
                                                                                      

Odchod do předčasného starobního důchodu 

Předčasný starobní důchod je druh starobního důchodu, na který má nárok za podmínek stanovených 

zákonem pojištěnec již před dosažením důchodového věku. 

Žádost o předčasný starobní důchod může podat: 

 oprávněná osoba, 

 opatrovník oprávněné osoby (jejíž svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není 

schopna v této věci samostatně právně jednat). 

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku 

důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu 

těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. 

Pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, vzniká nárok na tento důchod, jestliže mu  

do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 5 let, nejdříve však dosažením věku alespoň 60 let. Je-

li důchodový věk pojištěnce nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode 

dne, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky. 

Od 1. 1. 2010 zákon upravuje již jen jeden druh předčasného starobního důchodu. 

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 jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České 

správy sociálního zabezpečení. 

 

Výše předčasného starobního důchodu 

Výše předčasného starobního důchodu se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. 

Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v roce 2019 činí 3 270 Kč. 

Výše procentní výměry se stanoví tak, že za každý celý rok doby pojištění náleží pojištěnci 1,5 % 

výpočtového základu (1,2 % výpočtového základu, pokud se bude doba pojištění krýt s dobou účasti na 

důchodovém spoření v období let 2013 až 2015) s tím, že takto stanovená výše se snižuje za každých 

i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení 

důchodového věku o: 

0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, 

1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne, 

1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. 

Více informací naleznete na portále veřejné správy: 

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina/duchodovy-vek/predcasny-starobni-duchod.html  

https://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/podani-zadosti-o-duchod.htm
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina/duchodovy-vek/predcasny-starobni-duchod.html

