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Otázka:
Od svého urologa nedostávám písemné zprávy pro praktického lékaře a gynekologa, který by je také chtěl
vidět. Jiní lékaři mi zprávy vydávají automaticky, a tak bych ráda věděla, jestli není stanovena pro všechny
lékaře povinnost vydávat lékařské zprávy vždy po vyšetření.

Odpověď:
Povinnosti  lékaře  (poskytovatele  zdravotních  služeb)  při  výkonu  jeho  činnosti  jsou  uvedeny  v  zákoně  č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách. Každý lékař měl a má povinnost sepsat lékařskou zprávu a předat ji
registrujícímu praktickému lékaři,  popř. dalšímu lékaři podle potřeby. Pokud o to pacient požádá, má lékař
povinnost tuto lékařskou zprávu poskytnout také jemu. Běžné je, že lékař předává zprávu praktickému lékaři
prostřednictvím pacienta, tedy po vyšetření dá písemnou zprávu pacientovi, kterého poučí, že ji má odevzdat
svému praktickému lékaři. Pacient by měl zprávu předat praktickému lékaři bezodkladně a může ji poskytnout
idalším svým lékařům podle svého uvážení či jejich požadavků. Lékařská zpráva na vyžádání pacienta by měla
být vypracována lékařem bezplatně. Přesná úprava je uvedena v § 45, odst. 2, písm. f) zákona: „Poskytovatel
zdravotních  služeb  má  povinnost  předat  zprávu  o  poskytnutých  zdravotních  službách  registrujícímu
praktickému lékaři,  pokud je mu znám, a na vyžádání samotnému pacientovi, nebo zdravotnické záchranné
službě“. Trochu jinak je to u registrujícího zubního lékaře a gynekologa – ti mají povinnost předat zprávu
praktickému lékaři jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb on sám indikoval, tedy odeslal pacienta na
dané vyšetření nebo ošetření.  Poskytovatel  zdravotních služeb má i  povinnost předat potřebné informace o
zdravotním stavu pacienta jiným poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb, pokud je to nezbytné pro
zajištění návaznosti zdravotní nebo sociální péče o pacienta. Jestliže lékař opravdu nesplní povinnost sepsání
lékařské zprávy, bez ohledu na to, zda si ji pacient vyžádal či nikoliv, nebo zprávu nepředá praktickému lékaři,
je možné podat písemnou stížnost, s odkazem na § 93 předmětného zákona. Stížnost se podává lékaři, proti
kterému směřuje, a ten je povinen ji do 30 dnů vyřídit. Pokud není stěžovatel s vyřízením spokojen, může se
obrátit na příslušný krajský úřad, který vydal lékaři oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Lékař se tím,
že nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři  nebo ji  na vyžádání pacientem
nevyhotoví, nebo nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta jiným poskytovatelům zdravotních
služeb, navíc podle § 117 zákona dopouští správního deliktu. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do
výše 100.000 Kč. Z pohledu pojišťovny můžeme doplnit, že pokud lékař zprávu nezpracuje a nepředá, ztrácí
nárok na úhradu provedeného klinického vyšetření, které vykáže pojišťovně k úhradě z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Sepsání lékařské zprávy je povinnou součástí každého klinického vyšetření, a pokud by
nebylo provedeno, nemůže být výkon zdravotní péče uhrazen. To vyplývá z vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Poplatek za odpad: Neplatíš – zaplatíš víc
Májová kapka platí dukát, říká jedna z květnových pranostik. V tomto měsíci platí také, byť ne v dukátech – do
konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad.

Skupiny poplatníků
a) fyzické osoby, které mají na území města/obce evidován trvalý pobyt, 
b) fyzické osoby, kterým byl povolen přechodný pobyt v obci nadobu delší než 90 dnů nebo které pobývají v
 obci přechodně podobu delší tří měsíců (týká se pouze cizinců),
c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana (týká se pouze cizinců),
e) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu fyzickou
osobu.

Sazba poplatku
Sazba se skládá ze dvou částek; jednak z částky s horní zákonnou hranicí až 250 Kč za poplatníka a kalendářní
rok, jednak z částky stanovené podle skutečných nákladů obce v předchozím roce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka.



Splatnost poplatku
Nejzazším datem, kdy lze poplatek uhradit, je 31. květen. Zaplatit je možné na pokladně úřadu příslušného
města (obce), poštovní poukázkou, nebo bezhotovostním převodem. 

Při všech způsobech platby
Dluhy nezletilého mohou být vymáhány po jeho zákonném zástupcilze poplatek uhradit za více osob (např.
celou rodinu), v  tom případě je třeba správci poplatku oznámit jména, data narození a adresu těchto poplatníků.
Pokladny jsou určeny primárně pro ty, kteří nemají účet. Všem, kteří účet mají, doporučujeme využívat
bezhotovostní  platby.  Jako variabilního  symbol  se  vyplní  rodné číslo  poplatníka  -  ke správnému přiřazení
platby.

Loni bylo nařízeno 4200 exekucí
Všem, kteří  nezaplatili  poplatek za rok 2014, byl  nedoplatek vyměřen hromadným předpisným seznamem,
včetně zvýšení za pozdní úhradu a bude následovat exekuční řízení. Loni bylo nařízeno 4200 exekucí, zejména
přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb a srážkami ze mzdy, s výtěžkem 7,2 milionu
korun. Letos se exekutoři zaměří na prodej movitých věcí v případě, kdy dlužník nemá peněžní prostředky na
účtu v bance a nepobírá mzdu.

Dluhy nezletilého mohou být vymáhány po jeho zákonném zástupci
Již  od  1.  7.  2012  je  zavedena  společná  odpovědnost  poplatníka  a  jeho  zákonného  zástupce  za  zaplacení
poplatku v případě, že je poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v
takovém případě stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není
poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich.

Od poplatku za odpad jsou osvobozeni:
a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z

důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají trvalý pobyt na území města/obce,
c) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a

které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,
d) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení.

Doplatek na bydlení: obec musí souhlasit
Od začátku  května  nastala  velká  změna  pro  všechny,  kteří  u  nás  pobírají  doplatek  na  bydlení  a  bydlí  v
dlouhodobých ubytovnách. Aby napříště tito lidé mohli dostávat doplatek od Úřadu práce ČR, budou muset mít
písemný souhlas od obce. Dlouhodobých ubytoven, kterých se nové nařízení týká, je v ČR 375. Ministryně
Michaela Marksová (ČSSD) včera důrazně apelovala na obce, aby "nezdržovaly". Novou podmínku, že obec
musí souhlasit s udělením doplatku, vložil do zákona šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Souhlasili
s tím i starostové, kterým by novinka mohla pomoci vypoklonkovat některé problémové lidi. Ovšem pozor.
Pokud obec souhlas s vyplacením doplatku nedá, neznamená to, že se člověka z ubytovny zbaví. Musí mu najít
jiné bydlení, třeba v azylovém domě.

Zdroj: Pražský deník, 22. 4. 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2015 
Z důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti se MPSV rozhodlo pro již II. vydání - aktualizované.
Prirucka_OZP_2015.pdf
Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to
zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na
některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce, či další praktické rady a tipy v
sociální oblasti.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20962/TZ_080415a.pdf

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20962/TZ_080415a.pdf


Česko-rakouský konzultační den
Nejen tzv. pendlerům je určen další česko-rakouský konzultační den týkající se důchodů, odborníci budou opět
radit  ve Znojmě.  Pracovali  jste,  nebo stále  pracujete  v Česku a v Rakousku a nevíte  například to,  jakým
způsobem  se  vám  budou  započítávat  odpracované  roky  do  důchodu?  Především  pro  vás  je  určen  další
mezinárodní konzultační den, který se letos uskuteční v úterý 19. května ve Znojmě. Konzultace nejen pro
přeshraniční  pracovníky,  tzv.  pendlery,  připravila  a  odborně  zajistila  Česká  správa  sociálního  zabezpečení
(ČSSZ)  ve  spolupráci  s  rakouským  nositelem  důchodového  pojištění  Pensionsversicherungsanstalt  (PV).
Zájemci tak mají jedinečnou možnost bezplatně se obrátit na odborníky z obou zemí s dotazy, které se týkají
jejich důchodového pojištění. Tlumočení je v případě potřeby zajištěno. Cílem konzultačního dne je informovat
především občany, kteří získali doby pojištění na území České republiky a Rakouska o tom, jaké jsou podmínky
nároku  na  důchod  v  obou  státech  v  souladu  s  platnými  nařízeními  Evropské  unie.  Odborníci  účastníkům
konzultací rovněž poskytnou cenné rady, jak postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady jsou k
žádosti zapotřebí a podají jim další užitečné informace, které vyplynou z dotazů. Konzultační den proběhne v
úterý 19. 5. 2015 v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo, na adrese Vídeňská 701/31.

Využijte možnost objednání
Vzhledem k tomu, že o konzultace je tradičně velký zájem, je vhodné se předem objednat na telefonním čísle
+420  515  205  210.  Tým konzultantů  budou  tvořit  vždy  český  a  rakouský  odborný  pracovník,  informace
poskytnou  ve  dvou  časových  blocích  -  od  9:00  do  12:00  hodin  a  od  13:00  do  16:00  hodin.  Jednotlivé
konzultace jsou plánovány ve dvacetiminutových intervalech. Přednost při poradenství budou mít objednaní
klienti.

Nezapomeňte si vzít s sebou
Všichni,  kdo se  rozhodnou  využít  možnosti  konzultace,  by  s  sebou rozhodně  měli  mít  průkaz  totožnosti,
doklady o pojištění (především ty, na kterých je uvedeno rodné číslo a rakouské číslo pojištění), případnou
korespondenci s nositelem pojištění, pracovní smlouvy, atd. O konání akce informují dvojjazyčné plakáty, které
jsou vyvěšeny mimo jiné na pracovištích okresních správ sociálního 
zabezpečení a pobočkách rakouského nositele pojištění.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20935/TZ_cesko-rakouske_konzultace_k_duchodum_19kvetna_23042015.pdf

Doba, kdy lidé pečují či pečovali o handicapovaného člověka, může zásadně ovlivnit
jejich důchod
Ze zkušeností z denního jednání s klienty pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) potvrzují,
že především starší lidé se ostýchají, někdy dokonce obávají, obracet na úřady a žádat o radu či pomoc. Tím se
ale mohou připravit o to, co jim ze zákona náleží. Požádat si o uznání doby péče není nic, za co by se člověk
měl stydět, právě naopak. Pečovat o blízkého člověka je minimálně stejně tak důležitá, náročná a zodpovědná
činnost jako zaměstnání, a je správné, aby byla započítána do důchodu. Zákon o důchodovém pojištění myslí na
ty, kteří místo zaměstnání doma pečovali o své nemocné či handicapované blízké. Někteří jim věnovali svou
péči  mnoho  let  a  bez  započítání  této  doby  by  jim  nemusel  vzniknout  nárok  na  důchod  nebo  by  částka
vypláceného důchodu byla podstatně nižší. Doba péče o osoby závislé na pomoci druhých je náhradní dobou
pojištění a pro nárok na důchod a jeho výši ji lze započítat vždy a v plném rozsahu. Musí však být doložena
rozhodnutím OSSZ o době a  rozsahu péče.  Lidé žádající  o  důchod by se proto neměli  ostýchat  zeptat  se
pracovníků OSSZ na možnosti podání žádosti o rozhodnutí o době péče. Aby bylo možné uvedenou dobu péče
započítat do důchodu, je třeba ji prokázat rozhodnutím OSSZ, které při důchodovém řízení slouží jako doklad o
tom, jak dlouho a v jakém rozsahu péče trvala. Je důležité vědět, že návrh na zahájení řízení o vydání tohoto
rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče, nejpozději však do dvou let od skončení péče. Výjimkou je
situace, kdy pečující osoba podává žádost o důchod. V tomto případě se žádá o vydání rozhodnutí i v době, kdy
péče trvá.
Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče se předkládají zejména tyto
doklady: 
a) potvrzení krajské pobočky Úřadu práce prokazující dobu poskytování péče a stupeň závislosti nebo potvrzení

o délce poskytování příspěvku při péči o blízkou osobu, 
b) doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např. rodné listy, z nichž

vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.), 
c) v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou 



d)  osobou,  např.  čestným prohlášením.  Domácnost  tvoří  fyzické  osoby,  které  spolu  trvale  žijí  a  společně
uhrazují náklady na své potřeby, 

e) doklad prokazující totožnost žadatele, 
f)  doklad  prokazující  totožnost  osoby,  o  kterou je/bylo pečováno (občanský průkaz,  úmrtní  list,  rodný list

dítěte).

Pro důchod se započítávají tyto doby péče:
doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost), 
doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni
závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o
osoby žijící  ve společné domácnosti,  před 1.  1.  2007 byla důvodem pro zápočet  péče jako náhradní doby
pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnosti či dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené; od tohoto
data  se  stupně  bezmocnosti  v  právní  úpravě  transformovaly  do  I.  (částečná  bezmocnost)  II.  (převážná
bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně závislosti.

Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Konkrétně jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě
přímé, dítě vlastní, osvojené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě,
snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.
Bližší informace o zápočtu doby péče a konzultace v konkrétní situaci poskytnou pracovníci OSSZ nebo call-
centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/ocssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-05-07-doba-kdy-lide-pecuji-ci-pecovali-o-
handicapovaneho-cloveka-muze-zasadne-ovlivnit-jejich-d.html

Nechat kontrolu dob důchodového pojištění na poslední chvíli se nemusí vyplatit
Pokud se během letošního roku chystáte do důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední
chvíli.  Lidé,  kteří  v  roce  2015  dosáhnou  důchodového  věku,  musí  získat  alespoň  31  let  pojištění.  K
předběžnému  ověření  dob  důchodového  pojištění  kdykoliv  před  přiznáním  důchodu  slouží  přehled  dob
důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost o starobní důchod je možné
podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Důchodového věku letos dosahují:
• muži narození v březnu až prosinci 1952,
• ženy narozené v roce 1954, které vychovaly jedno dítě,
• ženy narozené v roce 1955, které vychovaly dvě děti,
• ženy narozené v roce 1956, které vychovaly tři, či čtyři děti
• a bezdětné ženy narozené v roce 1953.

ČSSZ proto připomíná, jak se žádost o důchod podává, a informuje, co se mění ve výpočtu důchodu v roce
2015. Žádat o přiznání důchodu je možné k datu nároku, ale také od pozdějšího termínu Rozhodnutí, zda odejít
do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby a nikoliv povinnost. Také
termín,  od kterého chce důchod přiznat, si volí  sám žadatel.  Dosažení důchodového věku není důvodem k
ukončení zaměstnání či podnikání. To znamená, že člověk, který se rozhodne dále pracovat, může pokračovat
ve výdělečné činnosti i po vzniku nároku na starobní důchod. Tzv. „přesluhováním“ je možné si navyšovat
procentní výši důchodu. Lidé snadno pomocí tzv. věkové kalkulačky zjistí, jaký je jejich důchodový věk, kdy
ho dosáhnou a jakou musí získat dobu pojištění. Pomocí důchodové kalkulačky se mohou dokonce dozvědět
orientační výši svého důchodu. Údaje, které se dosazují do kalkulačky (délka doby pojištění a výdělky), získají
z informativního listu důchodového pojištění, o jehož zaslání mohou ČSSZ jednou ročně zdarma požádat, nebo
nahlédnutím do svého „konta“ pojištění online na ePortálu ČSSZ. Obě kalkulačky - věková i důchodová - jsou
dostupné na webu MPSV ČR v sekci Důchodové pojištění: http://www.mpsv.cz/cs/2435.

Žádost o důchod sepisuje s občanem pracovník OSSZ
Rozhodne-li se občan podat žádost o důchod, musí se dostavit na příslušnou okresní - v Praze Pražskou, v Brně
Městskou - správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého pobytu. Dožádosti o důchod je třeba
uvést a ověřit mnoho údajů, proto ji s žadatelem vyplňuje pracovník důchodového oddělení. Podat žádost o
důchod je možné kdykoliv v úřední dny OSSZ a není nutné se předem objednávat. Ten, kdo si však pro tento

http://www.mpsv.cz/cs/2435


důležitý úkon chce sjednat konkrétní termín schůzky, má možnost využít službu online objednávání na webu
ČSSZ: http://objednani.cssz.cz/.

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu,
později je to možné kdykoliv. Zpětně lze důchod vyplatit maximálně za pět let. Za občany, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nemohou podat  žádost  o  důchod sami,  mohou s  jejich  souhlasem a  na  základě
potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

Doklady, které se předkládají při podání žádosti o starobní důchod
Při podávání žádosti o starobní důchod se předkládá zejména: 
1. občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, 
2. doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), 
3. muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, 
4. doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř.

rozhodnutí o době a rozsahu péče), 
5. doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny v informativním osobním listu

důchodového pojištění nebo v on-line přehledu dob důchodového pojištění. 

Lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, přináší mnoho praktických rad a příkladů aktuální
Příručka  budoucího  důchodce,  která  poskytne  odpovědi  na  nejčastější  dotazy,  jež  si  lidé  v  souvislosti  s
důchodem kladou. Příručka je v tištěné podobě zdarma k dispozici na OSSZ, v elektronické verzi je dostupná
na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Lhůta pro vyřízení žádosti o důchod je 90 dní, zpravidla je ale kratší ČSSZ rozhoduje o přiznání důchodu ve
lhůtě do 90 dnů od podání žádosti. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady.
Pokud je nutné vyžadovat potřebné doklady např. od zaměstnavatele (bývalých zaměstnavatelů), zahraničního
nositele pojištění nebo jiné instituce, vyřízení důchodu se tím prodlouží. Je-li nárok na důchod prokázán, může
ČSSZ  žadateli  před  vydáním  rozhodnutí  o  důchodu  poskytnout  zálohu.  Ve  většině  případů  však  ČSSZ
rozhoduje o přiznání starobního důchodu v průměru za 31 dnů. Po obdržení rozhodnutí je možné požádat o
změnu data přiznání nebo podat námitku Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně
požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. V praxi se může jednat např. o situace, kdy žadatel o
starobní důchod z obdrženého rozhodnutí zjistil, že mu do získání dalšího roku pojištění chybí několik dnů. V
tomto případě má žadatel možnost v 30denní lhůtě požádat ČSSZ o posunutí data přiznání starobního důchodu
tak, aby mu byl zhodnocen i další rok pojištění. Pokud klient nesouhlasí s rozhodnutím o přiznání důchodu,
může podat písemné námitky do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky přijímá ČSSZ nebo kterákoliv
OSSZ.  Podání  námitek  je  řádný opravný prostředek ve  správním řízení  a  jeho  absolvování  je  nezbytným
předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v případě uplatnění správní žaloby. 

Co se pro rok 2015 ve výpočtu starobního důchodu mění 
Základní výměra důchodu v roce 2015 činí 2 400 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu činí za každý celý
rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení
výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, t. j. měsíční průměr všech příjmů dosažených v
rozhodném období. Rozhodné období je u důchodů přiznaných v roce 2015 období let  1986 až 2014. Pro
stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2015 dvě redukční hranice:
I.  redukční hranice –   11.709 Kč
II. redukční hranice – 106.444 Kč. 
Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do I. redukční hranice náleží v
plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranice se nepřihlíží.
Více informací  o podmínkách nároku na starobní  důchod, jeho výši a  výpočtu lze získat na webu ČSSZ 
www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při
ústředí ČSSZ, nebo prostřednictvím call-centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.
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