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Kolik si můžeme přivydělat, pokud 
jsme odešli dříve do penze a pobí-
ráme předčasný starobní důchod? 
Nějaký příjem by se nám hodil a 
máme zrovna příležitost... 

To je častá otázka, kterou řeší naše 
největší zdravotní pojišťovna.

 
Zde je jedna

z typických otázek:
Na konci loňského roku jsem 

odešel do předčasného důchodu 
a teď se mi naskytla možnost si 
přivydělávat na částečný úvazek. 
Jaký by to mělo pro mě dopad 
ohledně platby pojistného na 
zdravotní pojištění, když ho za 
mě platí stát?

Jak ve své odpovědi uvádí tisko-
vý mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý, 
souběžně s pobíráním předčasné-
ho starobního důchodu si můžeme 
až do dosažení důchodového věku 
vydělávat jen tak, aby náš výdělek 
nezakládal účast na důchodovém 
pojištění. 

„To znamená, že nemůžete mít 
zaměstnání na normální pracovní 
smlouvu (ani na částečný úvazek, ani 
na dobu určitou), a to bez ohledu na 
výši příjmu. Pokud byste nastoupil do 
zaměstnání, kde výdělek zakládá účast 
na důchodovém pojištění, je nezbyt-
né výplatu předčasného starobního 

důchodu přerušit,“ upozorňuje Tichý. 
Dodává, že takovou okolnost 

musíme oznámit České správě soci-
álního zabezpečení (ČSSZ), a ta 
výplatu dočasně zastaví. Po ukon-
čení zaměstnání nebo po dosažení 
důchodového věku si pak musíme 
o obnovení výplaty důchodu znovu 
požádat. 

„A zároveň platí povinnost oznámit 
tyto skutečnosti zdravotní pojišťov-
ně, protože jsou rozhodné pro nárok či 
naopak zánik nároku na platbu pojist-
ného státem,“ vysvětluje Oldřich 
Tichý.

Máme ale možnost pracovat na 
dohodu o provedení práce s výděl-
kem do 10 tisíc korun nebo na 
dohodu o pracovní činnosti s pří-
jmem menším než 2.500 korun za 
měsíc. 

„Práce na dohodu nad uvedené limity 
je už posuzována jako běžné zaměst-
nání. Co se týká zdravotního pojištění, 
u ,podlimitních dohod´ neplatíte, resp. 
váš zaměstnavatel neplatí pojistné – 
platí ho za vás jen stát jako za příjem-
ce důchodu,“ vysvětluje mluvčí. 

Při pobírání předčasného důcho-
du lze také podnikat, ale opět jen s 
tak malými příjmy, které nezakládají 
účast na důchodovém pojištění. Za 
rok 2018 to je do 71 950 korun za 
rok. 

Předčasný důchod je přitom důvo-
dem pro to, aby samostatná výděleč-

Jak je to s přivýdělkem, pokud jsme 
v předčasném důchodu?

První českou samoobslužnou nabí-
ječku pro elektromobily, skútry, kola 
i koloběžky spatřil letošní jarní vele-
trh Amper v Brně.

Dílo žďárských inženýrů zde zauja-
lo jako novinka z Vysočiny. 

Mezinárodní přehlídka v Brně se 
letos konala už 27. rokem a je zamě-
řena na elektrotechniku, energetiku, 
automatizaci, komunikace, osvětle-
ní a zabezpečení. Pokročilé řešení 
pro firmy i domácnosti představila 
inženýrská společnost DEL ze Žďá-
ru. 

Samoobslužná dobíjecí stanice Del-
tower umožňuje rychlé a efektivní 
nabíjení všech elektrických osobních 
vozů, skútrů, kol i koloběžek. Robust-
ní nerezová skříň má vlastní konfigu-
raci zásuvek, připojení k Wi-Fi a dál-
kovou správu. To při automatické 
regulaci a řízení příkonu. Nabíječky 
je také možné vzájemně propojit. 

Jak se ohlíží předseda představen-
stva Dellu Jiří Kabelka, společnost 
reaguje na současný výrazný rozvoj 
elektromobility. „ČR však v porovná-

ní s vyspělými západními zeměmi stá-
le zaostává v dostatečném pokrytí své-
ho území nabíjecími stanicemi. Naším 
cílem je podpořit zdejší infrastrukturu. 
Proto jsme vyvinuli novou samoobsluž-
nou nabíjecí stanicí, která splňuje všech-
ny nejnovější standardy,“ uvedl.

Hlavní výhodou žďárské nabíječ-
ky oproti konkurenci je její variabi-
lita, kdy si zákazník může dle vlastní 
představy zvolit počet a druh dobíje-
cích konektorů. 

„Jedná se o plně certifikovaný výrobek, 
který je díky kvalitnímu designu a anti-
vandal provedení vhodný do veřejného 
prostoru,“ vysvětluje Jiří Kabelka k 
přednostem výrobku.  -lko-

Ve Žďáře se zrodila první česká 
nabíječka s antivandal provedením.
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ná činnost byla brána jako činnost 
„vedlejší“, nikoli jako hlavní, kde je 
plátcem důchodového pojištění kaž-
dý bez ohledu na výši příjmu. 

„Ohledně zdravotního pojištění sou-
běh platby státu a samostatné výděleč-
né činnosti znamená, že taková OSVČ 
není povinna dodržet minimální vymě-
řovací základ, musí ale platit zálohy 
na pojistné (kromě prvního roku čin-
nosti),“ uvádí Tichý.

V době pobírání řádné starob-
ní penze je už souběžná výděleč-
ná činnost možná bez omezení a 
plátcem pojistného na zdravotní 
pojištění je stát i sám důchodce, a 
to jako zaměstnanec prostřednic-

tvím zaměstnavatele, nebo sám 
jako OSVČ. Souběh se státní plat-
bou zde znamená, že se na dotyč-
ného zaměstnance nebo podnika-
tele nevztahuje povinnost dodržet 
minimální vyměřovací základ; jako 
OSVČ však musí platit zálohy na 
pojistné.

„Ještě lze doplnit, že na rozdíl od 
předčasného důchodu je u předdůcho-
du možné si libovolně přivydělávat, ať 
už v zaměstnání nebo podnikáním. Co 
se týká zdravotního pojištění, je situa-
ce stejná jako v předchozím případě a 
plátcem pojistného je stát i sám před-
důchodce,“ říká zástupce pojišťovny 
na závěr.

Samoobslužnou nabíječku 
vymysleli ve Žďáře 

Úspěch zdejších inženýrů 


