Tisková zpráva
Příčinu nízkého důchodu lze včas odhalit. ePortál ČSSZ nabízí online transparentní
informace
Praha 4. 2. 2016
„Přihlásil mě zaměstnavatel k pojištění, aby se mi evidovaly odpracované roky

na důchod?“, „Shodují se příjmy, které mám na výplatní pásce od zaměstnavatele,
s příjmy, které eviduje ČSSZ pro důchodové účely?“ Na takové otázky může být při

sepisování žádosti o důchod mnohdy pozdě. Klientům České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ) na ně umí dát jasné odpovědi ePortál ČSSZ. Díky němu každý
zaměstnanec obratem mj. zjistí a v podstatě si „zkontroluje“, zda si jeho zaměstnavatel
plní povinnosti. V případě pochybností může včas zasáhnout.
„ePortál ČSSZ nabízí další možnost kontroly tzv. šedé ekonomiky. Má potenciál stát se účinným

kontrolním nástrojem, díky jeho plošnému zpřístupnění získáme ve státě tolik kontrolorů, kolik je
pojištěnců,“ vyjádřil své přesvědčení ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a vybídl: „ePortál ČSSZ je
tady právě pro toho, kdo si není jistý, zda je skutečně přihlášen k pojištění a z jakého příjmu za něj
zaměstnavatel odvedl pojistné. Ten by měl využít služeb našeho ePortálu, aby si zkontroloval doklady
od zaměstnavatele a porovnal je s údaji, které na „jeho kontu“ eviduje ČSSZ“.
Tzv. černá mzda snižuje důchod
Lidé by si měli uvědomit, že pouze výdělky, které ČSSZ eviduje, jsou tzv. vyměřovacím základem pro
výpočet důchodu. Pobírání části mzdy tzv. na ruku má velký vliv na výši nejen starobního, ale
i důchodu invalidního či pozůstalostního. Obvykle mladí lidé, v produktivním věku, si často nepřipouští,
že důchod se jich nemusí týkat jen „ve stáří“, ale že v jejich životě mohou nastat situace, kdy kvůli
dlouhodobé nemoci či vážnému úrazu, bude jejich rodina či oni samotní spoléhat na důchod.
Potvrzují to i zkušenosti pracovníků ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení, kteří ve své praxi
zaznamenávají rozčarování některých žadatelů o důchod už při sepisování žádosti, ale zejména poté,
co se lidé seznámí s výší důchodu, který jim byl vypočten na základě odpracovaných let a příjmů.
Obdobně to platí i u nemocenských dávek, kdy jejich výše závisí taktéž na příjmu, který zaměstnavatel
vykázal na příslušných tiskopisech.
ePortál ČSSZ nabízí i další služby, lidé mohou mít přehled o průběhu a zpracování dávek
nemocenského pojištění (služba Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku
nemocenského pojištění). V neposlední řadě ePortál ČSSZ nabízí i online služby pro zaměstnavatele či
podnikatele.

Jana Buraňová, tisková mluvčí, email: jana.buranova@cssz.cz, tel. 257 063 044

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 informací na www.cssz.cz a online služby na eportal.cssz.cz - ePortál ČSSZ ...naše služby jsou vám blíže
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