
Co je Informativní důchodová 
aplikace, jaké informace poskytne  
a kde ji najdeme?
Informativní důchodová aplikace je 
nová služba, kterou jsme spustili na 
ePortálu ČSSZ. Stačí, aby se pojištěnec 
přihlásil do ePortálu ČSSZ, a aplikace 
mu přehledně na jednom místě ukáže 
doby pojištění, které o něm ČSSZ evi-
duje. Jednoduše tak zjistí například 
svůj budoucí důchodový věk, získanou 
dobu pojištění a dobu pojištění, kte-
rou musí ještě získat, aby měl nárok na 
starobní důchod. 

Co je hlavním cílem služby IDA? 
Služba poskytne odpovědi na základní 
otázky snad každého z nás: budu mít ná-
rok na starobní důchod, případně odkdy  
a v jaké výši by mohl být. Zároveň odpoví  
i na otázku, co ještě musím splnit pro 

nárok na starobní důchod, tj. zejména 
kolik let mi ještě chybí k dosažení dů-
chodového věku nebo pro získání po-
třebné doby pojištění. K zodpovězení 
všech těchto otázek využívá IDA úda-
jů o dobách pojištění a vyměřovacích 
základech (včetně vyloučených dob) 
uložených v evidenci ČSSZ. Vyloučená 
doba je tzv. sociální událost bez výděl-
ku, např. doba dočasné pracovní ne-
schopnosti, doba pobírání invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně, 
doba péče o dítě do 4 let věku nebo 
péče o závislou osobu aj. Účelem je, 
aby se ekonomicky aktivní generace 
do budoucnosti zajistily a nespoléhaly 
pouze na stát, resp. na starobní dů-
chod. Služba IDA nabádá k ekonomic-
kému jednání. Je to taková důchodová 
kalkulačka pro každého. 

pokračování na str. 3...
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Kdy budu mít nárok na důchod a  jaký 
bude? Informativní důchodová aplikace 
ČSSZ vám to vypočítá 
Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu ČSSZ, která vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci ohled-
ně vašeho evidovaného počtu let důchodového pojištění. Díky této službě tak jednoduše zjistíte, za jak dlouho splníte podmínky pro nárok 
na starobní důchod a jaká bude jeho orientační výše. V rozhovoru s ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení Františkem 
Boháčkem se dozvíte, k čemu je služba IDA užitečná. 

Vážené klientky, vážení klienti,
co spojuje nabízené služby České správy 
sociálního zabezpečení, jako je ePortál, 
Informativní důchodová aplikace, eNe-
schopenka, newsletter, SMS notifikace, 
chatbot a mnohé další? Pojítkem je 
elektronická komunikace.
 Nejvýznamnějším projektem letoš-
ního roku, který vám ve Zpravodaji 
představíme, je spuštění Informativní 
důchodové aplikace (IDA) na ePortá-
lu ČSSZ. Jedinečnost nové služby IDA 
spočívá především v zodpovězení zá-
kladních otázek uživatele služby, tj. 
zda jsou v jeho informativním osobním 
listu důchodového pojištění evidovány 
všechny informace, zda bude mít nárok 
na starobní důchod, odkdy a jak vysoký 
by mohl být.
 Možností, jak se přihlásit do ePor-
tálu ČSSZ, je mnoho a díky bankovní 
identitě je to teď ještě snazší a hlavně 
bezpečné. Služby ePortálu ČSSZ jsou 
k dispozici 24 hodin denně. Ve větši-
ně případů už tak nemusíte chodit na 
úřad, ale můžete své záležitosti vyřídit 
online.
 Osobně jsem velmi rád, že úspěšně 
pokračujeme právě v oblasti posilování 
elektronických služeb. Významně totiž 
usnadňují a zrychlují komunikaci klien-
tů s naším úřadem. A tím, že využíváte 
námi nabízené elektronické služby, po-
máháte se spolehlivým a včasným zpra-
cováním agendy i vy nám. 
 Zaměřili jsme se v poslední době 
především na oblast eGovernmentu, 
tedy správu veřejných věcí za využi-
tí moderních elektronických nástrojů. 
Pokračující digitalizace veřejné správy 
tak umožňuje být pro občany nejen do-
stupnější, rychlejší, ale také levnější. 
Díky posilující elektronické komunikaci 
může být většina agend veřejné správy 
řešitelná efektivněji. 
 Těší mě, že stále se zlepšující komu-
nikaci našeho úřadu oceňujete nejen 
vy, naši klienti, ale i odborníci napříč 
obory. V letošním roce se nám podařilo 
získat 1. místo v IT projektu roku s naší 
eNeschopenkou a 3. místo v prestižní 
profesní soutěži Lemur – Česká cena za 
public relations 2021.
 Pokud budeme dobře pracovat my, 
budete spokojeni vy.

S úctou
František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ

Úvodní slovo

eNeschopenka ČSSZ 
IT projektem roku 2020

Síla je v informacích. 
Odebírejte novinky 
od ČSSZ

Cílem projektu eNeschopenka bylo pře-
devším zjednodušení administrativní 
náročnosti v procesech dočasné pra-
covní neschopnosti. Došlo tak k odbou-
rání procesu, kdy zaměstnanec podával 
žádost o nemocenské prostřednictvím 
zaměstnavatele. Dalším cílem bylo za-
jištění plošného elektronického příjmu 
dat od lékařů a zrychlení výplaty dávek 
nemocenského pojištění. Lékařům se 
zvýšil komfort a nyní se jim s eNescho-

penkou mnohem jednodušeji pracuje.  
 „Když jsme před lety začali praco-
vat na eNeschopence, prioritou pro nás 
bylo vyvinout plně funkční a uživatelsky 
přívětivou aplikaci – a to se podařilo. 
V minulém roce i části toho letošního 
eNeschopenka zažila skutečný křest 
ohněm, který zvládla perfektně. Náš 
projekt v porovnání s ostatními zeměmi 
Evropské unie skutečně nemá obdoby.  

pokračování na str. 2...

Česká správa sociálního zabezpečení před více než rokem spustila 
novou službu v podobě odběru novinek. Registrovaní uživatelé tak 
prostřednictvím newsletteru získávají důležité informace od ČSSZ 
jako první. Za rok fungování se k zasílání novinek přihlásilo 10 219 
odběratelů a zájem o newsletter ČSSZ rozesílaný přímo do e-mailo-
vých schránek uživatelů služby i nadále roste. 
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Česká správa sociálního zabezpečení se s projektem eNeschopenka, 
jenž byl spuštěn 1. ledna 2020, přihlásila do soutěže IT projekt roku, 
kterou už poosmnácté uspořádala Česká asociace manažerů infor-
mačních technologií. Projekt eNeschopenka zvítězil v konkurenci  
22 přihlášených projektů.

Registrace k odběru je jednoduchá. Sta-
čí si zvolit oblast informací, které vás 
zajímají: zaměstnavatel, OSVČ, pojiš-
těnci (klienti), lékaři / poskytovatelé 
zdravotních služeb, vývojáři lékařských 
softwarů, vývojáři mzdových a personál-
ních softwarů. Nejvyšší podíly odběrate-
lů tvoří kategorie zaměstnavatelů, OSVČ 
a pojištěnců. Mezi zájemci o aktuální 
informace z agendy ČSSZ jsou vzděláva-
cí instituce, státní správa a samospráva, 
poskytovatelé zdravotních služeb a řada 
společností ze soukromého sektoru. 
V době protipandemických opatření 
pak byl největší zájem o zprávy spoje-
né s oblastí nemocenského pojištění. 
Celkem bylo rozesláno 116 newslette-
rů s periodicitou přibližně 10 zpráv za 
měsíc.
 Mezi nejvýznamnější odběratele patří 
Karlova univerzita, Akademie věd ČR, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo financí, Ministerstvo prů-
myslu a obchodu a další ministerstva, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad práce, 
Policie České republiky, VZP, Člověk 
v tísni, Podané ruce, krajské hygienické 
stanice, ČSAD, krajské dopravní podni-
ky, AAA Auto, Škoda Auto, T-Mobile, 
PPF Group, PPL, DHL, Panasonic, Tchi-
bo a mnozí další. V neposlední řadě nás 
sledují také významná média.
 Přihlásit se k odběru novinek je jed-
noduché. Na webu www.cssz.cz si lze 
zvolit jednu nebo více kategorií a samo-
zřejmostí je možnost výběr kdykoliv 
změnit. 

QR kód pro přihlášení 
k odběru novinek
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Díky novému, responzivnímu zobraze-
ní ePortálu ČSSZ mohou uživatelé vy-
užívat služeb naplno prostřednictvím 
svých mobilních zařízení. „Když jsme 
1. prosince 2013 spustili ePortál ČSSZ, 
jednalo se o unikátní službu svého 
druhu v České republice. Během těch 
osmi let fungování a zvláště v posled-
ním roce portál prokázal budoucnost 
a nezbytnost elektronické komunikace 
mezi úřady a klienty. I nadále pokra-
čujeme v rozvoji služeb ePortálu ČSSZ, 
abychom klientům usnadnili vyřizování 
jejich záležitostí,“ uvedl Milan Shrbe-
ný, ředitel sekce informačních a ko-
munikačních technologií ČSSZ.

Jsme online 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu
Služby ePortálu ČSSZ jsou dostupné 
nonstop. Šetří tak nejen čas, který 
byste jinak museli věnovat osobní 
návštěvě okresní správy sociálního 
zabezpečení, ale zároveň pomáha-
jí snižovat administrativní zátěž na 
obou stranách.

Personalizace vybraných tiskopisů
Novinkou je zobrazení panelu tzv. 
předvybraných tiskopisů, které ak-
tuálně patří na ePortálu ČSSZ k těm 
nejvyhledávanějším. Bonusem pro při-
hlášené uživatele je možnost si uložit 
vlastní vybrané tiskopisy do karuselu 
kliknutím na symbol hvězdičky a „Při-
dat k často řešeným“, díky čemuž si 
usnadní práci a ušetří čas při dalším 
hledání a vyplňování tiskopisu.

Filtry pro vyhledávání tiskopisů 
a přímé spuštění či vyplnění
Nyní lze vyhledávat potřebné tisko-
pisy podle přednastavených filtrů 

a přímo z přehledu tiskopisů jedním 
kliknutím rovnou začít vyplňovat tis-
kopis nebo spustit danou službu.

Bezpečnost na prvním místě 
a online služby na dosah
ePortál ČSSZ nevyžaduje samotnou 
registraci, k využívání našich služeb 
stačí přihlášení přes tzv. Národní 
identitní autoritu (portál Info.eIden-
tita.cz) nebo prostřednictvím datové 
schránky. Díky těmto formám přihlá-
šení je zajištěna 100% garance iden-
tifikace, autentizace a zabezpečení.  
O ochranu svých osobních údajů se 
tak nemusíte obávat.
 Jen za červen 2021 se uskutečnilo 
celkem 150 328 přihlášení, což je té-
měř 30% nárůst oproti stejnému mě-

síci v roce 2020. Počet přihlášených 
uživatelů roste, zejména pak posiluje 
způsob přihlášení uživatelů pomo-
cí NIA (Národní identitní autority). 
Aktuálně NIA využívá téměř polovina 
přihlášených. 

Jaké další výhody získá přihlášený 
uživatel?
Využívat interaktivní tiskopisy lze 
i bez přihlášení. Přihlášenému uživa-
teli se však práce s tiskopisy výrazně 
zjednoduší, protože jeho údaje se do 
tiskopisu automaticky předvyplní. 
ePortál ČSSZ také provádí automatic-
kou kontrolu vyplněného tiskopisu. 
Díky tomu má uživatel jistotu, že vy-
plnil všechny potřebné údaje. 

eNeschopenka se stala 
IT projektem roku
... pokračování ze str. 1

 Zatímco my jsme hned od prvního 
dne spuštění v lednu 2020 přešli z plně 
papírové na plně elektronickou varian-
tu, v dalších zemích jde většinou o po-
stupný proces. Vítězství eNeschopenky 
v soutěži IT projekt roku pro nás bylo 
opravdovou třešničkou na dortu,“ řekl 
František Boháček, ústřední ředitel 
ČSSZ. 

 Soutěž, která má za cíl posoudit 
a ocenit ty nejlepší IT projekty v Čes-
ku, se skládala ze dvou kol. V prvním 
kole porota hodnotila především tech-
nickou stránku a její následnou reali-
zaci a ve druhém pak nejlepší finalisté 
odborné porotě detailně představili 
svůj projekt. eNeschopenka (doda-
vatelé Asseco Central Europe, a. s., 
KOMIX s. r. o.) se tak utkala o první 
místo například s projekty Ošetřov-
né pro OSVČ (Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, dodavatel Unicorn Systems  
a. s.) nebo Moje VZP (VZP ČR, dodava-
tel VZP ČR).
 ČSSZ spustila eNeschopenku do os-
trého provozu 1. 1. 2020. Ze dne na 

den ji začalo využívat přes 22 tisíc po-
skytovatelů zdravotních služeb, téměř 
300 tisícům zaměstnavatelů se začaly 
odesílat notifikace a nemocní nemuseli 
předávat tiskopisy zaměstnavatelům.  
 „Obrovským a nečekaným zátěžovým 
testem prošla eNeschopenka na jaře 
a na podzim roku 2020 s počátkem 
a druhou vlnou pandemie covidu-19. 
S cílem chránit zdraví občanů i lékařů 
umožnila ČSSZ využít eNeschopenku pro 
vystavení karantén. Lékaři nemuseli vy-
plňovat dřívější propisovací lístky 
a především – lidé nemuseli chodit do 
ordinací. Funkčnost a spolehlivost eNe-
schopenky tak doslova zachránila jinak 
téměř neřešitelnou situaci všem – léka-
řům, zaměstnancům i zaměstnavate-
lům,“ dodal Kryštof Zrcek, ředitel sekce 
sociálního pojištění ČSSZ.  

ČSSZ získala prestižní ocenění  
Lemur 2021 

Letošní slavnostní vyhlášení vý-
sledků se v důsledku vládních 
opatření konalo 17. června 2021 
virtuálně. Jak jste si vyhlašování 
a ocenění užila?
Upřímně? Když jsem své jméno před 
několika týdny viděla na shortlis-
tu mezi finálovou pěticí, byla jsem 
šťastná, a jak by řekl „Mistr“, tohle 
jsem vážně nečekala. Probojovat 
se mezi takovou konkurencí, to už 
něco znamená. Samotné vyhlašování 
jsem sledovala se zvědavostí a sou-
časně pokorou, protože jsem bed-
livě poslouchala zajímavé a velmi 
inspirativní příběhy projektů napříč 
kategoriemi jak ve státním, tak i sou-
kromém sektoru. Získat „třetí bednu“ 

je skvělý pocit, ale ještě lepší je, že 
se mi ji podařilo získat pro Českou 
správu sociálního zabezpečení.

Jak vnímáte dnešní práci médií?
Novináři jsou zejména v posledních 
letech pod velkým tlakem šéfredakto-
rů a vydavatelů. Cílem médií by mělo 
být pravdivé informování především 
laické veřejnosti a přinášení více 
úhlů pohledu na danou situaci, což se 
poslední dobou z mediální scény vy-
trácí. Média jsou mocným nástrojem 
informací. Pokud mluvčí a médium 
spolupracují a vzájemně se respektu-
jí, je to vždy dobrá cesta, jak zajistit 
spokojenost všech stran a hlavně pře-
dat nezkreslené informace veřejnosti.

Jak jste zvládli komunikaci 
v pandemii covidu-19 v souvislosti 
s výrazným přechodem na online 
komunikaci s klienty? 
Stejně jako doslova celý svět jsme se 
i my museli více zaměřit na online ko-
munikaci. Napnuli jsme všechny síly, 
aby klienti měli informace co možná 
nejdříve a neustále dostupné. Zejmé-
na rodiče nejvíce čekali na novinky 
z oblasti nároku na tzv. krizové ošet-
řovné a zde se nám osvědčil (později 
např. i pro OSVČ) infobox na webu 
ČSSZ, kde jsme pravidelně aktualizo-
vali nejčastější otázky a odpovědi 

klien tů. Velkou informační podporu 
jsme zaměřili i na klienty na našich 
sociálních sítích. Současně jsme do 
našeho webu implementovali chatbo-
ta, tzv. virtuálního rádce. Že se nám 
dařilo efektivně komunikovat krizové 
ošetřovné, dokázala i zkušenost kole-
gů v rámci akce Odborník na telefonu. 
Rodiče byli velmi dobře informováni 
a jejich dotazy směřovaly na jiné ob-
lasti. Komunikace neležela pouze na 
bedrech našeho oddělení. Své si zaži-
li všichni kolegové napříč republikou, 
ale společně jsme to zvládli. 

Lemur – Česká cena za public 
relations
Profesní soutěž je pravidelně vyhla-
šována od roku 2006 a je otevřena 
všem subjektům působícím v České 
republice, které poskytují či využí-
vají služby v oblasti public relations 
(PR agenturám, PR a komunikačním 
oddělením společností, firmám i in-
stitucím, státním orgánům, subjektům 
z nevládního sektoru či jednotlivcům). 
Aktuální ročník ocenil PR projekty rea-
lizované v období roku 2020 až do 
března 2021, které nejlépe vycházejí 
z podnikatelské strategie zadavatele, 
obsahují kreativní řešení, jsou v sou-
ladu s etickými pravidly oboru a mají 
prokazatelně pozitivní dopad na pod-
nikání a reputaci zadavatele. 

Soutěž Lemur – Česká cena za public relations 2021, pořádaná Asociací public relations (APRA), vyhlá-
sila své letošní vítěze. Projekty přihlášené do Ceny Lemur byly hodnoceny odbornou porotou složenou 
z 60 profesionálů z agentur, firem, asociací, akademiků a médií. V kategorii Tváře PR byli již druhým 
rokem oceněni tiskoví mluvčí. Bronzového Lemura za komunikaci ve veřejném sektoru převzala Jitka 
Drmolová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí ČSSZ.

Až 4,5 milionu
nemocensky

pojištěných osob

22 000
poskytovatelů

zdravotních služeb

300 000
zaměstnavatelů

Díky ePortálu ČSSZ 
zařídíte vše z pohodlí domova

Sjednat si schůzku online můžete  
na webových stránkách ČSSZ.

Po rezervaci termínu obdržíte potvrzující SMS 
s termínem své návštěvy. Den předem vám 

přijde upozorňující SMS. 

Spustili jsme pro naše klienty 
službu SMS notifikací při online 

objednávání na pracoviště

https://objednani.cssz.cz/index.php
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Proč se musí v Informativní důchodo-
vé aplikaci vyplňovat údaje o dětech, 
když jinak všechny údaje systém má? 
Údaj o počtu vychovaných dětí je jed-
ním z údajů, které ČSSZ obvykle ve své 
evidenci nemá. Takovou „chybějící“ 
dobou je též doba učení či studia na 
střední nebo vysoké škole a u mužů 
doba vojenské či civilní služby. Infor-
maci o počtu vychovaných dětí vyplní 
pouze ženy (automaticky je přednasta-
vena hodnota 0), v případě mužů je vý-
počet proveden ihned. Uvedený údaj je 
podstatný jak pro určení ženina důcho-
dového věku, tak pro hodnocení doby 
péče o dítě do 4 let věku jako doby dů-
chodového pojištění.
 
Jsou v evidenci ČSSZ, resp. ve služ-
bě IDA obsaženy i údaje z posledního 
roku pojištění?
Služba IDA umožní vložit též údaje 
o posledních 2 letech pojištění, tj. o za-
městnání nebo samostatné výdělečné 
činnosti, neboť ani tyto údaje nemusí 
dosud ve své evidenci mít. Vzhledem 
k tomu, že výše zmíněné údaje mají vliv 
na splnění podmínky nároku na starob-
ní důchod a jeho výši, je nutné si je 

do služby samostatně vložit, aby byl 
odhad výše starobního důchodu prove-
den přesněji. Jiné doby pojištění však 
není možné vkládat. Pokud nejsou ně-
jaké další údaje z minulých zaměstná-
ní obsaženy ve službě IDA (tzn. nejsou 
v evidenci ČSSZ), doporučujeme obrátit 
se na místně příslušnou OSSZ pro po-
skytnutí rady, jak chybějící doby do evi-
dence ČSSZ doložit a na základě jakých 
podkladů.

Za jakých předpokladů je možné 
dosáhnout na částku, která se teď 
v aplikaci zobrazuje? Jaké parame-
try vstupují do výpočtu měsíčního 
důchodu? Jde o současnou, nebo bu-
doucí hodnotu peněz?
Výpočet odhadu starobního důcho-
du je proveden v aktuálním roce pou-
žívání této služby, a to s ohledem na 
parametry výpočtu důchodu v tomto 
roce. Pokud tedy použijete službu IDA 
v roce 2021, je proveden odhad výpočtu 
důchodu pro rok 2021. Při výpočtu se 
vychází z předpokladu, že až do dosa-
žení důchodového věku bude pojištěnec 
pracovat / vykonávat samostatnou vý-
dělečnou činnost, odhad výše důchodu 

pak nezohledňuje budoucí výdělky nebo 
vyloučené doby. V případě, kdy bude 
pojištěnec používat službu IDA v pra-
videlných ročních intervalech, bude se 
měnit i hodnota odhadu výše starobní-
ho důchodu, a to právě s ohledem na 
výdělky, kterých před jeho prováděním 
dosáhl. Vzhledem k právní úpravě dů-
chodového pojištění lze nicméně ve 
většině případů garantovat, že tato 
odhadovaná výše starobního důchodu 
bude minimální hodnotou, kterou bude 
pojištěnec v budoucnu pobírat.
 
Jak bude služba IDA reagovat na dů-
chodové reformy, které se připravují? 
Služba IDA pracuje vždy s aktuálně plat-
nými parametry určenými pro výpočet 
starobního důchodu pro rok, kdy se po-
jištěnec na službu dívá. Odhad výše dů-
chodu je proveden zjednodušeně řečeno 
tak, že tzv. výpočtový základ čili částka 
odvíjející se od dosahovaných příjmů 
vychází z údajů obsažených v evidenci 
ČSSZ, případně doplněných pojištěncem 
za poslední dva roky zaměstnání či sa-
mostatné výdělečné činnosti. V rámci 
těchto podkladů se počítá jak s dobou 
pojištění, tak s dosahovanými výdělky 

(vyměřovacími základy) a vyloučenou 
dobou. K celkové době pojištění získa-
né pojištěncem k datu použití služby se 
přičtou roky, které mu zbývají do do-
sažení důchodového věku, a výsledkem 
je tak částka důchodu ve výši, jako by 
všechny podmínky pro nárok na důchod 
pojištěnec splnil ke dni užití služby. 
U dopočtené doby se přitom vychází 
z předpokladu, že se bude v budoucnu 
jednat o dobu důchodového pojištění.

Uvádí služba IDA údaj o možném od-
chodu do předčasného důchodu?
Aplikace vypočte důchodový věk 
s ohledem na pohlaví a v případě ženy 
s ohledem na počet vychovaných dětí. 
Neuvádí datum, kdy může jít pojištěnec 
do předčasného starobního důchodu, 
ani k jakému datu získal potřebnou 
dobu pojištění. Nárok na starobní dů-
chod nevzniká pouze splněním jedné ze 
dvou zákonem stanovených podmínek, 
ale až splněním obou podmínek. Pokud 
někdo získá 35 let pojištění ve svých 
55 letech, i tak mu nárok na starobní 
důchod vznikne až dosažením jeho dů-
chodového věku. 

Jaké další služby kromě služby IDA 
ePortál ČSSZ nabízí? 
Po přihlášení do ePortálu lze vyplnit 
a odeslat ČSSZ tiskopisy, požádat o in-
formativní osobní list důchodového po-
jištění apod. či můžete využívat všech 
služeb ePortálu, např. provádět výpočet 
starobního důchodu, pokud jste v před-
důchodovém věku. Přihlášený pojiště-
nec si může zkontrolovat, zda jej 
zaměstnavatel přihlásil k nemocenské-
mu pojištění, získat přehled svých do-
časných pracovních neschopností. 
K dispozici máte informace o stavu 
a průběhu vyřizování žádosti o dávku 
nemocenského pojištění, tedy o nemo-
cenském, peněžité pomoci v mateřství, 
ošetřovném, vyrovnávacím příspěvku 
v těhotenství a mateřství, otcovské 
a dlouhodobém ošetřovném. OSVČ si 
mohou zobrazit výpis zaplacených pla-
teb na nemocenské pojištění a měsíční 
základy z těchto plateb pro vybrané ča-
sové období apod. Výhodou přihlášení 
do ePortálu ČSSZ je nejen přímé odeslá-
ní vyplněných tiskopisů ČSSZ, ale také 
skutečnost, že se v daných tiskopisech/
formulářích automaticky předvyplní 
vaše údaje.  

Kdy budu mít nárok na  
důchod a jaký bude? 
Informativní důchodová 
aplikace ČSSZ vám to vypočítá
... pokračování ze str. 1

Co potřebujeme k tomu, abychom 
mohli IDA spustit? 
Informativní důchodová aplikace fun-
guje v prostředí ePortálu ČSSZ pro 
přihlášené uživatele. Přihlášení je jed-
noduché, stačí datová schránka nebo 
eIdentita. Jednoduchým a oblíbeným 
způsobem přihlášení je bankovní iden-
tita. Možnosti, jak se přihlásit do ePor-
tálu ČSSZ, uživatelé najdou přímo na 
ePortálu.

Od kolika let je možné službu IDA 
využívat?
Služba IDA je určena všem pojištěn-
cům od 19 let, resp. po získání alespoň 
jednoho roku důchodového pojištění. 
Především je však určena pojištěncům 
v produktivním věku, tj. 30 a více let.

Jaké nové údaje mi služba IDA 
poskytne?
Uživatel si snadno a rychle ověří, zda 
jsou v jeho informativním osobním listu 
důchodového pojištění evidovány všech-
ny informace o pojištění. Služba umož-
ňuje i vložení vybraných náhradních dob 
pojištění či dob zaměstnání nebo výko-
nu samostatné výdělečné činnosti, které 
ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Po-
jištěncem doplněné informace jsou však 
využity pouze jednorázově pro zadanou 
službu výpočtu starobního důchodu 
a nejsou ukládány v evidenci ČSSZ. Cílem 
je ukázat informaci o celkové době po-
jištění a odhad výše starobního důchodu 
maximálně reálně. 

Bude součástí IDA i důchodová 
kalkulačka?
Ano, součástí Informativní důchodové 

aplikace bude i důchodová kalkulačka, 
která pojištěnci umožní po zadání ně-
kterých doplňujících údajů vypočítat 
i orientační výši důchodu.

Na jakém principu bude důchodová 
kalkulačka fungovat?
Dosavadní výdělky budou přepočteny na 
současnou hodnotu peněz stanovenými 
koeficienty. Z těchto výdělků a dob 
pojištění pak bude stanoven měsíční 
průměr, tzv. osobní vyměřovací základ, 
podle stávající právní úpravy. Tento 
měsíční průměr bude použit jako vstup-
ní hodnota pro výpočet orientační výše 
důchodu. Dále budou použity dosud zís-
kané doby pojištění a potenciální doby 
pojištění do dosažení důchodového 
věku. Z těchto údajů pak bude proveden 
orientační výpočet důchodu podle stá-
vající právní úpravy.

Co tedy poskytne důchodová 
kalkulačka za informaci?
Důchodová kalkulačka mi na základě 
evidovaných dob důchodového pojištění 
a predikce dob, které ještě coby pojiště-
nec mohu získat do dosažení důchodo-
vého věku, poskytne informaci, kolik by 
činila moje výše důchodu, pokud bych 
tyto doby získal a do budoucna se ne-
změnila hodnota peněz a mé výdělky. 
Z výpočtu tak bude zřejmý poměr orien-
tační výše důchodu vůči průměrnému 
měsíčnímu výdělku vypočtenému ze 
všech předchozích zaměstnání.

Proč nebude důchodová kalkulačka 
provádět predikci budoucí výše 
důchodu?
Dlouho do budoucnosti není možné 
předvídat vývoj inflace a parametrů vý-
počtu důchodu včetně výdělků pojištěn-
ce. Proto bude kalkulačka reflektovat 
pouze dosud známé faktory a predikce 
bude prováděna pouze u rozsahu v bu-
doucnu získaných dob důchodového 

pojištění s tím, že tento rozsah bude 
moci uživatel upravit. Takto postavená 
kalkulačka bude pro pojištěnce zdaleka 
nejpřínosnější, protože mu poskytne 
informaci o orientační výši osobního 
vyměřovacího základu a orientační výši 
důchodu v současné hodnotě peněz. 
Tuto výši může porovnat se svou před-
chozí pracovní kariérou, předchozími 
výdělky a aktuálním výdělkem.

Umožňuje nová služba i vložení 
náhradních dob pojištění?
Služba umožňuje i vložení vybraných 
náhradních dob pojištění či dob zaměst-
nání nebo výkonu samostatné výděleč-
né činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve 
své evidenci. Vložené doby jsou použity 

výhradně pro účely provedení vyhodno-
cení, do evidence ČSSZ se tímto krokem 
automaticky neukládají.

Jak bude důchodová kalkulačka 
reagovat na vývoj inflace a změny 
dalších faktorů?
Každoročně jsou stanoveny příslušné 
přepočítací koeficienty, které reflektují 
vývoj inflace a změny dalších paramet-
rů. Stejně tak je bude reflektovat dů-
chodová kalkulačka. Osobní vyměřovací 
základ pojištěnce se tedy bude v čase 
průběžně měnit, jednak v kontextu vý-
voje inflace a dalších faktorů, jednak  
v kontextu jeho individuálních výdělků 
ze zaměstnání. Stejně tak se bude kaž-
doročně měnit orientační výše důcho-

du, jež by měla v roce, kdy pojištěnec 
dosáhne důchodového věku, přibližně 
odpovídat výši důchodu, na který má 
pojištěnec nárok, pokud by od dosažení 
důchodového věku o důchod požádal. 

Jak službu IDA jednoduše použít, se do-
zvíte ve videu, které naleznete na adrese  

eportal.cssz.cz.

Otázky a odpovědi
Informativní důchodová aplikace 
ČSSZ spustila na ePortálu ČSSZ novou online službu Informativní důchodová aplikace (IDA). Záleží nám na našich klientkách a klientech 
a jejich uživatelském komfortu, a proto přinášíme formou otázek a odpovědí podrobnější informace k porozumění službě IDA a jejímu  
využívání.

www.cssz.cz eportal.cssz.cz @cssz.cz Newsletter ČSSZČeská správa sociálního zabezpečení

Komunikační kanály ČSSZ

Mgr. František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení

http://eportal.cssz.cz.
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Mobilní klíč eGovernmentu
6 %

První certifikační autorita
0,2 %

mojeID
4,8 %

Bankovní identita
44 %

Využití identifikační prostředky NIA na ePortálu ČSSZ

Lidé v předdůchodovém věku 
nemají možnost se v předstihu 
dozvědět, kolik bude jejich důchod 
přibližně činit.
Omyl. Chcete znát informaci o svém 
důchodovém věku, kolik doby pojiš-
tění jste již získali, případně kolik let 
ještě musíte pracovat, abyste získali 
nárok na starobní důchod? Rádi byste 
věděli, jak vysoký by váš důchod mohl 
být? Přihlaste se do ePortálu ČSSZ 
a použijte novou službu Informativní 
důchodová aplikace, kterou právě pro 
vás Česká správa sociálního zabezpe-
čení připravila.

Starobní důchod se vypočítává 
z výdělků za posledních 10 let 
zaměstnání před přiznáním 
důchodu.
To je omyl, který přetrvává z minu-
losti. Do roku 1995 se skutečně dů-
chody počítaly z příjmů za posledních  
10 let před nárokem na důchod. Od 
roku 1996 se pro výpočet důchodu zo-
hledňují všechny příjmy od roku 1986 
až do roku, který předchází roku při-
znání důchodu. Lidem, kteří půjdou do 
důchodu letos, se důchod počítá z úhr-
nu všech výdělků za roky 1986–2020.

Výpočet důchodu se provádí z čisté 
mzdy.
Naopak. Pro výpočet důchodu se u za-
městnanců vychází z hrubých ročních 
příjmů, u osob samostatně výdělečně 
činných (OSVČ) z ročního vyměřovací-
ho základu, tj. z částky, ze které bylo 
odvedeno pojistné na důchodové po-
jištění. Hrubé příjmy i roční vyměřova-
cí základy v rozhodném období, tj. od 
roku 1986 do kalendářního roku před 
přiznáním důchodu, jsou pro účely vý-
počtu důchodu ještě násobeny koefi-
cienty mzdového nárůstu.

Brigády, které jsem vykonával 
před lety při studiu, se do důchodu 
nepočítají.
To je mylná domněnka. I krátkodo-
bá brigáda, pokud zakládala účast na 
pojištění a je doložena, se počítá do 
doby pojištění a může mít na výši dů-
chodu vliv. Celková doba zaměstnání 
(pojištění) se pro výpočet důchodu  
zaokrouh luje na celé roky dolů. Pokud 
součet vašich dob činí např. 42 let a 334 

dní, může měsíční prázdninová brigáda  
(31 dní) pomoci k získání dalšího roku 
pojištění, a tím i vyššího důchodu.

Vyloučená doba je období, které se 
pro výši důchodu nezapočítává.
Omyl. Vyloučenými dobami jsou doby, 
po které trvala tzv. sociální událost bez 
výdělku, např. doba dočasné pracovní 
neschopnosti, doba pobírání invalid-
ního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně, doba péče o dítě do 4 let věku 
nebo péče o závislou osobu aj. Význam 
vyloučených dob spočívá v tom, že při 
stanovení výše důchodu se počet dnů 
vyloučených dob odečítá od celkové-
ho počtu dnů, na který se rozpočítává 
průměr výdělků. Tím se docílí toho, že 
při výpočtu příjem nebude tzv. rozměl-
ňován. Vyloučené doby tedy mají na 
výši důchodu pozitivní dopad.

Pro důchod se automaticky 
započítává celá doba studia či 
evidence uchazeče o zaměstnání na 
úřadu práce.
Není tomu tak. Doba studia po  
18. roce věku (v období do 31. 12. 
2009) může být započtena nejvýše 
v rozsahu prvních 6 let. Doba studia 
získaná v období od 1. 1. 2010 se již 
do důchodu nezapočítává. Doba vede-
ní v evidenci úřadu práce, po kterou 
uchazeč o zaměstnání nepobíral pod-
poru v nezaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci, se započítává nejvý-
še v rozsahu 3 let. Tato doba 3 let se 
zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku 
na důchod. Z doby, která byla získána 

před dosažením 55 let věku, lze zapo-
čítat pouze 1 rok. Doba studia i doba 
vedení v evidenci ÚP jsou náhradní 
doby pojištění a pro výši důchodu se 
krátí na 80 %.

Když ČSSZ nemá u žadatele 
o důchod nějakou dobu zaměstnání 
evidovanou, tak mu ji nezapočítá do 
důchodu.
Pokud při přiznání důchodu nebyla za-
počítána nějaká doba pojištění, proto-
že ji ČSSZ neměla v evidenci a žadatel 
ji neprokázal, může ji doložit kdykoliv 
dodatečně, a to i když už důchod po-
bírá několik let (získá např. potvrze-
ní z archivu). Zápočet lze provést se 
zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve 
výši důchodu doplatit až 5 let zpětně 
od data, kdy byla chybějící skutečnost 
řádně doložena.

Pokud pracuji při pobírání důchodu, 
na výši důchodu to už nemá vliv.
Pokud příjemce starobního důchodu 
pobírá důchod v plné výši a pracuje, 
přesněji řečeno vykonává výdělečnou 
činnost zakládající účast na důchodo-
vém pojištění, zvyšuje se mu procentní 
výměra důchodu o 0,4 % výpočtového 
základu za každých 360 kalendářních 
dnů této činnosti. Toto zvýšení se však 
neprovádí automaticky, ale na základě 
žádosti. 

Více informací o důchodech a důcho-
dovém pojištění lze získat na webu ČSSZ 
www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod.

VYUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NIA NA EPORTÁLU ČSSZ

Odchod do důchodu 
před termínem

Vyvracíme nejčastější mýty  
o starobních důchodechVyzkoušeli jste si již svou 

elektronickou identitu?

Odchod do řádného starobního důchodu je vázán na zákonem dané 
podmínky, mezi něž patří zejména dosažení stanoveného věku a určitý 
počet odpracovaných let, respektive určitá délka účasti v systému dů-
chodového pojištění. Hodně lidí se zajímá o to, zda je možné pobírat 
starobní důchod i dříve. Možné to je: buď pomocí takzvaného předdů-
chodu, nebo odchodem do předčasného starobního důchodu. 

Důchody – téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají 
výpočtu a výše důchodu. Elektronická identita je nutným předpokladem možnosti vyřizování 

úředních záležitostí se státem online z pohodlí vašeho domova nebo 
mobilního telefonu. Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu 
zřizovat na pobočkách Czech POINT nebo využívat elektronické ob-
čanky, už půl roku lze používat již existující identitu, s níž mnoho z nás 
pracuje denně – řeč je o bankovní identitě.
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Klientům ČSSZ se stále rozšiřují možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ skrze NIA pro-
střednictvím portálu eIdentita.cz. Kromě Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, 
NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první cer-
tifikační autority (I.CA) nebo mojeID se nyní mohou přihlašovat také pomocí bankovní 
identity. Díky bankovní identitě se přihlásí do ePortálu ČSSZ stejně jednoduše jako do 
svého internetového bankovnictví. 
 „ePortál ČSSZ může od počátku roku 2021 nově využít více než 4,8 milionu klientů, 
kteří pro přihlášení do ePortálu použijí bankovní identitu. Za prvních pět měsíců tuto 
možnost využilo téměř 84 tisíc klientů. Za stejnou dobu se prostřednictvím všech iden-
titních prostředků přihlásilo do ePortálu ČSSZ více než 1,2 milionu klientů,“ řekl Milan 
Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií ČSSZ.
 V současné chvíli tuto možnost oficiálně podporuje pět bank a další banky tuto 
možnost pro své klienty chystají.  

Předdůchod je formou čerpání dávky ze 
systému doplňkového penzijního spoře-
ní. Jedná se o možnost čerpat naspoře-
né finanční prostředky (úspory v rámci 
doplňkového penzijního spoření u ko-
merční penzijní společnosti) dříve než 
při dosažení důchodového věku (nebo 
jiného věku sjednaného ve smlouvě 
s penzijní společností) namísto volby 
trvale kráceného předčasného starob-
ního důchodu vypláceného ze státního 
rozpočtu. Obecnými podmínkami vzniku 
nároku na tzv. předdůchod jsou dosažení 
věku o 5 let nižšího, než je důchodový 
věk, doba trvání penzijního, resp. doplň-
kového důchodového spoření nejméně  
60 kalendářních měsíců a naspořené fi-
nanční prostředky s ohledem na počet 
měsíců čerpání předdůchodu. Například 
pro letošní rok je nutné mít naspořeno 
249 216 korun pro 2 roky následné-
ho čerpání předdůchodu nebo 623 040 
korun pro 5 let čerpání. Čerpání před-
důchodu může probíhat i souběžně s po-
bíráním starobního důchodu.
 Starobní důchod je dávkou z českého 
důchodového systému (vedle důchodu  
invalidního, vdovského, vdoveckého  
a si rotčího), která je vyplácena ze státní-
ho rozpočtu a patří do věcné působnos-
ti České správy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ). Před dosažením důchodového 

věku lze přiznat tzv. předčasný starob-
ní důchod s tím, že je třeba získat po-
třebnou dobu důchodového pojištění 
jako při řádném odchodu do starobní-
ho důchodu. Nárok na tento důchod 
pak vzniká i v závislosti na dosaženém 
důchodovém věku. Lze ho přiznat až  
3 roky před dosažením důchodového 
věku, je-li tento věk nižší než 63 let. 
Pokud důchodový věk činí alespoň 63 
let nebo více, lze předčasný starobní dů-
chod přiznat až o 5 let dříve, nejdříve 
však od dosažení 60 let. Přiznání před-
časného starobního důchodu je nevratné 
a vylučuje nárok na řádný starobní dů-
chod. 
 Doba, o kterou se odchází do důchodu 
dříve, výši důchodu sníží (dojde k tzv. 
krácení), a to podle započatých devade-
sátidenních období. Srážka (krácení) za 
odchod do předčasného starobního dů-
chodu je trvalá. Přiznání předčasného 
starobního důchodu zároveň limituje ob-
čana ve výkonu výdělečné činnosti, která 
až do dosažení důchodového věku nemů-
že být vykonávána v rozsahu zakládají-
cím účast na pojištění. V úvahu tak 
přichází buď zaměstnání malého rozsahu 
s výdělkem nižším než 3 500 Kč měsíčně, 
nebo dohoda o provedení práce v částce 
maximálně 10 000 Kč měsíčně.  

Proč si vybrat právě ČSSZ za 
svého zaměstnavatele?
• Důležitá je pro nás chuť pracovat a motiva-

ce, vše ostatní vás naučíme.

• Klademe důraz na tzv. work–life balance.

• U nás se nebojíte o svoji budoucnost, jsme 
stabilní zaměstnavatel.

• Přispíváme na stravování a penzijní při-
pojištění, získáte týden dovolené navíc,  
5 dnů indispozičního volna, podporujeme váš  
profesní rozvoj.

Přidejte se k nám a získejte smysluplnou práci!

Volná místa 
v pracovním poměru

Volná místa 
ve služebním poměru

http://www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod

