Tisková zpráva
Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech
Praha 20. 10. 2016
Od ledna do října obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezmála 62 tisíc
žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců. Počet podaných žádostí tak
dosáhl úrovně za celý loňský rok a pravděpodobně bude atakovat hranici z roku 2014, kdy
si o přepočet požádalo téměř 70 tisíc důchodců. Vylepšit si důchod mohou pracující
důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání
pokračují. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce.
„Příjemcům starobního důchodu, kteří při důchodu dlouhodobě pracují či podnikají, můžeme doporučit,
aby si o přepočet důchodu požádali ideálně vždy po získání 360 dní výdělečné činnosti, “ apeluje
k podání žádosti ředitelka sekce provádění důchodového pojištění Eliška Volfová s tím, že není důvod,
aby žádost odkládali nebo čekali do doby, než ukončí zaměstnání.
Seniorům, kteří při pobírání starobního důchodu pracují nebo podnikají, může být zvýšen důchod
za dobu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění za každých 360 kalendářních dnů této
činnosti. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené
absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Žádost o zvýšení důchodu
může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost
po dosažení řádného důchodového věku.
Zvýšení důchodu provádí ČSSZ výhradně na základě písemné žádosti. Tu je možné podat nejlépe
prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde
klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů.
Žádost lze případně zaslat také přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se předkládá evidenční list
důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán
ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá
příslušná OSSZ.
Kolik činí zvýšení
Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu,
ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod.
U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu
za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni,
kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek
dnů se použije pro eventuální následující zvýšení.

Příklad: Důchodci byl přiznán starobní důchod od 10. 9. 2015, který byl vyměřen z výpočtového
základu 18 565 Kč. Při pobírání důchodu pracuje nepřetržitě dosud a v tomto období nebyl nemocný
a ani neměl jiné nezapočitatelné dny. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni,
kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 4. 9. 2016. Pokud si požádá o zvýšení
důchodu, bude mu starobní důchod od tohoto data zvýšen o 75 Kč (0,4 % z výpočtového základu
18 565 Kč).
Jak dlouho vyřízení žádosti trvá
Doba vyřízení žádosti o přepočet důchodu je závislá mj. také na tom, zda byla žádost podána krátce
po získání 360 odpracovaných dní nebo až po delším období. Zpracování je náročnější v případech,
kdy lidé žádají o přepočet důchodu za dobu několikaleté výdělečné činnosti, což negativně ovlivní

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba.
Více na www.cssz.cz; online služby na eportal.cssz.cz - ePortál ČSSZ ...naše služby jsou vám blíže; opendata na data.cssz.cz
1

i dobu potřebnou pro vyřízení. Žádosti o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců jsou
zpracovávány průběžně s přihlédnutím k personálním a kapacitním možnostem; přednostně ČSSZ
vyřizuje nově podané žádosti o důchodové dávky, aby „novým“ důchodcům byl zajištěn pravidelný
příjem v podobě důchodu. O svůj nárok pracující důchodci, kteří čekají na vyřízení své žádosti,
nepřijdou.
V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí
ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.
Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnosti získanou po 31. 12. 2009. Zavedla to právní
úprava účinná od 1. 1. 2010. Od 1. 1. 2014 může důchodce, který vykonává výdělečnou činnost
zakládající účast na důchodovém pojištění a jemuž současně ČSSZ vyplácí v plné výši starobní důchod,
požádat o zvýšení důchodu vždy, když získá 360 odpracovaných kalendářních dnů. Do 31. 12. 2013
bylo možné žádat o toto zvýšení buď po 2 letech nepřetržité výdělečné činnosti, nebo po jejím
skončení. Toto již není vyžadováno, žádat je možné vždy po získání 360 odpracovaných dnů.
Tabulka: Počet žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců
Rok
Počet žádostí
2013
2014
2015
2016 (leden až září) *)
*)
stejné období roku 2015: 51 651 žádostí

39
68
60
60

283
893
787
930
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