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Abstrakt 
 

Předkládaná studie navazuje na původní výzkum VÚPSV „Analýza 
nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci“. Sociální 
zabezpečení je považováno za kombinaci principu pojištění a solidarity. Princip 
pojištění (ekvivalence) se odráží ve vztahu mezi pojistným a dávkou. Princip solidarity 
- kterým se tento vztah porušuje – je v důchodovém systému vyjádřen mimo jiné 
zápočtem náhradních dob pojištění. Ty se týkají období, po které nebylo placeno 
pojistné, avšak přesto se berou v úvahu při stanovení důchodových nároků. Studie se 
věnuje srovnání náhradních dob pojištění ve vybraných evropských zemích a přináší 
přehled základních, státem spravovaných pilířů. Základními zdroji informací byli 
zejména národní legislativa v daných státech, informace ze srovnávacích tabulek 
MISSOC, informace ze stránek příslušných nositelů pojištění a provedené doplňkové 
šetření s národními experty. Studie přináší přehled dostupných informací o těchto 
dobách ve vybraných evropských státech a doporučuje řešení pro  reformu českého 
důchodového systému. Přináší přehled trendů v této oblasti ve vybraných evropských 
zemích. Zároveň též přináší srovnání dostupných statistických informací mezi ČR a 
vybranými evropskými zeměmi. 
 
Klíčová slova: důchodový systém, nepříspěvkové doby, mezinárodní srovnání, 
základní (první) pilíř důchodového systému 
 

 
 

This study is linked to a previous RILSA study involving an analysis of non-
contributory periods in the Czech Republic and recommendations for improved record-
keeping. Social security is based on a combination of both the principles of 
equivalence and of solidarity. The principle of equivalence is expressed in terms of the 
relationship between insurance paid and the benefit obtained. The principle of 
solidarity with regard to the pension system is expressed in several ways, including 
non-contributory periods. A non-contributory period consists of a period of time in 
which pension entitlements are funded without contributions being paid by the 
individual. The study focuses on an international comparison of non-contributory 
periods in selected European countries and also provides a summary of first pillar 
pension schemes. 

The study is based on questionnaires completed by national experts (MISSOCs 
correspondents), an analysis of basic relevant legislation and on information obtained 
from pension institutions in the countries surveyed. The study provides a summary of 
the ways in which the countries concerned deal with non-contributory periods and puts 
forward recommendations for Czech pension reform. It also provides a survey of 
current trends in restricting the consideration of non-contributory periods. The study 
provides a comparison of statistical information from the Czech Republic and selected 
European countries. 
 
 
Key words: pension system, non-contributory periods, international comparison, first 
pillar pension schemes 
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Úvod 
 

Předkládaná studie navazuje na původní výzkum VÚPSV „Analýza 
nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci“. Hlavním 
cílem této studie je přinést přehled dostupných informací o těchto dobách ve 
vybraných evropských státech, a tím pomoci nastínit možná směřování při reformě 
českého důchodového systému. Základními zdroji informací byly zejména národní 
legislativa v daných státech, informace ze srovnávacích tabulek MISSOC, informace ze 
stránek příslušných nositelů pojištění a provedené doplňkové šetření s národními 
experty (dotazník viz příloha). Vzhledem k odlišnostem evropských důchodových 
systémů je chápání nepříspěvkových dob v každém systému poněkud jiné, což činí 
srovnání obtížnějším. Studie se zabývá fungováním důchodových systémů jednotlivých 
vybraných evropských zemí, zejména jejich prvního (státního) pilíře, ke kterému se 
nepříspěvkové doby vztahují. Všechna data a stav systémů je uváděn k 1.1.2006, 
není-li uvedeno jinak. Popis důchodových systémů rozhodně není vyčerpávající (ani si 
takové ambice nekladl), avšak pro potřeby zpracovávaného tématu dostatečný. 
Případné zájemce o podrobnosti o fungování jednotlivých důchodových systémů bych 
odkázal na studie publikované ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí,1 kde je 
tato problematika dostatečně podrobně probrána.  

                                                 
1  Výzkumné studie uvedené v literatuře, např. Vylítová a kol. (2001); Vostatek a kol. (2002); Holub, 

Pollnerová (2003); Holub, Pollnerová (2004); Pollnerová, Holub, Šlapák (2005); Pollnerová, Holub, 
Šlapák, Suchomelová, Myšáková, Lukavcová, Zikmundová (2006); Holub (2007) v elektronické podobě 
dostupné na www.vupsv.cz  
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1. Typologie vybraných zemí  
 

Vybrané země můžeme rozdělit z hlediska původních celkových systémů 
sociálního zabezpečení, a to na země s Bismarckovým neboli korporativním přístupem, 
Beveridgeův - reziduální model a do třetice je to skandinávský - institucionálně 
redistributivní typ. Další faktor, který ovlivňuje rozdělení zemí ve výběru, je celková 
transformace, která zavádí nový pojem do tradiční typologie států. Podle toho tedy 
vedle zemí rozdělených podle původního přístupu stavíme skupinu tranzitivních zemí. 
Rozdělení výběru zemí použitých pro mezinárodní komparaci pak vypadá takto: 

• země s Bismarckovým modelem sociálního zabezpečení: s typickými představiteli: 
Německo, Rakousko 

• země s Beveridgeovým modelem sociálního zabezpečení: s typickými představiteli: 
Velká Británie, Irsko 

• země skandinávského typu: s typickým představiteli: Dánsko, Norsko  

• země s povinným fondově financovaným schématem v rámci prvního pilíře 
s typickým představiteli: Slovensko, Maďarsko 

• země s NDC schématem: s typickými představiteli: Švédsko a Polsko 

 

Ve výběru zemí lze vysledovat odlišnosti vyplývající z historického vývoje a 
zakotvení jednotlivých systémů, které mají dopady mj. na podíl náhrady předchozí 
mzdy důchodovou dávkou. Tradičně liberální země s reziduálním systémem sociálního 
zabezpečení, které pokrývá veškeré obyvatelstvo na minimální úrovni, vydávají 
poměrně malý podíl svého HDP na důchody. Poměr důchodu ke mzdě se pak pohybuje 
na poměrně nízké úrovni (40 %). Je pochopitelné, že v těchto zemích mají daleko 
větší místo a váhu zaměstnanecká schémata. Například Švýcarsko je jedna z mála 
zemí s povinným zaměstnaneckým schématem pod druhým pilířem důchodového 
zabezpečení. Na druhé straně, tradiční korporativní systémy (např. Rakouska) 
nahrazovaly předchozí mzdu až z 90 % - velmi vysoký podíl, zároveň velmi nákladný 
systém. Někde uprostřed pak nacházíme kupř. Německo s náhradou ve výši 50-75 %. 
V této skupině zemí však velmi často s rostoucím platem klesá náhradní podíl důchodu 
vůči mzdě (Pollnerová, Holub, Šlapák, Suchomelová, Myšáková, Lukavcová, 
Zikmundová, 2006). 

  Skutečně pečlivá komparace ukazuje, že rozdíly jsou tak veliké, že jakákoli 
generalizace výsledků v různých státech je nesprávná. Vedle faktorů již uvedených 
mají navíc na výsledky implementace nového systému rovněž podstatný vliv takové 
faktory, jako je počet obyvatel, hospodářská úroveň, zaměstnanost, investiční 
možnosti, ochrana soukromého vlastnictví a politická stabilita země. Avšak tato 
mezinárodní komparace je velmi užitečná, neboť nám může pomoci najít inspiraci v 
možných směrech řešení dané problematiky tak, jak ji upravují jednotlivé evropské 
země. 
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2. První pilíř důchodových systémů a náhradní 
doby pojištění 

 

Pro účely mezinárodní komparace v této studii jsem vybrané evropské země 
seřadil do následujících skupin. Země jsou seřazeny dle podobnosti uspořádání jejich 
důchodových systémů. 

• země s Bismarckovým modelem sociálního zabezpečení: Německo, Rakousko, 
Lucembursko, Belgie, Slovinsko, Španělsko, Portugalsko + modifikovaný 
Bismarckův typ: Francie, Řecko 

• Švýcarsko jako zástupce kombinovaného typu důchodového zabezpečení, kde se 
vyskytují jak rysy Beveridgeova tak Bismarckova typu 

• země s Beveridgeovým modelem sociálního zabezpečení: Velká Británie, Irsko, 
Litva 

• země skandinávského typu: Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Norsko 

• země s povinným fondovým schématem v rámci prvního pilíře: Estonsko, 
Slovensko, Maďarsko 

• země s NDC schématem: Švédsko, Polsko, Lotyšsko, Itálie 

 

2.1 Německo 
 

Německý systém starobního zabezpečení je třípilířový, kdy první pilíř je 
představován zákonným důchodovým pojištěním, schématem důchodového pojištění 
pro státní zaměstnance a schématem důchodového pojištění pro zemědělce. Druhý 
pilíř představuje podnikové zabezpečení a třetí pilíř je starobní zabezpečení na 
soukromé bázi. 

První pilíř důchodového systému v Německu je založen na sociálním pojištění, 
průběžně financovaném příspěvky a daněmi. Systém sociálního pojištění v Německu je 
povinný pro všechny zaměstnance a pro určité skupiny OSVČ. Dobrovolná účast je 
možná. Minimální dobou pojištění, po které vznikne nárok na dávku ze systému, je 5 
let. Statutární věková hranice pro odchod do důchodu je v Německu stanovena na 65 
let, s možností odchodu do předčasného důchodu od 63 let (60 pro zdravotně 
postižené). Předčasné důchody jsou kráceny. Dávka důchodu je závislá na objemu 
příjmů, ze kterých bylo placeno pojistné, a na době pojištění.  

Pojistné je stanoveno procentem z příjmů a je placeno napůl zaměstnavatelem 
a zaměstnancem. Aktuální sazba pojistného je 19,5 % z příjmů. Pojistné je ohraničeno 
maximálním vyměřovacím základem. Systém důchodového pojištění v Německu je 
částečně financován též státními dotacemi, které závisí na vývoji hrubých mezd a 
příspěvkové sazby. Dále jsou financovány některé uznávané náhradní doby pojištění 
(výchova dětí), které jsou dopláceny paušálními platbami. Celkové státní dotace 
pokrývají zhruba 32 % celkových výdajů důchodového systému a jsou financovány 
z daní. 
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Náhradní doby brané v úvahu v německém důchodovém systému se dělí na 
čtyři skupiny:  

• „započitatelné doby“ (Anrechnungszeiten), 

• „náhradní doby“ (Ersatzzeiten), 

• „doby brané v úvahu“ (Berücksichtigungszeiten), 

• „připočitatelné doby“ (Zurechnungszeiten).  

Do tzv. započitatelných dob patří období: pobírání nemocenské z důvodů 
nemoci či rehabilitace, doba nezaměstnanosti, doba pobírání důchodu, doba vzdělání 
od 17 let věku. Do skupiny náhradních dob se řadí doby získané před rokem 1992, 
doba služby ve válce nebo vazba z politických důvodů a jako doba braná v úvahu je 
posuzována péče o dítě do věku 10 let. 

 

2.2 Rakousko 
 

Rakousko má třípilířový systém starobního zabezpečení, kdy první pilíř je 
povinný průběžně financovaný a státem řízený systém sociálního pojištění, druhý pilíř 
je představován zaměstnaneckými schématy a třetí je tvořen soukromým (životním) 
pojištěním. 

V prvním pilíři je uplatňován koncept povinného sociálního (důchodového) 
pojištění. Pojištění je povinné pro všechny zaměstnance. Nárok na důchod je dán 
minimální dobou pojištění, která je závislá na věku pojištěnce. Nárok na standardní 
(plný) důchod vzniká po 45 letech pojištění. Statutární věková hranice odchodu do 
důchodu je 65 let pro muže a 60 pro ženy (od roku 2024 se bude hranice pro ženy 
postupně zvyšovat až na 65 v roce 2033). Je umožněn odchod do předčasného 
důchodu v 62 letech obecně a v 60 letech pro osoby těžce pracující. Předčasný důchod 
je krácen. Důchod závisí na příjmu, době pojištění a věku odchodu do důchodu. Není 
stanoven minimální důchod, ale když důchod nedosahuje výše stanovené státem (v 
roce 2006 690 € pro samostatně žijící osobu a 1 056 € pro manžele) je vyplácen 
kompenzační příplatek. Důchodový systém je financován příspěvky zaměstnance, 
zaměstnavatele a z daní. Příspěvky jsou placeny ve výši 22,8 % ze mzdy, z čehož 
10,25 % hradí zaměstnanec a 10,55 % zaměstnavatel. Stát se na financování podílí 
krytím deficitu, úhradou kompenzačních příplatků a platbou za náhradní doby 
pojištění. 

Náhradní doby pojištění, za které je od 1.1.2005 hrazeno pojistné z veřejných 
rozpočtů: 

• doba výchovy dětí, v rozsahu max. 4 roky na dítě, 5 let v případě vícečetného 
porodu, 

• doba povinné vojenské služby nebo podobné služby, 

• doba pobírání dávek na mateřské dovolené, 

• doba pobírání nemocenských dávek, 

• doba pobírání dávek v nezaměstnanosti. 
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2.3 Lucembursko 
 

Důchodový systém v Lucembursku je postaven na třech pilířích, ale druhé dva 
pilíře jsou ve skutečnosti, vzhledem k povaze a dostatečnosti dávek z pilíře 
základního, jen málo využívané. Druhý pilíř představuje dobrovolné zaměstnanecké 
kolektivní připojištění a třetí pilíř jsou daňově zvýhodněné investice do finančních 
instrumentů zabezpečení ve stáří. První pilíř důchodového systému Lucemburska je 
založen na systému sociálního pojištění, povinného pro aktivní populaci (zaměstnance 
a OSVČ). Dávkou systému je důchod složený ze dvou částí, plošné „flat rate“ dávky a 
dávky závislé na výdělku. Podmínkou nároku je získání minimálně 10 let pojištění. Pro 
získání nároku na plný důchod je nutno dosáhnout doby pojištění 40 let. Statutární 
věková hranice odchodu do důchodu je 65 let pro muže i ženy. Je umožněn odchod do 
předčasného důchodu, v 60 letech pod podmínku doby pojištění včetně náhradních 
dob ve výši 40 let či v 57 letech pod podmínkou doby pojištění ve výši 40 let. Plošná 
dávka důchodu je podmíněna pouze dobou účasti, u druhé části důchodu se navíc 
přihlíží k výdělkům. Plošná dávka může být maximálně 353 € měsíčně při době 
pojištění 40 let (jinak za každý rok 1/40). Je stanovena minimální (1 503 €) a 
maximální (7 517 €) hranice pro placení příspěvků a při výpočtu druhé části důchodu. 
Existuje minimální důchod (1 353 €), který činí při splnění doby pojištění 40 let 90 % 
z minimálního vyměřovacího základu a maximální důchod (6 256 €) ve výši 5/6 
z maximálního vyměřovacího základu. Stát se dále podílí na úhradě 50 % mzdových 
a administrativních nákladů na systém.  

Důchodový systém je financován z příspěvků (zaměstnavatelů a zaměstnanců) 
a daní. Celková sazba je stanovena na 24 % vyměřovacího základu (mzdy), z níž 
každý z výše zmíněných subjektů hradí stejný díl (8%). 

 

Náhradní doby pojištění brané v úvahu jsou: 

• doby výchovy dětí, 

• doby vzdělání ve věku 18 -27 let, 

• doby péče o závislou osobu, 

• doby péče pobírání invalidního důchodu 

• a další doby. 

 

2.4 Belgie 
 

Belgie má třípilířové důchodové zabezpečení. První pilíř, státem zabezpečený 
zahrnuje zákonné schéma pracovníků v zaměstnaneckém poměru, zákonné schéma 
samostatně výdělečně činných pracovníků a zákonné schéma veřejného sektoru. 
Druhý pilíř představuje doplňkový důchod zahrnující dva typy systémů: za prvé 
skupinová pojištění a za druhé instituce zabezpečení (dříve nazývané penzijní fondy). 
Z druhého pilíře jsou poskytovány doplňkové důchody pro pracovníky, OSVČ a 
úředníky ve veřejných podnicích. Třetí pilíř je založen na individuálním zabezpečení 
formou životního pojištění a penzijního spoření. 

První pilíř je povinný, průběžně financovaný systém sociálního pojištění 
financovaný hlavně příspěvky, který pokrývá aktivní populaci (zaměstnance a OSVČ). 
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Belgický systém neumožňuje dobrovolné pojištění. Poskytuje důchody, které jsou 
závislé na výši výdělku a na výši zaplacených příspěvků a době placení příspěvků a 
zároveň na rodinné situaci. Nárok na plný důchod vzniká po 45 letech pracovní 
kariéry, není stanovena minimální doba pojištění a statutární důchodový věk je 65 let 
(pro ženy je potřeba pro získání plného důchodu 44 let pracovní kariéry a důchodový 
věk je pro ně 64 let, avšak od roku 2009 to bude 45 a 65 let). Systém umožňuje 
předčasný odchod do důchodu ve věku 60 let, po odpracování minimálně 35 let. 
Důchod je závislý na objemu výdělků, době pojištění a rodinném statutu a pohlaví.  

Financování belgického důchodového systému je součástí tzv. globální sociální 
správy, kde jsou použity zdroje: globální příspěvky, státní dotace, alternativní zdroje 
(DPH). Základní (globální) příspěvek je stanoven ve výši 37,84 % hrubé mzdy a je 
rozdělen mezi zaměstnavatele a zaměstnance takto: 24,77 % zaměstnavatel a 
13,07 % zaměstnanec (z toho na důchodové pojištění jde 16,36 % v rozčlenění na 
7,50 % zaměstnanec a 8,86 % zaměstnavatel). Dále zaměstnavatel platí příspěvek ve 
výši 7,48 % hrubé mzdy nazývaný „wage moderation“ příspěvek. Je stanoven strop 
pro vyměřovací základ, ze kterého jsou příspěvky placené (pro rok 2006 to bylo 
44 081 € za rok). V případě potřeby je deficit systému doplácen ze státního rozpočtu. 

Za podmínky splnění zákonných podmínek jsou brány v úvahu určité doby 
profesní neaktivity (náhradní doby pojištění). Jsou to:  

• doba evidované nezaměstnanosti,  

• doby pobírání předčasného důchodu poskytnutého na základě kolektivní smlouvy, 

• doby invalidity a nemoci, 

• mateřská dovolená,  

• vojenská služba,  

• uznané stávky, preventivní vazba,  

• uznaná doba studia (doba studia po dosažení 20 let věku, v maximálním rozsahu 
deseti let, po zaplacení části pojistného připadajícího na zaměstnance za tuto dobu 
- o tuto dobu studia se musí žádat u nositele pojištění). 

 

2.5 Slovinsko 
 

Slovinský důchodový systém je postaven na třech pilířích. První, průběžně 
financovaný pilíř důchodového zabezpečení ve Slovinsku obstarává stát. Jedná se o 
systém povinného sociálního pojištění financovaného příspěvky. Druhý pilíř tvoří 
dobrovolná dodatečná schémata zaměstnaneckého připojištění, která jsou pro osoby 
pracující v obzvláště těžkých podmínkách či zdraví ohrožujících podmínkách povinná. 
Existuje i pilíř třetí, dobrovolný na bázi daňově zvýhodněného soukromého pojištění. 
Pojištění v prvním pilíři je povinné pro aktivní populaci (zaměstnance, OSVČ a 
farmáře). Nárok na dávku vznikne po 15 letech pojištění. Nárok na plný důchod vzniká 
v 65 letech pro muže a v 63 letech pro ženy při době pojištění 15 let, v 63 letech pro 
muže a 61 letech pro ženy při dosažení doby pojištění 20 let. Statutární věková 
hranice odchodu do důchodu se zvyšuje tak, aby v roce 2008 byla 61 let pro ženy a 
v roce 2009 63 let pro muže. Předčasný důchod obecně neexistuje. Jsou povoleny 
výjimky, odchod do důchodu v 58 letech, při získané době pojištění 40 let pro muže a 
38 let pro ženy. Důchodová dávka je závislá na době pojištění, předchozích výdělcích, 
na pohlaví a na věku odchodu do důchodu (před či po dosažení plného důchodového 
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věku). Je stanoven minimální důchod, ve výši 35 % minimálního vyměřovacího 
základu. 

Financování systému je zabezpečeno příspěvky stanovenými procentem 
z hrubé mzdy. Na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se platí 24,35 %, z čehož 
15,5 % hradí zaměstnanec a 8,85 % zaměstnavatel. Farmáři platí 15,5 %. Stát se 
podílí na financování důchodů určitých skupin osob a na financování minimálního 
důchodu. Také dorovnává případný deficit systému. 

Jestliže již nejsou obsaženy v hodnocených dobách, následující doby se též 
berou v úvahu jako doby pojištění (náhradní doby pojištění): 

• studium VŠ (včetně postgraduálního), 

• základní vojenská služba, 

• výcvik pro pomocné policejní složky, 

• doby registrované nezaměstnanosti, 

• doba péče o dítě se považuje za pojistné období, pro výpočet důchodu se 
procentuální část důchodu zvedá o 1,5 % za každý úplný rok doby péče o dítě. 

 

2.6 Španělsko 
 

Španělsko má třípilířový systém důchodového zabezpečení. První pilíř je 
představován povinným, průběžně financovaným systémem pojištění, druhý 
dobrovolnými zaměstnaneckými schématy a třetí individuálním pojištěním. 

Povinný systém sociálního pojištění pokrývá všechny zaměstnance a poskytuje 
důchodové dávky odvozené z předchozích výdělků. Pojištěni musí být všichni 
zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr. Podmínkou nároku dávky je placení 
příspěvků do systému minimálně 15 let, přičemž příspěvky musí být placeny 
minimálně 2 roky před odchodem do důchodu. Pro nárok na „plný důchod“ je potřeba 
35 let pojištění. Statutární věková hranice odchodu do důchodu je stanovena na 65 let 
pro muže i ženy. Systém umožňuje, při splnění stanovených podmínek, předčasný 
odchod do důchodu v 61 letech a předčasný důchod je krácen. Důchodová dávka 
závisí na počtu let přispívání do systému a na výši mzdy, ze které byly příspěvky 
placeny. V úvahu se bere posledních 15 let před odchodem do důchodu. Je stanoven 
maximální možný důchod, pro rok 2006 to bylo 2 233 € měsíčně. Minimální důchod je 
stanoven ve výši 467 € měsíčně pro samostatnou osobu ve věku nad 65 let a 566 € 
měsíčně pro osobu ve věku nad 65 let se závislým partnerem. Pro osoby mladší 65 let 
žijící samostatně je to 435 € a pro osoby mladší 65 let žijící se závislým partnerem je 
to 529 € měsíčně.  

Systém je financován placením příspěvků zaměstnavatelem a zaměstnancem. 
Pojistné je vybíráno společně s příspěvky na nemocenské pojištění. Procentní sazba 
činí 28,3 % hrubé mzdy, ze kterých je 23,6 % hrazeno zaměstnavatelem a 4,7 % 
zaměstnancem. Jsou stanoveny stropy maximálního pojistného pro každou kategorii 
zaměstnanců (celkem jich je 11). Pro kategorii, kam spadá nejvíce zaměstnanců, byl 
měsíční strop pojistného stanoven na 2 898 €. Stát se podílí na úhradě nákladů na 
minimální důchody a náhradní doby pojištění. 

Jako náhradní doba pojištění je uznáván první rok rodičovské dovolené při 
výchově dítěte mladšího tří let. 
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2.7 Portugalsko  
 

Třípilířový portugalský systém se skládá ze všeobecného schématu průběžně 
financovaného povinného sociálního zabezpečení a schématu sociální ochrany státních 
zaměstnanců (první pilíř), dobrovolných zaměstnaneckých doplňkových schémat na 
úrovni podniků (druhý pilíř) a z daňově zvýhodněného individuálního pojištění (třetí 
pilíř). 

V Portugalsku je v prvním pilíři uplatněno schéma povinného pojištění. Povinné 
je pro aktivní populaci (zaměstnance, OSVČ). Minimální doba pro získání dávky je 15 
let pojištění (v každém roce musí být minimálně 120 registrovaných dní placení 
pojistného). Plný důchod náleží pojištěnci po dosažení 40 let pojištění. Statutární 
věková hranice odchodu do důchodu je 65 let pro muže i ženy. Je umožněn předčasný 
odchod do důchodu pro určité skupiny osob. Za prvé pro těžce, či ve zdraví škodlivých 
podmínkách pracující osoby od 55 let věku. Dále pro nezaměstnané od věku 60 let či 
ve věku 55 let, za podmínky minimální doby pojištění 20 let. Předčasný důchod je 
krácen. Důchod závisí na počtu let placení pojistného a průměrných výdělcích během 
doby pojištění. Minimální důchod je dle formule výpočtu 30 % průměrných měsíčních 
výdělků, avšak tato částka nesmí být nižší než 223 € měsíčně při získané době 
pojištění do 15 let. Pro ty, kteří získali dobu pojištění vyšší než 15 let, je minimální 
důchod roven procentní části minimální mzdy snížené o příspěvek na sociální pojištění 
zaměstnance (11 %). Procentní část závisí na době pojištění, pro nárok na 100 % 
minimální mzdy stačí 31 let pojištění. Financování je zajištěno placením příspěvků na 
všeobecné sociální pojištění ve výši 34,25 % hrubé mzdy, kdy jsou příspěvky 
rozděleny mezi zaměstnavatele (23,25 %) a zaměstnance (11 %). Stát se částečně 
podílí na úhradě minimálního důchodu a náhradních dob pojištění. 

 

Náhradní doby pojištění brané v úvahu: 

• doby nemoci, 

• doba mateřství, 

• doba péče o dítě, 

• doba nezaměstnanosti, 

• doba základní vojenské služby, 

• doba vykonávání funkce porotce u soudu, 

• doba strávená v odboji, 

• kompenzace za pracovní rizika. 

 

2.8 Francie 
 

Francie má třípilířový systém důchodového zabezpečení. První pilíř je tvořen 
státním základním důchodovým systémem, druhý doplňkovými zaměstnaneckými 
systémy a třetí dobrovolným schématem (daňově zvýhodněné životní pojištění). 

Ve Francii se v prvním pilíři uplatňuje systém základního povinného pojištění - 
všeobecné schéma pro zaměstnance - založeného na platbě příspěvků a poskytujícího 
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důchod v závislosti na výši příspěvků a době přispívání a povinných doplňkových 
pojištění - zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro management. Systémem je pokryta 
veškerá aktivní populace. Statutární věk odchodu do důchodu je stanoven na 60 let 
v základním systému a na 65 let v doplňkových systémech. Při obdržení tzv. plného 
důchodu ze základního systému v 60 letech je možnost obdržet důchod z doplňkových 
systémů také v 60 letech. Na plný důchod vznikne nárok po 40 letech pojištění nebo 
po dosažení věku 65 let. Předčasný odchod do důchodu je umožněn v 56 letech těm, 
jejichž pracovní kariéra započala ve 14 letech a splnili další podmínky představující 
dobu pojištění a dobu placení příspěvků. Od 55 let je umožněno odejít do předčasného 
důchodu osobám s vážným stupněm invalidity, které splnily podmínku minimální doby 
pojištění a minimální doby přispívání. Důchod ze základního systému závisí na době 
pojištění (vzhledem k požadované době pro tzv. plný důchod - při dosažení menšího 
počtu let se důchod krátí a při získání více let pojištění se důchod nezvyšuje) a výši 
ročního průměrného příjmu (pro který je stanovena maximální výše: pro rok 2006 to 
bylo 31 068 € ročně). V úvahu se bere 25 nejlepších let výdělků. V doplňkových 
schématech závisí důchod na věku a době pojištění, když je vypočítáván přepočtem 
pomocí tzv. důchodových bodů. V základním systému je stanoven minimální důchod 
na 6 761 € ročně v roce 2006 pro osoby, které dosáhly potřebné doby pojištění. 
Maximální důchod v základním systému je stanoven na 15 538 € v roce 2006. 

Základní i doplňkový systém je průběžně financován z příspěvků zaměstnanců, 
zaměstnavatelů a daní. Příspěvky se platí ve výši 14,95 % vyměřovacího základu, 
z čehož 6,65 % připadá na zaměstnance a 8,3 % na zaměstnavatele. Strop je 
stanoven na 2 589 € měsíčně. Do doplňkového systému pro zaměstnance je odváděno 
pojistné dle výše výdělku: 7,5 % základní (3 % zaměstnanec a 4,5 % zaměstnavatel) 
+ další 2 % (0,8 % zaměstnanec a 1,2 % zaměstnavatel). Z částky mezi 2. a 4. 
redukční hranicí se platí 2,2 % (0,9 % zaměstnanec a 1,3 % zaměstnavatel) pro 
osoby ve věku 60-65 let. Pro manažerské schéma se platí 20,3 % (7,7 % 
zaměstnanec a 12,6 % zaměstnavatel).  

 

Náhradní doby pojištění, které jsou brány v úvahu v základním systému:  

• doba pobírání nemocenských dávek, dávek v mateřství, dávek poskytovaných při 
pracovním úrazu, dávek invalidního důchodu a doby rehabilitace související 
s povoláním, 

• doba pobírání dávek v nezaměstnanosti, či maximálně jeden rok při 
nezaměstnanosti bez nároku na dávku, 

• základní vojenská či jí podobná služba, 

• péče o dítě pro matky, za každé dítě jsou jí formou bonusu přičteny 2 roky 
pojištění, další 2 roky mohou být přičteny za péči o těžce postižené dítě, 

• doba rodičovské dovolené v maximálním rozsahu 3 let, 

• doba, ve které nezaměstnaný veterán z války v severní Africe pobírá „příspěvek 
pro přípravu na stáří“, 

• doba předčasného důchodu, při splnění zákonem stanovených podmínek. 

 

Náhradní doby pojištění, které jsou brány v úvahu v doplňkových systémech: 
doba pobírání nemocenských dávek, dávek v mateřství, dávek při pracovním úrazu, 
dávek invalidního důchodu, dávek v nezaměstnanosti, dávek předčasného důchodu a 
určité doby strávené ve válce. 
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2.9 Řecko 
 

Řecko má povinný průběžně financovaný pilíř založený na sociálním pojištění, 
druhý pilíř založený zaměstnaneckých schématech poskytujících dodatkový důchod a 
třetí pilíř založený na dobrovolném životním pojištění. V Řecku je povinný základní 
systém založený na sociálním pojištění, kdy jsou placeny příspěvky procentem ze 
mzdy. Tento systém se vztahuje na všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném 
poměru. Nárok na důchod vzniká po 15 letech pojištění (pro osoby pojištěné před 
1.1.1993) nebo po 4 500 dnech pracovního poměru, za které bylo placené pojistné 
(pro osoby pojištěné po 1.1.1993). Při dosažení 35 let pojištění nebo 10 500 
pracovních dní je nárok na maximální důchod ve výši 80 % příjmů, z nichž bylo 
placeno pojistné. Statutární věková hranice pro odchod do důchodu je stanovena na 
65 let pro všechny (ženy pojištěné před 1.1.1993 mají statutární věk odchodu do 
důchodu stanovený na 60 let). Systém umožňuje předčasné důchody, obecně pro 
muže od 60 a pro ženy od 55 let, za splnění určitých zákonem stanovených podmínek 
(minimální doba pojištění atd.), předčasné důchody jsou kráceny. Důchodová dávka 
závisí na výši výdělku (za posledních pět let), ze kterého bylo placeno pojistné, a na 
době pojištění. Je stanoven minimální důchod, a to ve výši 70 % minimální mzdy 
ženatého dělníka, stanovené dle Všeobecné kolektivní smlouvy z roku 2002. Tato 
mzda je nadále každoročně upravována. Minimální důchod pro rok 2006 je 436 €. Je 
také stanoven maximální důchod, a to ve výši 2 233 € pro rok 2006.  

Financování důchodového systému je v Řecku závislé na době, od kdy je osoba 
pojištěna. Pro osoby pojištěné do 1.1.1993 je plátcem pojistného zaměstnavatel 
společně se zaměstnancem, a to ve výši 20 % z výdělku (6,67 % platí zaměstnanec a 
13,33 % zaměstnavatel). Pro osoby pojištěné po 1.1.1993 platí to samé a navíc přibyl 
ještě jako třetí participující subjekt financování stát, který přispívá ročními dotacemi 
nositelům pojištění ve výši jednoho procenta ročního HDP (rozděleného mezi všechny 
systémy sociálního pojištění). Je stanoven strop pro základ, ze kterého jsou příspěvky 
placeny, opět rozlišen dle doby, kdy bylo pojištění zahájeno, a to 2 141 € měsíčně pro 
pojištěné před 1.1.1993 a 4 881 € pro pojištěné od 1.1.1993. Stát se dále podílí na 
financování pravidelnými ročními dotacemi do systému z rozpočtu. 

 

Mezi náhradní doby pojištění brané v úvahu patří v Řecku následující:  

• pro pojištěné ženy jsou brány v úvahu doby pojištění za každé narozené dítě po 
roce 2003 a to následovně - první dítě 1 rok, druhé dítě 1,5 roku a třetí dítě 2 roky 
(maximálně se započte za všechny narozené děti 4,5 roku),  

• doba pobírání invalidního důchodu, 

• doba pobírání dávek podpory v nezaměstnanosti, 

• doba pobírání nemocenských dávek (maximálně do výše 200 dnů pro každou 
dávku v posledních 10 letech předcházejících odchodu do důchodu) , 

• doba strávená v odboji za druhé světové války. 

 

Existuje možnost dobrovolně si doplatit doby vojenské služby, studia a 
rodičovské dovolené. 
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2.10  Švýcarsko 
 

Švýcarsko je klasickým představitelem vícepilířového zabezpečení ve stáří, kdy 
první pilíř tvoří povinný průběžně financovaný systém pojištění, druhý pilíř 
zaměstnanecká schémata (zčásti povinná) a třetí pilíř je dobrovolný. Pozornost bude 
dále zaměřena na první pilíř, uvažující náhradní doby pojištění. První pilíř je povinný 
pro všechny osoby žijící nebo pracující na území Švýcarska. Podmínkou nároku na 
dávku z prvního pilíře je získání minimálně jednoho roku pojištění. Statutární věková 
hranice odchodu do důchodu je stanovena odlišně pro muže 65 let a pro ženy 64 let. 
Je umožněn odchod do předčasného důchodu, buď o jeden či dva roky, předčasný 
důchod je potom krácen. Dávka z prvního pilíře závisí na době pojištění a na 
průměrných ročních příjmech. Minimální důchod je stanoven pro rok 2006 na 692 €, 
maximální na 1 384 €. Financování prvního pilíře je zabezpečeno příspěvky placenými 
procentní výměrou (8,4 %) z hrubé mzdy. Příspěvky jsou placeny rovným dílem 
zaměstnancem a zaměstnavatelem. Lidé bez pracovních příjmů platí roční pojistné ve 
výši 227 € - 5 407 € v závislosti na jejich sociálních podmínkách. Na financování se 
podílí i stát, a to úhradou 20 % ročních výdajů (16,36 % konfederace a 3,64 % 
kantony), dále pak použitím části DPH na starobní a pozůstalostní důchody. Dalším 
zdrojem systému důchodového pojištění jsou příjmy z daní uvalených na herny. 

Nepříspěvkové doby jsou ve Švýcarsku chápány jako bonusy navyšující základ 
pro výpočet důchodu. Přiznané bonusy zohledňují doby výchovy dětí (max. do 16 let) 
a doby poskytování péče potřebné osobě.  

 

2.11  Velká Británie 
 

Systém důchodového zabezpečení je ve Velké Británii třípiliřový, kdy první 
povinný pilíř je spravován státem, druhý dobrovolný je spravován zaměstnavateli a 
třetí je určen především těm, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit 
zaměstnaneckých schémat. Pozornost bude opět zaměřena na první, státem 
spravovaný pilíř. Státní systém se skládá ze dvou složek, a to základního státního 
důchodu, poskytujícího „flat rate“ dávku, a doplňkového státního důchodu, kde je výše 
důchodu vztažená k výdělkům. Další součástí je „Pension Credit“ - zajišťuje minimální 
příjem pro osoby ve věku 60 a více let - plní institut minimálního důchodu. Schéma 
základního důchodu je povinné pro ekonomicky aktivní populaci (zaměstnance a 
OSVČ), doplňkové schéma bylo zavedeno v roce 1978 a od té doby je povinné pro 
všechny zaměstnance. V roce 2002 prošlo reformou s cílem zabezpečit lépe nízko a 
středně příjmové skupiny obyvatel. Nárok na dávku ze základního státního systému 
vzniká po 11 letech placení příspěvků. Podmínkou pro získání důchodu ze státního 
doplňkového systému jsou příjmy vyšší než stanovený limit (lower earnings limit) 
alespoň po dobu jednoho roku nebo péče (po stejnou dobu) o dítě či jinou závislou 
osobu a oprávnění k pobírání příspěvku na domácí péči (HRP) a/nebo být příjemcem 
invalidních dávek. Nárok na plný důchod státního základního systému vzniká pro muže 
po 44 letech pojištění, pro ženy po 39 letech pojištění. Statutární věková hranice 
odchodu do důchodu je stanovena na 65 let pro muže a 60 let pro ženy (s tím, že se 
postupně bude zvyšovat v období 2010-2020 také na 65 let). Předčasný odchod do 
důchodu není umožněn. Výše základního státního důchodu závisí na počtu let 
přispívání do systému, výše doplňkového důchodu na době pojištění a velikosti příjmů. 
Minimální důchod je stanoven na 25 % základního státního důchodu, při době pojištění 
11 let. Maximální důchod je roven výši plného důchodu, tedy 120 € týdně. Systém je 
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financován příspěvky na všeobecné (národní) sociální pojištění. Příspěvky jsou placeny 
zaměstnancem a zaměstnavatelem a jsou stanoveny procentní výměrou z hrubé 
mzdy. Příspěvek zaměstnance je 11 % (9,4 % v případě účasti na státem schváleném 
zaměstnaneckém schématu) z příjmů. Je stanoven minimální vyměřovací základ 
(137 € týdně) i maximální vyměřovací základ (918 € týdně). Po dosažení důchodového 
věku zaměstnanec již příspěvky neplatí, i když pokračuje v práci. Příspěvek 
zaměstnavatele je 12,8 % z příjmů převyšujících 137 € týdně. Za zaměstnance 
účastnícího se zaměstnaneckého státem uznaného schématu je příspěvek 
zaměstnavatele o 3 % nižší. 

Do doby pojištění pro zjištění nároku na základní státní důchod se započítávají 
následující náhradní doby pojištění (dosažené po roce 1978): 

Péče o dítě či o nemocnou či postiženou závislou osobu. Tyto doby jsou 
ošetřeny pomocí schématu tzv. Home Responsibilities Protection (HRP), kdy je 
poskytován příspěvek osobám, které si z důvodu výše uvedených sociálních událostí 
nemohou vydělávat nebo jejichž příjmy se znatelně snížily. Započtení je prováděno 
tím, že se o tyto doby sníží potřebný počet let pro nárok na plný základní důchod. 
Avšak tento počet let nesmí být nižší než 20 let po odečtení dob HRP. Odděleně od dob 
HRP jsou posuzovány doby pobírání následujících sociálních dávek: 

• příspěvek na péči, 

• snížení daně z příjmu (working tax credit) (pro nízkopříjmové skupiny obyvatel), 

• mateřský příspěvek (i za adoptované dítě), 

• doby pracovní absence kvůli nemoci, 

• doby pracovní absence kvůli nezaměstnanosti, 

• doby pracovní neschopnosti u mužů mezi věkem 60-65 let bez udání důvodu.  

Ve státním doplňkovém systému důchodů jsou také uznávány určité náhradní 
doby jako doby pojištění: 

• doba pobírání příspěvku na péči, 

• doba pobírání podpůrného příjmu při péči o dítě do 6 let, 

• doba účasti v HRP. 

 

2.12  Irsko 
 

V Irsku je třípilířové uspořádání důchodového systému, kdy první pilíř je 
průběžně financovaný povinný systém pojištění, druhý pilíř jsou dobrovolná 
zaměstnanecká schémata a třetí pilíř jsou dobrovolná schémata založená na 
individuálním soukromém pojištění. Jako základní se v Irsku uplatňuje povinné 
schéma sociálního pojištění financované příspěvky, s „flat rate“ důchodovou dávkou. 
Systém je povinný pro všechny zaměstnance od 16 do 66 let s výjimkou úředníků 
nastoupivších před 1.4.1995 a zároveň pro OSVČ, které nemají vlastní schéma. 
Existují dva druhy důchodů, státní starobní či jeho lehce odlišná verze státní starobní 
důchod při odchodu ze zaměstnání. Nárok na důchod spjatý se zaměstnáním vzniká za 
předpokladu vzniku pojištění před 55. rokem věku pojištěnce a musí být zaplaceno 
minimálně 260 týdenních příspěvků. V každém roce musí být zaplacen příspěvek za 
minimálně 24 týdnů. 260 týdenních příspěvků musí být získáno v období mezi rokem 
1953 (nebo po prvním vstupu do zaměstnání jestliže je pozdější) do konce daňového 
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roku před dosažením věku 65 let. Nárok na státní starobní důchod vzniká, jestliže 
pojištění začalo před dosažením věku 56 let a musí být zaplaceno minimálně 
260 týdenních příspěvků. V každém roce musí být zaplacen příspěvek za minimálně 
10 týdnů. 260 týdenních příspěvků musí být získáno v období mezi rokem 1953 (nebo 
po prvním vstupu do zaměstnání, jestliže je pozdější) do konce daňového roku před 
dosažením věku 66 let. Statutární věková hranice odchodu do důchodu je stanovena 
pro státní důchod na 66 let a pro zaměstnanecký na 65 let. Oba důchody jsou 
vypláceny v jednotné výši 193 € týdně, pokud průměrný počet týdenních příspěvků 
zaplacených za rok je vyšší než 48. Při průměrném ročním počtu týdenních příspěvku 
mezi 24 a 48 je důchod krácen. Důchod nezávisí na předchozích dosažených příjmech. 
Není umožněn odchod do předčasného důchodu. 

Financování systému sociálního pojištění v Irsku je zabezpečováno placením 
příspěvků zaměstnanců a zaměstnavatelů. Platby na důchodové pojištění jsou 
zahrnuty v platbě na všeobecné sociální pojištění (kryjící ještě rizika nezaměstnanosti, 
pracovního úrazu, pozůstalostních důchodů a invalidity). Zaměstnanci platí 4 % 
z vyměřovacího základu, kterým je příjem přesahující 300 € týdně. Od toho příjmu se 
pro účely vyměřovacího základu odečítá „nezdanitelné minimum“ ve výši 127 € týdně. 
Maximální roční vyměřovací základ může být 46 600 €, na příjmy převyšující tuto 
hranici není brán zřetel. Pro zaměstnavatele jsou stanoveny dvě sazby, v závislosti na 
objemu tržeb. Pro tržby do 356 € týdně je stanovena sazba 8,5 % ze všech 
vyplácených mezd a při tržbách nad 356 € týdně je sazba 10,75 % ze všech 
vyplácených mezd. Pro zaměstnavatele není stanovena horní hranice vyměřovacího 
základu. OSVČ platí 3 % ze svých příjmů, nemají stanovenu horní hranici 
vyměřovacího základu. Jestliže by se sytém důchodového zabezpečení ocitl v deficitu, 
bude stabilizován ze státních dotací. 

Náhradní doby pojištění jsou v Irském systému zohledňované osobám ve věku 
16 - 66 let. Uvažovány jsou doby pobírání následujících dávek: 

• nemocenské dávky,  

• mateřské dávky, 

• dávky v případě invalidity,  

• dávky v nezaměstnanosti,  

• dávky pobírané po utrpění pracovního úrazu, 

• dávky zaměstnaneckého důchodu.  

V případě nemoci či nezaměstnanosti se uznává též doba, po kterou je 
pojištěnec evidován, ale nedostává dávky.  

 

2.13  Litva 
 

Litva má dvoupilířový systém důchodového zabezpečení. První pilíř je 
dvousložkový, druhý neexistuje a třetí pilíř je zastoupen kolektivním (zatím pouze 
v zákoně zakotvenou možností, ve skutečnosti však ještě není rozvinuté) a 
individuálním pojištěním. Litva si jako svůj model povinného důchodového 
zabezpečení (první pilíř) zvolila příspěvkově financovaný systém složený ze dvou 
schémat. Systém je povinný pro ekonomicky aktivní osoby (zaměstnance a OSVČ). Ke 
změně na dvousložkový první pilíř došlo v roce 2004, kdy bylo zavedeno vedle již 
existujícího průběžně příspěvkově financovaného schématu druhé fondově financované 
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schéma, ve kterém jsou fondy spravovány soukromými společnostmi. Minimální dobou 
pro nárok na důchodovou dávku je 15 let pojištění a pro splnění nároku na plný 
důchod je potřeba 30 let pojištění. Věková hranice pro odchod do důchodu je 
stanovena na 62,5 roku pro muže a 60 let pro ženy. Předčasný důchod je umožněn za 
splnění následujících podmínek: minimálně 30 let pojištění, registrace na pracovním 
úřadě jako nezaměstnaná osoba po dobu minimálně 12 měsíců a věk maximálně o pět 
let nižší, nežli je zákonný věk odchodu do důchodu. Předčasný důchod je krácen o 
0,4 % za každý měsíc předčasného odchodu. Důchod z prvního pilíře sestává ze dvou 
částí, plošné „flat rate“ části, která je stanovena vládou a neměla by být nižší než 110 
% životního minima, a z části závisející na počtu let pojištění a výši příjmu, ze kterého 
byly odváděny příspěvky na důchodové pojištění. Pro účastníky druhého schématu se 
snižuje část důchodu závislá na příjmech adekvátně sníženým odvodům do prvního 
pilíře. Dávky z druhého pilíře jsou vypláceny dle podmínek jednotlivých pojišťoven. 

Důchodový systém je financován příspěvky placenými zaměstnanci a 
zaměstnavateli. Pojistné se platí společně na starobní, invalidní a pozůstalostní 
důchody v celkové výši 26,1 % z vyměřovacího základu (mezd), z čehož na 
zaměstnance připadá 2,5 % a na zaměstnavatele 23,6 %. Stát se podílí na financování 
důchodového systému dotacemi kryjícími případný deficit a platbou za náhradní doby 
„ve státním zájmu“. 

 

Mezi náhradní doby pojištění brané v Litvě v úvahu patří:  

• doba pobírání mateřských dávek, 

• doba pobírání nemocenských dávek, 

• doba, ve které pobíhá zaměstnanecká rehabilitace (související s výkonem 
povolání), 

• doba pobírání dávek v nezaměstnanosti. 

 

Dále sem patří doby, které jsou uznány jako pojištění některým kategoriím osob, 
v tzv. „státním zájmu“, a za které platí pojištění stát: 

• péče o dítě do 3 let věku, 

• péče o plně invalidní osobu, 

• základní vojenská služba, 

• doba vykonávání kněžství pro všechny tradiční a ostatní státem uznané církve, 

• doba, kterou jeptišky či mniši stráví v klášteře. 

 
2.14  Dánsko 

 

Dánský důchodový systém je třípilířový. První pilíř zahrnuje veřejný starobní 
důchod (Folkepension) a doplňkové zaměstnanecké důchodové schéma ATP 
(Arbejdsmarkedets Tillægspension). ATP schéma je povinné zaměstnanecké 
důchodové schéma spravované samostatným fondem. Druhý pilíř představují 
zaměstnanecká penzijní schémata vytvořená kolektivními dohodami či na podnikové 
úrovni, třetí pilíř tvoří individuální penzijní plány. 
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První pilíř důchodového systému Dánska je vystaven na principu univerzálnosti, 
který pokrývá všechny obyvatele jednotnou dávkou, závislou pouze na délce doby 
trvalého pobytu. Dále je v Dánsku v rámci prvního pilíře doplňkový povinný důchodový 
systém, založený na pojištění, financovaný příspěvky ze mzdy, pokrývající 
zaměstnance a jim podobné osoby, kde je poskytován důchod v závislosti na délce 
pojištění a výši příspěvků. Pro účast v základním systému je podmínkou pouze trvalý 
pobyt na území Dánska. Doplňkový důchodový systém je povinný pro všechny 
zaměstnance ve věku 16-66 let pracujících 9 nebo více hodin týdně. Povinný je též pro 
osoby pobírající nemocenské dávky, mateřské dávky, dávky v nezaměstnanosti či 
invalidní důchod. Podmínkou získání důchodu ze základního systému jsou minimálně 
tři roky pobytu mezi 15. - 65. rokem věku (67. rokem pro ty, kterým bylo 60 po 
1.7.1999). Pro cizince minimálně 10 let pobytu v Dánsku, z toho 5 let bezprostředně 
před odchodem do důchodu. V doplňkovém systému není stanovena minimální doba 
pojištění. Nárok na plný důchod ze základního systému vzniká po 40 letech pobytu 
(mezi 15. - 65. rokem). Statutární věková hranice pro odchod do důchodu je 
v základním systému 65 let (67 pro ty, kterým bylo 60 let po 1.7.1999), 
v doplňkovém 67 (osoby, které dosáhly 60 let věku po 1.7.1999 mohou žádat 
důchodový věk 65 let, avšak musí počítat s redukcí důchodu). V základním systému 
není umožněn předčasný odchod do důchodu.  

Financování základního systému se děje prostřednictvím platby daní, doplňkový 
je průběžně financován příspěvky placenými zaměstnanci a zaměstnavateli 
nezávislými na výši platu, ale v jednotné výši 33 € měsíčně v poměru 1/3 
zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel. 

Žádné nepříspěvkové doby nejsou již z podstaty systému uvažovány. 

ATP část prvního pilíře je financována příspěvky, které jsou částečně placeny 
zaměstnavatelem a částečně zaměstnancem, jejich výše je relativně nízká a odvíjí se 
od počtu odpracovaných hodin týdně, nikoli od výše příjmů. V ATP části se též žádné 
náhradní doby pojištění nevyskytují. 

 

2.15  Nizozemsko 
 

Systém důchodového pojištění v Nizozemsku je rozdělen do tří pilířů. První pilíř 
je povinný pro všechny obyvatele, poskytující „flat rate“ dávky v závislosti na 
rodinném stavu a financovaný z příspěvků placených z výdělků. Druhý pilíř je 
představován zaměstnaneckými schématy, je povinný pro většinu zaměstnanců a je 
upraven smlouvami mezi sociálními partnery. Třetí pilíř představuje individuální formy 
zabezpečení ve stáří, většinou ve formě životní pojistky s daňovými úlevami. Dále 
bude řeč pouze o prvním, státem spravovaném pilíři. Systém se vztahuje na všechny 
obyvatele pod 65 let věku a dále na všechny, kdo v Nizozemsku pracují a platí daň 
z příjmu. Statutární věk odchodu do důchodu je stanoven na 65 let věku a předčasný 
odchod do důchodu není umožněn. Výše důchodové dávky závisí na době pojištění 
a na rodinném stavu. Samostatně žijící osoba má nárok na důchod ve výši 933 € 
měsíčně, manželé či partneři, oba ve věku přes 65 let, žijící ve společné domácnosti 
mají nárok na důchod ve výši 637 € měsíčně každý. Důchodci žijící s osobou mladší 65 
let mají nárok na důchod ve výši 933 € měsíčně, jestliže dosáhli důchodového věku 
před 1.2.1994 či na 681 €, jestliže tohoto věku dosáhli po 1.2.1994. Důchod v této 
výši náleží po 50 letech pojištění, za každý rok pod touto hranicí jsou odečítána 2 %. 
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Systém je financován společně s pozůstalostními důchody příspěvky 
zaměstnanců odvozenými ze mzdy ve výši 19,15 %, z čehož 17,9 % připadá na 
důchody starobní. Je stanoven roční strop ve výši 30 632 €. Stát se na financování 
nepodílí.  

V Nizozemsku se neberou v úvahu žádné náhradní doby pojištění, což je 
důsledkem uspořádání systému založeného na době pobytu. 

 

2.16  Finsko 
 

Finský systém důchodového zabezpečení je třípilířový. První pilíř je státem 
spravovaný a financovaný kombinací fondového a průběžného způsobu financování. 
Druhý pilíř jsou zaměstnanecká schémata, avšak v praxi nejsou příliš rozšířená, jsou v 
nich pojištěna zhruba 3 % aktivní populace. Třetí pilíř je tvořený dobrovolným 
individuálním pojištěním. První pilíř je tvořený dvěma podsystémy: na pojištění 
založený, výdělky zohledňující povinný systém a daněmi financovaný státní důchodový 
systém poskytující národní důchod (garantovaný minimální důchod). Oba systémy 
jsou provázané a jakmile důchod z prvního, s výdělky svázaného schématu přesáhne 
stanovený limit, národní důchod z druhého není poskytován. Státní systém národního 
důchodu je spravován státem, systém založený na pojištění je spravován soukromými 
pojišťovnami. Dále bude pozornost opět věnována zejména základnímu duálnímu 
systému. Základní systém je povinný pro všechny obyvatele ve věku 16-65 let. 
Pojistný systém je povinný pro ekonomicky aktivní populaci (zaměstnanci, OSVČ, 
farmáři). Podmínkou získání nároku na dávku ze systému státního důchodu jsou 3 
roky pobytu ve Finsku po dosažení věku 16 let, nárok na dávku ze systému povinného 
pojištění vzniká bezprostředně po vstupu do systému pojištění (když je plat 
zaměstnance nad stanoveným minimem € 244 měsíčně). Nárok na plný důchod ze 
státního systému vzniká po 40 letech pobytu ve Finsku mezi 16. a 65. rokem věku. 
Statutární věková hranice pro odchod do důchodu je stanovena ve státním systému na 
65 let pro muže i ženy a v pojistném systému je umožněna pojištěncům možnost 
volby, věk odchodu do důchodu může být v rozmezí 63 - 68 let. Zaměstnanci 
veřejného sektoru mají nižší individuální hranice věku odchodu do důchodu. Odchod 
do předčasného důchodu je umožněn v obou podsystémech, předčasný důchod je 
krácen. Národní důchod závisí na době pobytu ve Finsku, rodinném stavu, místu 
pobytu (ve které samosprávné jednotce) a na výši důchodu z pojistného systému. Její 
výše je 432 € - 511 € dle rodinného stavu a místa pobytu. Jestliže je důchod 
z povinného pojistného systému či z obdobného vyšší nežli 567 € ročně, pak je 
národní důchod krácen o 50 %. Důchod z povinného pojistného systému závisí na 
době pojištění a dosahovaném výdělku. Minimální důchod v systému pojištění není 
stanoven. Národní důchod plní institut minimálního důchodu pro ty, kteří mají 40 let 
trvalého pobytu ve Finsku a nemají žádný či jen minimální další důchod. 

Systém národního důchodu je financován příspěvky zaměstnavatelů a z daní. 
Celkový podíl státu na výdajích systému národního důchodu byl v roce 2006 64 %. 
Zaměstnavatel platí příspěvky v různé výši dle toho, v jaké oblasti podniká: privátní 
sektor 0,898 % - 3,998 % (v závislosti na objemu mezd) z vyplácených mezd, stát, 
místní samospráva a církve 1,948 % z vyplácených mezd. Systém povinného pojištění 
je financován příspěvky zaměstnavatele, zaměstnance a státními dotacemi. Stát platí 
tu část důchodu, kterou pojištěnec získá za doby studia a výchovy dětí (viz níže). 
Příspěvky zaměstnance jsou 4,3 % a od věku 53 let se zvyšují na 5,4 %. Příspěvky 
zaměstnavatele opět závisí na oboru, ve kterém působí: privátní sektor 16,7 % (v 
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průměru), místní samospráva 23,7 %, stát (jako zaměstnavatel) 19,5 %, církev 27 % 
ze mzdy. 

 

V povinném pojistném systému ve Finsku jsou uznávány tyto náhradní doby pojištění: 

• Doby, při kterých jsou poskytovány dávky vztažené k výdělečné činnosti: 

o doby pobírání mateřských, otcovských či rodičovských dávek, 

o doby pobírání dávek v nezaměstnanosti, 

o doba poskytnutá při změně zaměstnání, 

o doba pobírání dávek v nemoci, 

o některé další doby pracovní nečinnosti, při kterých jsou pobírány dávky 
odvozené z výdělečné činnosti, 

• další doby: 

o doba ukončeného studia (max. 5 let), 

o doba výchovy dětí (max. 3 roky). 

 

Důchod je pak počítán ze stejného základu jako příspěvky, v případě doby 
studia a doby výchovy dětí pak z fixní částky (557 € v roce 2007). 

 
2.17  Norsko 

 

V Norsku nalezneme systém důchodového pojištění složený ze dvou částí. První 
část tvoří národní pojištění, které je povinné univerzální schéma. Z tohoto schématu 
se vyplácejí tři základní druhy důchodů: základní důchod - založený na době pobytu, 
výdělkově vztažený dodatkový důchod - založený na ročních důchodových bodech 
zohledňujících úroveň příjmů, a speciální dodatkový důchod pro ty, kteří nemají 
důchod výdělkově vztažený. Národní pojištění je průběžně financované příspěvky. 
Druhou částí je povinné zaměstnanecké schéma jako doplňkové ke schématu prvnímu. 
Národní pojištění - systém základního důchodu - je povinný pro všechny ve věku 16 
let a výše. Dodatkový důchod je povinný pro ekonomicky aktivní populaci 
(zaměstnanci, OSVČ). Povinné zaměstnanecké schéma se vztahuje téměř na všechny 
zaměstnance, kteří nejsou pokryti soukromým pojištěním či pojištěním pro veřejný 
sektor. Nárok na základní důchod vzniká po třech letech pobytu mezi 16. rokem věku 
a koncem kalendářního měsíce, ve kterém osoba dosáhne věku 66 let. Pro dodatkový 
důchod je potřeba získat důchodové body za alespoň tři roky. Nárok na plný základní 
důchod vzniká po 40 letech pobytu mezi 16. rokem věku a koncem kalendářního 
měsíce, ve kterém osoba dosáhne věku 66 let, nárok na plný dodatkový důchod 
vzniká po získání důchodových bodů za 40 let. Důchodové body se získávají za období 
ve věku pojištěnce 17-69 let. Statutární věková hranice odchodu do důchodu je 67 let, 
předčasný odchod do důchodu není umožněn. Výše důchodu závisí na následujících 
faktorech: délce trvalého pobytu (až do 40 let pobytu), počtu důchodových bodů (až 
do počtu za 40 let), rodinném stavu a výši základní sumy důchodu (stanovené 
parlamentem). Minimální důchod není garantován, pro osobu, která splnila podmínku 
40 let pobytu, je základní důchod v roční výši 13 640 € v roce 2006. Maximální 
základní důchod je 29 967 €. Důchodový systém je financován příspěvky 
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zaměstnavatelů, zaměstnanců a z daní. Příspěvek na důchodové pojištění je součástí 
širšího sociálního pojištění, které je hrazeno ve výši 7,8 % zaměstnancem z hrubé 
mzdy a 14,1 % platí zaměstnavatel (za zaměstnance starší 62 let je příspěvek 
zaměstnavatele snížen na 10,1 %). 

Náhradní doby pojištění uznávané v Norském systému jsou zohledněny 
připočtením minimálně 3 důchodových bodů za následující doby:  

• doby strávené v invalidním důchodu, 

• doba péče o dítě do sedmi let věku či za péči o osobu postiženou, starou, 
nemocnou či jinak nemohoucí. 

 
2.18  Estonsko 

 

Estonský důchodový systém je vystaven na dvou pilířích. První pilíř je tvořen 
dvěma schématy, z nichž první je státní důchod a druhé je povinný fondový systém. 
Druhý pilíř neexistuje a třetí pilíř je dobrovolný fondový (daňově zvýhodněný) systém. 

Základní státní důchodový systém v Estonsku je průběžně financovaný, 
univerzální pro všechny občany, má zajistit minimální úroveň důchodu a je složen ze 
tří částí: základní části, části odvozené od délky pojištění a části odvozené od výše 
příspěvků. Nárok na starobní důchod vzniká po minimálně 15 letech pojištění, 
důchodový věk se postupně zvyšuje na 63 let (v roce 2016) pro muže i ženy. Ze 
základního systému je umožněno poskytnout předčasný důchod až o 3 roky dříve, než 
je stanovena statutární hranice odchodu věku do důchodu. Důchod z prvního pilíře 
závisí na době pojištění dosažené před rokem 1999 a od roku 1999 na výši 
zaplacených příspěvků (daní). Zaměstnavatelé platí sociální daň ve výši 33 % hrubé 
mzdy zaměstnanců, z toho 13 % připadá na nemocenské pojištění a 20 % na pojištění 
důchodové. Není stanoven strop pro placení příspěvků. Zaměstnanci neplatí nic. Je 
stanoven minimální důchod ze základního důchodového schématu ve výši 74 € 
měsíčně. 

Doplňkový systém je povinný fondový pilíř a byl spuštěn na začátku roku 2002. 
Schéma je povinné pro osoby narozené v roce 1983 nebo později, ostatní pojištěnci 
(mladší 60 let) se mohou do fondového pilíře zapojit dobrovolně. Důchod 
z doplňkového systému závisí na výši zaplacených příspěvků (sociální daně). Osoby, 
které se do druhého pilíře zapojí, musí odvádět navíc 2 % hrubé mzdy do vybraného 
penzijního fondu. Kromě těchto 2 % jsou ještě do druhého pilíře odváděny 4 procentní 
body ze 33 % sazby sociální daně placené zaměstnavatelem. Celkem je tedy do 
druhého pilíře odváděno 6 % hrubé mzdy. Současně jsou pro tyto osoby kráceny 
důchody z prvního pilíře (i když ne proporcionálně): osoby, které se zapojily do 
druhého pilíře, mají nižší důchod z prvního pilíře, protože se jim za období, kdy do 
státního pilíře přispívají jen 16 % (místo 20 %), snižuje část důchodu odvozená od 
příspěvků. Nárok na dávku z tohoto doplňkového pojištění vzniká po 5 letech pojištění.  

Náhradní doby pojištění brané v úvahu v prvním pilíři, je nutné rozlišovat na 
doby uznávané a dosažené před rokem 1999 a na doby dosažené po roce 1999. Jako 
nepříspěvkové doby dosažené před rokem 1999 jsou posuzovány následující doby:  

• povinná vojenská služba či její náhradní ekvivalent, 

• denní studium, 

• doba pobírání dávek v nezaměstnanosti, 
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• doba práce na farmách, 

• doba péče o dítě. 

 

Od roku 1999 jsou za určité skupiny ekonomicky neaktivních osob placeny 
příspěvky na důchodové pojištění (část sociální daně):  

• za ženy na mateřské od 12. týdne těhotenství,  

• za osoby pobírající nemocenské dávky,  

• za oběti politické represe a válečné veterány. 

 

2.19  Maďarsko 
 

Maďarsko bylo první zemí střední Evropy, která se rozhodla zavést povinný 
fondový systém (v roce 1998). Maďarský systém důchodového zabezpečení je 
dvoupilířový, přičemž první pilíř je povinný a vystavěný ze dvou schémat. První 
schéma představuje státní průběžně financovaný systém pojištění a druhým 
schématem je fondový systém s dozorem státu. Druhý pilíř neexistuje a třetí je 
založen na individuálním spoření podpořeném daňovými úlevami. Základní systém je 
povinný pro populaci v aktivním věku (zaměstnanci a OSVČ). Podmínky nároku na 
dávku z prvního pilíře jsou stanoveny minimální dobou pojištění v délce trvání 15 let, 
pro druhý pilíř nejsou stanoveny. Nárok na řádný důchod získává pojištěnec 
dovršením věku 62 let. Pro určité skupiny obyvatel (vykonávajících náročnou práci po 
dobu minimálně 10 let pro muže nebo 8 let pro ženy) je umožněn předčasný odchod 
do důchodu o 2 roky dříve. Důchod z prvního pilíře je závislý na výši příjmů 
(zohledňovaných od roku 1988) a na době pojištění. Dávka z druhého pilíře závisí na 
výši naakumulovaných prostředků a jejich zhodnocení. Z prvního pilíře je stanoven 
minimální důchod ve výši 102 € pro rok 2006, za předpokladu získané doby pojištění 
alespoň 20 let. První pilíř je financován příspěvky zaměstnanců, zaměstnavatelů a 
daněmi, druhý příspěvky pojištěných osob. Příspěvky placené na pojištění do prvního 
pilíře obsahují kromě starobních i invalidní a pozůstalostní důchody. Zaměstnanec platí 
8,5 % hrubých příjmů, v případě, že je účasten pouze prvního pilíře, nebo 0,5 % 
(příspěvek do rezervního fondu) v případě účasti i ve druhém pilíři. Zaměstnavatel 
platí 18 % z hrubých mezd. Do druhého pilíře platí pouze zaměstnanci, a to 8 % 
hrubých příjmů. Je stanoven strop pro příspěvky zaměstnanců do obou pilířů, a to ve 
výši 69 € za kalendářní den. Příspěvky zaměstnavatele nejsou omezeny. Případný 
deficit prvního pilíře je kryt státním rozpočtem. 

Náhradní doby pojištění se berou v úvahu jenom v průběžně financované části 
prvního pilíře. Jsou jimi:  

• povinná vojenská služba, 

• doba pobírání dávek v mateřství, 

• doba pobírání dávek při výchově dětí, 

• doba pobírání nemocenských dávek, 

• doba pobírání dávek při pracovním úrazu, 

• doby VŠ vzdělání dosažené před rokem 1998 (max. 5 let, hrazeno ze státního 
rozpočtu). 
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Po roce 1998 je za náhradní doby část příspěvku připadajícího na 
zaměstnavatele hrazena z centrálního (státního) rozpočtu a individuální příspěvek 
pojištěnce je hrazen poživatelem sociální dávky (je mu vyplacena dávka nižší o 
stržené pojistné). Za doby povinné vojenské služby jsou celkové příspěvky hrazeny 
státem. Vyměřovacím základem je minimální mzda. 

 

2.20  Slovensko 
 

Na Slovensku je po reformě, od roku 2005, dvoupilířový systém důchodového 
zabezpečení. První pilíř se skládá ze dvou schémat, prvním je povinný průběžně 
příspěvky financovaný systém, druhým pak fondové schéma (povinné pro nově 
vstupující na trh práce, pro ostatní byl vstup do druhého pilíře dobrovolný), druhý pilíř 
neexistuje a třetí pilíř je dobrovolný, poskytovaný buď zaměstnavateli či odborovými 
organizacemi anebo individuálním daňově zvýhodněným investováním do produktů 
finančních institucí. Zabývat se opět budu zejména prvním pilířem, neboť v něm byly 
náhradní doby uznávány. První pilíř je povinný pro všechny zaměstnance a pro OSVČ 
s ročním příjmem vyšším než 12násobek minimální mzdy. Podmínkou nároku dávky 
z prvního pilíře je získání minimálně 10 let pojištění. Statutární věková hranice pro 
odchod do důchodu byla stanovena na 62 let s tím, že této hranice bude dosaženo 
postupným navyšováním nynějšího důchodového věku v roce 2014. Je umožněn 
předčasný odchod do důchodu, jestliže je splněna podmínka 10 let účasti a získání 
dávky ve výši minimálně 1,2násobku životního minima. Předčasné důchody jsou 
kráceny. Výše důchodu je závislá na předchozích příjmech (od roku 1984) a době 
pojištění. Není zavedena kategorie minimálního důchodu. První pilíř je financován 
příspěvky zaměstnavatele a zaměstnance v celkové výši 18 % z hrubé mzdy. Podíl 
zaměstnance na úhradě představuje 4 % a podíl zaměstnavatele 14 % (při účasti ve 
druhém pilíři platí zaměstnavatel 5 % do prvního a 9 % do druhého pilíře). Je 
stanoven minimální vyměřovací základ na úrovni minimální mzdy (182 €) a maximální 
vyměřovací základ (1 254 €). Stát se podílí úhradou příspěvků za ty, kteří pečují 
o děti, a kryje případný deficit systému. 

Za náhradní doby pojištění jsou brány v úvahu pouze ty, které byly získané 
před 1.1.2004. Po tomto datu, již není možné získat žádné ND, stát platí příspěvky 
pouze za osoby pečující o dítě ve věku do 6 let. Uznávány jsou následující doby: 

• doba nemoci, 

• doba pobírání mateřské, 

• doba pobírání rodičovského příspěvku, 

• doba pobírání ošetřovného (za péči o nemocné příbuzné), 

• doba výchovy dětí až do 6 let (7 let u těžce postiženého dítěte) (za tuto dobu platí 
pojistné stát), 

• doba pobírání invalidního důchodu (za tuto dobu platí pojistné Sociální pojišťovna) 
a některé další doby. 



2. První pilíř důchodových systémů a náhradní doby pojištění 
 
 

 27 

2.21  Švédsko 
 

Švédský systém důchodového zabezpečení je založený na třech pilířích. První 
pilíř je tvořen kombinací průběžně financovaného povinného NDC systému a 
povinného fondového příspěvkově definovaného FDC systému. Druhý pilíř tvoří 
kolektivní zaměstnanecké systémy a třetí pilíř je dobrovolný systém individuálního 
zabezpečení zastoupený většinou daňově zvýhodněnou formou investic do pojištění. 
Dále se budu věnovat státnímu důchodovému systému, kterým je povinné a 
univerzální schéma sestávající se ze třech částí. Ty tvoří:  

• NDC, výdělkově vztažený, průběžně příspěvky financovaný,  

• FDC plně fondový systém 

• daněmi financovaný univerzální systém pro všechny obyvatele s nízkým či úplně 
bez výdělkově spjatého důchodu (plnící institut minimálního důchodu).  

Naše pozornost bude nadále zaměřena zejména na NDC část. Státní systém je 
povinný pro všechny obyvatele. Nárok na minimální, státem garantovaný důchod 
vzniká po třech letech pobytu. Plný důchod z tohoto systému získá rezident po 40 
letech pobytu. Pro NDC systém je stanovena minimální věková hranice odchodu do 
důchodu 61 let. O předčasném důchodu již z podstaty NDC systému nemá smysl 
hovořit. Důchodová dávka z NDC systému závisí na celoživotních příjmech, věku 
odchodu do důchodu, očekávané délce života pro kohortu a vývoji ekonomiky. NDC 
systém je financován příspěvky placenými zaměstnavateli a pojištěnými osobami 
(většinou zaměstnanci) a daněmi. Příspěvek zaměstnavatele je 10,21 % a 
zaměstnance 7 % z hrubé mzdy. 

 

Náhradní doby brané v úvahu v NDC systému:  

• péče o dítě,  

• vojenská služba nebo její ekvivalent, 

• doba vysokoškolského studia, 

a za období pokrytá jinými formami sociálního pojištění:  

• rodičovská dovolená,  

• nemoc,  

• nezaměstnanost,  

• invalidita.  

 

V případě dávek nemocenského pojištění a podpory v nezaměstnanosti platí 
pojištěnec z těchto dávek příspěvek ve výši příspěvkové sazby zaměstnance, stát 
hradí příspěvek ve výši příspěvkové sazby zaměstnavatele. Invalidním důchodcům 
vyplývají budoucí nároky na starobní důchod z fiktivních příjmů (odvozených ze 
skutečných minulých příjmů), ze kterých jsou ze státního rozpočtu placeny příspěvky 
do NDC systému.  
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2.22  Polsko 
 

V Polsku funguje třípilířový systém důchodového zabezpečení. V Polsku je 
systém povinného důchodového zabezpečení - první pilíř - rozdělen na průběžně 
financovaný NDC systém a fondový příspěvkově definovaný systém. Druhý pilíř 
oficiálně existuje, je představován zaměstnaneckými důchodovými plány, ale není 
v realitě moc využíván. Dále je možnost dobrovolného zapojení do třetího pilíře, který 
je tvořen individuálním životním pojištěním a osobními důchodovými účty. V dalším 
textu bude řeč o NDC systému. NDC systém je povinný pro osoby narozené v roce 
1969 a mladší. Pro osoby narozené před 1. lednem 1949 platí původní systém 
s definovanými dávkami. Na osoby narozené mezi lety 1949 a 1969 se v rámci prvního 
pilíře vztahuje již nové uspořádání pomyslně definovaných účtů. Výše důchodu v NDC 
pilíři závisí na výši zaplacených příspěvků a střední délce života ve věku odchodu do 
důchodu. Důchodové nároky pojištěnců získané v původním dávkově definovaném 
systému byly převedeny do systému NDC formou počátečního pomyslného kapitálu. 
NDC systém je povinný pro aktivní populaci (zaměstnance a OSVČ). Pro získání 
nároku na důchod s garantovaným minimálním důchodem (146 € v roce 2006) je 
potřeba minimálně 25 let pojištění pro muže a 20 let pro ženy. Věk odchodu do 
důchodu je stanoven na 60 let pro ženy a na 65 let pro muže. Předčasný odchod do 
důchodu je umožněn osobám narozeným před rokem 1949. NDC systém je financován 
příspěvky hrazenými napůl zaměstnanci a zaměstnavateli, a to ve výši 19,52 % hrubé 
mzdy. Pojištěnci, kteří se účastní druhého pilíře, platí do NDC systému příspěvky ve 
výši 12,22 % hrubých příjmů, zbylá část jde do fondového druhého pilíře. Stát kryje 
případné deficity prvního pilíře.  

Náhradní doby pojištění: na osobní účty jsou také připisovány příspěvky za 
dobu, kdy člověk pobírá:  

• podporu v nezaměstnanosti,  

• dávky na mateřské nebo rodičovské dovolené, 

• vykonává povinnou vojenskou službu, 

• pečuje o invalidního člena rodiny (rodiče, dítě). 

Výchozí částkou pro výpočet pomyslného kapitálu je buď minimální mzda 
(období povinné vojenské služby, osoby na rodičovské dovolené) nebo objem přijatých 
dávek (nezaměstnaní, osoby na mateřské dovolené). Příspěvky za tato období jsou 
hrazeny z veřejných rozpočtů. Uvedené čtyři nepříspěvkové doby byly převzaty z 
původního systému, bylo vyloučeno pouze vysokoškolské studium. Doba studia je 
ovšem zahrnuta ve výpočtu počátečního kapitálu. Rozsah nepříspěvkových dob 
nemůže být ovšem vyšší než 1/3 z celkových zohledněných dob. 

 

2.23  Lotyšsko 
 

V Lotyšsku funguje dvoupilířový systém důchodového pojištění, z čehož první 
pilíř je tvořený dvěma schématy, která jsou povinná. První schéma představuje 
příspěvky průběžně financovaný NDC systém, druhé schéma státem řízený fondový 
příspěvkově definovaný systém, druhý pilíř neexistuje a třetí pilíř je zastoupen 
kolektivním a individuálním pojištěním.  

Základní systém je povinný pro veškerou aktivní populaci (zaměstnanci a 
OSVČ). Statutárním věkem odchodu do důchodu byla stanovena hranice 62 let pro 
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muže i ženy (ženy až od roku 2008). Je umožněn odchod do předčasného důchodu o 
dva roky před dosažením zákonného důchodového věku. Důchodová dávka závisí na 
objemu zaznamenaných příspěvků (do prvního pilíře) od roku 1996 a na věku odchodu 
do důchodu, kdy se dávka vypočítá jako podíl fiktivních nashromážděných 
zhodnocených příspěvků zaznamenaných na individuálním kontu a plánovanou dobou 
dožití v době odchodu do důchodu. Výnosová míra z nashromážděných příspěvků je 
rovna míře růstu příspěvkové báze. Dávka z druhého pilíře může být převedena do 
prvního pilíře a zvýšit nashromážděné příspěvky nebo za ní může být nakoupena 
doživotní výplata důchodu od soukromé životní pojišťovny. V systému je zaručena 
minimální výše starobního důchodu. Tato garance je financována v rámci rozpočtu 
sociálního pojištění. Nárok na státní starobní důchod vzniká pojištěným osobám po 
nejméně 10 letech pojištění. Osoby s kratší dobou pojištění mají nárok na státem 
garantovanou sociální dávku, pokud dosáhnou věku, který přesahuje minimální 
důchodový věk nejméně o 5 let. 

Financování povinného důchodového systému je prováděno platbou příspěvků, 
na kterých se podílí zaměstnanci a zaměstnavatelé. Příspěvky jsou placeny jako 
součást sociálního pojištění, které je ve výši 33,09 % (9 % zaměstnanec a 24,09 % 
zaměstnavatel) z hrubé mzdy. Na důchodové pojištění z toho připadá 20 % a tato 
částka je rozdělena rovnoměrně mezi první a druhý pilíř. Je stanoven strop pro 
maximální roční příjem, ze kterého jsou příspěvky placeny, a to ve výši 29 733 € 
ročně (pro rok 2006). Na financování důchodového systému se podílí i stát, který ze 
svého rozpočtu platí do systému za náhradní doby pojištění.  

Mezi náhradní doby pojištění uvažované v novém NDC systému, za které vzniká 
nárok na navýšení pomyslného kapitálu na individuálním účtu, patří: 

• povinná vojenská služba či podobná služba,  

• péče o dítě do 1,5 roku věku,  

• doba, po kterou je manžel/ka diplomata s ním na jeho konzulární misi,  

• doba pobírání příspěvku na péči o adoptované dítě,  

• doba pobírání příspěvku na péči o postižené dítě,  

• doba, po kterou je manžel/ka osoby v armádních službách s ním na operaci mimo 
území Lotyšska. 

Příspěvky ve výši 20 % za tyto náhradní doby pojištění jsou placeny státem 
z vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy: 

• doba pobírání dávek v nezaměstnanosti,  

• doba pobírání dávek v mateřství,  

• doba pobírání dávek v nemoci, 

• doba pobírání dávek v případě pracovního úrazu, 

• doba pobírání dávek v případě invalidity. 

Za tyto náhradní doby pojištění jsou placeny příspěvky ve výši 20 % státem ze 
speciálního státního fondu sociálního pojištění. Vyměřovacím základem (i pro budoucí 
důchodové nároky) je výše těchto sociálních dávek. 
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2.24  Itálie 
 

Itálie má systém důchodového zabezpečení tvořený třemi pilíři. První je veřejný 
systém povinného pojištění průběžně financovaný, druhý pilíř tvoří doplňková 
zaměstnanecká fondová schémata a třetí pilíř je založen na soukromém individuálním 
pojištění. 

Italský systém povinného pojištění financovaného příspěvky je rozdělen na dvě 
části, na sytém sociálního pojištění před reformou v roce1996 a na NDC systém po 
roce 1996. Pojištění je povinné pro všechny zaměstnance privátního sektoru, zvláštní 
schémata jsou pro OSVČ, farmáře a další nepočetné skupiny. Nárok na důchod vzniká 
po 20 letech přispívání do systému pro osoby pojištěné před 1.1.1996 a po 5 letech 
pro osoby pojištěné po 1.1.1996. Podmínkou pro získání plného důchodu je získání 40 
let placení příspěvků. Statutární věková hranice odchodu do důchodu je stanovena pro 
pojištěné před 1.1.1996 na 65 let pro muže a 60 let pro ženy (pro těžce postižené 
/minimálně 80 %/ a pro slepé je to 60 let pro muže a 55 pro ženy) a pro pojištěné po 
1.1.1996 je umožněn flexibilní odchod do důchodu ve věku 57 až 65 let. Předčasný 
důchod je umožněn osobám pojištěným dle starého systému, a to v 57 letech za 
podmínky 35 let přispívání do systému a/nebo bez omezení věku po 37 letech 
přispívání do systému. Dále existuje možnost předčasného důchodu pro zaměstnance 
firmy, která se dostala do ekonomických potíží, a to až o pět let dříve, než je normální 
důchodový věk. V novém NDC systému je možnost předčasného odchodu do důchodu 
pro osoby v rizikových provozech a matky v domácnosti. Předčasný důchod v NDC 
systému není nijak sankcionován, vypočítá se normálně, na základě naděje dožití. 
Výše důchodu je v zásadě závislá na době pojištění a výši výdělku. Pro osoby 
pojištěné před 1.1.1996 je to čistě otázka doby pojištění a výdělků (posledních 5 let) 
se stanoveným stropem 39 297 € ročně. Pro osoby pojištěné od 1.1.1996 je důchod 
zjišťován kapitalizací každoročních příspěvků (ve výši 33 % mzdy) dle pětiletého 
klouzavého průměru vývoje HDP. Celková výše důchodu pak závisí na sumě 
nashromážděné na pomyslném účtu jednotlivce a na jím zvoleném věku odchodu do 
důchodu (a s tím spojenou nadějí dožití). Minimální ani maximální výše důchodu od 
1.1.1996 neexistují. 

Financování (nového) důchodového systému v Itálii je na základě příspěvků 
zaměstnance a zaměstnavatele. Příspěvky jsou hrazeny v celkové výši 32,7 % a mezi 
zaměstnance a zaměstnavatele jsou rozděleny následovně: zaměstnanec 8,89 % a 
zaměstnavatel 23,81 %. Příspěvky do systému nejsou seshora omezeny. Stát se podílí 
na starém důchodovém systému kompletní úhradou tzv. sociálních důchodů, 
předčasných důchodů a doplatků do minimálních důchodů. 

Pro osoby pojištěné dle původního schématu (před 1.1.1996) se jako 
nepříspěvkové doby uznávají celkové doby nemoci, mateřství, základní vojenské 
služby, nezaměstnanosti a doby, kdy osoby pobíraly příspěvek v případě 
ekonomických potíží podniku, ve kterém pracují.  

V novém NDC systému platí následující pravidla: za období péče o dítě do 6 let 
věku, které vede k absenci v práci, získává pojištěnec kredit na pomyslném osobním 
účtu, který by ovšem neměl přesáhnout 170 dní za každé dítě. Pomyslné příspěvky 
jsou rovněž připisovány pracujícím osobám, které se starají o své zdravotně postižené 
příbuzné, pokud s nimi tyto osoby žijí (maximálně 25 dní za rok a ne více než 24 
měsíců). 
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3. Náhradní doby ve vybraných zemích 
podrobněji 

 
3.1 Německo 

 

Náhradní doby započítávané do doby pojištění v Německu jsou rozděleny do 
čtyř kategorií: 

• započitatelné doby (Anrechnungszeiten), 

• připočitatelné doby (Zurechnungszeiten), 

• zohlednitelné doby (Berücksichtigungszeiten), 

• náhradní doby (Ersatzzeiten). 

Tyto doby jsou zohledňovány jak při zjištění minimální doby pojištění, tak při 
výpočtu důchodu. Jejich rozsah však není stejný. 

Započitatelné doby jsou takové, za které nebyly zaplaceny příspěvky, ale i 
přesto jsou tyto doby při výpočtu důchodu zohledněny - náklady na tyto doby jdou na 
úkor všem pojištěncům v rámci solidarity celého systému. Mezi započitatelné doby 
patří např. doby, ve kterých pojištěnec: 

• byl v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, 

• nebyl z důvodu těhotenství či mateřství pojištěn, 

• nebyl pojištěn z důvodu nezaměstnanosti, 

• po sedmnáctém roce života navštěvoval školu (jak střední tak vysokou), pro tuto 
dobu platí omezení max. 8 let, 

• doba pobírání důchodu před rokem 1955. 

Započitatelné doby v období mezi 17. a 25. rokem života se berou v potaz i 
v případě, že osoba nevykonávala žádnou činnost potřebující povinné pojištění. 
Započitatelné doby se zpravidla nepočítají do minimální doby pojištění, ale mohou 
ovlivnit výši důchodu. 

Připočitatelné doby se berou v potaz, když je pojištěnec před dosažením 60 
let věku částečně či plně invalidní či v případě, že zemřel a z těchto důvodů neplatil 
pojistné. Připočitatelné doby jsou započteny tak, jakoby pojištěný dosahoval průměru 
svých dosud dosažených výdělků. Doba do dovršení 60 let je pak započtena v plném 
rozsahu. Cílem připočitatelných dob je zajištění přiměřeného důchodu pro mladé 
pojištěnce či pro jejich pozůstalé příbuzné. 

Zohlednitelné doby jsou ty doby, ve kterých probíhá výchova dětí maximálně 
do dovršení věku 10 let dítěte a které nebyly dosud započítány jako doby příspěvkové. 
V případě výchovy více dětí končí období dovršením věku 10 let nejmladšího z nich. 
Krom toho jsou to doby péče o potřebné členy rodiny v období mezi 1.1.1992 a 
31.3.1995. Tyto doby se uznávají jako náhradní doby pouze v případě, že kryjí mezery 
v dobách pojištění pojištěnce. Doba péče o dítě sama o sobě nezakládá nárok na 
důchod či jeho navýšení. Avšak při spoluúčasti dalších faktorů je pozitivně hodnocena, 
např.:  
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• pojištěnec vychovávající děti může získat čekací dobu potřebnou k získání důchodu 
kvůli pracovnímu či jinému úrazu (Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit), 
tato doba je započtená do minimální doby pojištění pro určité druhy důchodu,  

• mohou způsobit zvýšení důchodu při hodnocení ostatních druhů náhradních dob 
pojištění (Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten und Zurechnungszeiten), 

• tato doba je započtená do minimální doby pojištění pro určité druhy důchodu. 

Náhradní doby pojištění jsou doby, ve kterých nemá pojištěnec vlastní vinou 
zaplacené příspěvky na důchodové pojištění. Tyto doby lze nejdříve započítat od 14 
let. Mezi hlavní náhradní doby pojištění patří: 

• základní vojenská služba,  

• doba strávená v první či druhé světové válce (v boji či v zajetí), 

• doby strávené v odboji proti nacizmu,  

• doba strávená na útěku či v odsunu z druhé světové války, 

• nucené práce pro třetí říši,  

• doba vazby či vězení (z politických důvodů) v bývalé NDR. 

Z části jsou také započítávány na tyto doby navazující doby nemoci a doby 
nezaměstnanosti. 

Tyto náhradní doby se započítávají jak do minimální doby pojištění potřebné 
pro získání důchodu, tak mají přímý vliv na výši důchodu. 

K jednotlivým (nejvýznamnějším) dobám patří: 

Výchova dětí - je nutno ji nahlásit. Započítává se výchova dětí pouze 
v Německu. V případě výchovy dětí jsou zaznamenávány vychovávajícím (rodičům) 
pojistné příspěvky z fiktivních příjmů průměrně vydělávajícího modelového pojištěnce 
(v roce 2006 to bylo 29304 € ročně). Takovéto příspěvky platí vláda z daňových 
příjmů (od 1.6.1999). Rodiče se mohou rozhodnout, který z nich si dobu výchovy 
nechá započítat, v případě, že tak neučiní, je výchova započítána matce. V případě, že 
v rámci profesní skupiny existuje zvláštní pojištění pro případ rodičovství (právníci, 
notáři, doktoři, dentisté, lékárnici či architekti), těmto pak nejsou tyto doby 
započítávány. Toto se týká výchovy dětí jako započitatelné doby, která je za děti 
narozené před 1.1.1992 započítávána v rozsahu jednoho roku a pro děti narozené po 
1.1.1992 v rozsahu tří let. Tato doba má přímý vliv jak na dobu pojištění, tak na výši 
důchodu (jsou za ní přiznávány tzv. hodnotící body). Doba výchovy dětí nazvaná jako 
zohledňovaná doba má již vliv pouze na dobu pojištění. Výchova dětí (zohledňovaná 
doba) je uznávána v maximálním rozsahu 10 let od narození dítěte. V případě výchovy 
více dětí najednou končí doba započítávání při dosažení 10 let věku toho nejmladšího. 

Nezaměstnanost a nemoc hlásí úřady práce či zdravotní pojišťovny. 

V případě nezaměstnanosti platí (od roku 1992) pojistné pracovní úřad, a to 
z 80 % předchozích hrubých příjmů. Aby byla nezaměstnanost uznána, musí být 
v roce před ní placeno pojistné. Nezaměstnanost je uznána jen těm, kteří mají nárok 
na podporu v nezaměstnanosti. 
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Pod pojmem vojenská služba se rozumí:  

• základní vojenská služba (9 měsíců), 

• vojenské cvičení, 

• dobrovolná účast v zahraničních misích, 

• dobrovolná vojenská služba po skončení základní služby. 

Civilní služba trvá také 9 měsíců. Za doby vojenské či civilní služby platí 
příspěvky též stát. Jako vyměřovací základ se bere 60 % tzv. „referenční hodnoty“. 
Tato se vypočítává z průměrných výdělků všech pojištěnců za o dva roky předcházející 
rok. V roce 2006 činila 2 450 € ve starých spolkových zemích a 2 065 € v zemích 
nových. 

Studium je uznáváno středoškolské všeobecného a odborného směru nebo 
vysokoškolské. Dále je uznávána příprava na zaměstnání v přípravných ústavech 
(berufsvorbereitende Maßnahme). Tyto doby jsou započítávány po dovršení 18 let 
věku a jsou považovány za náhradní dobu pojištění (započitatelná doba). Celková 
doba studia po 18. roce je započitatelná maximálně v rozsahu 8 let. První 3 roky 
takovéto doby zvýší výši důchodu (v případě, že výplata důchodu započne před rokem 
2009). Doba studia se započítává maximálně ve výši 75 % průměrného výdělku. Od 4. 
roku má tato doba již jen pozitivní vliv při posuzování jiných náhradních dob. 8 let 
studia se započítává do minimální doby pojištění. Jestliže výplata důchodu začala či 
začne mezi roky 2006 a 2008, platí přechodné ustanovení, kdy je doba studia 
započítávána pro zvýšení důchodu každým měsícem méně (každý měsíc se 
započítávaná doba sníží o jeden měsíc). Od roku 2009 bude pro zvýšení důchodu 
uznávána pouze návštěva odborné školy a příprava na zaměstnání v přípravných 
ústavech. Ostatní formy studia se započítají pouze do minimální doby pojištění. 

Při péči o potřebného v jeho domácím prostředí je od 1.4.1995 zapotřebí 
vykázat péči v rozsahu minimálně 14 hodin týdně. Příspěvky jsou poté hrazeny z 
pojišťovny (Pflegekasse).  

 
3.2 Rakousko 

 
V rakouském důchodovém systému jsou uznávány tyto náhradní doby pojištění: 

• doba vzdělání, 

• základní vojenská služba či její ekvivalent, 

• doba výchovy dětí, 

• doba pobírání nemocenské, 

• doba nezaměstnanosti (při pobírání dávek v nezaměstnanosti), 

• doba pobírání pomoci na krytí životních nákladů, 

• doba pobírání přechodné poúrazové pomoci. 

 

Náhradní doby jsou pro účely získání potřebné doby pojištění započítávány 
v plné výši, při výpočtu samotného důchodu pak z 50 %. Nepříspěvkové doby 
v Rakousku jsou částečně hrazené z federálního rozpočtu, částečně z fondů (např. 
fond pojištění nezaměstnanosti, rodinný fond atd.), částečně pojištěnci (studium).  
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Dobou vzdělání se obecně rozumí doba po dokončení 15. roku života, ve 
které osoba navštěvuje jednu z vnitrostátních škol: 

• veřejnou střední školu či střední školu se srovnatelnou nabídkou vzdělání nebo 
vyšší školu (obchodní školu či gymnázium), 

• akademii či učiliště, 

• vysokou školu či vysokou uměleckou školu, 

• vzdělávací institut pro zubaře. 

 

Doba studia je uznávána v maximální výši dle níže uvedeného tabulkového přehledu: 

 

Tabulka č. 1 Doba zápočtu různých forem studia v Rakousku 

střední škola 2 roky 
vyšší střední škola 3 roky 
akademie 3 roky 
vysoká škola 12 semestrů 
zubařský institut 1 rok 
výcvikové středisko 6 let 

Zdroj: http://www.sozialversicherung.at 

 

Jako náhradní doba pojištění je za každý rok započteno 12 měsíců, za každý 
vysokoškolský semestr měsíců 6 a doba strávená ve výcvikovém středisku dle 
opravdového navštěvování. Takto získané náhradní doby pojištění jsou pro účely 
získání potřebných let pojištění a pro účely výpočtu důchodu započítávány pouze 
v případě, že za ně byly zaplaceny příspěvky. Za středoškolské studium se měsíčně 
v roce 2005 platilo 276 €, za vysokoškolské 552 €. 

Doba, po kterou byla vykonávána základní vojenská služba, výcviková 
služba či civilní služba, je započítána jako náhradní doba za předpokladu, že jí 
předcházela doba příspěvková či na ní navazovala doba příspěvková či náhradní. 

Jako náhradní doba pojištění je uznávána doba výchovy vlastních dětí 
prvních 48 měsíců po porodu, pří vícečetném porodu prvních 60 měsíců. Narodí-li se 
v této době další dítě, lhůta přiznání náhradních dob za výchovu dříve narozeného 
dítěte (dětí) se ukončí a začíná běžet nová lhůta za výchovu dalšího dítěte, tedy 
nových 48 (v případě vícečetného porodu 60) měsíců. Předpokladem pro uznání 
náhradních dob za výchovu dětí je: 

• výchova dětí probíhá na území Rakouska (či v členské zemi EHP za určitých 
podmínek), 

• při výchově dětí dosažené před rokem 1956 trvalé bydliště matky v době porodu 
v Rakousku, 

• existence jakékoli příspěvkové doby během života pojištěnce. 

 

Náhradní dobu za výchovu dítěte si může nárokovat pouze jeden z rodičů, a to 
ten, který skutečně a převážně dítě opravdu vychovával. Za výchovu dítěte 
nevlastního, adoptovaného či osvojeného náleží náhradní doba ve stejném rozsahu 
jako při výchově dítěte vlastního, avšak až od 1.1.1956. Bezplatné přijetí dítěte do 
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výchovy po 31.12.1987 je též uznáváno jako náhradní doba pojištění. Kryje-li se 
výchova dětí s jinými dobami pojištění, je potom jednoduše započítávána pouze do 
doby pojištění, nikoli již pro výpočet důchodu. 

Jako náhradní doba pojištění je též považována doba pobírání nemocenských 
dávek z povinného nemocenského pojištění po 31.12.1970. 

Jako náhradní doba jsou uznávány doby pobírání zákonné podpory 
v nezaměstnanosti po 31.12.1970. Do této zákonné podpory v nezaměstnanosti 
náleží: 

• dávky v nezaměstnanosti, 

• pomoc v nouzi, 

• jiná finanční podpora, 

• podpora při dalším vzdělávání po dosažení 45 let věku, 

• přechodná pomoc. 

Jako náhradní doba je po 31.12.2003 uznávána doba pobírání „pomoci na krytí 
životních nákladů“ a doba pobírání peněžních dávek z důchodového či úrazového 
pojištění při poúrazové rehabilitaci. 

 
3.3 Francie 

 

Ve Francii jsou jako doby započítávané pro důchodové nároky jednak doby, za 
které bylo placeno pojistné, náhradní doby pojištění a doby uznané za rovnocenné (za 
které je doplaceno pojistné). Důchodové nároky se ve francouzském systému 
základního pojištění získávají pomocí tzv. „čtvrtletí“ (trimestrů). Rozsah přiznávaných 
čtvrtletí za doby placení pojistného je limitován na 4 za rok. Čtvrtletí neodpovídá době 
pracovní činnosti, ale závisí na výši mzdy, ze které je pojistné placeno. Minimální výše 
mzdy, za kterou je možno získat důchodové nároky, je stanovována každoročně. 

 

Náhradní doby pojištění  

Péče o dítě je zohledněna navýšením "dětských" čtvrtletí pro ženy. Matky 
získávají navýšení o 8 čtvrtletí za dítě, o které do jeho 16. narozenin pečují po dobu 
minimálně 9 let. Dále má jeden z rodičů, otec nebo matka, nárok na navýšení o 
čtvrtletí rovnající se délce rodičovské dovolené. Mateřství je kromě „dětských čtvrtletí“ 
ještě zohledněno jedním čtvrtletím náhradní doby za kalendářní čtvrtletí, ve kterém 
došlo k porodu. 

Doby přerušení pracovní činnosti jako doby nemoci, pracovních úrazů, 
invalidity, mateřství, nezaměstnanosti nebo vojenské služby jsou za určitých 
podmínek postaveny naroveň dobám pracovní činnosti. V případě vojenské služby je 
uznané 1 čtvrtletí náhradní doby za dobu 90 dnů služby (je uznáváno každých 
započatých 90 dnů). Maximální rozsah, ve kterém může být doba vojenské služby 
zohledněna, jsou 4 čtvrtletí. V případě nemoci náleží pojištěnci jedno čtvrtletí 
náhradní doby za každých 60 dní pobírání nemocenské. Invalidita je zohledněna 
jedním čtvrtletím náhradní doby za každé čtvrtletí zahrnující 3 měsíční výplaty 
invalidních dávek, za pracovní neschopnost způsobenou pracovním úrazem náleží 
pojištěnci jedno čtvrtletí náhradní doby za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je pobírána 
náhrada mzdy, jestliže je pracovní neschopnost vyšší než 66 %. Za doby 
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nezaměstnanosti s nárokem na pobírání dávek v nezaměstnanosti náleží pojištěnci 
jedno čtvrtletí za každých 50 dní, po které jsou dávky v nezaměstnanosti 
poskytovány. K těmto dobám, po které byly pobírány dávky, je celkově přihlíženo v 
maximálním rozsahu 4 čtvrtletí. Pojištěnec tedy může získat maximálně 8 čtvrtletí za 
náhradní doby pojištění považovaných za příspěvková - 4 čtvrtletí za dobu vojenské 
služby a 4 čtvrtletí za doby nemoci, mateřství nebo dočasné neschopnosti pro pracovní 
úraz. 

Doby uznané za rovnocenné (ekvivalentní) jsou doby pracovní činnosti, ve 
kterých nebylo placeno pojistné (zejména jde od doby získané před 1. dubnem 1983) 
a které zakládají nárok na zpětné doplacení pojistného. Tyto doby se započítávají pro 
účely výpočtu výše důchodu. Od 1.1.2004 mají pojištěnci ve Francii dvě nové možnosti 
doplatit si pojistné na svůj důchod. Jde o dobu ukončeného vysokoškolského 
studia či o dobu roků, ve kterých příjem pojištěnce nebyl dostatečný pro získání 4 
čtvrtletí. Zákon stanoví možnost zpětného nákupu až 12 čtvrtletí. Aby mohlo být 
uskutečněno zpětné dokoupení nároků za dobu vysokoškolského studia, nesměl by být 
pojištěnec po dobu studia pojištěn, ať povinně nebo dobrovolně, v žádném povinném 
důchodovém systému ve Francii či v jiném členském státu Evropské unie. Každá doba 
studia, která zakládá nárok na platbu a která zahrnuje 90 po sobě jdoucích dní, je 
považována za rovnou jednomu čtvrtletí. Jestliže doba 90 dnů začíná na konci jednoho 
kalendářního roku a končí na začátku následujícího kalendářního roku, lze ji posuzovat 
tak, že proběhla v jednom nebo v druhém roce z těchto dvou. Příspěvky za dobu 
studia jsou hrazeny z minimální mzdy. 

Pojištěnec, kterému je k datu odchodu do důchodu více než 65 let, ale má 
získaných méně než 150 čtvrtletí pojištění, je oprávněn k navýšení o 2,5 % za každé 
čtvrtletí uplynulé po jeho 65. narozeninách (do celkové výše 150 čtvrtletí). 

 
3.4 Švýcarsko 

 

Ve Švýcarsku se v prvním pilíři důchodového systému započítává do doby 
pojištění péče o potřebné závislé příbuzné žijící ve stejné domácnosti. Systém tyto 
náhradní doby započítává formou tzv. bonusů za poskytnutou péči, za každý rok, ve 
kterém se pojištěný staral o závislého příbuzného. Tyto doby jsou brány jako fiktivní 
příjmy a ne jako dodatečné doby. Výše ročního bonusu za péči je stanovena na 
3násobek minimálního důchodu (v roce 2007 3 x 13260 = 39 780 CHF) a je 
připočítáván v době vzniku nároku na důchod. Všechny přiznané bonusy jsou přidány 
k příjmům od zaměstnavatele a pak je z celkových příjmů vypočítán důchod dle 
standardní formule výpočtu. Rozlišují se dva druhy bonusů, bonus za výchovu dítěte a 
bonus za péči o příbuzné. 

Bonus za péči o dítě náleží tomu, kdo se stará o jedno či více dětí mladší 
šestnácti let. V případě, že se o dítě starají rodiče oba, bonus obdrží pouze jeden. 

Bonus za péči o příbuzné náleží tomu, kdo se ve společné domácnosti stará 
o příbuzného (ať v linii přímé či nepřímé), který je uznán jako potřebující péči. Není 
dovolen souběh bonusu péče o dítě a péče o příbuzné, nastane-li souběh, je přiznán 
pouze bonus za výchovu dítěte. 
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3.5 Slovensko 
 

Právní předpisy účinné od 1.1.2004 na Slovensku již neumožňují získat 
pojištěncům náhradní doby pojištění. Pouze za dobu péče o dítě platí pojistné stát. 
Náhradní doby získané před 1.1.2004 se nadále hodnotí dle tehdejších platných 
právních norem (zákon č. 461/2003 Zb.). 

Pro uznání náhradních dob je potřeba splnit podmínku, že pojištěnec získal 
minimálně jeden rok pojištění před 1.1.2004. Zde jsou uvedeny náhradní doby tak, 
jak jsou vyjmenované zákonem: 

• doba služby v československých ozbrojených silách, 

• doba jiné vojenské služby (§4 vyhlášky č.149/1988 Zb.), 

• doba strávená v odboji (včetně věznění), 

• doba nezaměstnanosti, po kterou se evidovanému nezaměstnanému před 
1.1.2001 vyplácela podpora v nezaměstnanosti, 

• doba nezaměstnanosti, po kterou byl občan po 31.12.2001 vedený v evidenci 
nezaměstnaných bez ohledu na nárok na podporu v nezaměstnanosti, 

• doba péče o dítě:  

o dítě do třech let věku v době před 1.1.2001, 

o dítě do šesti let věku v době po 31.12.2001, 

o dlouhodobě těžko zdravotně postižené dítě, 

• doba, po kterou měl občan nárok na nemocenské dávky, peněžní pomoc 
v mateřství a podporu při ošetřování člena rodiny, 

• doba odborného školení, 

• doba pobírání invalidního důchodu, 

• doba přípravy na pracovní uplatnění vykonávaná podle předpisů o sociálním 
zabezpečení, 

• doba pobírání částečného invalidního důchodu po 31.12.1956, po kterou byl 
vyplácen příspěvek před umístěním do zaměstnání, 

• doba osobní péče o osobu blízkou převážně či úplně bezmocnou v období od 
1.1.1976 do 31.12.2000, 

• doba po 30.9.1988, po kterou byl osobě se změněnou pracovní schopností, která 
nebyla poživatelem částečného invalidního důchodu, vyplácen příspěvek před 
umístěním do zaměstnání. 

 

 

 



4. Dotazníkové šetření s národními experty 
 
 

 38 

4. Dotazníkové šetření s národními experty 
 

Za účelem alespoň základního srovnání s daty, které jsem zjistil v kapitole 
4. studie „Analýza nepříspěvkových a náhradních dob v ČR a doporučení pro jejich 
sledování a evidenci“ jsem provedl dotazníkové šetření s národními experty všech 24 
sledovaných zemí. V dotazníku jsem se dotazoval na následující otázky: 

1. Jaký je objem náhradních dob pojištění na celkových dobách pojištění v základním 
důchodovém systému? 

2. Jsou příspěvky za náhradní doby pojištění placeny někým jiným? (vládou, ze 
státního rozpočtu atd.) Jestliže ne, jaká je potenciální ztráta na nevybraném 
pojistném?  

3. Jaký by byl vliv nezapočítání náhradních dob pojištění na důchod jedince, případně 
na výši všech vyplácených důchodů? 

Návratnost vyplněných dotazníků byla na relativně vysoké úrovni, vrátilo se 
jich 16 (tedy 66 % návratnost), avšak řádně vyplněných se jich vrátilo pouhých 7               
(29 % návratnost). U ostatních devíti dotazníků se respondenti omezili na 
konstatování o neexistenci statistik, ze kterých by bylo možno požadované údaje 
čerpat. Kvalita zodpovědně vyplněných dotazníků též značně kolísala, zde tedy uvedu 
pouze odpovědi pro účel studie relevantní.  

 

4.1 Rakousko 
 

1. Pro nově přiznané důchody v roce 2005 byla 87% část těchto důchodů kryta 
dobami pojištění a 13% část vycházela z nepříspěvkových dob pojištění. 

2. Nepříspěvkové doby v Rakousku jsou částečně hrazené z federálního 
rozpočtu, a částečně z fondů (např. fond pojištění nezaměstnanosti, rodinný fond 
atd.). Mezi náhradní doby pojištění, za které je pojistné hrazeno, patří:  

• výchova dětí (v maximální výši 4 let, při vícečetném porodu 5 let), 

• doby vojenské služby, účasti ve válce, civilní služby, 

• doba mateřské dovolené (při pobírání peněžité pomoci v mateřství), 

• doby, kdy je pobírána podpora v nezaměstnanosti či nemocenské. 

3. V roce 2005 byl průměrný důchod tvořen kombinací 88% části důchodu 
krytého příspěvky a 12% část důchodu byla tvořena náhradními dobami. Když by se 
od náhradních dob odmyslelo, vyplácené důchody by poklesly o 10 % u mužů a o 
17 % u žen.  

 
4.2 Belgie 

 

1. Od roku 1985 poměr náhradních dob pojištění průměrně kolísá mezi 
30-33 %. Při hlubší analýze těchto čísel zjistíme, že obsah náhradních dob pojištění 
závisí na pohlaví a socioprofesním statusu (Larmuseau, Peeters, 2005). 

2. V Belgii není za chybějící příspěvky na sociální pojištění v důsledku 
náhradních dob pojištění placen žádný příspěvek. Důchodové schéma však bere 
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v úvahu doby, ve kterých pojištěnec nepracoval a ani za ně nebylo zaplaceno pojistné. 
Takže v případě potřeby jsou tyto doby nakonec financovány z jiných státních zdrojů - 
státních dotací a částí daňových výnosů z DPH. Potenciální ztráty nebyly nikdy 
počítány. Vyžadovalo by to kalkulaci založenou na několika hypotézách, jmenovitě 
hlavně na zvoleném platu a v závislosti na tom, zda jsou náhradní doby pojištění 
získány na počátku či v průběhu nebo na konci pracovní kariéry. Je také důležité mít 
na paměti, že většina náhradních dob pojištění je v Belgii získávána na konci pracovní 
kariéry kategorií starých zaměstnanců (50-64).  

3. Co se týká ztrát důchodových nároků, kdyby nebyly náhradní doby pojištění 
brány v úvahu, máme poslední data k dispozici z roku 1996. Ty ukazují, že v průměru 
27,25% část z vyplacených důchodů je za náhradní doby pojištění.  

 
4.3 Maďarsko 

 
1. Všechny výše v textu zmíněné náhradní doby získané před rokem 1998 byly 

brány v úvahu jako nepříspěvkové doby při zjišťování délky pojištění pro účely 
důchodového pojištění. Bohužel jejich rozsah není znám, data nejsou v Maďarsku na 
této úrovni sbírána, avšak z dat, která jsou dispozici od reformy v roce 1998, vyplývá, 
že celkový příjem penzijního pojistného fondu (kam jsou placeny všechny příspěvky 
na sociální pojištění) byl v roce 2005 1 391 miliard maďarských forintů. 23 miliard 
forintů bylo do tohoto fondu zaplaceno právě za doby pobírání příspěvku na péči o 
děti, přídavků na domácí péči o děti, podpory při výchově dětí, což je okolo 1,65 % 
celkových příjmů.  

2. V reformovaném systému jsou příspěvky zaměstnavatele za výše zmíněné 
dávky, jestliže jsou pobírány, hrazeny státem z centrálního rozpočtu a individuální 
příspěvky si každý pojištěnec hradí sám - příjemci dávek jsou příspěvky odečteny 
z vyplácených dávek. Za dobu základní vojenské služby platí příspěvky stát v celé výši 
i za pojištěnce a za dobu studia na VŠ (do roku 1998) byly příspěvky hrazeny pouze 
státem ve výši příspěvku zaměstnavatele. 

3. Žádné takové propočty, které kvantifikují vliv nezohlednění náhradních dob 
pojištění, nejsou v Maďarsku bohužel k dispozici. Pro ženy mající děti (a pobírající 
dávky při péči o děti) mohou být hodnocené doby vcelku velké, zvláště mají-li 2, 3 či 
více dětí (doby se mohou sčítat). Např. v roce 2007 byla minimální doba pojištění, 
která je nutná pro plný důchod pro ženu, 38 let. Měla-li by 2 děti narozené po sobě, 
ztratila by 6 let, což je zhruba 1/6 celkové potřebné doby pojištění atd. Se zvyšujícím 
se počtem dětí by ztráta narůstala (1/3 atd.) (v případě pobírání podpory při výchově 
dětí může být přiznáno 3-5 let započitatelných dob na jedno dítě a tyto doby se 
mohou sčítat podle počtu dětí). Pro muže je to více méně jasné, protože těch se týká 
hlavně doba vojenské služby, která však přestala být v roce 2004 povinnou a od roku 
1970 se postupně snižovala doba jejího trvání ze dvou let až na 6 měsíců v roce 2004, 
takže jako náhradní doba pojištění hraje čím dál tím nižší roli. 

 
4.4 Švýcarsko 

 

1. Výše v textu zmíněné bonusy jsou připočítávány 83 % všech důchodců 
v době přiznání důchodu. Jak již bylo zmíněno, tyto bonusy vedou ke zvýšení ročního 
průměrného příjmu, ze kterého je následně vypočítáván důchod. Pro 50 % nových 
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důchodců vedou tyto bonusy ke zvýšení výše jejich důchodu (to je způsobeno 
existencí minimálního a maximálního důchodu ve Švýcarsku). 

2. Na financování se podílí i stát, a to úhradou 20 % ročních výdajů.  

3. Důchodci, kterým byl přiznán důchod v roce 2007 a kterým byly započteny 
bonusy, by obdrželi o 78 švýcarských franků méně než bez bonusů měsíčně. To činí 
něco málo přes 5 % průměrného důchodu. 

 
4.5 Velká Británie 

 

Bohužel ve Velké Británii nemají požadované informace, protože nejsou 
sledovány. Ačkoli jsou náhradní doby pojištění brány v potaz při výpočtu státního 
důchodu (z prvního pilíře), informace o vlivu těchto náhradních dob pojištění na 
důchodové nároky nejsou sledovány. Jediné informace, které jsme schopni 
poskytnout, se vztahují ke každoročnímu počtu lidí, kteří jsou oprávněni k započtení 
důchodového bonusu a informace o těch, kteří jsou oprávněni k příspěvku na péči 
(HRP) - ten dostávají automaticky osoby pečující o dítě pod 16, a/nebo pokud se 
starají o postiženou osobu. Čísla za poslední čtyři roky najdete v následující tabulce:  

 

Tabulka č. 2 Počet oprávněných osob k důchodovému bonusu a k příspěvku na 
péči (HRP)  

(tisíce osob) 2000 2001 2002 2003 
celkový počet pojištěných osob  32 487 32 598 32 652 32 501 
počet oprávněných osob k důchodovému 
bonusu 

5 614 5 639 5 682 5 708 

počet oprávněných osob k příspěvku na 
péči (HRP)  

2 585 2 509 2 420 2 435 

Zdroj: http://www.dwp.gov.uk/asd/asd1/dsu/contsandqualify/Conts_and_Qual_Years_tables05.xls 

 
Je nutno ale vzít v úvahu, že tato čísla pouze ukazují celkové počty lidí 

v daném roce, kteří jsou oprávněni k započtení bonusu/příspěvku na péči HRP. 
Aktuální celkový stav počtu let příspěvků/HRP se u jedince nesleduje, ale bere se 
v úvahu, když jsou lidem vypočítávány důchody. Proto není možné, poskytnout údaj o 
objemu náhradních dob pojištění, jak bylo požadováno v otázce 1 a z toho samého 
důvodu není možno ani zodpovědět otázku č. 3. 

2. Příspěvky za náhradní doby pojištění a za dobu HRP péče jsou de facto 
dotovány vládou. Ve Velké Británii jsou povinni všichni pracovníci a jejich 
zaměstnavatelé a OSVČ platit národní pojištění, které plyne do fondu národního 
pojištění spravovaného vládou. Všechny povinné dávky (včetně důchodů) jsou potom 
vyplácené žadatelům z tohoto fondu. 
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Komparativní analýza existujících zahraničních důchodových systémů, zejména 
jejich základních částí - prvních pilířů, ukázala, že užití institutu náhradních dob 
pojištění závisí zejména na typu zvoleného systému důchodového zabezpečení.  

Pokus o srovnání s mírou uplatňování institutu náhradních dob pojištění 
v České republice se ukázal být téměř neřešitelný, neboť ve velké většině sledovaných 
zemí se rozsah ani struktura náhradních dob pojištění nesleduje2 a nejsou pro ně 
tvořeny statistiky. Z dostupných údajů vyplývá následující srovnání. Objem náhradních 
dob pojištění na celkové době pojištění u nově přiznaných důchodů činí v České 
republice 22,4 %, v Rakousku pouze 13 % a v Belgii téměř neuvěřitelných 30 %. 
Belgie na tento stav již zareagovala a rozsah náhradních dob omezuje zavedením 
povinných plateb zaměstnance za náhradní doby pojištění. Na takto vysokém podílu 
náhradních dob pojištění na celkových dobách pojištění v Belgii má vliv zejména doba 
studia, u které je umožněno započtení v rozsahu 10 let (po zaplacení příslušné části 
příspěvku pojistného připadajícího na zaměstnance). 

Pokles průměrného důchodu spojený s nezohledněním náhradních dob pojištění 
by byl nejmenší ve Švýcarsku, a to o 5 %, poté v Rakousku o 12 %. Průměrný důchod 
v České republice by poklesl o 18 % a v Belgii dokonce o 27 % při nezohlednění 
náhradních dob pojištění. 

Podíl potenciálně vybratelného pojistného v České republice za nepříspěvkové 
doby při uvažování vyměřovacího základu na úrovni minimální mzdy představoval 
v roce 2002 13 %. V Maďarsku, kde se po reformě z roku 1998 muselo začít za 
náhradní doby pojištění platit (příspěvek zaměstnavatele hradí stát, příspěvek 
zaměstnance si zaměstnanec hradí sám většinou z přijatých dávek) z hypotetického 
vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy, činil v roce 2005 podíl pojistného 
vybraného za náhradní doby pojištění k celkovému vybranému pojistnému pouhá 2 %. 

V České republice mělo 66,7 % osob, jimž byl nejpozději v roce 2004 již 
přiznán důchod, zohledněno nějakou náhradní dobu pojištění. Ve Švýcarsku tento 
podíl osob činí 83 %, avšak vliv na výši důchodu to mělo pouze u 50 %, díky existenci 
minimálního a maximálního důchodu ve Švýcarsku. 

Ukázalo se, že stejně jako v České republice je nejvýznamnější náhradní dobou 
pojištění (zároveň také nejčastěji se vyskytující) doba péče o dítě, která nechyběla ani 
v jednom ze sledovaných států, který uznával alespoň jednu náhradní dobu pojištění. 

Souhrnný přehled ohledně náhradních dob pojištění ve sledovaných zemích 
ukazuje tabulkové shrnutí. 

                                                 
2  Nejinak tomu je ostatně i v České republice. 
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Tabulka č. 3 Přehled ND pojištění, země s Bismarckovým modelem sociálního 
zabezpečení I 

typ ND Německo Rakousko Lucembursko Belgie Slovinsko 
invalidní důchod ano   ano ano   

nezaměstnanost ano 
doba pobírání 
dávek  

  registrovaná registrovaná  

mateřská 
dovolená 

3 roky 
doba pobírání 
dávek  

  ano   

péče o dítě do 10 let věku max. 4 roky ano   ano 
péče o závislou 
osobu 

ano   ano     

studium 
střední a VŠ 
po 16tém roce 

ano 
mezi roky 
18-27 

ano, v případě 
zaplacení 
příspěvku za 
zaměstnance 
max.10 let 

VŠ 

vojenská služba ano ano   ano ano 

nemoc ano 
při pobírání 
dávek NP 

  ano   

zvláštnosti 
odboj, události 
spojené s 2. 
sv. válkou 

doba pobírání 
dávek poúraz. 
pomoci  
a pomoci na 
krytí životních 
nákladů 

doby kdy 
samostatně 
výdělečně 
činná nemuse-
la platit 
příspěvky 

uznané 
stávky, doby 
předčas. 
důchodu na 
základě 
kolektivní 
smlouvy 

pracovní 
zdravotní 
rehabilitace, 
výcvik pro 
policii 

hradí 
stát  
z rozpočtu  
a z fondů 

stát  
z rozpočtu  
a z fondů, 
studium 
pojištěnec 

stát, daněmi stát, DPH stát 

Zdroj: Missoc, provedené dotazníkové šetření 
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Tabulka č. 4 Přehled ND pojištění, země s Bismarckovým modelem sociálního 
zabezpečení II 

typ ND Španělsko Portugalsko Francie Řecko Švýcarsko 
invalidní důchod     ano ano   

nezaměstnanost   ano 

celou dobu 
přiznání dávky 
nebo 1 rok bez 
dávky 

až 200 dní za 
posledních  
10 let, když je 
vyplácena 
podpora 

  

mateřská 
dovolená 

první rok 
mateřské při 
péči o dítě  
do 3 let 

ano max. 3 roky 

možnost 
doplatit si 
rodičovskou 
dovolenou 

  

péče o dítě   ano 2 roky za dítě 
max. 4.5 roku 
za všechny 
děti 

bonus za 
výchovu dítěte 
do 16ti let 
věku 

péče o závislou 
osobu 

    
2 roky za 
postižené dítě 

  
bonus za péči 
o příbuzné 

studium     
možnost 
doplatit až 3 
roky VŠ 

ano (možnost 
si doplatit až 2 
roky) 

  

vojenská služba   ano ano 
ano (možnost 
si doplatit až 3 
chybějící roky) 

  

nemoc   ano 
celou dobu 
přiznání dávky 

až 200 dní za 
posledních 10 
let, když je 
vyplácena 
dávka 

  

zvláštnosti   

náhrady za 
riziko při 
práci,doba 
vykonávání 
funkce 
porotce, odboj 

zdravotní 
rehabilitace, 
za určitých 
podmínek 
doba předčas. 
důchodu 

odboj   

hradí stát stát stát, daněmi 

stát ročními 
dotacemi + 
možnost si 
určité doby 
doplatit 

stát + DPH + 
daně uvalené 
na herny 

Zdroj: Missoc, provedené dotazníkové šetření 
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Tabulka č. 5 Přehled ND pojištění, Beveridgeovské a skandinávské země  

typ ND Velká Británie Irsko Litva Finsko Norsko 
invalidní důchod   ano ano ano ano 

nezaměstnanost ano 
registrovaná  
a pobírání 
dávek 

doba pobírání 
dávek 

doba pobírání 
dávek 

  

mateřská 
dovolená 

ano 
doba pobírání 
dávek 

doba pobírání 
dávek 

ano, jeden rok   

péče o dítě 
snižuje 
potřebnou 
délku pojištění 

až 20 let péče 
o děti mladší 
12 let 

do věku 3 let 
max. 3 roky za 
všechny děti 

do 7 let věku 

péče o závislou 
osobu 

  až 20 let péče  
o plně 
invalidní 

  
péče závislé 
osoby 

studium       max. 5 let   
vojenská služba     ano     

nemoc ano 
registrovaná a 
pobírání dávek 

doba pobírání 
dávek 

doba pobírání 
dávek 

  

zvláštnosti 

u mužů doba 
pracovní 
nečinnosti  
od 60 do 65 

doba pobírání 
dávky po 
pracovním 
úrazu 

doba kněžství 
či pobytu  
v klášteře 

další doby 
nečinnosti,  
při pobírání 
dávek 
odvozených  
z činnosti 

ND zvyšují 
bodové 
ohodnocení 
výše 
důchodu,rok = 
3 body 

hradí stát dotacemi stát dotacemi část dob stát  stát z daní stát z daní 

Zdroj: Missoc, provedené dotazníkové šetření 

 

Tabulka č. 6 Přehled ND pojištění země s povinným fondovým schématem 

typ ND Estonsko Maďarsko Slovensko 
invalidní důchod     při pobírání dávek 

nezaměstnanost 
registrovaná a pobírání 
dávek (do 1998) 

doba pobírání dávek při pobírání dávek 

mateřská 
dovolená 

ano (platí stát) doba pobírání dávek doba pobírání dávek 

péče o dítě 
když se o dítě stará 
minimálně 8 let (do 1998) 

pro děti do 3 let bez 
pobírání příspěvku nebo po 
dobu pobírání příspěvku 

do 6 let věku 

péče o závislou 
osobu 

  
pro postižené děti do 10 
let 

péče závislé osoby 

studium denní (do 1998) 
VŠ (získané před 1998 
max. 5 let) 

  

vojenská služba ano (do 1998) ano ano 
nemoc ano (platí stát) doba pobírání dávek doba pobírání dávek 

zvláštnosti 
práce na farmě (do 1998), 
ND označené do 1998 jsou 
uznávány do 31.12.1998 

do roku 1998 uznávané 
bez nutnosti platit, od 
1998 za zaměstnavatele 
platí stát, zaměstnanec si 
hradí sám z přijatých 
dávek 

pouze doby získané před 
1.1.2004, od 2004 stát 
platí pouze za péči o dítě 

hradí od roku 1999 platí stát 
stát z daní + pojištěnec 
z dávek 

 stát 

Zdroj: Missoc, provedené dotazníkové šetření 
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Tabulka č. 7 Přehled ND pojištění, země s NDC systémem  

typ ND Švédsko Polsko Lotyšsko Itálie 
invalidní důchod ano   ano   

nezaměstnanost ano 
doba pobírání 
dávek 

doba pobírání 
dávek 

veškerá doba pro 
účastníky starého 
systému 

mateřská dovolená rodičovská ano + rodičovská 
doba pobírání 
dávek 

veškerá doba pro 
účastníky starého 
systému 

péče o dítě ano 
péče o závislé 
osoby 

do 1,5 věku 
do 6 let věku, 
max. 170 dní  
na dítě 

péče o závislou 
osobu 

    
péče o postižené 
dítě 

max. 25 dní v 
roce, celkem 
max. 2 roky 

studium VŠ 
VŠ (doby získané 
před reformou na 
NDC) 

VŠ   

vojenská služba ano ano ano 
veškerá doba pro 
účastníky starého 
systému 

nemoc doba pobírání dávek 
doba pobírání 
dávek 

  
veškerá doba pro 
účastníky starého 
systému 

zvláštnosti 

za dobu pobírání 
dávek  
v nezaměstnanosti a 
nemoci platí 
pojištěnec svou část 
příspěvku  
z obdržené dávky, 
za zaměstnavatele 
platí stát 

rozsah všech ND 
může být max. 
1/3 z celkové 
doby pojištění 

platí stát, buď  
z výše dávek, 
tam, kde nejsou, 
tak  
z minimální mzdy, 
doba po 
pracovním úrazu 

  

hradí 
stát z daní + 
pojištěnec z dávek 

stát z daní 
stát z daní + stát 
ze speciálního 
fondu 

stát z daní 

Zdroj: Missoc, provedené dotazníkové šetření 

 

Z provedené komparativní analýzy vybraných důchodových systémů vyplývá, 
že náhradní doby pojištění mají v Evropě dlouholetou tradici. Jejich ospravedlnění 
pramení většinou ze „společenského prospěchu“ dané náhradní doby, nezaviněné 
sociální události, náboženských, politických či historických (stále je patrný vliv 2. 
světové války) důvodů. Rozsah, v jakém jsou náhradní doby pojištění uznávány, je 
značně variabilní. Extrémy jsou v tomto případě státy řazené do skandinávského 
modelu důchodového zabezpečení, Dánsko a Nizozemsko, jejichž prvními pilíři nejsou 
uznávány žádné náhradní doby pojištění, což je ovšem dáno konstrukcí důchodů 
z těchto pilířů, který je závislý na době pobytu.3 Na opačném konci spektra jsou 
Belgie, Francie a Německo, země provozující důchodový systém Bismarckova typu. 
Jejich vysoký rozsah náhradních dob pramení z historicky silně zakořeněného 
sociálního cítění.  

Závěry mezinárodní komparace náhradních dob pojištění lze shrnout 
následovně: země uplatňující systém důchodového zabezpečení Bismarckova typu a 
země s transformovaným důchodovým systémem4 dovolují svým občanům využívat 

                                                 
3  Do doby pobytu lze samozřejmě zahrnout i dobu nezaměstnanosti, péče o dítě, dobu studia, …. 
4  To může být způsobeno rigiditou důchodových systémů, nedostatečným využitím politického kapitálu 

určeného k provedení reforem, silnou tradicí sociálních hodnot v zemích, které transformovaly své 
systémy. 
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hojně institutu náhradních dob pojištění (výjimkou je Španělsko, které uznává pouze 
jednu náhradní dobu pojištění - péči o dítě). Avšak žádná z porovnávaných zemí 
neuznává tolik různých druhů náhradních dob pojištění jako Česká republika. Země 
s Beveridgeovým typem důchodového zabezpečení mají rozsah náhradních dob přece 
jen omezenější než země s Bismarckovým typem. Tradiční členění zemí nám doplní 
skandinávský typ důchodového zabezpečení, pro nějž je typický velmi nízký rozsah 
uznávání náhradních dob pojištění. Země s transformovaným důchodovým systémem, 
ať již na systém fondového financování či NDC, se vydaly cestou částečných plateb za 
náhradní doby pojištěnci. Jejich rozsah se soustředí na základní sociální události 
(narození dítěte, nemoc, nezaměstnanost). Co se financování náhradních dob týká, ve 
všech sledovaných zemích je alespoň za některé náhradní doby pojištění odváděn 
příspěvek do systému důchodového zabezpečení, ČR je tedy v tomto ohledu raritou.5 
Je tedy na místě hovořit o náhradních dobách pojištění6 a ne o nepříspěvkových 
dobách pojištění jako v případě České republiky. Nejčastěji je hrazen státem 
z daňových výnosů, poté ze speciálních fondů a nejméně obvyklou možností (výskyt u 
třech sledovaných zemí) je financování kombinovanou formou, kdy stát hradí 
příspěvky na důchodové pojištění připadající na zaměstnavatele za určité náhradní 
doby pojištění a zaměstnanec si hradí svoji část pojištění z obdržených 
sociálních dávek. Zajímavým příkladem reformovaného systému důchodového 
pojištění je Slovensko, které od 1.1.2004 neumožňuje získat žádné náhradní doby 
pojištění než péči o dítě do šesti let věku. 

Nejčastěji přiznávanou náhradní dobou pojištění v souboru sledovaných zemí je 
doba výchovy dětí, která je nějakým způsobem zohledněna u každého z 22 
sledovaných států (bez Dánska a Nizozemska). Následuje doba nezaměstnanosti s 18 
výskyty a doba nemoci se 16 výskyty. Uznávání těchto dob zabraňuje propadu osob v 
důchodovém věku pod hranici chudoby. 

Dá se vysledovat trend upouštění od uznávání náhradní doby pojištění studia, 
neboť právě u této doby je její financování v rámci solidarity mezi plátci pojištění a 
studenty uvnitř důchodového systému nejspornější z etického hlediska.7 Maďarsko a 
Estonsko, státy, které přešly na fondově financovaný systém, zachovaly zápočet dob 
studia získaných před rokem 1998, po tomto datu je již není možné získat. Slovensko 
učinilo podobný krok o 5 let později v roce 2003 a od 1.1.2004 není možné získat 
náhradní dobu pojištění za dobu studia. V Německu se doba studia nyní uznává od 17 
let, ale od roku 2009 bude její zápočet zrušen. Řecko a Francie umožňují započtení 
doby studia do doby pojištění, když si pojištěnec doplatí příspěvky, ačkoli dříve dobu 
studia uznávali. Rakousko, které zatím dobu studia jako náhradní dobu pojištění 
uznává, plánuje ve své reformě její zrušení, dále bude možno dobu studia uznat, jen 
pokud za ní bude doplaceno pojistné, a to ještě v omezeném rozsahu 16 měsíců za 
dobu studia na střední škole, 24 měsíců za studium na vyšší odborné škole a 48 
měsíců studia na škole vysoké. V Belgii si zaměstnanec, který chce mít doby studia 
uznány, taktéž musí doplatit svůj podíl pojistného. 

                                                 
5  V českém důchodovém systému sice není explicitně vyjádřena platba státu za náhradní doby pojištění, 

ale jelikož je stát finančním a provozním garantem systému důchodového systému a deficity 
důchodového systému jsou hrazeny ze státního rozpočtu, jsou platby státu za náhradní doby v ČR 
stanoveny implicitně. 

6  Většinou je alespoň část pojištění za náhradní dobu pojištění hrazená někým jiným než samotným 
pojištěncem, či není hrazena vůbec. 

7  Vaubel tento typ solidarity dokonce nazývá, viděno prizmatem liberalismu, „perverzním přerozdělováním“ 
(In Vostatek 1996). 
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Příloha - dotazník poslaný korespondentům 
MISSOC 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Research Institute for Labour and Social Affairs is currently working on project 

about non-contributory periods credited or taken into consideration in the first pillar of 
pension systems. We have following information (from MISSOC) about non-
contributory periods in: 

Non-contributory periods credited or taken into consideration: 
 
 
But we need some additional information about this problem. Could you kindly 

answer these three short questions (see below please)? It would really help us. And if 
you have any additional information about non-contributory periods (e.g. some web 
links, some brochures in electronic or in printed version) could you send it via e-mail 
martin.holub@vupsv.cz or by post to:  

Ing. Martin Holub 
RILSA (VUPSV) 
Palackeho nam. 4 
128 01 Prague 1 
Czech Republic  
 
Please send the answers, by 31st January 2007 at the latest. Thank you very much 

for accommodating our request. We look forward to working with you. 
 
Yours Martin Holub, researcher 
 
 
Questionnaire 
 
1. What is volume (in percent) of non-contributory periods credited or taken into 

consideration on totally social insurance period in first pillar on average? 
 
 
 
2. Are social insurance contributions for these non-contributory periods paid by 

anybody else (e.g. government, etc.)? If not, how big (roughly) is potential loss on 
uncollected social insurance contributions?  

 
 
 
3. What would be the decrease of retirement entitlements on average, if these 

non-contributory periods were not taken in to consideration? 
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