Vysvětlení k informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění
Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) obsahuje údaje o dobách pojištění (zaměstnání), případně
náhradních dobách pojištění (ND) založených v evidenci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a od roku
1986 také přehled vyměřovacích základů (hrubých výdělků) a tzv. vyloučených dob. Zároveň obsahuje údaje
o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, které nejsou uložené v evidenci ČSSZ, případně informaci o účasti
ve II. důchodovém pilíři. ČSSZ zpravidla neeviduje doklady o náhradních dobách pojištění, o způsobu jejich
hodnocení bude rozhodnuto až v rámci důchodového řízení. ČSSZ neeviduje doby pojištění získané v cizině
(včetně Slovenské republiky). Doba pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo účastných
dobrovolného důchodového pojištění je evidována příslušnou OSSZ a do centrální evidence ČSSZ jsou údaje
o tomto pojištění zasílány v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém bylo za tyto doby zaplaceno
pojistné. Dobu pojištění OSVČ nebo dobu dobrovolného důchodového pojištění, která není uvedena v IOLDP,
dokládá příslušná OSSZ při podání žádosti o důchod.
Doba zaměstnání (pojištění) před 1. 1. 1993, pokud měl občan v té době trvalý pobyt na území Slovenské
republiky, je zpravidla evidována slovenskou Sociální pojišťovnou – ústředí, ul. 29. augusta č. 8,
813 63 Bratislava, Slovenská republika. Údaje z této evidence budou ČSSZ vyžádány až v rámci důchodového
řízení a pouze tehdy, pokud je žadatel uvede v žádosti o důchod. V rámci důchodového řízení pak bude
na základě článku 20 Smlouvy mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení č. 228/1993 Sb., rozhodnuto, zda za doby
zaměstnání (pojištění) před 1. 1. 1993 bude přiznán důchod Českou republikou anebo Slovenskou republikou.
Údaje o dobách důchodového pojištění ve státech EU nebo státech, se kterými má ČR smlouvu o sociálním
zabezpečení, budou ČSSZ vyžádány od příslušných zahraničních nositelů pojištění až v rámci důchodového řízení.
V IOLDP není doba zaměstnání rozlišována podle zařazení zaměstnání do preferovaných pracovních kategorií.
Případné nároky vyplývající ze zaměstnání zařazeného do preferované pracovní kategorie budou posouzeny
až v rámci důchodového řízení.
Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání), vyměřovacích
základů od roku 1986 a o podmínkách nároku na důchod Vám podá OSSZ příslušná podle místa
Vašeho trvalého bydliště, popř. Call centrum ČSSZ, tel. 800 050 248.
Vysvětlivky k jednotlivým druhům dob uvedeným v IOLDP a k dalším údajům
Druh doby
Zaměstnání označuje dobu pracovního poměru a obdobných pracovních vztahů a některé další zákonem
stanovené doby získané před 1. 1. 1996 (např. poskytování služeb na základě povolení národního výboru,
zabezpečení umělců a zabezpečení jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících).
Jako doba zaměstnání může být označena též doba základní vojenské služby, civilní služby a nezaměstnanosti.
Pojištění označuje doby účasti na pojištění osob uvedených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t), § 5
odst. 4 a § 8 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (dále jen „ZDP“). Platí pro období od 1. 1. 1996.
Pojištění - voják v záloze označuje dobu výkonu vojenské činné služby konané po 30. 6. 2016.
Pojištění - branná povinnost označuje dobu účasti na pojištění získanou v souvislosti s plněním branné
povinnosti po 30. 6. 2016.
Samost. výděl. činnost označuje dobu samostatné výdělečné činnosti:

V období od 1. 5. 1990 do 31. 12. 1995 je uvedena činnost OSVČ a spolupracujících osob jen bylo-li
zaplaceno pojistné za celou dobu trvání pojištění (zabezpečení). Pokud nebylo v tomto období uhrazeno
pojistné za některý z kalendářních roků, nelze hodnotit dobu pojištění pro celé období, pouze bude
započten vyměřovací základ, ze kterého bylo odvedeno pojistné.

Od 1. 1. 1996 dosud je uvedena činnost OSVČ a spolupracující osoby, v kalendářních letech, za které je
řádně zaplaceno pojistné.
Samost. výděl. činnost – ne označuje dobu samostatné výdělečné činnosti, za kterou nebylo v daném
kalendářním roce uhrazeno pojistné.
Dobrovolné poj.1 označuje dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění podle ustanovení § 6 odst. 1 ZDP.
Dobrovolné poj.2 označuje dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění podle ustanovení § 6 odst. 2 ZDP
tzv. „bez udání důvodu“.
Jako dobrovolné důchodové pojištění (dobrovolné poj.1,2) jsou uvedeny jen ty doby dobrovolné účasti
na důchodovém pojištění, za které bylo zaplaceno pojistné. U dob pojištění „Dobrovolné poj.1,2“, u kterých bylo
pojistné zaplaceno zpětně, je uveden devalorizovaný vyměřovací základ dle ustanovení § 16 odst. 3 ZDP.
Umělecká činnost označuje dobu výkonu umělecké činnosti před 1. 5. 1990. Od tohoto data je umělecká
činnost považována za samostatnou výdělečnou činnost.
ND – vojenská služba označuje dobu výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky
do 30. 6. 2016, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě.
ND - voják v záloze označuje dobu po 30. 6. 2016, po kterou trvaly tzv. omluvné důvody [ustanovení § 16
odst. 4 písm. a) ZDP] po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění.
ND - branná povinnost označuje dobu po 30. 6. 2016, po kterou trvaly tzv. omluvné důvody [ustanovení § 16
odst. 4 písm. a) ZDP] po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění.

ND – civilní služba označuje dobu výkonu civilní služby po 31. 12. 1995.
ND – doba péče označuje dobu, pro kterou bylo vydáno OSSZ pojištěnci kladné rozhodnutí o době a rozsahu
péče ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 a 12 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nebo dobu péče, kdy osoba pečovala osobně o dítě ve věku
do čtyř let, jestliže tato doba již byla zhodnocena při výpočtu některé z dávek důchodového pojištění.
ND - uchazeč hm. zabez. označuje dobu vedení v evidenci úřadu práce, pokud uchazeči náleželo hmotné
zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Od 1. 1. 2014 se za dobu, po kterou
náleží podpora v nezaměstnanosti, považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje
z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.
ND – uchazeč o zaměstnání označuje dobu vedení v evidenci úřadu práce, pokud uchazeči nenáleželo hmotné
zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.
ND – studium označuje dobu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné
nebo vysoké škole v ČR a v některých případech studium v zahraničí za předpokladu splnění zákonem
stanovených podmínek. Dobu studia lze evidovat pouze před 1. 1. 2010.
ND – dávky nemoc. poj. v OL označuje dobu, po kterou osoba pobírala dávky nemocenského pojištění (péče)
nahrazující ušlý příjem po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění
a od 1. 1. 2009 označuje dobu, po kterou trvaly tzv. omluvné důvody [ustanovení § 16 odst. 4 písm. a) ZDP]
po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění.
ND – pobírání důchodu označuje dobu, po kterou byl do 31. 12. 2009 včetně vyplácen plný invalidní důchod
a od 1. 1. 2010 invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
ND – příprava pro uplatnění označuje dobu, po kterou byla osoba se zdravotním postižením zařazena
v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.
Pobírání předdůchodu – od 1. 1. 2013 označuje dobu pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní
penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření.
Vyměřovací základ
Do 31. 12. 1992 včetně se jedná o úhrn hrubých výdělků a od 1. 1. 1993 o úhrn příjmů zúčtovaných pojištěnci
zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském a důchodovém
pojištění nebo jen na důchodovém pojištění, s výjimkou nezapočitatelných příjmů (zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
nebo roční vyměřovací základ OSVČ a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.
Vyloučené doby – VD
Počet dní ve sloupci VD označuje pouze vyloučené doby, které byly uvedeny na evidenčních listech; jedná se
o doby pobírání dávek nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá
pomoc v mateřství), příp. o dobu výkonu základní vojenské služby nebo civilní služby a od 1. 1. 2009 označuje
dobu, po kterou trvaly omluvné důvody.
Celkový počet evidovaných dob
V celkovém počtu evidovaných dob je zahrnut součet všech dob pojištění (zaměstnání) a náhradních dob
pojištění, přičemž součet náhradních dob pojištění je uveden samostatně. Pokud se intervaly evidovaných dob
překrývají, jsou překrývající se části intervalu v celkovém součtu uvedeny pouze 1x. Jde-li o překrývání doby
pojištění (zaměstnání) a náhradních dob pojištění, doba se vykazuje pouze v celkovém počtu evidovaných dob,
nikoliv již v samostatném součtu náhradních dob.
Přehled dob neevidovaných
Přehled dob neevidovaných obsahuje intervaly, ve kterých ČSSZ neeviduje žádné doby pojištění (zaměstnání)
anebo náhradní doby pojištění. V Přehledu jsou vykazovány chybějící doby mezi prvním nárokovým dokladem
a posledním nárokovým dokladem, příp. bezprostředně předcházejícím kalendářním rokem před rokem aktuálního
vyhotovení IOLDP, s uvedením počtu chybějících dní pro jednotlivě vykázané období. Přehled neevidovaných dob
není uveden v případě, že v daném období není žádná chybějící doba pojištění.
Celkový počet neevidovaných dob
V celkovém počtu neevidovaných dob je uveden součet neevidovaných dob, které chybí mezi prvním nárokovým
dokladem a posledním nárokovým dokladem, příp. bezprostředně předcházejícím kalendářním rokem před rokem
aktuálního vyhotovení IOLDP. Do součtu neevidovaných dob se vykazují i doby samostatné výdělečné činnosti
před 1. 1. 1996, za které bylo zaplaceno pojistné a zároveň za jeden či více roků nebylo pojistné za dobu
samostatné výdělečné činnosti do 31. 12. 1995 včetně zaplaceno.

