobního důchodu až tehdy, když přestanou skutečně 
provozovat svou výdělečnou činnost. Povinná doba pojištění je 15 let. Měsíční výše 
starobního důchodu pro rolníky činí 1/12 průměrného národního ročního starobního důchodu. 

Nárok rolníka na dávku invalidního důchodu vzniká, přestal-li vykonávat zemědělskou 
činnost a splnil-li tzv. čekací dobu. Výše dávek činí měsíčně 1/12 průměrného národního 
ročního starobního důchodu.  

Živnostníkům a řemeslníkům vznikne nárok na dávku, pokud v posledních pěti letech před 
vznikem invalidity byli alespoň tři roky účastni na důchodovém pojištění. V tomto případě se 
jim výše dávek určí ze základního systému. 

VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DŮCHOD 

Pro rolníky činí čekací doba 5 let. Výše dávek se odvíjí od délky pojištění zemřelého, ke které 
se připočítávají některé další doby, došlo-li ke smrti před dovršením 60 let. Pro sirotky se 
započítává 1/5 invalidního důchodu, který pobíral zemřelý.  

Živnostníci a řemeslníci podléhají základnímu (všeobecnému) systému.  
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STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI 

Státní zaměstnanci se speciálním statutem stálého státního úředníka (na úrovni spolku, státu či 
místní správy) jsou na rozdíl od jiných veřejných zaměstnanců zproštěni základního státního 
penzijního schématu. Pravidla sociálního zabezpečení státních úředníků platí také pro soudce 
a vojáky z povolání či „vojáky na čas“. Úřednický (služební) poměr je upraven dle ústavy 
jako právní vztah na celou dobu života (status stálého státního úředníka). Proto má 
zaměstnavatel (úřad) povinnost starat se o úředníka nejen v čase aktivní služby, ale i v době 
po skončení služebního poměru, který skončí vstupem do důchodu. Zaopatření úředníků ve 
stáří vychází z alimentačního principu, který je právně zakotven. Úřad je povinen zajistit 
svému úředníkovi živobytí i po odchodu ze služby. Schéma pro státní úředníky je 
považováno, vedle zákonného pojištění, také za základní schéma a je označováno ve zkratce 
jako BeamtVG (Beamtenversorgungsgesetz). 

Veřejní zaměstnanci bez statutu státního úředníka jsou pokryti základní státní penzí závisející 
na kariérním výdělku a přídavně speciálním doplňkovým schématem založeným na kolektivní 
smlouvě. Dodatkové schéma usiluje o konečné poskytování stejných dávek jako ze schématu 
BeamtVG pro státní zaměstnance. 

Nárok na zaopatření z BeamtVG mají úředníci zaměstnaní celý život ve státních službách. 
Dále mají nárok na zaopatření pozůstalí (vdova/vdovec/sirotek) v případě smrti úředníka 
(pracovně činného či již v důchodu). 

DRUHY ZABEZPEČENÍ 

Z důchodového systému BeamtVG jsou vypláceny především následující dávky: 

o starobní důchod (včetně invalidního důchodu) 

o příspěvek na výživu 

o zabezpečení pozůstalých 

o roční zvláštní podpora 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Starobní důchod je základem zabezpečení úředníků. Nárok na tuto dávku mají úředníci, kteří 
dosáhli stanovené věkové hranice odchodu do důchodu či odešli do předčasného důchodu na 
vlastní žádost a splnili podmínku, že v době odchodu do důchodu mají na úřadu odpracováno 
minimálně 5 let. Nárok nemají úředníci, kteří byli na vlastní žádost či důsledkem 
disciplinárního řízení propuštění z úřednického (služebního) poměru. Dále nemá nárok 
úředník nesplňující v době odchodu do důchodu požadavek minimálně pětileté služby na 
úřadu. V takových případech budou takoví úředníci zpětně zaměstnavatelem (úřadem) 
pojištěni ve státním zákonném důchodovém pojistném systému. 

Zákonem stanovená věková hranice pro nárok na důchod je pro úředníky 65 let. Tato hranice 
může být na žádost úředníka při zvláštních služebních potřebách úřadu zvýšena, nejvýše však 
na 68 let. Na vlastní žádost může jít úředník do předčasného důchodu již po dosažení věkové 
hranice 63 let. Avšak v takovém případě bude jejich zabezpečení ve stáří kráceno o 3,6% za 
každý rok předčasného odchodu. 
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Pro těžce postižené (invalidní) úředníky je hranice odchodu do důchodu o níž může takto 
postižený úředník žádat stanovena na 60 let. U těchto úředníků nebude uplatňováno krácení 
penze kvůli předčasnému odchodu. 

Zvláštní věková hranice odchodu do důchodu ve výši 60 let platí pro určité úřednické 
skupiny, na které jsou během výkonu služby kladeny extrémní fyzické či duševní požadavky, 
např. pro bezpečnostní složky státu, policii, hasiče, pracovníky justice atd. Zvláštní věková 
hranice je také určena pro vojáky. 

VÝPOČET DŮCHODU 

Základem výpočtu je konečný plat (včetně rodinného příplatku a dalších služebních příjmů), 
tj. poslední plat, který byl kontinuálně vyplácen minimálně poslední dva roky před odchodem 
do důchodu. Pokud by byl úředník v posledních třech letech před vstupem do důchodu 
povýšen, bude v úvahu brán plat, který měl před tímto povýšením.  

Dalším faktorem ovlivňujícím výši penze je doba služebního poměru. Vedle skutečně 
odsloužené doby jsou započítávány náhradní doby („předdoby“ a „mezidoby“) např. základní 
vojenská služba, doba studia atd. Doba studia se stejně jako v zákonném pojistném systému 
počítá jen ve výši třech let. V určitém rozsahu je možno brát v úvahu roky odpracované mimo 
státní sektor pro účely BeamtVG penze. Tyto roky ale musejí být v nějakém vztahu 
k zaměstnání vykonávaném ve státní službě. 

Penze BeamtVG se počítá od věku 17 let sazbou 1,875% finálního výdělku za služební rok, 
maximálně však ze 40 let. Tím je umožněno dosažení plné starobní penze ve věku 65 let ve 
výši 75% finálního příjmu (strop na dávky). V případě práce na částečný úvazek je započtena 
tato část proporcionálně. 

Jelikož schéma státních úředníků je také základní schéma, obsahuje ustanovení o minimálním 
důchodu, aby se zajistily základní životní podmínky pro úředníky. Výše takové minimální 
penze je 35% z celkového konečného platu nebo pokud by to bylo výhodnější pro úředníka, 
65% z platu podle platového stupně A4 (což činí okolo € 1 570). Tento minimální důchod 
slouží jako zajištění existenčního minima ve stáří či invaliditě. Avšak v případě, kdy by byl 
vypočtený důchod nižší než minimální z důvodu rozsáhlých uvolnění úředníka z práce (ne 
z důvodů neschopnosti další služby ze zdravotních důvodů), jako např. dočasné propuštění či 
práce na částečný úvazek, takový úředník dostane pouze normálně vypočtený důchod.  

INVALIDNÍ DŮCHOD 

Státní zaměstnanec má nárok na invalidní penzi, jestliže není schopen vykonávat dále své 
zaměstnání a není možné nalézt pro něj nějaké jiné. Pro úředníky, kteří na základě 
neschopnosti dále vykonávat službu ze zdravotních důvodů odcházejí do invalidního 
(předčasného kvůli invaliditě) důchodu, platí zásada „rehabilitace před zabezpečením“. Tím je 
myšleno, že v každém takovém případě musí být vyzkoušeno, zda neexistuje možnost 
zlepšení zdravotního stavu alespoň na úroveň, kdy by byl úředník schopen zastávat úřad 
alespoň na částečný úvazek či jinou pozici (např. policista by mohl vykonávat administrativní 
činnost v kanceláři na místo pochůzkové služby). 

Při odchodu do předčasného důchodu kvůli neschopnosti vykonávat dále služební poměr ze 
zdravotních důvodů jsou zohledňovány přídavné doby. Doba mezi skutečným odchodem do 
předčasného důchodu a hranicí 60 let se započte ze dvou třetin. Dávka je vypočítávána 
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z posledního platu a z odpracovaných let ve státní službě plus ze 2/3 zbývajících let do věku 
60 let. 

POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY 

Nárok na pozůstalostní důchod vzniká vdovci, vdově či sirotkovi, kteří zůstali po zemřelém 
úředníkovi. Měsíční plat či důchod za období, ve kterém nastala smrt úředníka, se stává 
součástí dědictví. Přeživší manžel/ka a potomci obdrží úmrtné ve výši dvou měsíčních platů či 
důchodů. Vdova či vdovec mají nárok na vdovecký či vdovský důchod, který představuje 
zásadně 60% důchodu, který zemřelý měl či mohl mít, kdyby v den smrti odešel do důchodu. 
Vdovský důchod se zpravidla nevyplácí, pokud manželství s úředníkem bylo uzavřeno méně 
než 3 měsíce před jeho smrtí nebo když manželství bylo uzavřeno v době, kdy úředníkovi 
bylo již 65 let a byl již v důchodu. Dětem zemřelého náleží sirotčí důchod ve výši 20% (pro 
úplného) nebo 12% (pro částečného sirotka) důchodu zemřelého. Sirotčí důchod se vyplácí 
maximálně do věku 18 let sirotka, je-li však zdravotně postižený a nemůže sám zabezpečit 
své potřeby nebo připravuje-li se soustavně na budoucí povolání, může být jeho právo pobírat 
tento důchod uplatňováno až do 27 let věku. Dojde-li k souběhu nároků na sirotčí důchod po 
více zemřelých, vyplácí se pouze nejvyšší z nich. Zvláštní pozornost je věnována vdově, 
vdovci či sirotkovi, když úředník zemřel v důsledku pracovního úrazu. Žádná pozůstalostní 
dávka nesmí překročit výši důchodu, na který by měl zemřelý nárok.  

PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU 

Příspěvek na výživu může být úředníkovi poskytnut po podání žádosti v případě, že mu ještě 
nevznikl nárok na starobní důchod. Zahrnuti jsou úředníci, kteří byli propuštěni před 
dosažením pětileté čekací doby či před skončením zkušební doby kvůli neschopnosti 
pokračovat ve službě ze zdravotních důvodů. 

ZABEZPEČENÍ ÚŘEDNÍKŮ V DOČASNÉM DŮCHODU 

Do dočasného důchodu můžou odejít tzv. „političtí úředníci“ (např. státní sekretáři, 
ministerští ředitelé ze spolkových ministerstev, vedoucí pracovníci spolkových úřadů pro 
ochranu ústavních práv, zpravodajských služeb, spolkových kriminálních úřadů atd.). 
Vykonávání výše uvedených zvláštních pracovních pozic vyžaduje shodu mezi politickými 
názory a cíli vlády a tak tito političtí úředníci mohou být kdykoliv uvedeni do prozatímní 
nečinnosti. Tito úředníci převedení do tzv. dočasného důchodu obdrží především plný plat za 
probíhající měsíc a dále za následující tři měsíce. 

ROČNÍ ZVLÁŠTNÍ PODPORA 

Analogicky tzv. třináctému platu pracovně činných úředníků obdrží příjemce důchodu jednou 
ročně tzv. zvláštní podporu. Výše této podpory odpovídá výši prosincového důchodu. K 
podpoře náleží ještě zvláštní příplatek pro děti.  

Všechny penze jsou valorizovány podle indexu životních nákladů a růstu mezd ve veřejném 
sektoru. Toto přizpůsobení není automatické, ale garantované prostřednictvím speciálního 
zákona. V tomto bodě je odchylka od základního důchodového systému, kde se valorizace 
provádí vždy v polovině roku v závislosti na růstu čistých mezd. 
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LEGISLATIVA, FINANCOVÁNÍ, SPRÁVA 

BeamtVG je založeno na myšlence, že veřejní zaměstnavatelé berou odpovědnost za podporu 
svých státních úředníků až do konce jejich života. 

Schéma je financováno přímo ze spolkového a zemských rozpočtů. Protože podle propočtů 
v letech 2014 – 2030 dosáhnou náklady na zabezpečení úředníků nejvyšší sumy, je od roku 
1998 zavedena tvorba rezervy na zabezpečení úředníků. Od roku 1999 do 2013 jsou z částky 
určené na valorizaci platů a důchodů úředníků odváděny do speciálního fondu 0,2%. Po roce 
2014 budou prostředky z tohoto fondu pomáhat zmírnit zatížení zemských a spolkového 
rozpočtu. 

Státní úředník neplatí příspěvky na své důchodové zabezpečení. 

Penze státních úředníků jsou spravovány spolkovou správou a správou jednotlivých zemí. 
Důchody jsou spravovány nejvyššími úřady, tedy zpravidla ministerstvy. Odpovědnost za 
pravidla a regulaci leží na Ministerstvu vnitra. 

DOPLŇKOVÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM 

V současné době existuje mnoho doplňkových důchodových systémů, zejména na úrovni 
regionální a lokální. Od roku 1998 existuje důležitá zastřešující asociace – AKA 
(Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung) – sdružující 47 institucí. 
Druhou nejvýznamnější institucí je VBL – pro zaměstnance místní správy a obecních 
podniků. 

ÚČAST NA SYSTÉMU A JEHO FINANCOVÁNÍ 

Každá z institucí stanoví výši příspěvků dle vlastní úvahy, která se odvíjí od složení vlastních 
pojištěnců. Tyto příspěvky jsou placeny jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli, a to dle 
následujících pravidel: jestliže příspěvek placený zaměstnancem představuje 5,2% či menší 
procentní část jeho platu, podílí se na jeho úhradě sám zaměstnanec. V případě, kdy příspěvek 
převyšuje 5,2%, je částka převyšující hranici 5,2% placena půl na půl zaměstnancem a 
zaměstnavatelem (tedy 5,2% si platí zaměstnanec sám a zbytek nad 5,2% se dělí mezi něj a 
zaměstnavatele rovným dílem). 

Na systému jsou zásadně účastni všichni zaměstnanci, jejichž zaměstnavatelé jsou členy AKA 
nebo VBL. Jedná se o zaměstnance spolkových ministerstev a správních úřadů, zaměstnance 
zemských ministerstev a správních úřadů a dále správních orgánů působících na regionální či 
místní úrovni.  

Nárok na „dynamickou“ doplňkovou penzi mají pouze ti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni 
ve veřejném sektoru do doby svého penzionování (odcházejí do starobního důchodu z místa 
státního zaměstnance). Tento důchod je každoročně upravován: valorizace důchodu i mezd 
státních zaměstnanců je upravena kolektivními smlouvami, od roku 1992 byla vázána na 
vývoj průměrných čistých mezd, pro roky 2000 a 2001 se omezila na indexaci vůči růstu 
životních nákladů v předešlém roce (valorizace pouze kompenzuje inflaci). Ostatní 
zaměstnanci, kteří odejdou z veřejného sektoru před dosažením důchodového věku, mají 
nárok pouze na „statickou“ penzi, tedy pevně stanovený důchod, který nereaguje na růst 
hospodářství.  
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Pokud zaměstnanci vznikne nárok na invalidní důchod ze základního systému, vzniká nárok 
na dávku rovněž z doplňkového systému. Dávky v případě částečné invalidity jsou vypláceny 
jen do 65 let věku, kdy invalida přechází do režimu starobního důchodce. 

 

ZÁVĚR 

V Německu jsou v zásadě uplatňovány dva základní systémy zabezpečení občanů ve stáří – 
zákonné pojištění a zaopatření státních úředníků. Zaopatření státních úředníků vychází plně 
z tzv. alimentačního principu, na rozdíl od pojistného principu, na kterém je založen systém 
zákonného pojištění. Nároky získané v jednom systému nemají žádný vliv na plnění a výši 
nároků v systému druhém (až na případ zpětného pojištění úředníka v zákonném systému 
pojištění). 

Organizace pojištění pro jednotlivé profesní skupiny je v zásadě založena na stejných 
principech a odlišují se pouze v dílčích detailech. Hlavní odlišnost spočívá v nositelích 
pojištění, kdy mají jednotlivé skupiny většinou své vlastní pojišťovny. Zásadní věci, jako 
např. podmínky nároku starobní penze či formule výpočtu, jsou pro všechny pojištěnce 
stejné. Důchodové pojišťovny se spojily do Svazu německých důchodových pojišťoven. Svaz 
má koordinační funkci co se jednotné interpretace důchodového práva týče a na druhé straně 
hájí společné zájmy německých důchodových pojišťoven vůči státu a vůči zákonodárci. 
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RAKOUSKO 

V Rakousku se rozlišují 3 druhy penzijních systémů:  

1) Zákonné sociální důchodové pojištění, které zaopatřuje dělníky, úředníky (včetně 
různých profesních skupin), živnostníky a zemědělce.  

2) Úřednické penze, které jsou označovány jako "výsluhové". Starobní zabezpečení ve 
veřejných službách je hrazeno ze současných mzdových prostředků veřejných 
rozpočtů. V protikladu k pojistnému systému slouží tento jako "systém zaopatření". 
Avšak i úředníci odvádějí určitou část platu (11,75 %).  

3) Soukromé penzijní připojištění založené na kapitálovém principu, které u výše 
zmíněných skupin představuje jen dodatečné zajištění. 

Zákonné pojištění je povinné pro zaměstnance, OSVČ a rodinné příslušníky zapojené do 
firmy a pro osoby bez formální smlouvy zaměstnávající jiné osoby. V posledních letech (od 
1.7.1996) se rozšiřuje povinnost pojištění na širší spektrum osob, aby se zamezilo únikům 
v pojištění. Část takto nově definovaných skupin pojištěnců jsou osoby svým postavením se 
blížící ke skupině OSVČ – tzv. „nové OSVČ“, které začaly podléhat pravidlům pro pojištění 
OSVČ.  

Subjektem, který nemalou měrou přispívá do systému pojištění, je stát, který doplácí za „své“ 
pojištěnce (za dobu péče o dítě apod.) částku odpovídající přibližně 25 % nákladů na 
důchodové pojištění. 75 % nákladů na dávky je kryto příspěvky (skutečnost roku 1999). 
V tomto ohledu existuje značný praktický rozdíl mezi zabezpečením zaměstnanců a OSVČ: 
ve schématu OSVČ stát pokrývá 68 % výdajů na důchody, zatímco jinak 17 % (důvodem jsou 
především doplatky státu na pojištění zemědělců). Tento náklad státního rozpočtu nezahrnuje 
federální vyrovnávací příspěvek (doplatek do minimálního důchodu), který v roce 1999 
představoval dvacetinu vybraných příspěvků, resp. šestinu státního příspěvku na výdaje na 
důchody. Zatímco mezi zaměstnanci už je pouze minimální počet osob, které by doplatek do 
minimálního důchodu potřebovaly, mezi soukromými zemědělci je na doplatku do minimální 
penze závislých zhruba 30 %. 

ORGANIZACE  

Sociální pojištění kryje rizika nemoci, úrazu a stáří. Prakticky celá pracující populace je 
základním systémem pokryta. Průběžně financované povinné schéma je v současnosti do 
značné míry fragmentované – šest skupin výdělečně činné populace má vlastní odlišné 
systémy zabezpečení – dělníci a úředníci, živnostníci, rolníci, železničáři, horníci, notáři. V 
Rakousku působí 28 pojišťovacích ústavů na poli celého sociálního pojištění, z toho 7 
pojišťoven se zabývá důchodovým pojištěním. Historicky není příslušnost k pojištění 
určována pouze na teritoriální bázi, nýbrž i podle příslušnosti k podniku či sektoru. V oblasti 
důchodového zabezpečení jsou vedle výše zmíněných speciálních vyčleněných oborů dvě 
pojišťovny, jedna pojišťující dělníky a druhá úředníky („bílé límečky“). Všechny pojišťovací 
domy jsou zastřešeny Hlavním svazem rakouských nositelů sociálního pojištění, který hájí 
společné zájmy pojišťoven vůči vnějším partnerům včetně státu a zahraničních partnerů. Svaz 
má značné kompetence, které mu umožňují lepší koordinaci a strategické vedení rakouského 
sociálního pojištění. Sociální pojištění podléhá dozoru a metodickému řízení ministerstva 
práce a sociálních věcí. Pojišťovny jsou samosprávné. 
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OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A ÚČAST NA SYSTÉMU 

Sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné zahrnuje rizika stáří, invalidity, 
vdovství a osiření, nemoci, mateřství a rodičovství. Důchodové pojištění je povinné pro 
specifikované skupiny OSVČ (učitelé, umělci, …) s příjmem nad € 289 měsíčně. Pokryté 
skupiny osob byly v posledních pěti letech rozšířeny, jelikož docházelo k podstatným únikům 
především u nízkopříjmových a nepravidelných pracovníků (jak samostatných, tak v závislém 
zaměstnání). Příspěvky OSVČ jsou nižší než příspěvky zaměstnanců a zároveň méně četné – 
dělníci, zaměstnanci a úředníci platí příspěvky 14x ročně na rozdíl od živnostníků a rolníků, 
kteří platí 12x ročně. 

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE 

Pro osoby samostatně výdělečně činné existují v Rakousku dva zvláštní systémy – pro rolníky 
a pro řemeslníky a živnostníky. Dále se budeme věnovat jednotlivým kategoriím zvlášť. 
Důchodové pojištění živnostníků se řídí zákony GSVG, rolníků BSVG. 

ROLNÍCI 

Nositelem důchodového pojištění pro rolníky je Sociální pojišťovna rolníků 
(Sozialversicherungsanstalt der Bauern), která pro rolníky spravuje i nemocenské a úrazové 
pojištění. Do tohoto systému patří i rodinní příslušníci rolníka, kteří s ním spolupracují 
v zemědělském hospodářství (nesmějí však býti v tomto hospodářství zaměstnáni – pak by 
příslušeli pod systém zaměstnaneckého důchodového pojištění). Pro samostatně hospodařící 
zemědělce je účast na systému povinná, v jeho rámci existuje také dobrovolná možnost 
připojištění.  

Příspěvky rolníků na důchodové pojištění činí 14,50 % vyměřovacího základu. Nejvyšší 
příspěvková základna pro rolníky představuje € 3764,45, horní hranicí příspěvku je € 545,85, 
minimální příspěvek je € 79,29.  

ŽIVNOSTNÍCI 

Řemeslníci a živnostníci patří do jiného systému, který spravuje Sociální pojišťovna 
živnostenského podnikání (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft), která 
zároveň pro živnostníky spravuje nemocenské pojištění. Nositelem úrazového pojištění je 
Všeobecná zdravotní pojišťovna. Důchodového systému jsou účastny rovněž ty osoby, které 
mají příjmy z výkonu svobodného povolání, nebo jiné samostatné příjmy, jakož i osoby, které 
mají vliv v podnikatelských subjektech (společníci v.o.s. a veřejné živnostenské společnosti, 
komplementáři komanditní společnosti, vedoucí společníci s.r.o. – když tyto společnosti jsou 
členy Hospodářské komory).  

Příspěvky živnostníků na důchodové pojištění činí 15 % vyměřovacího základu (20 % pro 
tzv. svobodná povolání, která platí však pouze důchodové pojištění). Nejvyšší příspěvková 
základna pro živnostníky představuje € 3764,45, horní hranicí příspěvku je € 564,67 (752,89 
pro tzv. svobodná povolání), minimální příspěvek je € 154,07 (205,43 pro tzv. svobodná 
povolání). 

V oblasti důchodového pojištění jsou podmínky nároku i výše dávek v obou výše 
jmenovaných speciálních systémech stejné.  
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FORMULE VÝPOČTU 

Formule výpočtu důchodu není odlišná od všeobecného systému, až na ustanovení týkající se 
odloženého důchodu. 

Pro výpočet penze je důležitá doba pojištění, vyměřovací základ a věk odchodu do důchodu. 
Každému roku pojištění odpovídají 2 penzijní procenta vyměřovacího základu (měsíce jsou 
započteny alikvótně, tzn. 0,167 % za každý měsíc účasti). Výchova dětí je zohledněna taktéž 
2 % za každý rok. Vyměřovací základ se spočte jako součet měsíčních příjmů (za měsíce 
pojištění) vydělený počtem měsíců (průměrný měsíční příjem) (u rolníků se bere v úvahu 
pouze nejlepších 15 let z hlediska výše příjmu). Do vyměřovacího základu se započítává i 
doba výchovy dětí speciálním základem (rok 2002 € 630,92). Při předčasném odchodu do 
důchodu se odečítají 3 % za každý rok, maximálně však 15 % z celkových procent a nejvýše 
10,5 procentních bodů. Dle přechodných opatření je pro ženy narozené před 30. zářím 1947 a 
pro muže před 30. zářím 1942 nižší odpočty. Nejvyšší důchod může být po odpočtech 
maximálně 80 % vyměřovacího základu. 

DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ  
Tyto dávky jsou stejné jako ve všeobecném systému pro dělníky a úředníky. 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Pro posouzení nároku a určení výše dávky starobního důchodu se použijí předpisy o 
všeobecném důchodovém pojištění. Konkrétní podmínky nároku starobní penze jsou 
následující: dosažení věku 60/65 (Ž/M), 180 měsíců přispívání v povinném či dobrovolném 
pojištění bez určitého časového určení, nebo 300 měsíců pojištění (náhradní měsíce před 1956 
se nepočítají) rovněž, bez určitého časového určení. Alternativně lze uznat také 180 měsíců 
pojištění během posledních 360 kalendářních měsíců. 

Podmínky nároku předčasné penze: minimální věk je pro ženy a muže rozdílně vysoký a 
závisí na roku a měsíci narození. U žen se pohybuje v rozmezí 55let (narozena před 9/45) až 
56,5 (narozena po 10/47). U mužů 60 (narozen před 9/40) až 61,5 (narozen před 10/42). Je 
třeba 240 měsíců přispívání bez určitého časového určení nebo 240 měsíců pojištění během 
posledních 360 kalendářních měsíců. 

Průměrný starobní důchod v období 12/2000 činil € 999,91 u živnostníků a € 569,72 u 
rolníků. 

INVALIDNÍ DŮCHOD 

Dávky invalidního důchodu jsou poskytovány rovněž podle všeobecného systému. Invalidita 
se v Rakousku chápe jako neschopnost vykonávat občanem zvolené povolání v důsledku 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.  

VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DŮCHOD 

V případě, že zemře osoba samostatně výdělečně činná, umožňuje rakouské právo, aby v 
provozování její dosavadní činnosti pokračoval její manžel. Je-li této možnosti využito, nárok 
na vdovský důchod nevznikne. Pozůstalý manžel nicméně zvýší své důchodové nároky, neboť 
důchodové nároky jeho zemřelého manžela jsou převedeny na jeho vlastní důchodový účet a 
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jeho následná výše starobního, eventuelně invalidního důchodu bude o to vyšší. Ostatní 
podmínky pro dávky jsou shodné se všeobecným systémem. 

 

STÁTNÍ (VEŘEJNÍ) ZAMĚSTNANCI (ÚŘEDNÍCI) 

Důchody státních zaměstnanců jsou spravovány Spolkovým důchodovým úřadem (jehož 
zřizovatelem je ministerstvo financí). Nositelem úrazového a nemocenského pojištění je 
Pojišťovna zaměstnanců ve veřejných službách. Příspěvky na důchodové zabezpečení činí 
11,75 % (10,25 % pro osoby zaměstnané po 1.5.1995 platné od roku 1998). Tento příspěvek 
odvádí zaměstnavatel. 

PODMÍNKY NÁROKU STAROBNÍ PENZE 

Dosažení věku 60 let (muži i ženy, což znamená výhodnější postavení mužů v pozici státního 
úředníka oproti jiným oblastem ekonomické aktivity) - od 1. října 2000 je tato hranice každé 
čtvrtletí zvyšována o dva měsíce, až na hodnotu 61,5 let od 1.1.2003. Další podmínkou je 
minimálně 15 let služebního poměru. 

Při žádosti o předčasnou penzi z důvodů služební neschopnosti způsobené pracovním úrazem 
či nemocí z povolání jsou mírnější podmínky, např. stačí 5 let služebního poměru. 

DRUHY DÁVEK 

a) starobní penze,  

b) předčasná penze pro učitele/ky,  

c) předčasná penze kvůli služební neschopnosti,  

d) pozůstalostní penze 

FORMULE VÝPOČTU 

Jako výpočtová základna je používán poslední měsíční plat + „důchodovatelné příplatky“ = 
měsíční příjem, a to z 80 %. Při předčasném odchodu do důchodu je výpočtová základna 
snížena o 3 % za každý rok (0,25 % za měsíc), nejvýše však o 18 %. Důchod tvoří procento z 
výpočtové základny. Za prvních 10 let služebního poměru je přiznáno 50 % a za každý další 
rok 2 %. Plnou penzi tak tedy lze dosáhnout po 35 letech (pro osoby zaměstnané po 1.5.1995 
je to 40 let - prvních 15 let odpovídá 50 % a dále 2 % za každý rok). Penze nesmí přesáhnout 
výpočtovou základnu a nesmí klesnout pod 40 % měsíčních příjmů (emeritní vysokoškolští 
profesoři mají nárok na 90 % či 100 % předchozích příjmů). Příjemci důchodu platí zvláštní 
důchodový příspěvek ve výši 2,1 % výpočtové základny pro poživatele důchodu před 
1.1.1999 a 2 % pro poživatele od 1.1.1999. 

Reforma z roku 1997 pro státní zaměstnance poprvé zavádí rozhodné období: důchodové 
zajištění státních zaměstnanců by se mezi lety 2003-2020 mělo sladit s ostatními veřejnými 
důchodovými schématy. Až do této doby měli státní zaměstnanci zajištěný důchodový příjem 
ve výši 80 % posledního předdůchodového platu. Od roku 2001 se též zavádí příspěvek na 
důchodové zabezpečení ve výši 0,8 %, a to jak pro státní úředníky činné, tak i pro 
penzionované.  
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Obsahem reformy je přechod od výpočtu důchodu z posledního platu na výpočet z výdělečně 
nejlepších 216 měsíců (valorizovaných ohodnocovacím faktorem). Příspěvek k zvláštnímu 
důchodovému krytí již od roku 2021 nebude existovat. 

Rok odchodu do důchodu Zvl. důchod. příspěvek 
2003 
2008 
2013 
2018 

po 2020 

2,17 % 
1,53% 
0,89% 
0,26% 
0,00% 

Příspěvková základna z roků před rokem odchodu do důchodu bude valorizována tzv. 
ohodnocovacím faktorem, sečtena a výsledná suma bude vydělena 216. V reformním roce 
1997 platily tyto hodnoty: 

Měsíce roku Hodnota 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 

Nynější stav 
stav 1996 x 1 
1995 x 1,023 
1994 x 1,052 
1993 x 1,078 

Atd. 

Rozhodné období začíná v roce 2003 s 12 měsíci a roste ročně o dalších 12 měsíců až na 216 
od roku 2020: 

Rok odchodu do penze Měsíců 
2003 
2008 
2013 
2018 
2020 

12 
72 
132 
192 
216 

Od roku 2003 dostane úředník ročně aktualizované oznámení o podkladech pro vyměřovací 
základ. Ohodnocovací faktor bude stanoven ustanovením ASVG. 

KRYTÍ ŠKOD Z REFORMY 
Jednotlivé reformní kroky (úpravy parametrů) nejsou spojité, nýbrž se mohou stupňovat 
s rozdílnou intenzitou a podle individuáního průběhu kariéry pak dopadnout na jedince. Aby 
se zamezilo obzvláště těžkým případům, bylo pamatováno v přechodné fázi (do 30.6.2021) na 
tzv. „krytí škod“. Ztráta způsobená reformou nesmí pevnou hranici překročit. Fiktivní penze 
podle systému posledního platu se přitom označuje jako „srovnávací penze“.  

Případ 1: Leží- li hrubá srovnávací penze mezi € 727 a € 2035, tak nesmí škoda překročit 1 %-7 %. 
Tato procentní hodnota bude zjištěna dle následující formule: 
 

Srovnávací penze minus 509 Maximální zátěžový faktor = 218 

Z toho dostaneme následující celočíselnou tabulku: 

Srovnávací penze v € Maximální zatížení od 2003 do 2021 
727 
945 
1163 
1381 
1599 
1817 
2035 

1 % 
2 % 
3 % 
4 % 
5 % 
6 % 
7 % 
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Případ 2: Úřednice by měla dle starého systému nárok na důchod ve výši € 169 (srovnávací penze). 
Dle formule smí být při dnešní výši penze maximální faktor zatížení (1695 – 509)/218 = 5,440 %. 
Maximální škoda způsobená ustanovením o propočtu je tedy 5,44 % z 1695 = 92 a tím tedy nová 
penze nesmí být nižší než €  1603. Jelikož však výměr penze je 1 563, náleží podle zákona zvýšení o 
€ 40 čímž bude hodnota € 1 603 dosažena.  

Případ 3: Leží-li hodnota srovnávací penze nad € 2 035, tak je od srovnávací penze € 2 035 odečteno. 
Z toho vyšlý zbytek je podle výsledku propočtu zatížen. Pro € 2 035 může být maximální zatížení také 
dále jen 7 %, tudíž € 142,50. 
 

ZÁVĚR 

Závěrem lze konstatovat, že v Rakousku jsou hlavními systémy zabezpečení ve stáří sociální 
důchodové pojištění pro dělníky a úředníky (označované jako všeobecný systém) a osoby 
samostatně výdělečně činné a starobní zabezpečení státních (veřejných) zaměstnanců. 

Zákonné pojištění OSVČ je ještě rozděleno na pojištění rolníků a živnostníků. Příspěvky obou 
těchto skupin jsou výrazně nižší než je tomu v případě (všeobecného) pojištění dělníků a 
úředníků (15 % u živnostníků a 14,5 % u zemědělců oproti 22,8 % vyměřovacího základu u 
všeobecného pojištění dělníků a úředníků). Avšak na druhou stranu mají osoby samostatně 
výdělečně činné hranici maximálního vyměřovacího základu téměř o € 540 vyšší. Jinak u 
OSVČ jsou podmínky nároku získání starobního důchodu a formule jeho výpočtu jen 
nepatrně odlišné od všeobecného systému.  

Pro státní (veřejné) zaměstnance existuje speciální systém státního zaopatření, s příspěvky 
zaměstnanců, které jsou výrazně menší než příspěvky u ostatních skupin obyvatelstva 
spadajících pod zákonné pojištění. Maximální vyměřovací základ je stejný jako ve 
všeobecném systému, tedy € 3 226,67. Věkové podmínky pro nárok na důchod jsou mírnější 
(u mužů) než v systému zákonného pojištění. Další podstatnou odchylkou od všeobecného 
systému je způsob výpočtu důchodu, kdy je za vyměřovací základ u státních zaměstnanců 
brán poslední plat oproti výdělku za posledních 15 let u zákonného pojištění. Tento systém je 
však v rámci snahy o přiblížení se a sladění s ostatními důchodovými systémy reformován. 
Hlavní změna spočívá v postupném zavedení rozhodného období pro výpočet důchodu, které 
by v roce 2020 mělo činit 216 měsíců, ve kterých měl dotyčný nejvyšší příjmy. Doposud 
zaměstnanec ve státních službách většinou získal důchod ve výši 80 % svého posledního 
tabulkového platu.  

Pro srovnání uvádíme průměrný důchod jednotlivých výše zmíněných skupin (údaje 
z 12/2000, pro státní zaměstnance z 1998): dělníci € 692, úředníci € 1 122, živnostníci € 1 
000, zemědělci € 597, zaměstnanci ve veřejných službách € 2 392. 
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SLOVENSKO  

Systém sociálního zabezpečení Slovenské republiky je svým pojetím velmi blízký systému 
ČR – oba státy spojuje sedmdesátiletá společná historie, která byla rozdělena teprve před 
deseti lety. Devadesátá léta přitom pro oba státy znamenala dobu velikého úsilí o vyrovnání 
se s minulostí poznamenanou komunistickým režimem a o překonání jeho negativních 
důsledků pro společnost. V tomto období rovněž v obou státech proběhla řada reforem 
sociálního zabezpečení. 

NOSITELÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ - ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ  

Sociální pojišťovna na Slovensku začala působit 1. ledna 1995 na principu veřejnoprávnosti. 
Veřejnoprávnost zde má vysokou úroveň a ministerstva nemohou zasahovat do rozhodování 
Správní rady, která mj. volí ředitele Sociální pojišťovny. Podle zákona je tedy pozice ředitele 
silná. Je nezávislá na státních orgánech a má samostatné financování, oddělené od státního 
rozpočtu. Návrh rozpočtu a účetní uzávěrku schvaluje parlament, který též rokuje o výroční 
zprávě Sociální pojišťovny.  

Důchodové pojištění příslušníků ozbrojených složek je oddělené od zbytku. Ozbrojené 
složky spadají pod správu silových ministerstev. Důchodové pojištění vojáků spravuje 
Vojenský úřad sociálního zabezpečení. Policisté spadají pod orgán sociálního zabezpečení 
Ministerstva vnitra. Penzionovaní celníci dostávají tzv. přídavek k důchodu, který je jim 
vyplácen celním úřadem. 

PODMÍNKY NÁROKU, LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ  

Podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jsou na důchodovém zabezpečení 
povinně účastni: 

• Zaměstnanci  

• Vojáci po dobu výkonu profesionální služby (pokud jim za výkon této služby 
nevznikne nárok na výsluhový důchod nebo invalidní výsluhový důchod podle 
zvláštního předpisu) 

• Příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených sborů a Slovenské 
informační služby 

• Samostatně výdělečně činné osoby, jejichž příjem ze samostatné výdělečné 
činnosti byl vyšší než 100 000 Sk (2 228 €2) za rok 

Tato právní úprava byla zavedena novelou zákona o sociálním zabezpečení z roku 2000, kdy 
nastala změna v účasti na důchodovém zabezpečení u profesionálních vojáků a osob 
samostatně výdělečně činných. Sociální zabezpečení vojáků a policistů je nejnověji 
upraveno samostatným zákonem č. 328/2002 z května 2002.  

Účast samostatně výdělečně činné osoby na důchodovém pojištění vzniká povinně, pokud 
byl její příjem vyšší než stanovená roční částka (v roce 2000 a 2001 to bylo 100 000 Sk – 2 
228 €). Účast zaniká 30. června následujícího po kalendářním roku, ve kterém příjem osoby 

                                                 
2 Při kursu 1 € = 44,886 Sk (23.7.02) 
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samostatně výdělečně činné nepřesáhl stanovenou roční částku. Účast na důchodovém 
zabezpečení rovněž zaniká dnem, kdy osobě samostatně výdělečně činné zaniklo oprávnění 
k provozování či výkonu samostatné výdělečné činnosti.  

DÁVKY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ 

Z obecného systému důchodového zabezpečení, který zabezpečuje i osoby samostatně 
výdělečně činné, může vzniknout nárok na tyto dávky: 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Podle § 20 - § 25 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, má občan nárok na 
starobní důchod, pokud byl zaměstnán alespoň 25 let a dosáhl věku 60 let. Důchodový věk i 
doba pojištění byl až do zákonné úpravy v roce 2001 nižší pro (civilní) zaměstnance, kteří 
pracovali v hornictví, uranových dolech, jako členové leteckých posádek či posádek 
námořních lodí, vykonávali zvlášť těžké a zdraví škodlivé práce (55 let a 15, resp. 20 let 
zaměstnání) nebo v jiných těžkých a zdraví škodlivých provozech (58 let a 20 let zaměstnání).  

Při stanovení výše důchodu se zhodnotí délka doby zaměstnání a průměr výdělků dosažených 
v rozhodném období. Dříve k tomu přistupovalo i zařazení zaměstnání do pracovních 
kategorií. Následná náhradová míra byla v závislosti na zařazení do kategorie 50 – 60 % 
jejich průměrného měsíčního výdělku. (Za každý rok zaměstnání činí procentní sazba v I. 
pracovní kategorii 2 % průměrného měsíčního výdělku, ve II. kategorii 1,5% a ve III. 
kategorii 1%.) Na další zvýšení důchodu vznikne nárok tomu pojištěnci, který dále pracuje, ač 
již splnil podmínky vzniku nároku na důchod. 

INVALIDNÍ DŮCHOD 

Nárok na invalidní důchod vznikne občanovi, který se stal invalidním a byl zaměstnaný po 
dobu potřebnou pro nárok na tento důchod (odstupňováno podle věku pojištěnce) a v době 
vzniku invalidity nesplňuje podmínky nároku na starobní důchod anebo se stal invalidním 
následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

Občan je invalidní, pokud pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav není schopen vykonávat 
jakékoli soustavné zaměstnání nebo je schopen ho vykonávat jen za zcela mimořádných 
podmínek.  

Výše invalidního důchodu se stanoví stejně jako výše starobního důchodu – 50-60 % 
průměrného měsíčního výdělku. Přitom platí, že za dobu zaměstnání se považuje i dopočtená 
doba od okamžiku vzniku invalidity. 

ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD 

Za částečně invalidního se považuje občan, jehož tělesné a duševní schopnosti dosahují 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jen polovinu schopnosti vykonávat 
soustavné zaměstnání zdravého občana, nebo občan, který je schopen vykonávat dosavadní 
zaměstnání jen za zvlášť usnadněných pracovních podmínek, nebo občan, který má značně 
ztížené všeobecné životní podmínky. V prvních dvou případech se pokles schopnosti 
soustavného zaměstnání (kontrola ekonomické podmínky) přezkoumává každý kalendářní 
rok. Kontrola zdravotního stavu (lékařská) je u všech skupin věcí posudkového lékaře. 

Výše částečného invalidního důchodu zásadně činí polovinu invalidního důchodu. 
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VDOVSKÝ DŮCHOD 

Nárok na vdovský důchod se odvozuje od nároku zemřelého manžela na starobní, invalidní, 
částečný invalidní důchod nebo důchod za výsluhu let. 

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který splnil ke dni smrti podmínky pro 
nárok na starobní důchod nebo podmínku doby zaměstnání potřebné pro nárok na invalidní 
důchod či důchod za výsluhu let nebo zemřel následkem pracovního úrazu anebo pobíral již 
některou z výše uvedených dávek důchodového pojištění.  

Nárok na vdovský důchod trvá zásadně po dobu jednoho roku od smrti manžela, dále však 
může pokračovat, je-li vdova invalidní, pečuje o děti, dosáhla určitého věku (40-50 let). 
Nárok na vdovský důchod zanikne, pokud žena přestane splňovat některou z rozhodných 
podmínek, nebo se znovu provdá.  

Výše vdovského důchodu činí 60 % výše dávky, na kterou měl nebo by měl manžel nárok 
v době smrti. Výše vdovského důchodu nesmí přesáhnout výši důchodu zemřelého manžela a 
její nejnižší úroveň je 450 Sk (10 €) měsíčně.  

VDOVECKÝ DŮCHOD 

Podmínky vzniku nároku na vdovecký důchod jsou nastaveny jinak než u vdovského 
důchodu. Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, pokud pečuje alespoň o jedno 
nezaopatřené dítě. Nárok na vdovecký důchod přitom nevznikne druhovi po zesnulé družce 
ani rozvedenému muži, bývalému manželu zemřelé ženy, a to bez ohledu na to, zda muž 
pečuje o společné nezaopatřené děti či nikoli. 

Výše vdovského důchodu je stanovena pevně zákonem, v současné době je to 2 116 Sk (47 
€). 

DŮCHOD MANŽELKY 

Důchod manželky hmotně zabezpečuje manželku občana, která nezískala z důchodového 
zabezpečení nárok na vlastní důchod. Nárok vzniká manželce občana, který byl zaměstnán po 
dobu potřebnou pro vznik nároku na některou z dávek důchodového zabezpečení, nebo byl 
příjemcem těchto dávek, pokud manželka není výdělečně činná a nemá nárok na jiný důchod 
a zároveň dosáhla 65 let věku nebo byla uznána invalidní. 

Výše tohoto důchodu je stanovená pevně, v současné době činí 570 Sk (12,7 €). 

SOCIÁLNÍ DŮCHOD 

Sociální důchod je jedinou fakultativní dávkou důchodového zabezpečení a může být přiznán 
sociálně potřebnému občanu, který nezískal nárok na některý jiný důchod a pro vysoký věk 
(65 let) či nepříznivý zdravotní stav (invalidita) již není schopen vykonávat zaměstnání. 

Je-li sociální důchod jediným zdrojem příjmu, může jeho výše činit až výši životního minima 
pro jednu zletilou fyzickou osobu.  
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DŮCHODY STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

V roce 2001 byly ve Slovenské republice přijaty dva důležité zákony – zákon č. 312/2001 
Z.z., o štátnej službe a zákon č. 313/2001 Z.z., o verejnej službe. Ani jeden z těchto právních 
předpisů však neobsahuje zvláštní ustanovení o zvláštním důchodovém zabezpečení. 
Znamená to tedy, že státní zaměstnanci budou zabezpečeni z výše popsaného všeobecného 
důchodového systému.  

 

SHRNUTÍ 

Ve slovenském důchodovém pojištění nalézáme univerzální systém pokrývající veškerou 
pracující populaci bez ohledu na statut (zaměstnanci, OSVČ, státní zaměstnanci). Systém je 
však doposud v poměrně značném pohybu co se týče předkládání a schvalování nových 
zákonů. Nepředpokládá se nicméně vydělení žádné ze zmíněných skupin ze základního 
systému. Oddělený komplexní systém sociálního zabezpečení nacházíme ve vztahu 
k vojákům a policistům (příslušníkům ozbrojených složek). 
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USA 

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE 

Důchodové zabezpečení v USA věcně spadá pod ministerstvo práce (Department of Labor) a 
v jeho rámci PWBA. Legislativně je upraveno v Social Security Act a Employee Retirement 
Income Security Act (ERISA) z roku 1974. 

Sociální pojištění v USA zastřešuje dávky starobních důchodů, invalidních důchodů, 
vdovských a vdoveckých důchodů a dále doplňkový sociální příjem. Nejnižší věk, kdy lze 
dostat starobní důchod od Správy sociálního zabezpečení (Social Security Administration, 
SSA), je 62 let. Vedle SSA působí komplexní zabezpečení zaměstnanců železnic (Railroad 
Retirement Board. 

Z povinnosti účastnit se sociálního pojištění pod SSA je vyloučeno několik skupin osob: 

- Federální zaměstnanci přijatí před rokem 1984 (do té doby státní 
zaměstnanci ve vlastním systému) 

- Zaměstnanci státních a místních vlád, kteří jsou pokryti důchodovým 
zabezpečením státních zaměstnanců 

- Zaměstnanci drah 

- Domácí a zemědělští pracovníci, kteří nedosahují minimálních stanovených 
výdělků 

- OSVČ s velmi nízkým výdělkem. 

Vedle SSA existuje nepřeberné množství soukromých penzijních plánů, které jsou zpravidla 
podnikové. Firmy jsou daňově motivovány k založení penzijních plánů a zaměstnanci na 
druhé straně jsou daňově motivováni k tomu, aby se jich účastnili.  

Pojištěnci platí daň známou jako FICA (federální zákon o přípěvcích na pojištění), přičemž z 
veškerých výdělků do $ 84 900 (v roce 2002) jsou odváděny daně – příspěvky na sociální 
zabezpečení (na důchody a povinné zdravotní pojištění Medicare) v celkové výši 12,4  %, 
rozdělené rovným dílem mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Daně na sociální zabezpečení 
jsou odváděny do fondů sociálního zabezpečení. Peníze jsou užity ke třem účelům: na dávky, 
na administrativní náklady a zbytek je investován do vládních cenných papírů. Odvody do 
fondů sociálního zabezpečení zatím převyšují výplaty dávek, přičemž podle prognóz se tento 
stav změní v roce 2015. 

Odvolání proti rozhodnutí SSA má čtyři úrovně. První je přezkum, druhou je slyšení u 
správního soudce, třetí úrovní je odvolací výbor (Appeals Council) a poslední možností je 
přezkum federálním soudem.  

Správa sociálního zabezpečení zasílá svým pojištěncům každoročně výpis z pojištění, takže 
je neustále možné sledovat započtené doby a výdělky. Výpis též uvádí orientační výpočet 
dávky. Paralelně je možné směřovat dotazy na SSA prostřednictvím zelené telefonní linky či 
Internetu. Pro státní zaměstnance pokryté „Dohodou podle sekce 218“ je v každém státě 
zřízena informační telefonní linka obdobná SSA lince. Dotazy na příspěvky na sociální 
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zabezpečení a Medicare je třeba směřovat na Internal Revenue Service – výběrčí orgán daní 
pod ministerstvem financí. 

PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Social Security Act – zákon o sociálním zabezpečení 

Federal Insurance Contribution Act (FICA) – zákon o příspěvcích na sociální zabezpečení 

Self-Employed Contribution Act (SECA) – zákon o příspěvcích OSVČ  

DRUHY DÁVEK 

Rozlišují se tři druhy důchodů: 

1) Federální důchod  

Nárok na federální důchod vzniká každé fyzické osobě (FO), která odpracovala určitý počet 
let, a to včetně OSVČ. Nicméně vzhledem k její výši není zpravidla jediným způsobem 
zabezpečení ve stáří. 

2) Zaměstnavatelské penzijní plány 

Tento způsob je plně pod kontrolou zaměstnavatele a jeho výhodnost či nevýhodnost je 
součástí konkurenčního boje zaměstnavatelů o zaměstnance a předmětem kolektivního 
vyjednávání. Obecnou úpravu i jednotlivé možnosti upravuje ERISA. 

Existují dva základní druhy penzijních plánů. Dávkově definovaný plán garantuje 
zaměstnanci určitou výši plnění po splnění určitých podmínek, nejčastěji určených jako 
procento z nejvyšší dosažené mzdy za každý odpracovaný rok. Příspěvkově definovaný plán 
garantuje příspěvek zaměstnavatele v určité výši na osobní účet zaměstnance u určitého 
penzijního fondu (často ve vlastnictví zaměstnavatele – jsou tedy jak soukromé, tak státní), 
kde je zpravidla dále investován podle zásad plánu a fondu. Též existují penzijní plány 
společné pro několik zaměstnavatelů, kde jsou pak odstraněny možné negativní důsledky 
změny zaměstnavatele. Vytvářeny jsou zpravidla u odvětvově spřízněných zaměstnavatelů 
pod tlakem odborů. 

Typ plánu či to, zda-li vůbec nějaký existuje, závisí výlučně na zaměstnavateli. Ten také 
určuje výši příspěvků, podmínky vzniku nároku na výplaty či jaký je osud prostředků v 
případě ukončení pracovního poměru – vše závisí jen na formulaci penzijního plánu 
nabízeného zaměstnavatelem. Dojde-li v případě předčasného ukončení pracovního poměru k 
náhradě již zaplacených splátek do penzijního plánu formou vyplacení peněžité částky a tato 
není převedena na jinou formu důchodového zabezpečení (např. IRA), může to mít za 
následek dočasnou ztrátu nároku na podporu v nezaměstnanosti. Doba počátku výplaty dávek 
musí být ze zákona v rozmezí 59 ½ až 70 let. Obvykle je to někde mezi 62 až 65 lety. 

Výplaty z těchto fondů jsou ze zákona pojištěny do určité výše Pension Benefit Guaranty 
Corporation (PBGC) proti platební neschopnosti zaměstnavatele. Je zde také možnost žalovat 
správce fondu v případě neuspokojivých hospodářských výsledků fondu. Míra účasti 
zaměstnance na rozhodování o investicích se svými prostředky závisí na typu fondu a tedy 
rozhodnutí zaměstnavatele (jsou i případy, kdy zaměstnanec rozhoduje o investicích výlučně 
sám, pak ale odpadá pojištění a možnost žaloby pro porušení povinností podle předchozí 
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věty). Jakékoli příjmy z těchto fondů jsou v plné výši vyňaty z výkonu soudního rozhodnutí – 
s jedinou výjimkou, kterou jsou pohledávky na placení výživného v některých případech. 

Zákonem je upravena povinnost zaměstnavatele sdělovat zaměstnanci informace ohledně jeho 
penzijního plánu. 

3) Individuální důchodové spoření (IRA)  

Zaměstnanec si založí zvláštní účet, kam odvádí část svých příjmů, která se do určité výše 
nedaní. Částka je dále úročena (uvádí se kolem 10 %). Uložené peníze je možné kdykoli 
vybrat, ale stane-li se tak před dosažením věku 59 ½, je z ní strženo 10 % a je zdaněna. 

Možná je i kombinace s předchozím způsobem v rámci Simplified Pension Plan (SEP), kde si 
zaměstnanec založí IRA, kam si sám spoří a zaměstnavatel mu podle penzijního plánu na 
konto přispívá. Příspěvek je omezen 15 % částky uložené zaměstnancem nebo 30 tis. $, podle 
toho, co je nižší. Tato forma penzijního plánu je oblíbena u menších zaměstnavatelů, neboť 
vedení administrativy spojené s penzijními plány podle bodu 2 může být velice nákladné. 

 

OSVČ  

V úvahu připadá federální důchod za odpracované roky (bod 1) a „připojištění“ v rámci IRA. 
Odvody v celkové výši 15,30 % jsou shodné s celkovými odvody za zaměstnance. 

 

STÁTNÍ SLUŽBA  

Základem právní úpravy důchodového pojištění státních zaměstnanců je stejně jako u 
zaměstnanců soukromých Social Security Act, jen se na ně vztahují jiné pasáže zákona. 
Zaměstnanci státní a místních vlád jsou pokryti jednou ze dvou možností: 

1. „Dohoda podle Sekce 218 (SSA)“ mezi státem a Správou sociálního zabezpečení: ačkoli 
je dobrovolná, prakticky každý stát ji má (liší se rozsahem). Tato dohoda nepokrývá 
osoby zaměstnanců, nýbrž se týká pozic. V rozsahu pokrytí a nárocích na dávky není mezi 
státními zaměstnanci, kteří spadají pod Sekci 218, a soukromými zaměstnanci rozdíl. 

2. povinné federální pojištění 

I pro státní zaměstnance existují různé penzijní plány. Co se týče výše důchodového 
zabezpečení, závisí ve značné míře na zaměstnavateli a liší se tedy i podle odvětví (výsledek 
konkurenčního boje), a to i ve státní správě. Podmínkou je počet odpracovaných let (často 30) 
a dosažení určitého věku (bývá 65 let). Federální zaměstnanci mívají lepší podmínky než 
pracovníci na úrovni státní či lokální. Obecně se nedá říci, že by byla výrazná disproporce 
mezi vyplácenými důchody ve státní a privátní sféře. Obvyklá výše náhradového poměru při 
kombinaci výše uvedených způsobů se uvádí 40 - 50 % nejvyššího výdělku. Mnohem vyšší je 
například u pilotů či federálních soudců – ti pobírají důchod ve výši téměř 100 % 
předcházejícího platu. 

Dříve se ve státní správě vyskytovaly výlučně DB plány, v posledních letech se objevují i DC. 
Jedná se o záležitost kolektivního vyjednávání. 
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- Plány nabízejí všichni státní zaměstnavatelé. Není to povinností, ale stalo se zvykem 

- Příspěvky se liší podle nabízeného plánu. 

- Výjimečné kategorie přímo stanoveny nejsou, ale kvalita plánu je zde považována za 
součást pracovního ohodnocení a liší se tedy mezi jednotlivými skupinami. 
zaměstnanců. Zde uvedení federální soudci mají lepší plány jen jako součást vyššího 
pracovního ohodnocení (dá se říci, že to zde vyjadřuje prestiž povolání, požadavky na 
nezávislost atd.). 

- Přenositelnost – jedná se o závazek osobní povahy, s určitými výjimkami: změna 
zaměstnavatele je za určitých podmínek možná beze změny obsahu závazku a na 
zaměstnance je jako „vdovský důchod“ (Qualified Joint and Survivor Annuity – 
QJSA). DB plány přecházejí na pozůstalého manžela ve výši určené plánem v rozmezí 
50 – 100 %, u DC přechází investované prostředky na pozůstalého manžela v plné 
výši a odchylné ujednání je možné pouze se souhlasem obou manželů. 

Co se týče výpisu z pojištění státních zaměstnanců, doba jejich zaměstnání pro stát či místní 
vládu nemusí být započtena ve výpisu od SSA, pokud byli účastníky důchodového plánu státu 
nebo místní vlády – pak též neodváděli FICA příspěvky. Jejich základní důchod je pak složen 
z více částí, jelikož důchodové nároky se nepřevádějí (tzv. Windfall Elimination Provision).  

 

SHRNUTÍ 

Ačkoli zaměstnavatelská schémata (2.pilíř, dobrovolný) činí systém důchodového pojištění ve 
Spojených státech na první pohled poměrně nepřehledným, složitým a diverzifikovaným, 
základní pojištění je jednotné. Všechny osoby pokrývá jeden zákon, v jehož rámci se částečně 
odlišují státní zaměstnanci. Centrální správa sociálního zabezpečení je nositelem pojištění jak 
pro OSVČ, tak pro zaměstnance a pro část státních zaměstnanců, pro které jejich 
zaměstnavatel nezřídil zvláštní schéma. V nárocích z pojištění osob zaměstnaných či 
působících v soukromé sféře nelze vysledovat významné odlišnosti od nároků (civilních) 
státních zaměstnanců.  
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VELKÁ BRITÁNIE 

Důchodový systém vznikl na začátku 20. století. Je charakteristický vysokou mírou 
liberalizace, velkým prostorem pro individuální přístup jedince k sociálnímu zabezpečení a 
minimální mírou státních zásahů.  

Výplata dávek důchodového zabezpečení ve Velké Británii pochází ze zdrojů státních i ze 
zdrojů soukromých. Hlavní roli hrají zdroje soukromé – většina důchodců má tyto příjmy a u 
nejbohatší pětiny důchodců tvoří dávky z veřejného systému pouze necelou čtvrtinu jejich 
příjmu a do budoucna se očekává jejich další růst. Ministerstvo práce a důchodů ve všech 
svých informačních zdrojích doporučuje všem zaměstnancům vstoupit do zaměstnavatelských 
schémat a deklaruje, že stát poskytuje pouze potřebné minimum – základní státní důchod je 
nejvýše 75,50 £ (cca 117,6 €) týdně při 44 odpracovaných letech a ze SERPS (státního 
důchodu vázaného na výdělky) je možno získat maximálně 25 % průměrného výdělku 
počítaného za celý život. 

Veřejný systém se skládá ze základního důchodu v jednotné výši založeného na příspěvcích 
(BSP - základní státní důchod) a pro zaměstnance také ze státního důchodu vázaného na 
výdělky ze zaměstnání (State Second Pension S2P - původně SERPS). Do veřejného 
průběžně financovaného systému přispívají osoby zaměstnané i osoby samostatně výdělečně 
činné, v poslední době byla zavedena i dobrovolná účast dalších skupin osob. Státní dávky, na 
které nárok vzniká bez ohledu na příspěvky (např. Minimum Income Guarantee – životní 
minimum), jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Zaměstnanci mají možnost vyvázat se ze 
systému S2P (SERPS) a zvolit jiné schéma: zaměstnavatelské, soukromé připojištění 
(Appropriate Personal Pension - APP) nebo tzv. podílnické důchody (stakeholders pension). 
OSVČ nejsou pokryty systémem S2P (SERPS), vedle základního státního důchodu 
mohou získat penzi ze soukromého připojištění nebo ze schématu podílnických 
důchodů.  

PŘÍSPĚVKY NA POJIŠTĚNÍ 

Příspěvky do tzv. národního pojištění (veškeré veřejné pojištění) jsou odvozené od výše 
hrubého příjmu, případně zisku. Plátci pojistného jsou rozděleni do čtyř kategorií, z nichž 
vybíráme kategorie pokrývající speciální skupiny:  

Kategorie 2: OSVČ (včetně lékařů, právníků, umělců, zemědělců apod.)  

Příspěvky v kategorii 2 jsou pevné, stanovené na 2,0 £ (cca 3,12 €) týdně počínaje obdobím 
2000/2001 – do té doby se však pohybovaly na trojnásobné výši po řadu let. Příspěvky opět 
podléhají každoroční revizi. Pokud OSVČ nedosáhne určitého minimálního zisku (4 025 £, tj. 
6 270 €, za rozpočtové období 2002/2003), může požádat o odpuštění platby pevné sazby 
pojistného.  

Výjimky: rybáři s příjmem odvozeným od zisku jejich lodi odvádějí pojistné vyšší, a to ve 
výši 2,65 £ (4,13 €) pro rok 2002/2003.  

Kategorie 3: dobrovolné příspěvky 

Osoby nepodléhající kategorii 1, případně OSVČ s výjimkou v kategorii 2 (výjimka z placení 
pojistného z důvodu nízkých zisků) a osoby s nedostatečnou dobou pojištění pro nárok na 
dávky se mohou dobrovolně účastnit pojištění a odvádět pevných 6,85 £ (10,7 €) týdně.  
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Kategorie 4: OSVČ s příjmy nad určitý limit 

Pokud má OSVČ zisky v rozmezí mezi nižší (LPL) a vyšší (UPL) hranicí zisků, je povinna 
uhradit vedle pevné pojistné částky platné pro kategorii 2 ještě pojistné ve výši 7 % ze zisků v 
rozmezí LPL - UPL. Pro rozpočtové období 2002/2003 je to rozmezí 4 615 – 30 420 £ (7 189 
– 47 383 €). Zatímco horní hranice ani procento se v průběhu let příliš nemění, spodní hranice 
klesla mezi obdobím 1999/2000 a 2000/2001 téměř na polovinu z původních 12055 €. Z 
povinnosti odvádět příspěvky pojištění ze zisku jsou mj. vyňati OSVČ starší 65 (muži), resp. 
60 (ženy) let anebo tzv. tiší společníci.  

NOSITELÉ POJIŠTĚNÍ, ORGANIZACE 

Pro výběr příspěvků je ve Velké Británii zřízena Národní příspěvková pojišťovací agentura 
s mnoha místními pobočkami. Vyplácení pak provádí Dávková agentura, která je podřízena 
Ministerstvu sociálního zabezpečení.  

Správa dávek i výběr příspěvků zvláštních skupin je totožná se zaměstnaneckými. 

Výzvu k žádosti o důchod rozesílá automaticky Důchodová služba (The Pension Service) 
čtyři měsíce před dosažením důchodového věku. Obvykle tedy osoba žádá o důchod 
vyplněním platného formuláře a zasláním na Důchodovou službu nebo místní úřadovnu 
sociálního zabezpečení. Dávka může být přiznána až tři měsíce dozadu od podání žádosti 
v závislosti na okolnostech. Pokud žádost není přijata jako platná, nedochází k žádnému 
rozhodnutí o nároku a není možnost odvolání. O dávkách rozhodují v praxi zvláštní pověření 
státní úředníci – „rozhodovatelé“ – pověřeni zastupováním ministra. Pro rozhodování jsou 
dané lhůty, které jsou mj. zveřejněny v úřadovnách sociálního zabezpečení. Rozhodovatel 
může poslat žadatele o důchod na zdravotní vyšetření, pokud tomu odpovídá druh žádané 
dávky.  

Přezkumné řízení, odvolání. Pokud je rozhodnutí nejasné nebo mu žadatel nerozumí, může 
požádat o „vysvětlení“ osobně, písemně či telefonicky. V případě, že rozhodnutí je 
nesprávné, může žadatel o dávku požadovat revizi nebo se odvolat k soudu. Soudní postupy 
pak bývají velmi komplexní. Odvolání musí být písemné a podáno do 30 dnů od rozhodnutí. 
Odvolání je zasláno Odvolací službě ke slyšení. Odvolací tribunál o jednom až třech členech 
rozhoduje o všech faktech, důkazech a právních okolnostech a jeho rozhodnutí je zpravidla 
konečné.  

Další právo na odvolání k úředníkovi sociálního zabezpečení je uskutečnitelné v případě, že u 
odvolacího tribunálu došlo k pochybení v zákonech. Odvolání může být též směřováno 
k Odvolacímu soudu. Pokud je odvolání uznáno, ministerstvo musí přímo vykonat rozhodnutí 
tribunálu.  

Stížnosti na proces vyřizování žádosti ministerstvem lze písemně podávat též místnímu 
poslanci, který stížnost předá parlamentnímu komisaři pro veřejnou správu (ombudsmanovi). 
Ombudsman může přešetřit správní kroky, nicméně nikoliv otázky nároku.  

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Zákon o příspěvcích a dávkách na sociální zabezpečení – Social Security Contributions and 
Benefits Act 1992 
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Zákon o důchodech – Pension Act 1995  

DRUHY DÁVEK 

je možno rozdělit takto: 

1. Dávky paušální nebo přiznané na základě majetkových poměrů 

a) Základní státní důchod (BSP)  

Je vyplácen Fondem národního pojištění (National Insurance Fund). K získání nároku je třeba 
dosažení důchodového věku – muži 65, ženy 60 – a určitého počtu let, kdy dotyčný přispíval 
do Fondu – muži 44, ženy 39. Rozdíly mezi pohlavími se budou postupně od roku 2010 
zmenšovat a do roku 2020 se ženy dostanou zcela na úroveň mužů. Pokud pojištěnec 
nedosáhl dostatečného počtu příspěvkových let (nepracoval nebo nedosáhl minimální výše 
příjmů), ale přispíval alespoň ¼ z počtu požadovaných příspěvkových let, má nárok na 
důchod poměrně snížený. 

Výši určuje každoročně Parlament, je však zvykem (pramenem práva), že se každoročně 
zvyšuje alespoň o výši inflace. 

b) Důchod pro osoby ve věku 80 a více let 

Osoby ve věku 80 a více let, které nemají žádný základní důchod nebo důchod nižší než 60 % 
plné dávky, mají nárok na zvláštní důchod ve výši 60 % základního důchodu. Musí ovšem 
v době podání žádosti o tento důchod žít v Británii a splnit podmínky pobytu (10 nebo více let 
nepřetržité doby pobytu v období 20 let po dosažení 60 let věku). 

c) Garance minimálního příjmu (MIG) 

MIG jsou poskytovány podle sociální situace jednotlivců, zejména podle výše jejich příjmů a 
majetku, pro starší občany je MIG neparně vyšší. Od roku 2003 bude MIG nahrazen Pension 
Credit (PC), který má jednak zvýšit příjmy nejchudších důchodců a zároveň mírně zvýhodnit 
ty, kteří do systému více přispívají. 

Domácnost, jejímž členem je občan nad určitou věkovou hranici, má nárok při splnění 
určitých podmínek na další státní příspěvky: např. příspěvek na bydlení, na zvláštní potřeby 
invalidů, na palivo na zimu a TV licenci zdarma. 

Vánoční příspěvek (Christmas bonus) – vyhlašuje každoročně ministr financí. Menší částka 
nepodléhající zdanění vyplácená každoročně před Vánoci. 

2. Dávky vztažené k výši mzdy s povinným příspěvkem pojištěnce 

a) State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS)/ State Second Pension (S2P): pouze pro 
zaměstnance 

Dávky ze SERPS závisí výlučně na výši příjmů a jsou ve výši 20 % - 25 % (v závislosti na roku odchodu do 
důchodu) z průměrného výdělku za celý život, který je přepočítán na současnou cenovou hladinu. Za určitých 
podmínek může tato dávka přejít v plné výši na pozůstalého manžela (plánuje se snížení přecházející dávky na 
polovinu). 
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K získání nároku postačuje přispívat alespoň po dobu jednoho roku. Odvody OSVČ na 
důchodové zabezpečení nejsou určeny do systému SERPS. 

Nárok na výplatu dávek SERPS vzniká až dosažením důchodového věku, ale počátek výplaty může být odložen, 
což má za následek zvýšení pozdějších dávek: za každých 6 dní (nepočítaje v to neděle) se každá část důchodu 
zvýší o 1/7p za každou jednu libru, která není takto pobírána – to odpovídá 7,5 procenta ročně. Od 6.4.2010 
(začátek účetního období) se za každou nepobranou libru týdně důchod zvýší o 1/5p, což odpovídá 10,4 procenta 
ročně. Christmas Bonus se v tomto případě také nevyplácí, ale započítává se jako nepobíraná částka v týdnu, kdy 
měl být vyplacen. Takto získané zvýšení dávek není omezeno. 

Zvyšování důchodů – probíhá každoročně, nejméně o inflaci. 

Od dubna 2002 vešla v účinnost reforma SERPS, nový systém se nazývá State Second Pension (S2P). Hlavní 
změny spočívají v: 

a. zavedení tří příjmových skupin s rozdílnými procentními sazbami: 1) příjmy v rozmezí od tzv. 
nižšího příjmového limitu národního pojištění ( 3 900 £/ 6 075 € v roce 2002/2003) do tzv. prahu 
nízkých příjmů (10 800 £, tj. cca 16 822 €, pro období 2002/2003). 2) příjmy v rozmezí od prahu 
nízkých příjmů plus 1£ do (3 x výše prahu nízkých příjmů mínus 2 x výše nižšího příjmového limitu 
národního pojištění. 3) horní hranice skupiny 2 plus 1 £ až do vyššího příjmového limitu. Procentní 
sazby pro skupiny 1, 2 a 3 budou od roku odpovídat dvojnásobku, polovině, resp. výši sazby 
v systému SERPS, (tj. od roku 2009/2010 40 %, 10 % a 20 %). 

b. osobám z příjmové skupiny 1 bude pro výpočet důchodu započítáván příjem ve výši prahu nízkých 
příjmů (10 800 £, tj. cca 16 822 €, pro období 2002/2003)  

c. určitým skupinám lidí pečujících o jiné osoby a dlouhodobě invalidním osobám je rovněž pro 
výpočet důchodu započítáván příjem ve výši prahu nízkých příjmů (10 800 £, tj. cca 16 822 €, pro 
období 2002/2003)  

Systém S2P bude zaváděn postupně, osoby odcházející do důchodu do roku 2003/2004 budou mít důchody 
výlučně ze systému SERPS. 

b) Snížení pojistného pro osoby, které se vzdaly SERPS (resp. S2P) 

Z účasti na státním systému výplaty důchodů podle výše dosaženého příjmu (SERPS) je možno se smluvně 
vyvázat (contract out of SERPS). Této možnosti využívá asi 2/3 zaměstnanců. Jsou pro to dvě možnosti: 1) účast 
na zaměstnaneckém penzijním plánu - zaměstnanec a zaměstnavatel pak odvádí důchodové pojistné – National 
Insurance Contribution (NIC) - jen ve snížené výši. 2) zaměstnanec si individuálně zvolí soukromý penzijní plán, 
který je mimo SERPS. Pojistné NIC je pak placeno v plné výši a stát ho po stržení určité části fondu NIF 
poukáže příslušnému penzijnímu fondu. 

Všechna schémata, která zahrnují možnost vzdát se SERPS, musí garantovat výnosy minimálně ve výši, kterou 
by pojištěnec jinak obdržel v rámci SERPS – v praxi jsou ale zpravidla mnohem štědřejší. 

3. Dávky získané na základě dobrovolných příspěvků 

a) Dobrovolné důchodové připojištění (private pensions) 

b) Podílnické důchody (stakeholders pensions) 

Sem náleží zaměstnavateská schémata z předcházejícího bodu. I když neexistuje povinnost 
zaměstnavatele nabízet nějaký penzijní program či povinnost zaměstnance do nabídnutého 
programu vstoupit, je tato možnost poměrně oblíbena (účastní se jí téměř polovina všech 
zaměstnanců). Existují dvě základní podoby zaměstnavatelského penzijního plánu: dávkově a 
příspěvkově definované. Zákonná úprava je jen rámcová, konkrétní specifikace záleží výlučně 
na zaměstnavateli. 
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Další možností je otevření individuálního penzijního účtu, je však využívána jen 
zanedbatelným zlomkem pojištěnců. To by se mělo změnit, neboť došlo ke změně právní 
úpravy této oblasti, stanovující přísnější podmínky pro vedení těchto účtů, zejména stanoví 
maximální výši poplatků, jež mohou být požadovány za vedení takovýchto účtů, a možnost 
přechodu do jiného systému bez jakéhokoli poplatku. 

Poslední možností této kategorie je možnost podílnických důchodů – objevila se od dubna 
2001, jedná se o druh soukromého důchodu, který by měl být určen osobám, které právě 
nemají na výběr jiné možnosti penzijního připojištění – osoby s ročním výdělkem okolo 10 
500 £ (16 355 €) nebo OSVČ. V případě, že ale zaměstnavatel nabízí vlastní penzijní 
program, měl by být tento výhodnější. 

Dobrovolné příspěvky na důchodové připojištění jsou do určité výše odpočitatelné od 
základu daně. Daňové úlevy spočívají v tom, že se příspěvek na připojištění nedaní daní z 
příjmu fyzické osoby, které také nepodléhají některé vyplácené dávky (je možné po dosažení 
důchodového věku vybrat až 25 procent naspořené částky bez zdanění). Dále výnosy fondů 
nepodléhají dani z příjmu právnických osob. 

Maximální částka, kterou je možno do penzijního pojištění přispět, se odvíjí od 
dosahovaného výdělku a věku pojištěnce na počátku daňového roku (6. dubna). Týká se všech 
plateb za daného pojištěnce, bez ohledu na to, kdo je provádí (tedy včetně zaměstnavatele). 

Věk Maximální část mzdy v procentech 
Méně než 35 17,5 
36-45 20 
46-50 25 
51-55 30 
56-60 35 
61-74 40 

V případě, že je výsledná hodnota nižší než 3 600 £ (5 608 €), je limitem tato částka. Pro 
výpočet limitu je možno každý rok vycházet nejvýše z výdělku 91 800£ (142 991 €). 
Pojištěnec si může pro výpočet zvolit nejen současný daňový rok, ale i kterýkoli z pěti 
předcházejících. 

 

OSVČ  

OSVČ jsou povinně pokryty základním státním důchodem stejně jako ostatní. Vzhledem 
k tomu, že nemají přístup k S2P (původně SERPS), odvádějí příspěvky v jiné výši: 2,0 £ (cca 
3,12 €) týdně plus 7 % ze zisku mezi 4 615 – 30 420 £ (7 189 – 47 383 €) (na rozdíl od 
zaměstnanců s procentuálními odvody z mezd, bez pevných částek). Pojištění je povinné pro 
OSVČ i zaměstnance (tedy bez ohledu na typ ekonomické aktivity) s ročním příjmem nad 3 
900 £ (6 075 €), pro osoby s nižšími příjmy je účast dobrovolná. V praxi mohou lidé požádat 
o výjimku z placení pojistného, pokud jejich roční příjmy nedosahují stanovené výše nebo je 
nemají z důvodu sociální události (zdravotní neschopnost, těhotenství, mateřství). Dobrovolné 
příspěvky jsou ve stejné výši jako povinné. Limity určuje každoročně ministr financí v 
rozpočtu. Některé profesní skupiny mají tyto hodnoty nastaveny odchylně – např. rybáři. 

Ve druhém pilíři mají OSVČ možnost zúčastnit se schématu osobních důchodů (soukromého 
připojištění), případně nově od dubna 2001 tzv. systému podílnických důchodů. Obojí 
představuje soukromé důchodové zabezpečení, ke kterému mají přístup i zaměstnanci.  
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Kromě základního důchodu existuje řada přídavků: vánoční příspěvek, navýšení dávky 
osobám starším 80 let, zimní příspěvek na topivo. Z pojištění vzniká také nárok na 
vdovský/vdovecký důchod v jednotné výši. 

 

STÁTNÍ SLUŽBA  

(včetně samosprávy, National Health Service, ozbrojených sborů, požárníků a učitelů)  

Zaměstnanci státní služby se účastní základního státního systému důchodového pojištění a 
jsou navíc pokryti různými zaměstnavatelskými schématy.  

Důchodové zabezpečení zaměstnanců ve státní službě je upraveno zvláštními zákony. Nemusí 
splňovat zvláštní podmínky pro daňové úlevy. Financováno je z příspěvků zaměstnanců a z 
daňového systému. Nárok zpravidla vzniká dosažením 60 let. 

Mezi státními zaměstnanci je nutno rozlišovat následující skupiny: 

1) na centrální úrovni (ministerstva) – odvíjejí se podle vykonávané funkce, (dávka 
zpravidla ve výši 2/3 platu) - nejde o příspěvkový systém  

2) na úrovni místních správních celků. 

DŮCHODOVÉ SCHÉMA MÍSTNÍ SPRÁVY (LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME – LGPS) 
 
LGPS je dávkově definované fondové zaměstnavatelské schéma pro zaměstnance místních 
správních celků. Účast v něm je s výjimkou příležitostných zaměstnanců automatická, ale 
není povinná, LGPS představuje vyvazovací alternativu k systému SERPS/S2P. Je 
spravováno místními fondy, dohled provádí Ministerstvo životního prostředí, dopravy a 
regionů.  
 
Schéma je financováno z příspěvků zaměstnanců i zaměstnavatelů, které jsou investovány na 
kapitálovém trhu. Zaměstnanci platí příspěvkovou sazbu ve výši 6 % (5 % pro některé 
manuálně pracující), mohou také platit dodatečné příspěvky, aby si zvýšili své budoucí dávky. 
Příspěvková sazba zaměstnavatelů je určena pojistným matematikem, který každé tři roky 
ohodnocuje solventnost fondu. 

STAROBNÍ DŮCHOD 

Normální důchodový věk je 65 let, nicméně existují určité výjimky. Někteří zaměstnanci 
smírčích soudů a koroneři mohou odejít do důchodu v 70 letech. Předčasný odchod do 
důchodu je možný v 60 letech po 25 letech služby (při méně než 25 letech s kráceným 
důchodem), dlouhodobé invaliditě nebo při propuštění v 50 či více letech věku. 
 
Dávka je určena jako 1/80 platu posledního roku za každý rok členství + v době odchodu do 
důchodu je vyplacena fixní částka ve výši 3/80 platu posledního roku za každý rok členství. 
Maximální započítávaný počet let členství je 40 let (v některých případech 45 let). Minimální 
doba členství jsou 2 roky. Důchody jsou každoročně přizpůsobovány podle vývoje životních 
nákladů. 
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INVALIDNÍ DŮCHOD 

V rámci LGPS neexistuje žádné speciální opatření pro vyplácení penze dočasně nemocným, 
s výjimkou pracovního úrazu. 
 
Dlouhodobý invalidní důchod náleží osobám, které jsou nemocné více než 52 týdnů. Dávka 
se vypočítává stejně jako starobní důchod, pokud má ovšem zaměstnanec více než 5 let 
členství, má nárok na navýšení počtu započítaných let. Při méně než jednom roce členství 
získává postižený zpět své příspěvky, při 1-2 letech pojištění fixní částku vyšší než zaplacené 
příspěvky. 

POZŮSTALOSTNÍ DŮCHOD 

Pozůstalým manželům je vyplácen vdovský, resp. vdovecký důchod, pokud zemřelý byl 
členem schématu LGPS nejméně 2 roky. Po dobu 3 měsíců (nebo 6 měsíců, pokud má 
pozůstalý závislé dítě) je vyplácen krátkodobý pozůstalostní důchod ve výši 100 % důchodu 
zemřelého. Následně je vyplácen důchod ve výši 50 % důchodu zemřelého. 
 
Sirotčí důchod náleží dětem do 17 let věku, osobě, která není schopna výdělečné činnosti 
z důvodu tělesného nebo duševního postižení, jež nastalo před dosažením 17 let věku, nebo je 
studentem denního studia. Dočasně činí důchod 100 % nároku zemřelého, pokud není 
vyplácen také vdovský/vdovecký důchod. Dlouhodobý sirotčí důchod je vyplácen ve výši 1/3 
důchodu zemřelého na jedno dítě, maximálně do výše 2/3 důchodu zemřelého. 
 

SHRNUTÍ  

Velká Británie nemá oddělené speciální systémy pro státní zaměstnance a OSVČ. Rozdíly 
mezi různými skupinami pojištěnců vyplývají z odlišných možností účasti v jednotlivých 
schématech důchodového pojištění.  

Veřejný systém se skládá ze základního důchodu v jednotné výši založeného na příspěvcích a 
pro zaměstnance také ze státního důchodu vázaného na výdělky ze zaměstnání – systém S2P 
(SERPS). Zaměstnanci se mohou vyvázat ze systému S2P (SERPS) a zvolit jiné schéma: 
zaměstnavatelské (svá speciální zaměstnavatelská schémata mají i státní zaměstnanci), 
soukromé připojištění nebo tzv. podílnické důchody. OSVČ pobírají základní důchod, ale 
systémem S2P (SERPS) pokryti nejsou. Nemohou se ani účastnit žádného 
zaměstnavatelského schématu, jejich možnosti doplňkového důchodového pojištění jsou tedy 
omezené. Z rozdílů v účasti ve státním systému také vyplývá, že OSVČ představují zvláštní 
kategorii plátců pojistného a jejich příspěvky se proto liší od příspěvků zaměstnanců. 
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SILOVÝCH RESORTŮ 

ÚVOD 

Východiskem a cílem této kapitoly je podání výkladu o úloze, systému a organizaci 
důchodového zabezpečení příslušníků silových resortů některých vybraných členů a 
kandidátů NATO a Evropské unie. Zpracovávaná problematika je dosud málo známá, ale 
neustále více aktuální a důležitá, neboť právě může být důležitým zdrojem pro realizaci 
reformních pokusů v důchodovém zabezpečení. V každé zemi Severoatlantické aliance a 
Evropské unie platí jiné zásady spojené s odchodem příslušníků ozbrojených složek ze 
služebního poměru. Ve všech zemích NATO a Evropské unie je zachován systém 
výsluhových náležitostí, zejména důchodový systém hmotných nároků pro příslušníky 
ozbrojených složek a všude je zákonnými normami chráněno to, aby přechod do civilního 
života proběhl bezkonfliktně a aby neznamenal sociální úpadek.  

Zároveň platí, že Velitelství NATO v Bruselu ani místní regionální velitelství NATO po 
Evropě a Spojených státech amerických nestanovují svým členům a budoucím potenciálním 
kandidátům žádné závazné normy, jak realizovat systém výsluhových náležitostí příslušníků 
ozbrojených sil. Systém výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek je plně v 
působnosti politické reprezentace každého státu. 

Oblast sociálního zabezpečení zpravidla deklaruje vyšší standardy bývalým vojákům z 
povolání a příslušníkům ostatních vojensky organizovaných sborů ve srovnání s jinými 
profesemi. Toto zvýhodnění bývá zdůvodněno tím, že existují jisté negativní zvláštnosti 
služby ve vojensky organizovaném sboru (v ozbrojených složkách státu). Ty se v 
demokratickém politickém systému projevují obzvláště v těchto oblastech: 

 základních lidských práv a svobod, 

 politických práv, 

 hospodářských, sociálních a pracovních práv, 

 trestně právních. 

ODBORNÁ TERMINOLOGIE 

Ze zahraničí, zejména z odborné strategické terminologie NATO, se ozbrojenými silami plně 
rozumí armáda, členěná na pozemní síly, vzdušné síly a námořní síly. Policisté jsou často 
považováni za zvláštní kategorii státních zaměstnanců, pokud schéma pro státní zaměstnance 
v dané zemi existuje.  

Z hlediska sociálního zabezpečení příslušníků silových resortů ve vybraných státech je 
nezbytné důsledně analyzovat jednotlivé kategorie finančního zabezpečení, kterými jsou dvě 
základní skupiny a v jejich rámci konkrétní náležitosti: 

 jednorázové dávky: 

o odchodné 

o odbytné 
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o odstupné 

o jednorázové odškodnění služebních úrazů a nemocí z povolání, souvisejících s 
výkonem služebních povinností 

o jednorázové odškodnění pozůstalých z důvodu plnění služebního úkolu nebo 
nemoci z povolání 

o jednorázové odškodnění pozůstalých při úmrtí, které nesouviselo s výkonem 
služebních povinností – úmrtné. 

 opakující se dávky: 

o platové vyrovnání 

o výsluhový příspěvek 

o starobní důchod 

o invalidní důchod – plný, částečný 

o pozůstalostní dávky – vdovský důchod, vdovecký důchod, sirotčí důchod. 

  

SOCIÁLNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S ÚMRTÍM  

Úmrtí je vždy závažným zásahem do života rodiny a lze na něj nahlížet jako na patologickou 
sociální událost. Úmrtí znamená nejen ohrožení životní úrovně všech členů rodiny, ale i 
ekonomické ohrožení funkce rodiny, a to jak bezprostředně po úmrtí, tak i v dlouhodobé 
perspektivě. V každé rodině vyvolává úmrtí některého ze členů bez ohledu na jeho pozici 
(výdělečně činný, starobní či invalidní důchodce, nezaměstnaný) – a tedy i na příjmech do 
rodinného rozpočtu – mimořádné náklady spojené s pohřbem zemřelého. U rodiny 
vojenského profesionála znamená jeho úmrtí i možné změny a úpravy životních podmínek, 
což bývá spojeno i s možnými mimořádnými finančními náklady (např. přestěhování z 
posádkového města). Pro většinu vojenských rodin by mohlo být zcela nemožné nebo 
mimořádně obtížné vypořádat se s touto obtížnou ekonomickou situací vlastními silami.  

Rozsah zabezpečení pozůstalých členů rodiny je determinován pojetím rodiny ve společnosti. 
V civilní oblasti nalézáme diferenciaci rodiny v užším a širším pojetí. V některých státech je 
rodina definována v užším smyslu jako vztah rodič - děti a nárok na dávky náleží pouze 
pozůstalému manželovi (manželce) a dětem. Vychází se z toho, že příslušníci rodiny v širším 
pojetí obvykle žijí ve vlastní domácnosti, a proto úmrtí člena širší rodiny nemá vliv na jejich 
životní úroveň. V jiných státech se pojetí rodiny v širším smyslu promítá i do zabezpečení 
pozůstalých, a to tak, že nárok na hmotné zabezpečení mají kromě manžela (manželky) a dětí 
i někteří další pozůstalí.  

Ve všech vyspělých demokratických státech - členů NATO - se pro pozůstalostní účely po 
vojákovi definuje širší pojetí rodiny. Finanční sociální dávky spojené s úmrtím vojáka v činné 
službě lze rozčlenit do dvou uvedených skupin: 

 jednorázové finanční náhrady, 
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 opakující se finanční náhrady.  

Jednorázové finanční náhrady se člení podle toho, jak k úmrtí došlo, zda jako důsledek 
služebního úrazu nebo nemocí z povolání či jako úmrtí nesouvisející s výkonem vojenské 
služby. K jednorázovým finančním náhradám bez ohledu na příčiny jeho vzniku se řadí 
úmrtné, které je jednorázovou dávkou nahrazující odbytné v případech, kdy služební poměr 
vojenského profesionála zaniká úmrtím bez ohledu na příčinu. Ve své podstatě plní stejné 
funkce jako odbytné. Příjemci uvedené finanční náležitosti jsou následující rodinní 
příslušníci: 

 manželka (manžel) ve výši odbytného, které by vojenský profesionál obdržel při 
propuštění ze služebního poměru 

 pozůstalým dětem s nárokem na sirotčí důchod každému ve výši odbytného 

 není-li pozůstalé manželky (manžela) po vojenském profesionálovi, poskytuje se 
úmrtné, které by náleželo manželovi, pozůstalým dětem, každému stejným dílem 

 není-li pozůstalých dětí vyplácí se úmrtné v úhrnné výši odbytného rovným dílem 
rodičům, pouze na jejich žádost. 

K jednorázovým finančním náhradám při úmrtí vojáka v činné službě následkem služebního 
úrazu nebo nemoci z povolání se řadí: 

 jednorázové odškodnění pozůstalých 

 jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých 

 náhrada účelně vynaložených výdajů spojených s léčením a s pohřbem 

 náhrada nákladů na výživu pozůstalých. 

K opakujícím se finančním náhradám při úmrtí vojenského profesionála či vojenského 
důchodce patří pozůstalostní důchody, které reprezentují významné dávky důchodového 
zabezpečení. Problematika pozůstalostních důchodů se odvíjí od významu, kterým není smrt 
manžela (manželky) a rodiče, ale ztráta plynoucí ze smrti živitele. Pozůstalostní důchody 
obsahují uvedené skupiny důchodů : 

 vdovský důchod 

 vdovecký důchod 

 sirotčí důchod.  

Vdovský důchod je nejdůležitější opakovatelnou sociální dávkou. Přiznává se pozůstalé 
manželce po vojenském profesionálovi. Objektem finanční náležitosti je pozůstalá manželka 
vždy po dobu jednoho roku od smrti manžela - vojenského profesionála. Po této době může 
náležet pouze za stanovených podmínek (například péče o nezaopatřené děti, dosažení 
důchodového věku).  

Vdovecký důchod v řadě zemí neexistoval, popřípadě byl po několika letech zrušen jako 
neopodstatněná sociální dávka, protože finanční příjem manžela totiž býval vyšší než příjem 
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manželky, která se zpravidla věnovala výchově dětí a pokud pracovala, tak to bylo často na 
kratší časový úvazek. Avšak zvyšující se zaměstnanost a vzdělanost žen ve společnosti 
vynutily zavedení vdoveckého důchodu, jehož výše se v současné době stanovuje stejně jako 
u vdovského důchodu. 

Nezbytnost zabezpečení sirotků po vojenském profesionálovi je nesporná. Zejména v 
důsledku vývoje pozůstalostních důchodů existuje několik forem jejich zabezpečení : 

 sirotčí důchod nezávislý na jiných dávkách sociálního zabezpečení, 

 sirotčí důchod odvozený od originálního důchodu, 

 souhrnný pozůstalostní důchod, určený pro celou rodinu zemřelého, 

 příplatek ke vdovskému (nebo i vdoveckému) důchodu.  

Sirotčí důchod odvozený od originálního důchodu pochází z typických systémů sociálního 
pojištění. Koncepce uvedeného typu důchodu vychází z toho, že zásluhy rodiče či rodičů se 
promítají i do příjmů sirotků, lze v tom vidět jistou návaznost na principy soukromého 
pojištění.  

 

BELGIE 

Příslušníci ozbrojených složek a zaměstnanci justice jsou považováni za zvláštní kategorii 
státních zaměstnanců. Vztahují se na ně některá zvláštní pravidla v rámci tohoto systému.  

TYPY DÁVEK 

A/ ODCHODNÉ 

Příslušníkům ozbrojených složek náleží při ukončení služebního poměru odchodné, které 
náleží za minimální délku služby 5 roků. Jeho výše je zároveň ovlivněna služebním 
zařazením, například za délku služby ve zvláštním stupni nebezpečnosti (letectvo, výsadek, 
průzkum) se odchodné za 1 roku služby zvyšuje o jeden plat, 15 roků 2 platy, 20 a více roků 3 
platy. Minimální výše odchodného činí 1 plat, maximální výše 7 platů, u služby zvláštního 
stupně nebezpečnosti 10 platů.  

B/ VÝSLUHOVÝ SLUŽEBNÍ DŮCHOD 

Příslušníci ozbrojených složek Belgie odcházejí do výslužby ve věku 55 let, nesledují se 
kategorie hodností pro odchod do důchodu. V případě služebního zařazení v pozici 
výkonných letců, výsadkových jednotek, průzkumu a dalších služeb zvláštního stupně 
nebezpečnosti se odchází ve věku 52 let.  

Do částečného důchodu mohou příslušníci odejít po minimální délce 10 let trvání služebního 
poměru k ozbrojeným silám. Plný důchod, který představuje 77 % posledního služebního 
příjmu před ukončením služebního poměru lze dosáhnout za předpokladu délky 35 let služby 
nebo za předpokladu minimální délky 25 let služby u zvlášť rizikových jednotek ozbrojených 
sil (letectvo, průzkum, výsadek).  
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Důchodový systém ozbrojených složek Belgie je oproti civilnímu celostátnímu systému ve 
zvýhodněném postavení. Státní – civilní zaměstnanci ostatních resortů mohou získat 
maximální důchod ve výši 61 % platu, a to tehdy, když překročili 67 rok věku.  

C/ DŮCHOD PŘI PŘECHODU ZE ZVLÁŠTNÍHO STUPNĚ NEBEZPEČNOSTI 

Vojákovi z povolání náleží přiznání finanční kompenzace při přechodu v rámci služebního 
zařazení ze zvláštního stupně nebezpečnosti k ostatním druhům vojsk (např. ze služebního 
zařazení letectva do personálních či logistických služeb) přechodná finanční kompenzace, 
která činí 11 % posledního platu ve zvláštním stupni nebezpečnosti. Kompenzace se přiznává 
a vyplácí za minimální délku služby 20 let ve zvláštním stupni nebezpečnosti. 

D/ ZABEZPEČENÍ PŘI VZNIKU PLNÉ INVALIDITY V DŮSLEDKU PLNĚNÍ SLUŽEBNÍCH ÚKOLŮ  

Při vzniku invalidity jako důsledku plnění služebních úkolů se přiznává doživotní invalidní 
renta ve výši 65 % posledního hrubého služebního příjmu (za předpokladu konání služby ve 
zvláštním stupni nebezpečnosti) a 55 % v ostatních případech. 

E/ POZŮSTALOSTNÍ DÁVKY 

Vdova po vojákovi obdrží 57 % výsluhového důchodu a děti po 12 % částky výsluhového 
důchodu otce. 

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Valorizace výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek stanoví parlament a 
vychází z tempa růstu služebních příjmů. 

SOUBĚH SLUŽEBNÍHO DŮCHODU S CIVILNÍM 

Celková délka služby v ozbrojených silách a ostatních ozbrojených složkách státu se 
započítává do nároku na důchod ve stáří. Za předpokladu, že voják pobírá výsluhový důchod 
a po ukončení služby je v pracovním poměru, náleží v době vzniku nároku na starobní důchod 
celkový zápočet délky služby v ozbrojených složkách a v pracovním poměru. Základ pro 
kalkulaci vychází z toho, který průměrný příjem byl pro důchod výhodnější (zda ze 
služebního nebo pracovního poměru). Empirické výzkumy potvrzují, že u více jak 90 % 
klientů převládá vyšší finanční příjem ze služebního poměru. 

DAŇOVÁ POLITIKA VŮČI PŘÍJEMCŮM VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Daňovému zatížení výsluhových náležitostí podléhá pouze odchodné, kdy daňová sazba je v 
průměru o 10 % nižší oproti dani ze mzdy.  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VÝPLATY VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Pro příslušníky armády je určen úřad sociálního zabezpečení v působnosti ministerstva 
obrany. Tento úřad zabezpečuje veškeré výsluhové náležitosti (jednorázové, opakující se) 
příslušníků ozbrojených sil. V působnosti ministerstva vnitra je zřízen speciální úřad 
sociálního zabezpečení pro příslušníky policie a zpravodajských služeb státu. Zásadní 
zvláštnost byla, že do roku 1995 (dokud existovala všeobecná branná povinnost) úřad 
sociálního zabezpečení ministerstva vnitra zabezpečoval rodinné příslušníky vojáků základní 
služby, přestože služba byla konána v působnosti resortu obrany.  
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FRANCIE  

V ozbrojených silách Francie náleží vojenskému profesionálovi při ukončení služebního 
poměru odchodné, které je determinováno: 

 služebním zařazením 

 délkou služby v ozbrojených silách 

 výší základní části služebního příjmu - služného. 

Příslušníkům se služebním zařazením v bojových jednotkách se odchodné vyplácí již po 15 
letech služby ve výši 30 násobku služného. Po 18 letech se odchodné zvyšuje na 42 násobků 
služného. Příslušníci se služebním zařazením mimo prostor bojových jednotek mají nárok na 
30 násobek služného po 17 letech služby a po 20 letech služby 42 násobek služného.  

V ozbrojených silách Francie jsou věkové hranice odchodu z činné služby poměrně nízké. 
Důstojníci odcházejí v závislosti na dosažené hodnosti ve věku 52 až 59 let, poddůstojníci ve 
věku 36 až 45 let.  

Předpokladem pro přiznání vojenského důchodu je minimální délka služebního poměru u 
ozbrojených sil. Minimální délka služby činí podle personálních skupin ozbrojených sil: 

 důstojníci 25 let, 

 poddůstojníci 15 let činné služby. 

Důstojníci ve Francii mohou ukončit vojenskou službu na vlastní žádost, pokud splňují 
podmínky na získání plného důchodu. Pokud vojenští důstojníci požádají o odchod dříve mezi 
15 - 25 rokem služby, mají nárok na částečný důchod, ale vojenská administrativa nemusí 
vyřídit pozitivně jejich žádost. Berou se do úvahy roční limity odchodovosti na daný 
kalendářní rok. Protože francouzská armáda prochází hlubokou restrukturalizací, dochází k 
plánovanému omlazování velitelského sboru, což je spojeno s redukcí personálního stavu.  

Poddůstojníci s výsluhou 15 let mohou zůstat po dobu 10 let v "dispoziční záloze", která 
umožňuje vyplácení 1/3 základního služného a postup v hodnosti i platovém zařazení. 

POZŮSTALOSTNÍ DÁVKY  

Vdovám po vojácích náleží vdovský důchod, jehož výše činí 52 % platu. Sirotčí důchod je 
dětem vyplácen ve výši 10 % platu otce.  

SOUBĚH NÁROKŮ A PŘENOSITELNOST NABYTÝCH DŮCHODOVÝCH PRÁV 

Kombinace vojenského důchodu se starobním důchodem je možná po dosažení věkové 
hranice pro starobní důchod (při splnění podmínek z obecného systému).  

Vojákovi z povolání, který neodsloužil požadovanou věkovou hranici v ozbrojených silách, 
náleží kalkulace důchodu ve stáří po dovršení věkové hranice následovně: přiznaný vojenský 
důchod se navýší o náležitosti z pracovního poměru z civilního sektoru.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PŘIZNÁNÍ A VÝPLATY VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ  

Zabezpečením veškerých finančních výsluhových náležitostí vojáků z povolání se zabývá 
Nejvyšší rada pro záležitosti vojáků, dislokovaná v působnosti ministerstva obrany.  

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Valorizace výsluhových náležitostí vojáků z povolání je identická s valorizací dávek 
důchodového zabezpečení v civilním sektoru. 

DAŇOVÁ POLITIKA VŮČI PŘÍJEMCŮM VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

S výjimkou odchodného nepodléhají výsluhové náležitosti daňovému zatížení. Odchodné se 
zdaňuje stejným způsobem jako mzdové náležitosti. 

 

ITÁLIE 

Systém sociálního zabezpečení po ukončení služebního poměru v ozbrojených silách se 
realizuje ve dvou základních skupinách dávek: 

 Odchodné 

 Částečný důchod a plný důchod. 

Odchodné se vyplácí za minimální délku služby 15 let v ozbrojených silách. Základ pro 
výpočet odchodného vychází podle délky služebního poměru, služebního zařazení v 
ozbrojených silách (podle stupně nebezpečnosti a namáhavosti). Maximální hranice pro 
výpočet odchodného činí 15 platů následující struktury (v % tarifního platu): 

 výsluha let (za každé dva roky vojenské služby) - 2,5 % tarifního platu 

 příslušnost k ozbrojeným silám: důstojníci 20 %, poddůstojníci 10 % tarifního platu 

 služební zařazení na cvičišti, práce ve zvláštním stupni nebezpečnosti, výsadkáři, 
piloti - 15 % tarifního platu 

Na částečný důchod má nárok důstojník po 15 letech služby ve výši 38 % průměrné výše 
ročního služebního příjmu před propuštěním ze služebního poměru. Po 20 letech se částečný 
důchod zvyšuje na 40 %. Částečný důchod lze přiznat pouze personálním skupinám 
poddůstojníků a nižších důstojníků (do dosažené hodnosti kapitána).  

Plný důchod náleží důstojníkům po 25 letech služby ve výši 47 % výše průměrného 
měsíčního hrubého služebního příjmu za poslední rok služební kariéry. Generálům náleží 
výsluhový důchod po 34 letech služby ve výši 65 % průměrného měsíčního hrubého 
služebního příjmu za poslední rok služební kariéry. Výsluhové důchody se valorizují v 
poměru s valorizací služebních příjmů.  

Veškeré výsluhové náležitosti nepodléhají daňovému zatížení a jejich výplatu zabezpečuje 
ministerstvo obrany.  
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V době nároků na starobní důchod se stává částečný důchod jeho integrální součástí. V 
případě, že důstojník pobírající výsluhový důchod nastoupí po propuštění do pracovního 
poměru, je zcela jisté, že výsluhový důchod bude vyšší oproti důchodu z pracovního poměru. 

 

MAĎARSKO 

Služební výsluhový důchod náleží za minimální službu 25 let v ozbrojených složkách státu 
ve výši 65 % průměrného čistého měsíčního platu za poslední kalendářní měsíc před 
propuštěním ze služebního poměru. Po 37 letech trvání služebního poměru se výsluhový 
důchod zvyšuje na 83 % posledního průměrného měsíčního platu. V případě, že příslušník 
ozbrojených složek splnil minimální délku pro přiznání výsluhového důchodu a odešel do 
pracovního poměru při dovršení věkové hranice na starobní důchod se přizná výhodnější 
z částek (nadále výsluhový příspěvek nebo starobní důchod). Předpokládá se změna po roce 
2012, která by měla za následek náhradové poměry 43 – 67% předešlého hrubého platu. 

Valorizace výsluhových důchodů se realizuje podle tempa růstu penzí v civilní sféře. Důchod 
vyplácí orgán sociální péče v působnosti personálních služeb ministerstva obrany. 

Kromě výše uvedených opakovatelných náležitostí náleží jednorázové odstupné, které je 
determinováno: 

 za 5 let služby 2 poslední měsíční hrubé platy 

 za 8 let služby 3 poslední měsíční hrubé platy  

 za 12 let 4 měsíční hrubé platy, 

 za 20 let 6 měsíční platy 

 nad 20 let 8 měsíčních platů. 

 

NĚMECKO 

V ozbrojených silách Spolkové republiky Německo jsou ve služebním poměru níže uvedené 
personální kategorie vojáků z povolání: 

 vojáci na čas: personální skupiny poddůstojníků se závazkem do maximální doby 9 let 

 vojenští profesionálové: personální skupiny důstojníků a generálů se závazkem na 
dobu delší než 10 let. 

Sociální zabezpečení obou personálních skupin po ukončení služebního poměru v 
ozbrojených silách je značně diferencované. 

Personální skupině vojáků na čas náleží: 

 přechodný příplatek, 

 podpora při ukončení služebního poměru.  
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Přechodný příplatek je stanoven na zákonem stanovenou dobu. Jeho cílem je dokončení 
přípravy či zvýšení kvalifikace pro nové povolání. Dávka podléhá daňovému zatížení. Nárok 
vzniká za minimální délku služby 4 let, kdy je vypláceno 75 % posledního měsíčního 
služebního příjmu po dobu 6 měsíců, za 6 – 7 let služby je vypláceno po dobu 12 měsíců za 
dobu 8 – 9 let služby po dobu 15 měsíců.  

Jednorázová finanční sociální dávka - podpora při ukončení služebního poměru, která je 
diferencovaná podle celkové délky služby v ozbrojených silách. Uvedené náležitosti vyplácí 
vojenský útvar, u kterého byly tyto skupiny v personální dispozici při ukončení služebního 
poměru. 

Doba služby se započítává pro starobní důchod. V době nároku na starobní důchod jsou 
uvedené personální skupiny zabezpečeny civilním úřadem sociálního zabezpečení. Starobní 
důchod se pro uvedenou personální skupinu přiznává podle zákona platného pro státní 
úředníky a za odslouženou dobu v ozbrojených silách náleží nejvýhodnější podmínky.  

VÝSLUHOVÉ NÁLEŽITOSTI OZBROJENÝCH SLOŽEK 

Personální skupině vojenských profesionálů se vyplácí při ukončení služebního poměru níže 
uvedené sociální dávky: 

 jednorázové: odchodné, jednorázové odškodnění invalidity, jednorázové pozůstalostní 
dávky 

 opakující se: výsluhový důchod, překlenovací důchod, důchod při služebních 
nehodách. 

Základním vstupním dokumentem pro kalkulaci výstupních náležitostí je poslední výše části 
služebního příjmu - služného.  

 A/ ODCHODNÉ   

Odchodné se vyplácí po skončení služebního poměru vojenského profesionála za podmínky 
odchodu z armády po překročení věkové hranice, která je stanovena podle jednotlivých 
hodnostních personálních skupin. Výměra odchodného se stanoví jako pětinásobek 
posledního služebního příjmu (bez ohledu na celkový počet odsloužených let) a nesmí 
překročit maximální výši 20 240 € (40 tisíc DEM).  

 B/ KOMPENZAČNÍ VYROVNÁNÍ PŘI REDUKCI POČETNÍCH STAVŮ  

V důsledku snižování početního stavu Bundeswehru na počátku 90. let byla přijata patřičná 
legislativní opatření. Na omezenou dobu (od roku 1993 do roku 1998) se snížila věková 
hranice pro odchod do důchodu o jeden rok při zachování dosavadních výhod. V prosinci 
roku 1992 byl schválen zákon upravující vyplácení finančního příspěvku. Příspěvek se 
poskytuje při přechodu vojenského profesionála do pracovního zařazení v civilním sektoru 
nebo při předčasném odchodu do důchodu. Příspěvek v rozmezí 2 277 – 3 036 € (4,5 až 6 tisíc 
DEM) byl determinován podle doby aktivní služby a kategorie vojenského profesionála. 
Zákonný nárok na příspěvek se vztahoval na: 

 žadatele o odchod do důchodu z personálních skupin poddůstojníků a důstojníků po 
dosažení věku 48 let a vojenských profesionálů vybraných odborností v 50 letech 
věku, jejichž odchod byl v souladu ze zájmy resortu obrany 
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 vojenské profesionály, kterým chyběl k dosažení snížené věkové hranice pro 
předčasný odchod do důchodu jeden rok 

 vojenské profesionály, kteří byli přeřazeni a přijati k výkonu funkce ve státní správě 
před 1. lednem 1995 

 C/ JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA VYROVNÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH NÁKLADŮ  

Na vyrovnání mimořádných nákladů vyplývajících ze změny služebního zařazení (v případě 
reorganizace přechod na funkci s nižším finančním ohodnocením) nebo z předčasného 
odchodu do důchodu byl poskytován jednorázový finanční příspěvek ve výši tří měsíčních 
platů vojenského profesionála, nejvýše však do maximální výše 7 590 € (15 tis.DEM).  

 D/ VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU 

Z personálních potřeb ozbrojených sil rovněž dochází ke konstrukci příspěvku na vyrovnání 
výše důchodu vyrovnávacím příspěvkem za předpokladu, že v důsledku předčasného odchodu 
do důchodu nebo změny ve služebním zařazení by došlo k jeho snížení (důchody při odchodu 
z funkce státního úředníka jsou zpravidla nižší). 

 E/ VÝSLUHOVÝ DŮCHOD 

V ozbrojených silách Spolkové republiky Německo se vyplácí výsluhový důchod za 
podmínky minimální délky služby 10 let výhradně pro personální skupiny vojáků z povolání. 
Výsluhový důchod obsahuje tři složky: 

 základní důchod, 

 místní příplatek, 

 jiné služební příplatky, které vyplývají ze zákona o služebním příjmu a jsou označené 
jako důchodové. 

Základní důchod je ve výměře 35 - 75 % posledního služebního platu a je počítán z níže 
uvedených položek služebního příjmu: 

 základní služné, 

 příplatky za výsluhu let, 

 funkční příplatky, 

 kompenzační příplatky za náročnost vojenské služby. 

Pravidla výpočtu a přiznávání důchodu jsou blízká důchodovému zabezpečení úředníků 
státní správy, kde hranice pro odchod ze služby je jednotná (65 let). Nejnižší možná hranice 
základního důchodu je 810 € (1,6 tis. DEM) měsíčně, maximum 75 % za předpokladu 
odsloužení 35 let. Po 10 letech činí základní část důchodu 35 % poslední důchodové části 
služebního příjmu, do 20 let se ročně zvyšuje o 2 %, po dvacátém roce o 1 %, maximum činí 
75 % při odsloužení 35 let v ozbrojených silách.  
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Důchod může být vyšší, pokud voják po nejméně 60 měsíců před důchodem naplňoval 
podmínky zákonného penzijního pojištění a není již schopen zaměstnání ve smyslu podmínek 
pro pojištění a nebylo ještě dosaženo hranice 70 %. Tato výhoda padá, pokud voják zahájí 
řádný důchod.  

Ve stáří může bývalý vojenský profesionál pobírat výsluhový služební důchod. Za 
předpokladu, že působil ve služebním poměru například 10 let (minimální hranice pro 
přiznání výsluhového důchodu) a zbylá léta pracoval do věkové hranice 65 let v civilním 
sektoru, jsou jeho důchodové náležitosti ve stáří diferencované.  

Diferencovanost lze charakterizovat v níže uvedených příkladech: 

1)  Občan SRN byl po celý produktivní věk ve služebním poměru vojáka z povolání. Po dosažení věkové 
hranice na odchod do důchodu pobírá doživotní výsluhový důchod, který se transformuje na starobní penzi po 
dovršení věkové hranice.  

2)  Bývalý voják z povolání nebo voják na čas přešel do civilního sektoru a je zaměstnancem státní správy. 
V tomto případě po dovršení věkové hranice náleží bývalému vojáku z povolání zápočet doby služby v 
ozbrojených silách do nároků na starobní důchod. Starobní důchod se počítá z let, která jsou finančně 
nejvýhodnější.  

3)  Bývalý voják z povolání s nárokem na výsluhový důchod nebo voják na čas přešel do civilního sektoru 
a je zaměstnancem nestátního sektoru. V tomto případě od prvního dne pracovního poměru, který následuje po 
propuštění ze služby, náleží výsluhový důchod (u vojáka z povolání) po dovršení věkové hranice pro odchod do 
starobního důchodu. Od prvního dne nároku na starobní důchod je bývalý voják zabezpečen výhodnějším 
důchodovým zabezpečením - buď pokračuje výplata výsluhového důchodu nebo důchodu, který plyne z 
pracovního poměru.  

 F/ PŘEKLENOVACÍ DŮCHOD 

Překlenovací důchod je vyplácen při stanovených důvodech služební neschopnosti ke službě 
jako důsledku sociální události nemoci či úrazu (mimo plnění služebních úkolů v bojové 
přípravě) až do dosažení věkové hranice pro přiznání důchodu. 

 G/ DŮCHOD PŘI SLUŽEBNÍCH NEHODÁCH 

Důchod při služebních nehodách je přiznán v případě sociální události úrazu a nemoci z 
povolání za poškození zdraví vzniklé při výkonu vojenské služby a počítá se podle platové 
stupnice hodností do vzniku nároku na důchod. 

 H/ JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ PŘI VZNIKU INVALIDITY  

Při ukončení služebního poměru z důvodu vzniku plné invalidity jako důsledku úrazu při 
plnění služebního úkolu obdrží poškozený jednorázovou částku ve výši 50 599 € (100 tis. 
DEM). Tato částka je identická pro všechny personální kategorie ozbrojených sil SRN.  

Vedle této částky obdrží poškozený jednorázové mimořádné odškodnění které je 
diferencováno služebním zařazením u ozbrojených sil následovně: 

 výkonní letci výsadkáři, průzkumníci, pyrotechnici  75 899 €  

 ostatní profese ozbrojených sil     50 599 €  
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CH/ JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH 

V případě úmrtí bez ohledu na příčinu (ve výkonu služby, mimo službu) náleží pozůstalým 
jednorázové odškodnění podle jejich vztahu k zemřelému v níže uvedených částkách: 

 vdova, vdovec       25 300 € 

 rodiče odkázaní na zemřelého      12 650 €  

 každé pozůstalé dítě       6 325 €  

V případě úmrtí z důvodu plnění služebních úkolů nebo nemoci z povolání obdrží 
pozůstalí jednorázové mimořádné odškodnění, které je diferencováno služebním zařazením 
zemřelého u ozbrojených sil a jejich vztahem k zemřelému následovně: 

 vdovy po letcích, výsadkářích, průzkumnících a pyrotechnicích  37 949 € 

 ostatní vdovy a vdovci       25 300 €  

 rodiče po letcích, výsadkářích, průzkumnících a pyrotechnicích  18 722 € 

 ostatní rodiče        12 650 €  

 každé nezaopatřené dítě po letcích, průzkumnících, výsadkářích a pyrotechnicích
         9 108 € 

 každé nezaopatřené dítě po ostatních vojenských profesí   6 072 €  

 I/ POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY 

Vdovám po vojácích z povolání náleží 60 % výsluhového důchodu, pozůstalým dětem po 12 
% výsluhového důchodu. 

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Valorizace výsluhových náležitostí se provádí pravidelně při valorizaci platů státních 
zaměstnanců. Empirické výzkumy potvrzují, že tempo růstu výsluhových náležitostí je 
zpravidla o 3 – 4 % nižší oproti valorizaci platových prostředků zaměstnanců státní správy. 

DAŇOVÁ POLITIKA VŮČI PŘÍJEMCŮM VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

S výjimkou přechodného příplatku, který je poskytován personální skupině vojákům na čas, 
nepodléhají výsluhové finanční náležitosti daňovému zatížení. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Ve Spolkové republice Německo je v působnosti ministerstva obrany dislokován odbor 
sociální péče. Tento odbor zabezpečuje pouze personální skupiny vojáků z povolání 
odchodným, důchodovými dávkami, náhradami při vzniku invalidity a úmrtí. Odbor sociální 
péče realizuje rovněž sociální služby pro starobní a invalidní důchodce (např. je zřizovatelem 
vojenských domovů důchodců, sanatorií apod..) Personální skupinu vojáků na čas plně 
zabezpečuje patřičnými sociálními dávkami vojenský útvar, kde končili služební poměr.  
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RAKOUSKO 

Vojáci z povolání a příslušníci policie jsou v Rakousku zařazeni do skupiny úředníků 
všeobecné správy (státních úředníků). Státním úředníkům vzniká nárok na starobní důchod, 
slouží-li v definitivní službě nejméně 10 let. Pro příslušníky ozbrojených složek je specifické, 
že po ukončení služebního poměru nepobírají jednorázové finanční výsluhové náležitosti - 
odchodné. Tato specifičnost vyplývá ze zcela odlišného systému důchodového zabezpečení, 
než jaký je typický u členů NATO. 

Důchod se vypočítává na základě započitatelného měsíčního příjmu a započitatelných 
služebních let, kdy 80 % započitatelného měsíčního příjmu vytváří základ důchodu. Za 
započitatelný měsíční důchod se považuje: 

 měsíční plat, 

 penzijně započitatelné příplatky dosažené úředníkem, vojákem z povolání, policistou 
v době odchodu do penze. 10 % těchto příjmů úředník odvádí na důchodové 
zabezpečení. Za 10 let služby je vypláceno 50 % důchodového základu a za každý 
další rok se důchod zvyšuje o 2 %. 

Důchod nesmí překročit důchodový základ. Věková hranice pro odchod do starobního 
důchodu činí pro muže i ženy 60 let (což znamená výhodnější postavení mužů v pozici 
státního / veřejného úředníka, resp. příslušníka ozbrojených složek oproti jiným oblastem 
ekonomické aktivity). Zároveň je ze zákona možné odejít o 5 let dříve do předčasného 
důchodu.  

ZABEZPEČENÍ PŘI VZNIKU INVALIDITY 

Při vniku invalidity z důvodu plnění služebních úkolů nebo z důvodu nemoci z povolání 
obdrží voják či policista nehodové pojištění, které se vyplácí až do doby zahájení (vzniku 
nároku) starobního důchodu. 

OSTATNÍ OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

Mezi ostatní oblasti sociálního zabezpečení při ukončení služebního poměru příslušníků 
ozbrojených složek patří: 

 doplňkový příplatek 

 zajišťovací příplatek 

 zvláštní příplatek 

 příplatek na domácnost 

 finanční vyrovnání. 

Doplňkový příplatek obdrží odcházející příslušník ozbrojených složek, který má nárok na 
důchod a nedosahuje minimální důchodové sazby. 

Zajišťovací příplatek činí pro vdovu po příslušníkovi ozbrojených složek, který měl nárok na 
důchod, 65 % jeho důchodu. 
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Zvláštní příplatek je vedle důchodu a zajišťovacího příplatku vyplácen čtvrtletně a činí 50 % 
měsíčního důchodu. Je obdobou čtvrtletního příplatku vojáka, policisty a státního úředníka v 
aktivní službě. 

Příplatek na domácnost obdrží důchodce ozbrojených složek a státní správy za předpokladu, 
že má závislou manželku (i bývalou) ve výši 170 ATS. 

Finanční vyrovnání obdrží příslušník ozbrojených sil, který ukončil službu bez nároku na 
důchod ve výši od 2 do 12 násobku měsíčního platu, diferencovaného celkovou délkou 
služebního poměru. Příslušník ozbrojených sil, který slouží u některé z kategorií s vyššími 
nároky (letci), má i nárok na finanční vyrovnání vyšší, a to až do výšky 36 platů.  

Za dobu služby vojáků na čas nevyplývá nárok na důchod pro krátkou dobu trvání závazku ke 
službě. 

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ PO DOVRŠENÍ VĚKOVÉ HRANICE NA ODCHOD DO DŮCHODU 

V případě, že voják ukončí služební poměr po 10 letech a přejde do pracovního poměru ke 
státní správě, se nárok na jeho starobní důchod zvyšuje za každý rok trvání ve státní správě o 
2 %.  

V případě, že voják po minimální odsloužené době přešel do pracovního poměru k civilnímu 
nestátnímu sektoru, na důchod plynoucí z definitivy nárok nezaniká. 

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Pro příslušníky ozbrojených složek nejsou stanovena žádná specifika. Valorizace se realizuje 
stejným způsobem jako u úředníků státní správy civilního sektoru. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VÝPLATY VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Pro příslušníky ozbrojených složek Rakouska není v působnosti ministerstva obrany vytvořen 
zvláštní úřad pro přiznání a výplatu dávek. Tuto činnost realizují civilní orgány sociálního 
zabezpečení stejným způsobem jako sociální skupiny civilních úředníků (veřejné) správy.  

 

SLOVENSKO 

Obdobně jako Česká republika zápolila během prvních 10 let po změnách politické orientace i 
Slovenská republika s legislativním problémem finančního zabezpečení výsluhových 
náležitostí po ukončení služebního poměru. Zásadní změna nastala v roce 1998, kdy byl 
schválen zákon č. 114/1998, o sociálním zabezpečení vojáků. Do této doby byly výstupní 
náležitosti řešeny na základě legislativních norem pro ozbrojené síly za období 
Československé federace. Sociální zabezpečení vojáků a policistů je nejnověji upraveno 
samostatným zákonem č. 328/2002 z května r. 2002. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Pro zabezpečení přiznání a výplaty výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek 
jsou v působnosti ministerstva obrany a ministerstva vnitra zřízeny úřady sociálních 
zabezpečení. Vojenský úřad sociálního zabezpečení přiznává a vyplácí veškeré výsluhové 
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náležitosti bývalým vojákům z povolání. Do roku 1999 se odchodné vyplácelo v místě útvaru, 
kde voják z povolání končil služební poměr. Stejná situace a organizace je v působnosti 
ministerstva vnitra, kde úřad sociálního zabezpečení přiznává a organizuje výplaty 
výsluhových náležitostí pro příslušníky Policie Slovenské republiky, některé bývalé 
příslušníky Federálního policejního sboru (v případě státního občanství Slovenské republiky) 
a příslušníků Bezpečnostní informační služby Slovenské republiky. 

DÁVKY VÝSLUHOVÉHO ZABEZPEČENÍ 

Výsluhové zabezpečení se vztahuje na profesionální vojáky, kteří vykonávají nebo 
vykonávali vojenskou službu v ozbrojených silách a kteří v důsledku specifického charakteru 
a dlouhodobého výkonu této služby ztratili kvalifikaci na jinou pracovní činnost nebo jim tato 
činnost byla omezena nebo se stali invalidními v důsledku nemoci nebo invalidity, vzniklých 
při výkonu vojenské služby nebo v souvislosti s ním. Stejně tak se výsluhové zabezpečení 
týká vojáků, kteří se po dobu výkonu vojenské služby v ozbrojených silách studiem či 
výcvikem připravovali na výkon profesionální služby v ozbrojených silách a stali se 
invalidními v důsledku nemoci nebo úrazu vzniklých při výkonu vojenské služby nebo v 
souvislosti s ním.  

Výše dávek výsluhového zabezpečení závisí na době služby a výši služebního příjmu u 
profesionálních vojáků, u těch, kteří se připravovali na výkon vojenské služby, závisí na výši 
příjmu, který by dostali bezprostředně po přijetí do služebního poměru profesionálního 
vojáka.  

Z výsluhového zabezpečení se poskytuje výsluhový příspěvek, odchodné, úmrtné, výsluhový 
důchod, invalidní výsluhový důchod, vdovský výsluhový důchod, vdovecký výsluhový 
důchod a sirotčí výsluhový důchod.  

Hlavní podstata reformního procesu spočívala v tom, že výsluhový důchod jako dávka 
trvalého celoživotního zabezpečení se poskytuje již od 15 let služby v ozbrojených sborech, 
místo dřívějších 20 roků. Nejvyšší výměra může dosáhnout 60 % posledního hrubého 
služebního příjmu před ukončením služebního poměru za předpokladu 30 let trvání 
služebního poměru. Na tento důchod má nárok i ten voják, který pobíral invalidní výsluhový 
důchod a doba jeho výkonu služby spolu s dobou pobírání invalidního výsluhového důchodu 
dosahuje nejméně 15 let.  

Na výsluhový příspěvek (dočasná dávka) má nárok profesionální voják propuštěný ze 
služebního poměru po dobu jednoho až tří let ode dne propuštění v závislosti na délce výkonu 
vojenské služby. Nejdéle se tento příspěvek poskytuje po dobu 3 let, pokud služba trvala 15-
20 let. Výše příspěvku činí 2% základu ročního služebního příjmu, ze kterého se vypočítávají 
i další dávky výsluhového zabezpečení, za každý skončený rok výkonu služby. 

Na odchodné (jednorázová dávka) má nárok profesionální voják ve stálém služebním 
poměru, propuštěný z tohoto poměru. Výška odchodného činí v podstatě roční služební plat, 
pokud voják vykonával službu nejméně jeden rok.  

Do soustavy dávek patří i po reformních změnách jednorázové finanční dávky při ukončení 
služebního poměru – odchodné a úmrtné, které bylo téměř plně zkopírováno z federální 
legislativy. Odchodné představuje následující výše: do 10 let je vyplácen 1 plat, při službě 
trvající 10 - 15 let 2 platy, 15 - 20 let 3 platy a při službě nad 20 let jsou to 4 platy. 
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Reformní proces je u odchodného stanoven pouze v rozdílu délky služby pro minimální 
hranicí ze 6 roků na 5 roků pro příslušníky Policie Slovenské republiky a Slovenské 
bezpečnostní informační služby.  

Úmrtné plní obdobné úkoly jako odchodné a vyplácí se: 

 pozůstalé manželce (manželovi) ve výši odchodného, které by voják z povolání 
obdržel při propuštění ze služebního poměru 

 nezaopatřeným dětem s nárokem na sirotčí důchod ve výši jednoho platu (bez ohledu 
na délku služby). 

Pokud je služební poměr profesionálního vojáka ve stálém služebním poměru ukončen smrtí 
nebo prohlášením za mrtvého, má pozůstalý manžel nárok na úmrtné (jednorázová dávka) ve 
výšce odchodného, na které by měl zemřelý nárok v době úmrtí. Každé pozůstalé dítě s 
nárokem na sirotčí výsluhový důchod nebo na obecný sirotčí důchod má nárok na úmrtné ve 
výši v podstatě ročního služebního platu zemřelého.  

Nárok na invalidní výsluhový důchod vzniká profesionálnímu vojáku, který se stal 
invalidním v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly při výkonu vojenské služby nebo v 
souvislosti s ním. Na invalidní výsluhový důchod má nárok i voják, který se studiem nebo 
výcvikem připravoval k výkonu profesionální služby v ozbrojených silách. Invalidní 
výsluhový důchod je plný nebo částečný, přičemž na plný důchod má nárok voják, jehož 
schopnost vykonávat průměrné civilní zaměstnání je snížena nejméně o 50%, v ostatních 
případech snížení této schopnosti má nárok na částečný invalidní výsluhový důchod.  

Za invaliditu se přitom považuje takový zdravotní stav, kdy voják v důsledku nemoci nebo 
úrazu vzniklých při výkonu vojenské služby nebo v souvislosti s ním není způsobilý 
vykonávat profesionální službu v ozbrojených silách a jeho schopnost vykonávat průměrné 
civilní zaměstnání je v důsledku uvedené nemoci nebo úrazu s přihlédnutím k době vykonané 
služby snížená nejméně o 20%.  

Na vdovský výsluhový důchod má nárok vdova po profesionálním vojákovi, který splnil ke 
dni smrti podmínku doby výkonu služby pro nárok na výsluhový důchod nebo zemřel v 
důsledku nemoci či úrazu vzniklých při výkonu vojenské služby nebo v souvislosti s ním, 
nebo byl přede dnem smrti příjemcem výsluhového důchodu nebo invalidního výsluhového 
důchodu. Výše tohoto důchodu činí 60% výsluhového důchodu nebo plného invalidního 
výsluhového důchodu, na který měl nebo by měl nárok voják v době smrti.  

Nárok na vdovský výsluhový důchod zaniká zásadně pouze uzavřením nového manželství, 
ledaže vdova žila se zemřelým méně než 10 let. V tomto případě se doba trvání nároku na 
vdovský důchod řídí obecnými předpisy o důchodovém zabezpečení. Nárok nevznikne, pokud 
byla vdova pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin namířený proti osobě nebo majetku 
zemřelé osoby. 

Vdovecký výsluhový důchod náleží vdovci po vojákyni, a to v podstatě za stejných 
podmínek a ve stejné výši, jako vdovský důchod. Stejně jako v případě vdovského důchodu 
nevznikne nárok, pokud byl vdovec pravomocně odsouzený za úmyslný trestný čin namířený 
proti osobě nebo majetku zemřelé osoby.  

Na sirotčí výsluhový důchod má nárok nezaopatřené dítě po profesionálním vojákovi, který 
splnil podmínky pro vznik nároku na výsluhový důchod nebo zemřel v důsledku nemoci či 
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úrazu při výkonu vojenské služby, či v souvislosti s ním nebo byl v den smrti příjemcem 
výsluhového důchodu nebo invalidního výsluhového důchodu. Výše důchodu činí 30% 
výsluhového nebo plného invalidního výsluhového důchodu, na který měl nebo by měl nárok 
voják v době smrti. Doba trvání nároku na sirotčí důchod se stanoví podle obecných předpisů 
o důchodovém zabezpečení. 

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ  

Valorizaci výsluhových náležitostí schvaluje Parlament Slovenské republiky. Podle zákona č. 
257/2001, který doplňoval zákon č. 114/1998, o sociálním zabezpečení vojáků, se výsluhové 
příspěvky a výsluhové důchody zvyšují s přihlédnutím na růst životních nákladů a 
s přihlédnutím na růst průměrného služebního příjmu profesionálního vojáka. Zvýšení 
výsluhových příspěvků a výsluhových důchodů nejpozději ode dne zvýšení důchodů 
vyplácených Sociální pojišťovnou stanovuje vždy zvláštní zákon.  

DAŇOVÁ POLITIKA VŮČI PŘÍJEMCŮM VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených složek se počítají z hrubého platu a žádná 
výsluhová náležitost nepodléhá daňovému zatížení. 

SOUBĚH SLUŽEBNÍHO DŮCHODU S CIVILNÍM 

Délka služby ve všech ozbrojených složkách státu se plně započítává do nároku na starobní 
důchod. V případě, že příslušník ozbrojených složek splnil minimální délku 15 let na přiznání 
výsluhového důchodu a odešel do pracovního poměru, při dovršení věkové hranice přo 
přiznání starobního důchodu se přizná částka pro něho výhodnější (prodloužení výplaty 
výsluhového příspěvku nebo přechod na starobní důchod), vyplácen je jen jeden důchod.  

 

USA 

V ozbrojených silách Spojených států amerických jsou za ozbrojené složky považovány níže 
uvedené federální a státní organizace: 

 Federální ozbrojené síly reprezentované armádou (pozemní síly, vzdušné síly, 
námořnictvo) v působnosti ministerstva obrany, 

 Federální vyšetřovací úřad ( FBI), 

 Ústřední zpravodajská služba (CIA), 

 Policejní sbory jednotlivých států. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DŮCHODOVÉHO A VÝSLUHOVÉHO ZABEZPEČENÍ 

Přestože standardy na zabezpečení výsluhových náležitostí příslušníků federálních 
ozbrojených složek jsou téměř identické, existuje diferencovanost v organizačním 
zabezpečení.  
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Tato diferencovanost vznikla v roce 1984 reformním procesem důchodového zabezpečení 
pracovníků federální státní správy. Za ozbrojené složky se tato reforma dotkla pouze 
příslušníků ozbrojených sil (pozemních, námořních a vzdušných) v působnosti ministerstva 
obrany. Do roku 1984 byly veškeré výstupní finanční náležitosti vypláceny z kapitoly státního 
rozpočtu ministerstva obrany, z rozpočtové položky nazvané „Důchodové zabezpečení“. Po 
roce 1984 byla organizační struktura ve výplatě sociálních dávek po ukončení služebního 
poměru následující: 

 V kapitole rozpočtu obrany se ponechalo vyplácení jednorázových sociálních dávek – 
odchodné (rozpočtové položky „Odchodné“),  

 výsluhové důchody byly převedeny mimo kapitolu státního rozpočtu ministerstva 
obrany do položky státního rozpočtu Důchodové zabezpečení vysloužilců a válečných 
veteránů, správu rozpočtové položky spravuje civilní státní úřad na federální úrovni. 

Provoz státního úřadu je financován ze státního rozpočtu federace. 

Komunikaci se státním úřadem realizuje z působnosti ministerstva obrany Odbor pro 
záležitosti vojenských vysloužilců a veteránů válek, který mimo tuto činnost zabezpečuje a 
zprostředkovává kompletní sociální služby pro zájmové sociálně potřebné vysloužilce, 
veterány válek a pozůstalých. Žádosti o výsluhové náležitosti předkládají pracovníci 
personálních služeb základu na Odbor pro záležitosti vojenských vysloužilců a veteránů 
válek, Odbor pro záležitosti vojenských vysloužilců ministerstva obrany předává žádost 
společně s personální dokumentací žadatele na státní úřad, který provádí patřičné analýzy, 
kalkulace a rozhodnutí o přiznání dávek. Žadatel může proti rozhodnutí podat odvolání 
prostřednictvím personálního důstojníka základu na Odbor pro záležitosti vojenských 
vysloužilců a veteránů válek. 

V působnosti FBI a CIA byla ponechána pravomoc pro přiznávání a výplatu veškerých 
výsluhových náležitostí i pozůstalostních dávek. Autonomii správy důchodového 
zabezpečení jak v působnosti FBI i CIA lze pravděpodobně opodstatnit přísným utajením 
příslušníků těchto úřadů.  

Zabezpečení provozu i výsluhových dávek policejních sborů jednotlivých států federace se 
připisuje na vrub rozpočtu guvernérů jednotlivých států federace.  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO A VÝSLUHOVÉHO ZABEZPEČENÍ 

Sociální zabezpečení příslušníků ozbrojených sil – armády (pozemní vzdušné a námořní síly),  
FBI a CIA je realizováno z federálního rozpočtu a standardy jsou až na nepatrné výjimky 
téměř identické. Sociální zabezpečení příslušníků policejních sborů jednotlivých států je 
realizováno z rozpočtu guvernéra státu, standardy jsou jiné než u federálních orgánů, ale 
téměř identické ve všech státech. 

Veškeré ozbrojené složky Spojených států amerických (federální a jednotlivých států 
federace) mají základní dvě formy finančního zabezpečení: 

 jednorázové finanční dávky při ukončení služebního poměru – odchodné (doba 
služby je u všech složek identická – minimální požadavek 5 let služby) a dávky na 
jednorázové zabezpečení pozůstalých po příslušnících ozbrojených složek  
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 opakující se finanční doživotní dávky po ukončení služby v ozbrojených složkách - 
výsluhový důchod za minimální délku 20 let služby, zabezpečení při vzniku invalidity 
– invalidní důchody a zabezpečení pozůstalých.  

ZÁKLAD PRO KALKULACI VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ  

Za základ pro kalkulaci jednorázových a opakujících se finančních náležitostí příslušníků 
federálních ozbrojených složek je považováno: 

 hrubý základní plat, jehož výše je závislá na dosažené hodnosti a počtu odsloužených 
let 

 délka služby v ozbrojených silách a ostatních ozbrojených složkách 

Základním dokumentem je Kariérní řád ozbrojených sil a ostatních ozbrojených složek.  

Pro výsluhové náležitosti je stanovena část platu příslušníka ozbrojených složek – základní 
plat, a to jeho hrubá výše. Tato část měsíčního platu je u všech ozbrojených složek federace.  

Kromě toho obsahuje měsíční plat ještě následující částky: 

 speciální příplatky (např. na bydlení a stravu), 

 zvláštní příspěvky a příplatky, jejichž cílem je finančně zvýhodnit a kompenzovat ztížené nebo rizikové 
podmínky služebního zařazení v ozbrojených složkách a celkově ohodnotit odbornost vybraných a 
požadovaných profesí pro ozbrojené složky (např.: příplatky pilotům, námořníkům, osádkám ponorek, 
lékařům, specialistům z oblastí jaderného, leteckého a kosmického výzkumu, rizikové a bojové 
příplatky, služba v zahraničí, nasazení ve válečném stavu apod.). (Ke konci roku 2002 veškeré 
ozbrojené složky a jejich součásti v USA identifikovaly na 200 těchto příplatků. ) 

Skupiny platu příslušníků ozbrojených složek - speciální příplatky, zvláštní příspěvky a 
příplatky se do výsluhových náležitostí nezapočítávají. 

VÝSLUHOVÉ NÁLEŽITOSTI OZBROJENÝCH SLOŽEK  

A. ODCHODNÉ  

Jedná se o jednorázovou finanční náležitost (identickou pro veškeré ozbrojené složky 
federace). 

Odchodné se vyplácí za minimální délku 5 let služby v ozbrojených silách. Výše odchodného 
je kalkulována podle vzorce:  

10 % ročního základního platu x počet let ve službě 

Striktně se přiznává pro jednotlivé hodnostní kategorie a podle celkové délky služebního 
poměru v ozbrojených silách. 

B. DÁVKY Z PERSONÁLNÍ POLITIKY REDUKCE POČETNÍCH STAVŮ OZBROJENÝCH SIL 

Po ukončení války v Perském zálivu vyhlásil Kongres Spojených států amerických plán 
redukce početních stavů ozbrojených sil. K celkovému utlumení finančních problémů 
vojenských profesionálů, kteří jsou nuceni z důvodu redukce početních stavů odejít ze služby 
ozbrojených sil, zřídilo ministerstvo obrany a Kongres tři druhy finančního vyrovnání. 
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Finanční náhrady jsou vypláceny plně na principech zásluhovosti. Hlavní důraz byl 
orientován na finanční náhrady, vyplácené za dobrovolný odchod ze služby. Hlavním cílem 
redukční politiky počtů ozbrojených sil v polovině 90. let bylo to, aby se plánovaná redukce 
realizovala především dobrovolnými odchody z činné služby. K nedobrovolnému odchodu 
mělo docházet pouze ve výjimečných případech. Počátkem roku 1992 byl zaveden finanční 
program pro vojenské profesionály, kteří z ozbrojených sil odejdou dobrovolně. Uvedený 
program se v praxi realizoval ve třech základních formách: 

 příplatek za dobrovolný odchod ze služby, 

 speciální příplatek za odchod z činné služby, 

 speciální příspěvek. 

Do poloviny roku 1992 se rozhodlo dobrovolně odejít ze služby 22,5 tisíc poddůstojníků 
(hodnostní skupiny desátníků a seržantů). Z tohoto počtu si 21 tisíc poddůstojníků vybralo 
jako formu náhrady příplatek za dobrovolný odchod z činné služby a 1,5 tisíc speciální 
příplatek za odchod z činné služby. Ke stejnému termínu se rozhodlo odejít 4,8 tisíc 
důstojníků, asi 2,8 tisíc si zvolilo příplatek za dobrovolný odchod z činné služby, 2 tisíce 
speciální příplatek za odchod z činné služby. Personální statistiky ozbrojených sil Spojených 
států amerických uvedly, že příplatky za dobrovolný odchod z činné služby ve velké míře 
pomáhají stimulovat plánované počty redukce početních stavů.  

Personální správa ozbrojených sil nabízela příplatek za dobrovolný odchod z činné služby 
vybraných vojenských hodností a profesí, především pak těm, kteří vstoupili do služby v 
posledních letech. Za každý rok, který vojenští profesionálové odsloužili v činné službě, jim 
náleží vyplácení příplatku za dobrovolný odchod z činné služby po dobu dvou let. Příplatek je 
vyplácen jedenkrát ročně. Jeho výše je vypočtena podle stanoveného vzorce: 

roční základní plat x 0,025 x počet let služby v ozbrojených silách 

Počet odsloužených let se zaokrouhluje k nejbližšímu měsíci. Zásadní podmínkou pro 
přiznání uvedeného příplatku bylo, že vojenský profesionál po celou dobu, kdy bude příplatek 
pobírat, bude zařazen v Organizované záloze nebo Národní gardě. Tomu, kdo uvedenou 
podmínku nesplní nebo odejde ze záloh, se vyplácení příplatku zastavuje. Pokud musí ze 
zařazení v záložních jednotkách odejít ze zdravotních důvodů, příplatek je mu i nadále 
vyplácen. V případě úmrtí příslušníka je příplatek vyplácen dědicům, které určuje každý 
příslušník ozbrojených sil.  

Na rozdíl od příplatku za dobrovolný odchod z činné služby je speciální příplatek za odchod 
vyplácen jednorázově. Jeho výše je vypočítávána podle stanoveného vzorce: 

roční základní plat x 0,15 x počet let služby 

Počet let služby je zaokrouhlován na celé měsíce. Pro vyplacení uvedeného příplatku se musí 
příjemce zavázat s minimální tříletým začleněním v Organizované záloze. Pokud tento 
závazek nesplní, je příjemce povinen vyplacený speciální příplatek vrátit. Výjimkou je 
neschopnost zařazení v Organizované záloze ze zdravotních důvodů.  

Speciální příspěvek je vyplácen vojenským profesionálům, kteří z důvodu redukce odcházejí 
nedobrovolně. V ozbrojených silách USA se objevil už roce 1990 (před hlavním redukčním 
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programem z roku 1992), avšak byl nejprve určen pro vybrané skupiny důstojníků a jejich 
počet byl přísně omezen. Od roku 1992 byl rozšířen okruh potenciálních příjemců i pro 
personální skupinu poddůstojníků a praporčíků a byl zvýšen celkový finanční limit přidělený 
na tyto účely. Jeho funkcí je ulehčit návrat do civilního života a poskytnout finanční 
prostředky na nejnutnější výdaje s tím spojené. Příjemci tohoto příplatku jsou vojenští 
profesionálové, kteří chtěli v činné službě zůstat, mají k tomu i patřičné odborné předpoklady, 
ale z důvodu redukce početní stavů musí odejít. Podmínkou pro přiznání uvedeného příplatku 
je minimálně 6 a maximálně 20 let odsloužených v ozbrojených silách. Speciální příspěvek 
nemůže být přiznán příslušníkům ozbrojených sil, kteří po odchodu z činné služby mají nárok 
na vojenský důchod a těm, kteří mají odslouženo méně než 6 let činné služby. Příspěvek je 
vypočítán podle vzorce: 

roční základní plat x 0,10 x počet let služby 

Příspěvek je vyplácen jednorázově, v den odchodu z činné služby. Příjemce musí souhlasit s 
podmínkou zařazení na tři roky do Organizované zálohy. 

C. VÝSLUHOVÝ SLUŽEBNÍ DŮCHOD (IDENTICKÉ PRO VŠECHNY FEDERÁLNÍ OZBROJENÉ 
SLOŽKY) 

Ve Spojených státech amerických mají na výsluhový služební důchod nárok po propuštění 
vojenští profesionálové a vysloužilci ostatních složek, kteří odsloužili minimálně 20 let v 
ozbrojených silách a to ve výši 50 % základního platu, za každý další rok se důchod zvyšuje 
o 2,5 % nejvýše však do maximální výše 75 % základního platu. Zároveň na důchodové 
zabezpečení mají nárok bývalí profesionálové, kteří byli propuštěni ze služebního poměru pro 
invaliditu, způsobenou s výkonem služby za předpokladu, že úroveň invalidity je vyšší než 30 
% ztráty práceschopnosti - způsobilosti k výkonu vojenské služby. Za této situace vojenský 
výsluhový důchod nahrazuje koncepci invalidního důchodu. 

D. PROGRAM PŘEDČASNÉHO ODCHODU DO DŮCHODU (POUZE U MINISTERSTVA OBRANY)  

Program předčasného odchodu do důchodu se stal integrální součástí organizačních změn 
ozbrojených sil a ve spojení s jinými programy měl napomoci realizovat proces redukční 
politiky personálu ozbrojených sil. Vybraní příslušníci ozbrojených sil, jejichž předčasný 
odchod byl schválen, obdrželi některé příspěvky, které náležely příslušníkům ozbrojených sil 
po 20 letech. Důchod jim však byl upraven podle aktuální hodnosti a výsluhy let tak, že bude 
snížen o 1 % za každý rok pod 20 let činné služby.  

Koncepce programu předčasného odchodu do důchodu pro zájemce z řad příslušníků 
ozbrojených sil má následující podmínky: 

 minimální délka služby 15 roků, 

 maximální délka služby 19 roků, 

 minimálně dosažená hodnost desátníka, 

 maximálně dosažená hodnost podplukovníka 

V návaznosti na události 11. září 2001 je velmi pravděpodobné, že od roku 2003 bude tato 
forma důchodového zabezpečení zrušena.  
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ZABEZPEČENÍ PŘI VZNIKU INVALIDITY V DŮSLEDKU PLNĚNÍ BOJOVÝCH A SLUŽEBNÍCH ÚKOLŮ 

Při vzniku invalidity v důsledku plnění bojových a služebních úkolů náleží jednorázové a 
opakující se finanční náležitosti: 

Jednorázová podpora činí celkovou výši základního ročního platu za poslední kalendářní 
rok před vznikem sociální události - invalidity.  

Opakujícími se důchodovými dávkami jsou bývalí příslušníci ozbrojených složek 
zabezpečeni stejným způsobem jako u výsluhového služebního důchodu za splnění níže 
uvedených předpokladů: 

1) byli propuštěni ze služebního poměru pro invaliditu způsobenou plněním 
služebních úkolů 

2) stupeň invalidity přesahuje 30 % ztráty práceschopnosti (způsobilosti k výkonu 
vojenské služby).  

POZŮSTALOSTNÍ DÁVKY 

Rodině zemřelého příslušníka ozbrojených složek náleží jednorázová finanční podpora ve 
výši ročního příjmu ze základního platu. 

Pozůstalé manželce / pozůstalému manželovi se přiznává doživotní finanční podpora. Ta se 
stanovuje tak, že se roční příjem za šest platově nejvýhodnějších let ve službě násobí počtem 
let činné služby a dělí stem. 

Pozůstalým dětem se stálá finanční podpora vypočítává tak, že se roční příjem zemřelého za 
šest platově nejvýhodnějších let dělí pěti a násobí počtem dětí. Tato podpora je jim vyplácena 
do věku 20 let za podmínky, že neuzavřely manželství. Pozůstalým dětem se proplácí i 
středoškolské a vysokoškolské studium včetně pojistného na zdravotní péči (dokud nemají 
zabezpečen vlastní finanční příjem z pracovní aktivity).  

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH SLUŽEBNÍCH DŮCHODŮ 

V ekonomickém a sociálním vědomí nejen příslušníků ozbrojených složek, ale i civilní 
veřejnosti jsou výsluhové náležitosti považované za integrální součást všestranného – 
komplexního zabezpečení zájmových personálních skupin, které zabezpečují 
obranyschopnost a bezpečnost federace. Finanční výsluhové náležitosti jsou podle 
sociologických výzkumů hlavním motivačním zdrojem pro vstup do služeb ozbrojených 
složek. Z tohoto důvodu Kongres Spojených států amerických uplatňuje i tuto filozofii 
strategického myšlení v oblasti valorizace výsluhových náležitostí. Zásadně se neaplikují 
příklady níže uvedených forem strategického myšlení ve valorizaci: 

 navýšení výsluhových náležitostí musí být přímo úměrné tempu růstu mezd, 

 navýšení je podmíněno tempem růstu penzí v civilním sektoru, 

 navýšení vychází z makroekonomického tempa inflačního růstu. 

Kongres volí zcela odlišnou strategii, která je determinovaná zejména zahraničně politickými 
událostmi, na které reaguje poptávka po službách ozbrojených složek. Od začátku 80. let 20. 
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století empirické výzkumy v oblasti sledování tempa růstu standardu výsluhových náležitostí 
(valorizace) plně potvrdily vyšší valorizační standard oproti penzijním formám v civilním 
sektoru. Tato politická strategie Kongresu USA se stává hlavně podpůrnou strategií pro 
aplikaci personálního marketingu v oblasti obranyschopnosti a bezpečnosti federace.  

VLIV VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ NA STAROBNÍ (CIVILNÍ) DŮCHOD  

Ve stáří je příslušníkům ozbrojených složek vyplácen beze změn výsluhový důchod za 
předpokladu minimální délky služby 20 let v ozbrojených složkách Spojených států 
amerických. Za předpokladu, že příslušník přejde z jedné ozbrojené složky ke druhé (např. z 
armády k CIA, délka služebních poměrů u ozbrojených složek se sčítá. V případě, že 
příslušník ozbrojených složek odešel ze služebního poměru za dobu kratší, než je požadováno 
na přiznání doživotního důchodu (do 20 let), léta odsloužená v ozbrojených složkách se 
započítávají, neboť příslušník po dobu služby odváděl ze svého služebního příjmu daň 
sociálního zabezpečení. 

DAŇOVÁ POLITIKA VŮČI PŘÍJEMCŮM VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU  

Z výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek Spojených států amerických 
podléhá pouze jednorázová finanční dávka „odchodné“ fiskální povinnosti. Výsluhový 
vojenský (služební) důchod fiskální povinnosti nepodléhá. 

Z odchodného odvádí propuštění příslušníci ozbrojených složek následující formy daní: 

 daň sociálního zabezpečení 

 daň z příjmu - federální daň 

 daň z příjmu - daně jednotlivých států federace. 

Daň sociálního zabezpečení je kalkulována procentuálně z výše odchodného. Od roku 1992 se 
odvádí 7,65 % platu na sociální zabezpečení (z toho je 1,45 % určeno na zdravotní péči v 
rámci sociálního programu Medicare, v rámci kterého všichni vojáci po odchodu jsou 
pojištěni na minimální výši 100 tisíc USD). Výše pojistného je tedy shodná se základním 
důchodovým pojištěním civilistů.  

Federální daň z příjmu příslušníků ozbrojených složek se počítá podle celkové výše 
odchodného. Výše zdanění odchodného se každý fiskální rok mění. Daňová politika vůči 
příslušníkům ozbrojených složek je v podstatě srovnatelná se zaměstnanci civilní sféry 
státní správy. Rozdíly jsou vypočítávány na základě indexu zaměstnaneckých nákladů. 

Daň z příjmu u jednotlivých států příslušníků federálních ozbrojených složek je 
diferencovaná. Od roku 2000 začal u některých států federace proces postupné redukce až po 
úplné zrušení (ke konci roku 2001 8 států daň pro příslušníky ozbrojených složek plně 
zrušilo). 
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VELKÁ BRITÁNIE 

Kalkulace výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek je založena na měsíčním 
služebním příjmu, který obsahuje níže uvedené složky: 

 základní služné, jehož výše závisí na dosaženém stupni hodnosti a výsluze let 

 systém zvláštních příplatků podle odbornosti ozbrojených složek 

 systém denních příplatků (pouze u příslušníků armády) 

 systém pobídkových příplatků za odsloužená léta a závazek k dalšímu setrvání ve 
službě. 

Výsluhové náležitosti se kalkulují pouze ze součtu složek základního služného a systému 
zvláštních příplatků podle odbornosti ozbrojených složek.  

Při ukončení služby v ozbrojených složkách náleží níže uvedené jednorázové a opakující se 
finanční náležitosti: 

 plný důchod určený pro personální skupiny důstojníků, generálů a admirálů (armáda i 
policie), 

 částečný důchod určený pro personální skupinu poddůstojníků armády a seržanty 
policie, 

 finanční rekompenzace z personální redukce počtů (pouze u armády). 

Jednorázová výsluhová náležitost odchodné se vyplácí za minimální délku služby 8 let v 
ozbrojených silách ve výši 5 hrubých platů, maximální výše odchodného činí 16 měsíčních 
platů při 22 a více letech služby.  

Ve Velké Británii odcházejí pracovníci v civilním sektoru do důchodu ve věku 60 let a jejich 
důchod činí maximálně 80 % platu. Vojáci z povolání však odcházejí z činné služby v 
průměru o 5 let dříve a vojenské důchody jsou v průměru o 5 % vyšší než srovnatelné 
důchody v civilním sektoru. Věková hranice pro odchod vojáků a policistů do plného 
důchodu je 55 let. Personální skupina výkonných letců, výsadkářů a speciálních průzkumných 
jednotek odchází ve věku 52 let, personální skupina generálů pozemních sil odchází ve věku 
60 let. Generálové vzdušných sil a admirálů námořních sil odchází ve věku 60 let.  

Jestliže vojenský profesionál (důstojnické hodnosti) odchází do důchodu po odsloužení 
stanovené doby, pak nárok na důchod získává po 16 letech služby (u policistů po 15 letech) a 
plný důchod získává po 34 letech služby (policisté po 32 letech). Plný důstojnický nebo 
generálský důchod představuje minimální výši 48,5 % platu, který obdržel na poslední 
funkci před ukončením služebního poměru. Personální skupina poddůstojníků armády může 
obdržet částečný důchod po 12 letech služby a plný důchod po 22 letech služby. Podle 
vyjádření námořnictva (HM Navy) je i důchod částečný „velmi štědrý“. 

V britských ozbrojených složkách jsou každý rok vyhlašovány takzvané programy 
redukčních limitů. Vojenští profesionálové, kterých se redukce týká obdrží určitou 
kompenzaci, jejíž výše je stanovena parlamentem. V průměru se jedná o tříměsíční náhradu 
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vyplácenou po dobu jednoho roku po odchodu z ozbrojených sil. Celkově však tato částka 
nesmí celkově překročit 18 měsíčních platů s tím, že tato částka je osvobozena od daní.  

ZABEZPEČENÍ V PŘÍPADĚ VZNIKU INVALIDITY 

V případě vzniku invalidity jako důsledku úrazu ve službě náleží poškozenému bez ohledu na 
celkovou délku služby invalidní důchod, který se rovná součtu složek základního služného a 
systému zvláštních příplatků podle odbornosti ozbrojených složek a je vyplácen do věkové 
hranice pro odchod do důchodu podle personálních skupin ozbrojených složek. V době 
dovršení věkové hranice na důchod se složky invalidního důchodu transformují na částky, 
které by náležely podle dosažené hodnosti při vzniku invalidity. 

ZABEZPEČENÍ POZŮSTALÝCH  

Při úmrtí příslušníka ozbrojených složek v důsledku plnění služebních povinností náleží 
pozůstalým systém jednorázového odškodnění, které není ovlivněno délkou služby v 
ozbrojených složkách, ale počtem závislých rodinných příslušníků. Jednorázové odškodnění 
pozůstalých je následující: 

 manželka   3 výše hrubých platů 

 každé dítě do 17 let  2 hrubé platy. 

Za hrubé platy se považuje základní plat a systém zvláštních příplatků, které náležely 
příslušníkovi ozbrojených složek před služebním úrazem s následkem smrti. 

Opakujícími se dávkami a zabezpečení pozůstalých po příslušníkovi ozbrojených složek je 
zajištění výplaty výše základního platu a systému zvláštních příplatku podle kariérních řádů 
ozbrojených složek, přičemž se přiznává valorizace a celkové plánované postupy v hodnosti, 
které mohl příslušník ozbrojených složek podle dosaženého stupně vzdělání získat. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SYSTÉMU FINAČNÍHO VÝSLUHOVÉHO ZABEZPEČENÍ  

Zajištění výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek přiznávají ve Velké Británii 
určené odbory silových resortů. Při ministerstvu obrany zabezpečuje příslušníky ozbrojených 
sil Odbor pro sociální záležitosti. Tento odbor mimo přiznávání a výplatu sociálních dávek 
vysloužilcům a pozůstalým zabezpečuje služby sociálního poradenství po ukončení služby a 
zabezpečuje rovněž rekvalifikační programy. 

VALORIZACE VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ  

Valorizace výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek je identická s valorizací 
jejich služebních příjmů, přičemž valorizační tempo růstu je u výsluhových náležitostí v 
průměru o 2 -3 % nižší oproti valorizaci služebních platů.  

DAŇOVÁ POLITIKA VŮČI PŘÍJEMCŮM VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ 

Žádné výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených složek nepodléhají daňovému zatížení. 
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ZÁVĚR 

Historická opodstatněnost rozdílů ve správě důchodových systémů i v nárocích, které 
některým vybraným skupinám poskytovaly, tkvěla především v zajištění loajality, v uznání 
výlučnosti povolání, případně ve zohlednění nebezpečnosti povolání či ve společenském 
konsenzu, že daná práce má značný společenský význam. Tato teze se pak především dotýká 
speciálních systémů důchodového pojištění určených státním úředníkům a příslušníkům 
ozbrojených sil. Systémy sociálního zabezpečení těchto dvou cílových skupin jsou též 
nejstarší.  

V zemích, které si zachovaly speciální systém pro státní zaměstnance, do značné míry platí 
princip pojetí starobního důchodu jako odloženého platu. Princip výsluhovosti je zde 
zachováván mj. i tím, že dávky zpravidla vycházejí z posledních mezd před odchodem do 
důchodu, čímž samotným se již náhradová míra dostává vysoko nad základní systém pro 
ostatní populaci.  
Princip výsluhovosti ve schématech pro státní úředníky 
 Pojetí Výše důchodu Min.doba „služby“ 

Věk 
Příspěvky 

 
Belgie Odložený plat Výpočet z posledních 5 

let 
Věk nižší než v základním 
schématu 

Zaměstnanec přispívá na 
pozůstalostní důchody, 
zaměstnavatel nic, případně 
každoročně stanovené 
příspěvky 

Francie Odlišnost 
místních a 
státních úředníků 

1) fondový princip 
2) z posl. 6 měsíců 

1) fondový princip 
2) průběžné financované 
Věk nižší než v zákl.sch. 

Zaměstnavatel i 
zaměstnanec přispívají 

Itálie Výhodnější postavení oproti zaměstnancům, podporován princip výsluhovosti  
Maďarsko V rámci všeobecného schématu 2 zvýhodnění:  

1) odlučné v 1. roce po ukončení služby důchodem 
2) možnost předčasného odchodu do důchodu 
1) pro úředníky s definitivou uznána alimentační povinnost státu 
2) pro ostatní státní úředníky platné základní schéma, které je doplňováno nadstavbou (2.pilíř) 

s cílem vyrovnat podmínky s úředníky s definitivou 

Německo 

 1) dávkově definované 
schéma s náhrad. 
poměrem 75% po 40 
letech (=max) 
2) základem je poslední 
plat za 2 roky včetně 
příplatků 

 
Minimum doby trvání 
služby je 5 let 
Věk shodný se základním 
schématem, lze prodloužit 
až do 68 let 

1) Financováno z daní, 
zaměstnanci neplatí 
příspěvky 
 
2) do doplňkového systému 
příspěvky obou 

Rakousko Výrazná podpora 
loajality státního 
úředníka 

80%, maximum 
náhradového poměru 
100% posledního měs. 
platu 

15 let služby, věk nižší Zaměstnanec neplatí 
příspěvky, zaměstnavatel 
ano 
Reforma 

Slovensko Není zvýhodnění státních úředníků 
USA Pokrytí pod stejným zákonem jako ostatní zaměstnanci i OSVČ, jen jiná část zákona 

Veškeré odvody a odsloužené doby se započítávají a poměrně zohlední, věk stejný jako v zákl.sch. 
Odlišnosti nastávají v nadstavbách – v zaměstnavatelských schématech, které fungují i ve státní správě 

Velká Británie Účast v základním schématu shodná se soukromými zaměstnanci. Rovněž věk a odvody příspěvků.  
Nadstavba obdobná nadstavbě pro soukromé zaměstnance vázané na příjem (odvedené příspěvky). 
Rozdíl v náhradovém poměru z tohoto schématu: dvojnásobný. (SERPS nabízel 20-25%, zde lze 
dosáhnout 50%). Navíc důchod vypočten z posledního měsíčního platu. Nárok po 2 letech služby. 
Nárok na odchodné 
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Obdobné, avšak ještě výhodnější rovnice výpočtu a nižší důchodový věk se týkají 
výsluhového (starobního) důchodu příslušníků ozbrojených složek.  

Zatímco komunistický režim výlučnost státní služby neuznával a zrušil zvýhodněné postavení 
v důchodovém systému, oddělené schéma pro ozbrojené složky bylo zachováno i v těchto 
zemích. Důvodem existence speciálních systémů důchodového pojištění příslušníků 
ozbrojených složek ve všech zemích našeho výběru (s výjimkou jedné) je jednak komplexní 
pojetí sociálního zabezpečení, kdy důchodové pojištění je jen jednou z přesně zapadajících 
součástí celku, též je to však i ochrana a utajení jmen příslušníků zvláštních složek policie i 
armády. 

V prostoru NATO a Evropské unie existují dvě základní formy organizace sociálního 
zabezpečení příslušníků ozbrojených sil: 

 typická evropská (úřady sociálního zabezpečení ozbrojených složek dislokované v 
působnosti ministerstva obrany a úřady sociálního zabezpečení ministerstva vnitra) 

 Spojených států amerických (mimo ozbrojené složky). 

Rakousko, které je neutrálním státem, tuto neutralitu vyjadřuje i zcela jiným uspořádáním 
důchodového pojištění ozbrojených složek. V této zemi s dlouhou tradicí státní služby mají 
postavení státních úředníků nejen civilní zaměstnanci, ale i příslušníci armády a policie. 
Postavení policistů jako státních zaměstnanců je ostatně uplatňováno v řadě dalších zemí 
(kromě Rakouska i v Belgii, Francii či Německu). Podmínky jejich důchodového pojištění 
pak bývají výhodnější či se odlišuje důchodový věk od civilních státních zaměstnanců. 
Výsluhový důchod příslušníků ozbrojených složek 
 Podmínky výsluhového důchodu Souběh nároků Valorizace – 

odlišnost od 
civilního důchodu 

Belgie Plný d. 77 % posledního příjmu po 35 
letech (oproti 61 % maximu pro státní 
úředníky v 67 letech života). Min. 
odsloužená doba 10 let pro částečný 
důchod. 

Zápočet doby u armády, nárok na vyšší 
z důchodů. 

Stanoví parlament 
podle tempa růstu 
příjmů 

Francie  * Lze kombinovat vojenský a starobní d., 
pokud nesplněna min. doba pro voj., pak 
poměrný voj. navýšen o starobní 
z pracovního poměru.  

Shodné s civilním 

Itálie Částečný d. po 15 letech ve výši 38 %, 
plný důstojnický po 25 letech 47 %, 
generálský po 34 letech 65 % platu v posl. 
roce. 

Částečný se stává součástí starobního. * 

Maďarsko Po 25 letech 65 %, po 37 letech 
náhradová míra 83 % posledního platu. 

K výplatě výhodnější z důchodů. Podle růstu důchodů 
v civilním sektoru 

Německo Vojenští profesionálové po 10 letech 35 
%, maximum 75 % posledního služebního 
platu vč. příplatků (po 35 letech služby). 

Doba vojáků na čas započtena do 
starobního důchodu jako státní služba. 
Při souběhu buď započtena doba (práce 
ve státním sektoru) nebo okamžitá výplata 
výsluhového a výběr z výhodnějších při 
penzionování. 

Spolu se státními 
zaměstnanci 

Rakousko Minimum 10 let, výše 80 %. Důchod ze 2 zdrojů, pokud přechod do 
soukromé sféry. Jinak postavení vojáků a 
policistů jako státních úředníků. 

Shodné se státními 
zaměstnanci 
 

Slovensko Maximum 60 % posledního hrubého 
příjmu po 30 letech, min. 15 let služby. 

*  
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USA Výsluhový d. po 20 letech u jakékoli 
ozbroj. složky 50 %, maximum 75 % 
základního platu.  
Odvolání je uvnitř ozbrojených složek. 

Pokud odslouženo méně, pak zápočet 
doby do civilního starobního d.   

Vyšší než civilní sféra 

Velká 
Británie 

Nárok po 16 letech, plný po 34 letech pro 
generály v min. výši 48,5 % posledního 
platu. 

* V nižším tempu, ale 
shodným způsobem 
jako mzdy 

* nepodařilo se zjistit 

Osoby samostatně výdělečně činné byly (na rozdíl od různě pojímaných státních či 
soukromých zaměstnanců) historicky považovány za osoby, kterým živnost zajistí dostatečné 
prostředky i pro stáří. Povinná účast OSVČ v systémech důchodového pojištění nicméně 
v sobě obsahuje významnou myšlenku solidarity obyvatel. Již zpráva z výzkumného projektu 
„Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, …“3 hovoří 
o tom, že se obecným trendem stávají univerzální pojišťovací schémata. V některých zemích 
není nicméně možné jednotné schéma zavést vzhledem k silným neformálním sektorům trhu 
práce – zemědělští pracovníci, „městští“ samostatně výdělečně činní a ostatní zapojení v 
neformálním výdělečném sektoru. V těchto případech je poměrně složité sledovat výdělky, 
které tvoří základ pro odvody do systému.  

V zemích našeho výběru mají OSVČ zpravidla shodné postavení (pokrytí, nároky, povinnosti, 
důchodový věk i nositele pojištění) jako ostatní populace. OSVČ začaly mít povinnost být 
pojištěny v základních systémech. Co se týče povinnosti účastnit se důchodového pojištění, 
pak ve všech námi sledovaných zemích je pojištění osob samostatně výdělečně činných  
povinné (minimálně je povinnost uvalena od určité hranice výdělků, aby na druhé straně 
povinnost pojištění nepůsobila demotivačně na trhu práce). Zvláštnosti, které můžeme 
vysledovat, vyplývají ze zvláštností podnikání. Kupříkladu v zemi, kde je pro pozůstalou 
osobu možné převzít živnost po zemřelém, je výplata pozůstalostního důchodu zahájena až 
v případě, že k převzetí nedojde. Stále si zachovávají jisté výlučné postavení zemědělci – kteří 
ho však mají především proto, že byli tradičně nejchudší sociální skupinou. Výše příspěvků, 
které odvádějí, se ve většině případů rovná celkovým odvodům za zaměstnance. 
Srovnání existence, podmínek a správy speciálních systémů důchodového pojištění se systémem základním 
 OSVČ Státní úředníci 
 Podmínky, příspěvky, přezkum, 

možnost souběhu s výdělkem 
Správa, zákonné 
zakotvení 

Podmínky, 
přezkum, 
možnost 
souběhu s 
výdělkem 

Správa, zákonné 
zakotvení 

Belgie Podmínky stejné.  
Příspěvky z čistého příjmu, paušál + dál 
snižující se procento podle příjmové 
kategorie, strop 
Souběh se stropem 

Oddělená  
 

Výhodnější  
Souběh se 
stropem 

Oddělená  
Zvláštní zákon 

Francie Podmínky stejné starobní, odlišnosti u 
ostatních důchodů. 
Příspěvky z hrubého příjmu, jako za 
zaměstnance, strop, odlišnost 
zemědělců. 

Oddělená, 
roztříštěná 
Zákon shodný 

Výhodnější  Oddělená  
Zákon zvláštní 

Itálie  
(reformy 
k odstranění 
roztříštěnosti) 

Podmínky podobné. 
Pojistné bylo výrazně nižší, zvyšuje se. 
Cílový stav stále pod příspěvky za 
zaměstnance. Strop.  
Souběh na min. úrovni 

Stejná, pod 
administrátorem 
základního systému 
oddělené schéma.  

Výhodnější  Oddělená 

                                                 
3 VÚPSV – William M. Mercer, Praha, 2001, mj. na www.vupsv.cz  



 

   89

Maďarsko Podmínky stejné.  Stejná  
Zákon shodný 

Nepatrně 
výhodnější 
Odv. místní soud 

Stejná  

Německo Podmínky podobné. 
Odvody i strop jako za zaměstnance. 
Souběh možný, odstupňováno dle 
výdělku 

Oddělená, 
zastřešeno Hlavním 
svazem 
Zákon shodný 

Výrazně 
výhodnější 

Oddělená, 
zastřešeno Hlavním 
svazem  
Ústava upravuje 
postavení 

Rakousko 
(Probíhají 
reformy) 

Podmínky podobné. Rozdílné sazby, 
v zásadě pojistné nižší, strop. Platba po 
dosažení min.příjmu. 

Oddělená, 
zastřešeno Hlavním 
svazem 
Zákony rozdílné 

Výrazně 
výhodnější 

Oddělená, 
zastřešeno Hlavním 
svazem 

Slovensko Podmínky stejné.  Stejná  
Zákon shodný 

Stejné  Stejná  
Zákon shodný 

USA Podmínky stejné. Stejná  
Zákon shodný 

Podobné  
4 úrovně 
odvolání až soud 

Může být odlišná 
Zákon shodný, 
odlišné části 

Velká Británie Základ stejný, nadstavby se část. 
sbližují. Pojistné v jednotné výši, nad 
určité výdělky % odvod ze zisku se 
stropem. 

Stejná  
Zákon shodný 

Základ shodný, 
nadstavba 
výhodnější 
Odvolání k soudu 
či ombudsman 

Odlišná  
Zvláštní zákony 

Hypotézou, se kterou jsme k mezinárodnímu srovnání speciálních systémů důchodového 
pojištění přistupovali bylo, že odlišnosti v zacházení s různými skupinami pojištěnců se 
stírají. 

Tato hypotéza platí v prvé řadě pro osoby samostatně výdělečně činné. Jako v jiných 
systémech sociálního zabezpečení, i v systémech důchodového pojištění je značná citlivost na 
změny podmínek, které by mohly vést k omezení nároků, na které byla (část) populace 
zvyklá. Pomineme-li ozbrojené sbory, kde existuje řada důvodů pro zvláštní nároky i 
oddělenou správu, dochází ve schématech pro státní úředníky v několika zemích s tradiční 
podporou loajality státního zaměstnance a s uplatňováním alimentačních principů ke 
zpřísňování nároků. Toto zpřísňování je ovšem velmi pozvolné, takže rozhodně nebude mít 
v nejbližších letech vliv na náklady systémů. 

Řada zemí se snaží početně omezovat státní zaměstnance, úředníky. Vedle toho, že do úřadů 
zavádí nové manažerské principy řízení namísto tradičních hierarchických postupů, též 
dochází k nákupu řady služeb. Státní či místní správa již neposkytuje veřejné služby sama, ale 
sjednává k tomu účelu soukromé subjekty. Ačkoli stabilita a kontinuita úřadů má samozřejmě 
své opodstatnění, výrazná podpora výsluhovosti a přiznání alimentační povinnosti státu svým 
„vysloužilým“ úředníkům na druhou stranu pozbývá nutnosti právě i z důvodů nových 
principů uplatňovaných ve veřejné správě. 

Důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných je v ČR v několika posledních 
letech předmětem diskusí, jelikož OSVČ odvádějí v průměru nižší pojistné (vykazují nižší 
vyměřovací základ) než zaměstnanci. Mezinárodní organizace práce navrhuje4 jako nejlepší 
pokrytí osob mimo zaměstnání (tedy včetně OSVČ) základním systémem. OSVČ ale budou 
mít možnost výběru výše příjmu, z kterého budou příspěvky odvádět. ILO uvádí strukturu se 
dvěma složkami: první povinná zajišťuje základní jednotnou penzi, druhá část poskytne 
definovanou dávku dle výše výdělku (DB) a bude povinná pouze pro zaměstnance formálního 

                                                 
4 Viz „Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systémů důchodového pojištění, …“. VÚPSV – 
William M. Mercer, Praha, 2001.  
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sektoru a případně pro vysokopříjmové OSVČ. Tento systém funguje ve Velké Británii a není 
žádným předmětem úvah o reformě či předmětem sporů. Druhou možností úpravy stávajících 
systémů je zavedení principu definovaných příspěvků (DC) k přímému provázání příspěvků a 
dávek. Není-li toto zajištěno, systém postrádá prvek motivace pro účast samostatně 
výdělečných, kteří své finanční zdroje raději užijí jinak. Lze říci, že DC systém je účinný, 
jasný, nicméně vyžadující značné reformy systémů důchodového pojištění, které by se dotkly 
celé populace. Velmi pravděpodobně by zavádění zmíněného principu bylo zdlouhavé, zda-li 
vůbec uskutečnitelné. Do jisté míry je to však řešitelné zavedením principu pomyslně 
definovaných příspěvků (NDC), kde přechod není tak citelný (resp. viditelný). Až poslední 
možností zapojení OSVČ v důchodovém systému je vytvoření samostatných speciálních 
schémat: mohou být vytvořena zvláštní veřejná schémata nebo společný podpůrný systém pro 
profesní skupiny či spolky. 

Můžeme uzavřít tvrzením, že postkomunistické země mají kromě dlouhé řady negativních 
dědictví i jedno pozitivní. To tkví v jednotném systému důchodového pojištění pro populaci 
s výjimkou ozbrojených sborů.  
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