Předdůchody
Předdůchody upravuje zejména ustanovení § 22 „Výplata starobní penze na určenou dobu
a invalidní penze na určenou dobu“ zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém spoření, ve znění
pozdějších předpisů (dále rovněž „zákon o doplňkovém spoření).
Vysvětlivka:
PŘEDDŮCHODY jsou speciální případ „starobní penze na určenou dobu“ vyplácené
z prostředků, které má občan naspořené v doplňkovém penzijním spoření, tzv. III. pilíř,
a to pouze v účastnických penzijních fondech, úspory vedené v transformovaných fondech se
musí převést několik měsíců (minimálně 3) před podáním žádosti o předdůchod do
účastnických penzijních fondů.
Využití předdůchodů předpokládá hlavně u zaměstnanců pracujících v psychicky a fyzicky
náročných profesích, kde často dochází ke ztrátě zdravotní způsobilosti nebo celkovému
zhoršení zdravotního stavu, kdy zaměstnanec sám vyhodnotí, že není schopen vykonávat
dosavadní povolání. Také se předpokládá, že právě u zaměstnanců pracujících v náročných
profesích se budou angažovat zaměstnavatelé příspěvkem do penzijních fondů III. pilíře.
Z těchto důvodů došlo 9.9.2008 k podpisu tzv. „Koncepce částečného řešení problematiky
spojené se změnou zákona o důchodovém pojištění“, jejímiž signatáři byli ČD, a.s.,
SŽDC, s.o., ČD Cargo, a.s., odborové organizace a stát, zastoupený MD ČR. Zaměstnavatelé
se v ní zavázali na dobu neurčitou přispívat svým zaměstnancům poměrně významné částky
na penzijní připojištění (v součtu s příspěvkem na životní pojištění 1.550 - 2.000 Kč).
Konkrétní výše příspěvku byla stanovena s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím
odstavci.
Podmínky pro možnost odchodu do důchodu před vznikem na jeho nárok dle zákona
o doplňkovém spoření.
Žádost o předdůchod se podává u penzijní společnosti, u které máte doplňkové penzijní
spoření. Vaše penzijní společnost, pokud splníte podmínky přiznání předdůchodu, je povinna
oznámit Vám, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení, nejpozději v den
vyplacení první splátky, schválení a přiznání předdůchodu. V zaměstnání můžete (nemusíte)
požádat o rozvázání pracovního poměru, nejlépe „dohodou“. Přiznání předdůchodu umožňuje
pokračovat ve stávajícím zaměstnání, nicméně u ČD se předpokládá využití především
z důvodu uvedeného v předchozích odstavcích. Při pobírání předdůchodu lze podnikat nebo
být zaměstnán. V tomto případě může poplatník požádat, aby se příjmy a odpracovaná doba
započítávaly do výpočtu starobního důchodu.
1. Podmínka přiznání předdůchodu
Nejméně 60 měsíců (5 let) před podáním žádosti o předdůchod musíte být účastníkem spoření
v některém z penzijních fondů. Pokud máte úspory v transformovaných fondech (staré fondy),
musíte Vaše uspořené prostředky (včetně příspěvků od státu a zaměstnavatelů) převést
do nových účastnických fondů. (POZOR: převod může trvat tři až 4 měsíce).
2. Podmínka přiznání předdůchodu
Před podáním žádosti o předdůchod musíte naspořit, jako účastník spoření v některém
z penzijních fondů, částku ve výši statisíců Kč, která vydělena součinem roků a měsíců musí

dosáhnout částky minimální měsíční výše předdůchodu, tj. alespoň 30 % poměrné mzdy
platné v uvedeném roce v ČR (v roce 2020 je to 10.451 Kč).
Pro předdůchod v minimální délce 2 roky při částce cca 10.500 Kč za měsíc je potřeba ušetřit
cca 252.000 Kč, pro maximální délku 5 let je potřeba cca 630.000 Kč.
3. Podmínka přiznání předdůchodu
Musíte mít „odpracováno“ alespoň 35 let (včetně náhradních dob pojištění, např. péče o děti
do čtyř let věku). Žádost o předdůchod můžete podat nejdříve 5 let před dosažením řádného
důchodového věku. POZOR: u žen se toto období počítá stejně jako u mužů (nezkracuje se
vlivem počtu narozených dětí).
Výhody
Stát platí za pojištěnce zdravotní pojištění. Důchodové pojištění (nepracující) pojištěnec
neplatí. Doba strávená v předdůchodu se nezapočítává do let důchodového pojištění, jedná se
o tzv. vyloučenou dobu, tj. doba strávená v předdůchodu nesníží měsíční průměr příjmů pro
výpočet starobního důchodu. Předdůchod se dědí.
Nevýhody
Předdůchod nelze zastavit. Po dobu předdůchodu ztrácí zaměstnanci SŽDC a holdingu ČD
nárok na jízdní výhody. U zaměstnanců ČD, a.s. se postupuje podle předpisu ČD Ok 9. Nárok
na plnohodnotné vnitrostátní jízdní výhody získají zaměstnanci SŽDC, ČD, a.s. a holdingu
ČD opět při odchodu do starobního důchodu.

POZOR:
Nové účastnické fondy negarantují nezáporné zhodnocení, nenabízí výsluhovou penzi.
Z tohoto důvodu doporučujeme případný převod prostředků z transformovaného fondu do
účastnického fondu provést s rozmyslem.
Informace: v roce 2019 pobíralo předdůchod cca 4 tisíce lidí, průměrná výše měsíční částky
byla cca 9.189 Kč.
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