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D o po r učen ě  

 

 
SDĚLENÍ 

ve věci žádosti o poskytnutí informace 

Ředitel odboru správního Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, správní 
orgán prvního stupně příslušný ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské 
službě a justiční stráži České republiky a podle organizačního předpisu k řízení a rozhodování 
ve věci žádostí doručených povinnému subjektu vymezenému v ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („povinný 
subjekt“), správnímu úřadu Vězeňská služba České republiky (IČ 00212423), po provedeném 
skutkovém a právním posouzení žádosti o poskytnutí informace, jak ji podal ......................., 
nar. ......................., ................................................, doručovací adresa ................................. 
(„žadatel“) a obsahující požadavek na poskytnutí informace v žádosti o 9 bodech, týkající se 
problematiky důchodového pojištění příslušníků Vězeňské služby České republiky, r o z ho d l  
t ak ,  ž e  i n fo rm ace  se  ž ad a t e l i  p os k yt u j í . 

Na úvod povinný subjekt konstatuje, že žádost původně doručenou Ministerstvu spravedlnosti 
České republiky (dne 8. října 2018) po jejím „postoupení“ Vězeňské službě České republiky 
vyřídil v souladu se zásadami vstřícnosti a principem dobré správy, jakožto základními 
zásadami správního řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

K bodu 1) a bodu 2) žádosti: 

Příslušník Vězeňské služby České republiky (dále „Vězeňské služby“) podává písemně žádost 
o důchod nebo žádost o výsluhový příspěvek u organizační jednotky Vězeňské služby, 
ve které vykonává službu. 

Bývalý příslušník Vězeňské služby podává žádost o důchod u organizační jednotky Vězeňské 
služby, ve které naposledy konal službu, anebo u odboru ekonomického Generálního 
ředitelství Vězeňské služby. 

A lze vzpomenout, že určité informace a tiskopisy k sociálnímu zabezpečení jsou veřejně 
dostupné na https://www.vscr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/tiskopisy/. Přitom o dávkách 
důchodového pojištění a výsluhovém příspěvku rozhoduje a  jejich výplatu provádí k tomu 
příslušný odbor ekonomický Generálního ředitelství Vězeňské služby. Námitkové řízení 
je poté vedeno u odboru ekonomického Generálního ředitelství Vězeňské služby. 

žadatel 

https://www.vscr.cz/informacni-servis/ke-stazeni/tiskopisy/
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K bodu 3): 

V období od 1. 1. 1993 do data 31. 12. 1995 byl příspěvek za službu valorizován podle 
ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie 
České republiky, ve stejných termínech a stejným způsobem jako částečný invalidní důchod 
ze sociálního zabezpečení. 

V období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2006 byl příspěvek za službu valorizován podle 
ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů; ve stejných termínech a stejným způsobem 
jako procentní výměra částečného invalidního důchodu. 

V období od 1. 1. 2007 dosud je výsluhový příspěvek valorizován podle ustanovení § 159 
zákona č. 361/2006 Sb., o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů, stejným 
způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů podle zvláštního právního 
předpisu, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činí polovinu zvýšení procentní výměry 
důchodů. Zvláštním právním předpisem se pro účely zvýšení výsluhového příspěvku rozumí 
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ustanovení § 67.  

Přehled zvýšení částečného invalidního důchodu a procentní výměry důchodu podle § 67 
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 

 od 1. 3. 1993 podle zákona č. 547/92 Sb., 

 od 1. 11. 1993 podle zákona č. 255/93 Sb., 

 od 1. 12. 1994 podle zákona č. 183/94 Sb., 

 od 1. 7. 1995 podle zákona č. 76/95 Sb., 

 od 1. 4. 1996 podle nařízení vlády č. 19/1996 Sb., 

 od 1. 10. 1996 podle nařízení vlády č. 218/96 Sb., 

 od 1. 9. 1997 podle nařízení vlády č. 129/1997 Sb., 

 od 1. 7. 1998 podle nařízení vlády č. 104/1998 Sb., 

 od 1. 8. 1999 podle nařízení vlády č. 64/1999 Sb., 

 od 1. 12. 2000 podle nařízení vlády č. 353/2000 Sb., 

 od 1. 12. 2001 podle nařízení vlády č. 345/2001 Sb., 

 od 1. 1. 2003 podle nařízení vlády č. 438/2002 Sb., 

 od 1. 1. 2004 podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb., 

 od 1. 1. 2005 podle nařízení vlády č. 565/2004 Sb., 

 od 1. 1. 2006 podle nařízení vlády č. 415/2005 Sb., 

 od 1. 1. 2007 podle nařízení vlády č. 461/2006 Sb., 

 od 1. 1. 2008 podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb., 

 od 1. 8. 2008 podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb., 

 od 1. 1. 2009 podle nařízení vlády č. 363/2008 Sb., 

 od 1. 1. 2011 podle nařízení vlády č. 281/2010 Sb., 

 od 1. 1. 2012 podle vyhlášky MPSV č. 286/2011 Sb., 

 od 1. 1. 2013 podle vyhlášky MPSV č. 324/2012 Sb., 

 od 1. 1. 2014 podle vyhlášky MPSV č. 296/2013 Sb., 

 od 1. 1. 2015 podle vyhlášky MPSV č. 208/2014 Sb., 

 od 1. 1. 2016 podle vyhlášky MPSV č. 244/2015 Sb., 

 od 1. 1. 2017 podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb., 

 od 1. 1. 2018 podle nařízení vlády č. 343/2017 Sb. 



3 

K bodu 4): 

Příspěvek za službu přiznaný v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995 nesměl podle 
ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie 
České republiky, ve znění platném od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995, nesměl přesáhnout nejvyšší 
výměru starobního důchodu. 

Nejvyšší výměra starobního důchodu byla stanovena obecně platným právním předpisem, 
zákonem č 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 

K bodu 5) a 6): 

Příspěvek za službu i výsluhový příspěvek se skládal vždy z jedné částky, vyměřené podle 
příslušných právních předpisů. Vyměřený příspěvek nebyl rozdělen na základní výměru 
a na procentní výměru, proto nemohla být valorizace základní výměry nikdy provedena. 
Před 1. 1. 1996 pouze došlo ke zvýšení příspěvku za služby jednak o stanovená procenta 
vypláceného příspěvku a jednak o pevnou částku. Pevná částka se však nestala základní 
výměrou příspěvku, stala se součástí vypláceného příspěvku. 

K bodu 7): 

Byla zvyšována vyměřená výše výsluhového příspěvku. 

K bodu 8): 

Vyplácený výsluhový příspěvek byl daněn podle zákona o daních z příjmů. Jiný předpis 
k realizaci zdanění výsluhového příspěvku vydán nebyl. 

K bodu 9): 

Důchodové pojištění příslušníků Vězeňské služby je prováděno dle obecně platných právních 
předpisů o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), vztahujících se i na ostatní 
skupiny pojištěnců (zaměstnanci, vojáci z povolání, příslušníci policie, příslušníci celní 
správy a další). Řízení o výsluhovém příspěvku je vedeno podle zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jaroslav Bauer 
ředitel odboru správního 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

v z. Mgr. Alice Hladíková 

Za správnost: JUDr. Miroslav Bělecký 


