Kdy budu mít nárok na důchod a jak vysoký bude? Informativní důchodová
aplikace ČSSZ Vám to vypočítá
Praha 22. 7. 2021
Poprvé v historii mají šanci i mladší než předdůchodové ročníky získat online aktuální
informaci o svých důchodech.

Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online

služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která pojištěncům poskytne
přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně jejich dosud evidovaného počtu let
důchodového pojištění. Jedinečnost nové služby IDA spočívá především v zodpovězení
základních otázek, tj. zda jsou v databázi ČSSZ evidovány všechny informace, zda budou
mít nárok na starobní důchod, odkdy a jak vysoký by mohl být. Aktuálně probíhá
testování služby IDA širokou veřejností.
IDA tak pomůže splnit požadavky na transparentnost a srozumitelnost důchodů. „ Důchodová

kalkulačka je součástí námi předložené reformy. Slíbili jsme, že lidé budou mít potřebné informace
o svých důchodech kdykoli po ruce. A nyní mají lidé poprvé v ruce nástroj, s jehož pomocí na jednom
místě získají informace o stavu svých současných nebo budoucích důchodů, “ vyzdvihuje ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Především pomůže lidem v produktivním věku 30

a více let, kteří už mají něco odpracováno a chtějí mít přehled do budoucna,“ dodává ministryně.
„Nová on-line důchodová kalkulačka je určena pro všechny pojištěnce v produktivním věku. K přístupu

je nutná pouze elektronická identita,“ říká František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ. Ztotožnění
uživatele sama ČSSZ neprovádí, ale využívá Národní bod pro identifikaci a autentizaci, který nabízí
poměrně širokou škálu možností, jak se v elektronickém světě identifikovat, například prostřednictvím
datové schránky, přes bankovní identitu nebo eObčanku. „Odhad výše starobního důchodu

u pojištěnců, kteří jsou v produktivním věku, je proveden z údajů o dobách pojištění a vyměřovacích
základech, které má ČSSZ ve své evidenci,“ doplňuje František Boháček.
Co je hlavním cílem služby IDA?
Díky této službě teď jednoduše a rychle každý pojištěnec zjistí, co ještě musí splnit pro nárok na
starobní důchod, tj. zejména kolik let mu ještě chybí do dosažení důchodového věku nebo pro získání
potřebné doby pojištění. K zodpovězení všech těchto otázek využívá IDA údajů o dobách pojištění
uložených v evidenci ČSSZ. Některé informace o chybějících dobách pojištění lze také doplnit přímo
pojištěncem, ty jsou využity pouze jednorázově a nejsou ukládány v evidenci ČSSZ. Služba IDA také
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poskytne informaci, jak vysoký by mohl starobní důchod pojištěnce být, pokud by do dosažení
důchodového věku pracoval, a to s ohledem na jeho získané roky pojištění, dosavadní výdělky a počet
vyloučených dnů.
Proč je dobré službu IDA používat?
ČSSZ novým projektem reaguje na poměrně velkou poptávku lidí v produktivním věku, kteří se
zajímají o své důchodové nároky s dostatečným předstihem.
Pro koho je určena služba IDA?
Služba IDA je určena každému pojištěnci, který dosáhl alespoň věku 19 let
a zároveň získal alespoň 1 rok placeného pojištění. IDA pracuje zásadně s údaji
obsaženými v evidenci ČSSZ, doplnit chybějící doby umožňuje pouze u těch dob
pojištění, kterými ČSSZ nemusí disponovat a zároveň jde o doby, k nimž má každý
pojištěnec příslušné doklady – jde o dobu studia na střední, vyšší odborné či vysoké QR kód s odkazem
škole, dobu vojenské nebo civilní služby, poslední dva roky výdělečné činnosti

na službu IDA

a v neposlední řadě dobu péče o dítě do čtyř let jeho věku, která je u žen dosazena službou
automatizovaně po zadání data narození dítěte. Cílem služby IDA je poskytnout uživateli informace
týkající se jeho důchodových nároků s maximálním využitím dat uložených v databázi ČSSZ
a s minimalizací požadavků na doplnění či úpravy ze strany uživatele. To vše proto, aby takto
poskytnutá informace byla co nejautentičtější. Jak službu jednoduše použít, se dozvíte ve videu, které
najdete na ePortálu ČSSZ.
Jak přesné údaje ze služby IDA získáme?
Služba IDA neprovádí výpočet výše starobního důchodu do budoucna. Pracuje s informacemi
o dosavadních výdělcích a získaných dobách pojištění konkrétního pojištěnce. Na základě takto
získaných údajů a predikce ekonomické aktivity pojištěnce až do dosažení důchodového věku stanoví
přibližnou hodnotu důchodového nároku vyjádřenou v současné hodnotě peněz v aktuálním okamžiku.
Výpočet záměrně nezahrnuje budoucí valorizace důchodů ani inflaci a další faktory. Tyto faktory
mohou být pro pojištěnce značně matoucí, pokud nebude mít současně k dispozici informaci, jaká
bude reálná hodnota finančních prostředků například za 20 let. Díky tomu, že IDA ukáže, jak by mohla
v daný okamžik vypadat výše starobního důchodu v současné hodnotě peněz, si může člověk lépe
představit, o jakou částku se sníží jeho měsíční příjem oproti dosavadní mzdě či platu, a vyhodnotit,
jak se nejlépe připravit na pokles příjmů v důsledku přechodu do starobního důchodu. Služba má
jednoduchý design, který zaručí snadnou orientaci v zobrazovaných údajích týkajících se budoucích
důchodových nároků.
Proč lze službu IDA spustit pouze po přihlášení elektronickou identitou?
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Služba pracuje s konkrétními údaji konkrétního pojištěnce. Tyto údaje jsou velmi detailní a je třeba
zajistit jejich ochranu. Poskytnout tyto údaje je proto možné pouze pojištěnci, kterého se týkají. ČSSZ
pracuje se standardními nástroji eGovernmentu a pro elektronickou identifikaci proto využívá
elektronickou identitu, která garantuje, že informace jsou poskytovány konkrétnímu pojištěnci.

Oddělení komunikace ČSSZ
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