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dTest: Pracující důchodce a přepočet důchodu 

Mnoho seniorů v dnešní době i při důchodu nadále pracuje nebo podniká. V tomto 
případě si mohou požádat o přepočet, a zvýšit si tak důchod. Kdy a za jak dlouhé období 
to lze udělat? dTest přináší sadu užitečných informací k tomuto tématu. 

Zákon o důchodovém pojištění umožňuje pracujícím důchodcům požádat o přepočet 
důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního 
důchodu. Důchod se zvyšuje za každých 360 dní výdělečné činnosti o 0,4 % 
výpočtového základu. „Při přepočítání starobního důchodu se hodnotí   odpracované 
kalendářní dny, ale nezapočítávají se doby zejména neplaceného volna, neomluvené 
nepřítomnosti v práci, dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování nebo péče o dítě 
ve věku do 10 let,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace 
dTest. 
Nárok na zvýšení starobního důchodu tedy vznikne dnem následujícím po dni, kterým 
starobní důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti, ze které se 
odvádí sociální pojištění. Dny nad toto množství se mohou použít pro případné další 
zvýšení. Započitatelné dny starobní důchodci získají z pracovních poměrů, včetně 
zkrácených pracovních úvazků, z podnikání a za určitých okolností i z dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr.  Naopak žádné započitatelné dny nezískáte na 
brigádách na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 
v rozsahu, který nezakládá účast na důchodovém pojištění. V případě Dohody 
o provedení práce o tom rozhoduje dosažení limitu výdělku ve výši 10 000 korun 
měsíčně, což je limit pro povinnost zaměstnavatele odvádět za zaměstnance sociální 
pojištění. V případě dohody o pracovní činnosti je tento limit pro rok 2022 ve výši 
3500 korun měsíčně. „Tyto limity se počítají pro každou dohodu zvlášť, pokud by měl 
starobní důchodce např. uzavřené dvě dohody o provedení práce a v každé z nich by si 
vydělal měsíčně pod 10 000 korun, i když součet by byl nad 10 000 korun, tak za něj 
zaměstnavatel sociální pojištění neodvede a žádné započitatelné dny nevzniknou,“ 
vysvětluje Eduarda Hekšová.  
O kolik bude starobní důchod vyšší? 
Důchod se zvýší o 0,4 % výpočtového základu, ke zvýšení však nedojde automaticky 
a je potřeba si písemně zažádat. Důchod je v rozsahu žádosti přepočítán za každých 
360 dní výdělečné činnosti, a to o 0,4 % výpočtového základu. Výši výpočtového 
základu naleznete na rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. 
Kdy si mohu požádat o zvýšení důchodu?  
„Požádat o zvýšení starobního důchodu lze za každých 360 kalendářních dní výdělečné 
činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Žádost o přepočet 
důchodu lze podat až 5 let zpětně, není tedy nutné, aby důchodce chodit žádat 
o přepočet důchodu každých odpracovaných 360 dnů,“ upřesňuje Eduarda Hekšová.   
Kde a jak si požádat o zvýšení důchodu? 
O zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním 
starobního důchodu se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 



 

(OSSZ). K žádosti je třeba předložit občanský průkaz. „Je vhodné, aby zaměstnavatel 
odeslal na sociálku evidenční list důchodového pojištění za období, za které je zvýšení 
požadováno, popř. aby jej žadatel doložil při žádosti o zvýšení starobního důchodu. 
U OSVČ je třeba mít dokládat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za období, za které 
je zvýšení požadováno,“ uzavírá Eduarda Hekšová. 
 
 
Kontakt pro média: 
Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874 
 
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem 
spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, 
varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva 
účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) 
a evropské spotřebitelské organizace BEUC. 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní 
mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu 
volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak 
stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají. 
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