
                                                                                         

Invalidita, Invalidní důchod 

Invalidita (též invalidnost, handicap) je definována jakožto ztráta či snížení pracovní schopnosti. 

Obvykle vzniká buď v důsledku vážného onemocnění (pak se hovoří o tělesném postižení) nebo úrazu. 

Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nejméně o 35 %. 

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem, tedy dávka, která souvisí s pojmem invalidita a na kterou má nárok pojištěnec při splnění 

podmínek stanovených zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

V současné době zákon zná 3 stupně invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti 

s touto změnou došlo zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného 

invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se 

stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity.  

Podle zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud jeho pracovní schopnost 

poklesla: 

o 35 % až o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 

o 50 % až o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

o 70 % a více, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

Výše invalidního důchodu 

Invalidní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. 

Nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci při současném splnění následujících podmínek: 

 nedosáhl ještě 65 let, 

 stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně, 

 získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, 

 nesplnil podmínky na řádný starobní důchod, 

 nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán předčasný starobní důchod. 

Vlastní rozhodování o invalidním důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení 

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa 

sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též 

"MSSZ"), příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. 

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního 

zabezpečení. 

Více informací naleznete na portále veřejné správy: 

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/socialni-zabezpeceni/duchodove-pojisteni/invalidita-a-

zadost-o-invalidni-duchod.html  

https://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
https://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/
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