VYZNAČENÍ

NAVRHOVANÝCH ZMĚN

Platné znění částí zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
§ 10
Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka
(1) Za účastníka může platit příspěvek účastníka nebo jeho část zaměstnavatel, pokud
s tím účastník souhlasí (dále jen „příspěvek zaměstnavatele“). Účastník je povinen tuto
skutečnost předem písemně oznámit penzijní společnosti. V rozporu se zásadou rovného
zacházení není poskytování rozdílné výše příspěvku zaměstnavatele v závislosti na
rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané práce, pokud je to ujednáno v
kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise zaměstnavatele.
(2) K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek.
(3) Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti,
nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním
příspěvku zaměstnavatele.
§ 15
Informační systém doplňkového penzijního spoření
(1) Ministerstvo spravuje a provozuje informační systém doplňkového důchodového
spoření jako informační systém veřejné správy, a to pro účely
a) výkonu státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem v
souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku,
b) zpracování žádosti o poskytnutí státního příspěvku a případné opravy této žádosti,
c) zpracování zprávy o vracení státního příspěvku penzijní společností ministerstvu,
d) vedení údajů o účastnících.
(2) V informačním systému doplňkového penzijního spoření se vedou tyto údaje o
účastníkovi:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) rodné číslo nebo číslo pojištěnce, a datum narození účastníka,
c) poštovní směrovací číslo místa trvalého pobytu účastníka na území České republiky,
d) název členského státu, na jehož území má účastník bydliště,
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e) obchodní firma penzijní společnosti, se kterou účastník uzavřel smlouvu o doplňkovém
penzijním spoření, identifikační číslo penzijní společnosti,
f) číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, datum jejího uzavření a účinnosti,
g) datum a způsob zániku doplňkového penzijního spoření,
h) datum úmrtí účastníka,
i) datum ukončení trvalého pobytu účastníka,
j) druh pobytu účastníka, je-li cizinec,
k) datum zániku účasti na veřejném zdravotním pojištění v České republice,
l) datum přiznání starobního důchodu,
m) sjednaná spořící doba a doba jejího trvání,
n) doba odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka,
o) informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele,
p) výše příspěvku účastníka za kalendářní měsíc,
q) výše státního příspěvku za kalendářní měsíc.
(3) Ministerstvo zapisuje do informačního systému doplňkového penzijního spoření
údaje stanovené v odstavci 2, které obdrží od penzijních společností, Ministerstva vnitra,
Policie České republiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a České správy
sociálního zabezpečení.
(4) Ministerstvo poskytuje penzijní společnosti na žádost údaje uvedené v odstavci 2
vedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření o účastníkovi, který s
penzijní společností uzavřel smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, v listinné nebo v
elektronické podobě. Bez žádosti poskytuje ministerstvo penzijní společnosti tyto údaje pouze
v souvislosti se zpracováním žádosti o poskytnutí státního příspěvku nebo zpracováním
zprávy o vracení státního příspěvku. Penzijní společnost, která takto získala údaje z
informačního systému doplňkového penzijního spoření, je nesmí shromažďovat, předávat
jiným osobám nebo je využívat nad rámec stanovený jiným právním předpisem upravujícím
ochranu osobních údajů.
(5) Účastníkovi na žádost poskytuje ministerstvo údaje uvedené v odstavci 2 vedené v
informačním systému doplňkového penzijního spoření k jeho osobě.
(6) V žádosti podle odstavce 5 účastník uvede nad rámec náležitostí podle správního
řádu
a) rodné číslo nebo číslo pojištěnce,
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b) číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, datum jejího uzavření, obchodní firmu
penzijní společnosti.
(7) Údaje vedené v informačním systému doplňkového penzijního spoření se
uchovávají po dobu nezbytně nutnou k zajištění úkolů podle tohoto zákona, pro které jsou
údaje shromažďovány a dále zpracovávány.

§ 16
(1) Penzijní společnost podává ministerstvu žádost o poskytnutí státního příspěvku
souhrnně za všechny účastníky, kterým vznikl nárok na poskytnutí státního příspěvku, a to
elektronicky dálkovým přístupem.
(2) Žádost podle odstavce 1 podává penzijní společnost v kalendářním měsíci
bezprostředně následujícím po skončení každého kalendářního čtvrtletí a zpracovává ji za
použití údajů z informačního systému doplňkového penzijního spoření.
(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje
a) obchodní firmu penzijní společnosti, její identifikační číslo,
b) kalendářní rok a čtvrtletí, za které se žádost podává,
c) seznam účastníků, kterým vznikl nárok na poskytnutí státního příspěvku, který obsahuje
tyto údaje o účastníkovi:
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. rodné číslo nebo číslo pojištěnce, a datum narození účastníka,
3. poštovní směrovací číslo místa trvalého pobytu účastníka,
4. název členského státu, na jehož území má účastník bydliště podle § 13,
5. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, datum jejího uzavření a účinnosti,
6. datum a způsob zániku doplňkového penzijního spoření,
7. sjednanou spořící dobu,
8. informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele,
9. výši příspěvku účastníka za kalendářní měsíc,
10. výši požadovaného státního příspěvku za kalendářní měsíc,
11. dobu odkladu nebo přerušení placení příspěvku účastníka,
12. údaje o převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (§ 27).
(4) Je-li podaná žádost neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, provede penzijní
společnost její opravu. Opravu žádosti provede penzijní společnost také na základě výzvy
ministerstva. Opravenou žádost podává penzijní společnost ministerstvu zároveň se žádostí
podle odstavce 1 za kterékoliv kalendářní čtvrtletí následující po zjištění, že podaná žádost je
neúplná nebo že obsahuje nesprávné údaje.
§ 18
(1) Ministerstvo poukáže státní příspěvek za kalendářní čtvrtletí na účet penzijní
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společnosti vedený u depozitáře účastnického fondu do konce 2. měsíce bezprostředně
následujícího po skončení čtvrtletí, za které o poskytnutí státního příspěvku žádá. Do doby
doplnění nebo opravy žádosti tato lhůta neběží ve vztahu k účastníkům, jichž se oprava
žádosti týká.
(2) Částky státního příspěvku poukázané penzijní společnosti neoprávněně je penzijní
společnost povinna vrátit ministerstvu, a to do 45 dnů ode dne, kdy penzijní společnost
zjistila, že částky státního příspěvku byly poukázány neoprávněně, nejpozději do 8 dnů ode
dne právní moci rozhodnutí ministerstva o povinnosti vrátit tyto částky. Právo vymáhat
neprávem poukázané částky se promlčuje za 10 let ode dne jejich poukázání.
(3) Státní příspěvek poukázaný penzijní společnosti nepoužitý ve prospěch účastníků
je penzijní společnost povinna ministerstvu vrátit, a to
a) do 6 měsíců ode dne zániku doplňkového penzijního spoření v případě vzniku nároku na
odbytné (§ 25),
b) do 6 měsíců ode dne zániku doplňkového penzijního spoření v případě, kdy účastníkovi
nevznikl nárok na odbytné (§ 25) a nepožádal o převedení prostředků účastníka k jiné penzijní
společnosti (§ 27),
nejpozději do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva o povinnosti vrátit tyto
částky; právo vymáhat nevrácené státní příspěvky podle písmene a) nebo b) se promlčuje za
10 let ode dne vzniku povinnosti je vrátit.
(4) Penzijní společnost podává ministerstvu do desátého dne každého kalendářního
měsíce v elektronické podobě zprávu o vrácení státního příspěvku. Zpráva se zpracovává za
použití informačního systému doplňkového penzijního spoření.
(5) Zpráva o vrácení státního příspěvku obsahuje
a) obchodní firmu penzijní společnosti, její identifikační číslo a pořadové číslo přidělené
penzijní společnosti ministerstvem,
b) kalendářní rok a měsíc, za který se zpráva podává,
c) seznam účastníků, který obsahuje
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2. rodné číslo nebo číslo pojištěnce, a datum narození účastníka,
3. poštovní směrovací číslo místa trvalého pobytu účastníka,
4. název členského státu, na jehož území má účastník bydliště podle § 13 odst. 1 písm. b),
5. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,
6. datum a způsob zániku doplňkového penzijního spoření účastníka,
7. sjednanou spořící dobu,
8. informaci o tom, zda byl poskytnut příspěvek zaměstnavatele,
9. výši příspěvku účastníka za kalendářní měsíc,
10. výši vraceného státního příspěvku za kalendářní měsíc,
11. údaje o převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (§ 27).
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§ 20
Podmínky pro vznik nároku na některé dávky
(1)

Podmínkou vzniku nároku na dávky uvedené v § 19 písm. a), c), e) a f) je

a) dosažení 60 let věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku
na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a
b) trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém
penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout
120 kalendářních měsíců.
(2) Podmínkou vzniku nároku na dávku uvedené v § 19 písm. b) je přiznání invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění2) a trvání spořící doby v délce
nejméně 36 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit
delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 60 kalendářních měsíců.
(3)

Podmínkou vzniku nároku účastníka na dávku uvedenou v § 19 písm. c) je

a) dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle
§ 32 zákona o důchodovém pojištění a
b) trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém
penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout
120 kalendářních měsíců.
(4)

Dávky uvedené v § 19 písm. a), b), e) a f) náleží pouze účastníkovi.

(5) Při stanovení věku podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), § 22 odst. 4
písm. c) a § 23 odst. 6 písm. c) se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data
narození.
§ 22
Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu
(1) Starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu se vyplácí
buď ve splátkách v určené výši, nebo v určeném počtu splátek, do vyčerpání prostředků
účastníka, a to pravidelně alespoň čtyřikrát za kalendářní rok, pokud výše splátky činí
minimálně 500 Kč. Jinak může penzijní společnost snížit počet splátek na jednu ročně.
(2) V žádosti o výplatu těchto dávek účastník určí dobu nebo výši splátek a to tak, aby
předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky, nebo nejméně 2 roky
v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4. V žádosti o dávku splňující
podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného
odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby
výplaty dávky podle odstavce 4.
(3) Účastník je oprávněn požádat o pozastavení výplaty dávky, a to i opakovaně; to
neplatí, jde-li o starobní penzi na určenou dobu podle odstavce 4. V písemné žádosti o
pozastavení výplaty dávky musí být stanovena doba, na kterou se výplata dávky pozastavuje,

5

která nesmí být kratší než 3 měsíce. Penzijní společnost může podání žádosti o pozastavení
výplaty dávky podmínit zaplacením poplatku stanoveného tímto zákonem (§ 61).
(4) Penzijní společnost je povinna oznámit účastníkovi, zdravotní pojišťovně podle
odstavce 2 a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první
splátky den zahájení vyplácení starobní penze na určenou dobu a nejpozději v den
vyplacení poslední splátky den ukončení vyplácení starobní penze na určenou dobu,
jestliže v době započetí vyplácení starobní penze na určenou dobu
a) splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované
Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za
kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení
starobní penze na určenou dobu,
b) je sjednána výplata splátek v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu
přerušit nebo pozastavit a
c) výplata splátek je rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením důchodového
věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle
§ 32 zákona o důchodovém pojištění sníženého o 3 roky.
(5) Penzijní společnost oznámí skutečnost uvedenou v odstavci 4 zdravotní
pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení elektronicky.
(6) V případě, že prostředky účastníka v průběhu vyplácení již nedostačují k
výplatě splátky podle odstavce 4, penzijní společnost vyplatí zbývající prostředky
účastníka v termínu pro výplatu nejbližší splátky.

§ 23
Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou
dobu s přesně stanovenou výší důchodu
(1) Penzijní společnost je povinna do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou
dobu s přesně stanovenou výší důchodu písemně sdělit účastníkovi hodnotu prostředků
účastníka ke dni doručení žádosti.
(2) Při sjednání doživotní penze musí být výplata důchodu stanovena v pravidelných
peněžitých splátkách v neklesající výši, které musí být vypláceny doživotně alespoň čtyřikrát
za kalendářní rok.
(3) Při sjednání penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
musí doba výplaty důchodu v dohodnuté přesně stanovené výši trvat nejméně 3 roky, nebo
nejméně 2 roky v případě této penze splňující podmínky podle odstavce 6.
(4) Penzijní společnost uhradí jednorázové pojistné na základě předložení uzavřené
pojistné smlouvy, která splňuje podmínky stanovené v odstavcích 2 nebo 3, na účet
pojišťovny uvedený v pojistné smlouvě, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce
bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla pojistná smlouva
předložena. Případný doplatek státního příspěvku pošle penzijní společnost neprodleně po
jeho obdržení účastníkovi způsobem uvedeným v žádosti o dávku podle odstavce 1.
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(5) Před uzavřením pojistné smlouvy pojišťovna zájemci o uzavření pojistné smlouvy
písemně sdělí výši důchodu, který mu v případě uzavření pojistné smlouvy garantuje
z hodnoty prostředků podle odstavce 1. Toto sdělení je pro pojišťovnu závazné po dobu
6 měsíců ode dne tohoto sdělení.
(6) Pojišťovna je povinna oznámit účastníkovi, zdravotní pojišťovně podle odstavce
8 a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první splátky den
zahájení vyplácení doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší důchodu a nejpozději v den vyplacení poslední splátky den ukončení
vyplácení penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, jestliže
je doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší
důchodu vyplácena
a) tak, že první splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství
vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího
zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo
vyplácení doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší důchodu,
b) v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a
c) tak, aby výplata splátek, pokud jde o penzi na přesně stanovenou dobu s přesně
stanovenou výší důchodu, skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce
potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o
důchodovém pojištění sníženého o 3 roky.
(7) Pojišťovna oznámí skutečnost uvedenou v odstavci 6 zdravotní pojišťovně a
České správě sociálního zabezpečení elektronicky.
(8) Jde-li o penzi splňující podmínky podle odstavce 6, sdělí účastník pojišťovně při
uzavření pojistné smlouvy zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu
pojišťovně změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky
podle odstavce 6.
§ 24
Jednorázové vyrovnání
(1) Jednorázové vyrovnání
a) náleží účastníkovi za podmínek podle § 20 odst. 3, a pokud mu z určené části
prostředků nebyla zahájena výplata dávky uvedené místo dávek uvedených v § 19 písm.
a), b), e) nebo f); účastník může zvolit kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a jedné z
dávek uvedených v § 19 písm. a), b), e) nebo f),
b) náleží určené osobě, pokud účastník zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na dávku
uvedenou v § 19 a před jejím vyplacením, nebo pokud účastník zemřel a starobní nebo
invalidní penze na určenou dobu mu již byla vyplácena; v takovém případě má určená osoba
nárok na jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající dosud nevyplacené části prostředků
účastníka,
c) stává se předmětem dědictví, neurčí-li účastník pro případy uvedené v písmeni b) určenou
osobu.
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(2) V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doručení písemné žádosti
účastníka o jeho výplatu, penzijní společnost vyplatí jednorázové vyrovnání do konce
kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek
účastníka zaplacen.
(3) V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání určené osobě nebo dědici,
vyplatí penzijní společnost jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne doručení
písemné žádosti, pokud je prokázána smrt účastníka.
(4) Účastníkovi, kterému vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a který před podáním
žádosti o jeho výplatu přerušil placení příspěvků účastníka podle § 11, vyplatí penzijní
společnost jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne doručení písemné žádosti
o jeho výplatu.
§ 160
……….
(3) Penzijní společnost se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) nevede osobní penzijní účet podle § 120,
b) poruší některou z povinností podle § 123 odst. 3,
c) neeviduje prostředky účastníka podle § 124,
d) poruší některou z povinností podle § 125,
e) nejedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníků nebo zájemců o
doplňkové penzijní spoření podle § 126,
f) přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 127,
g) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření podle § 157 odst. 1,
h) poruší povinnost podle § 22 odst. 4.
§ 161
(1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že
a) uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 23 odst. 2 nebo 3, nebo
b) poruší některou z povinností podle § 23 odst. 5.
(1) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že
a) uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 23 odst. 2 nebo 3,
b) poruší některou z povinností podle § 23 odst. 5, nebo
c) poruší povinnost podle § 23 odst. 6.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.
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Platné znění částí zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení
§ 83
(1) Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna sepsat žádost o dávku
důchodového pojištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan
nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost
občana doložena potřebnými doklady. Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna
občana při sepisování žádosti o dávku důchodového pojištění informovat o výši nákladů na
výplatu dávky v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence; tato povinnost neplatí v
případě uvedeném v § 64 odst. 4 větě druhé zákona o důchodovém pojištění. Věta první a
druhá platí obdobně pro věznici a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, pokud jsou podle
§ 82 odst. 3 příslušné k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění.
(2) Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy
sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně této
správě, zda
a) provádí z příjmu žadatele o dávku důchodového pojištění srážky na základě nařízeného
soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z důchodu
uzavřené podle občanského zákoníku, označení toho, kdo toto rozhodnutí vydal, a číslo
jednací tohoto rozhodnutí, a jde-li o srážky na výživné, zda se jedná o běžné nebo dlužné
výživné a jaká je jeho výše,
b) trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o
přiznání tohoto důchodu, a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, je-li podmínkou výplaty
starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou,
c) vyplácí náhradu mzdy, platu nebo odměny nebo snížený plat (sníženou odměnu) v době
prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a datum vzniku této
neschopnosti nebo datum, od něhož byla nařízena karanténa.
(3) V žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby
uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) až k) zákona o důchodovém pojištění
považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby. V žádosti
podle věty první se uvádí, kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup podle § 16
odst. 8 zákona o důchodovém pojištění týkat.
(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 5
zákona o důchodovém pojištění, je občan, který byl účastníkem důchodového spoření podle
jiného právního předpisu75), povinen uvést způsob stanovení procentní výměry podle § 35
odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o důchodovém pojištění. Zvolí-li občan způsob stanovení
procentní výměry podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění, je zároveň
povinen vyjádřit v žádosti o přiznání tohoto důchodu svůj souhlas s převodem 60 %
prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu; Česká správa
sociálního zabezpečení je na základě tohoto souhlasu občana povinna neprodleně vyzvat
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penzijní společnost, u níž je občan účastníkem důchodového spoření, k tomuto převodu.
Obdobnou povinnost mají i orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 9.
§ 86
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění se vydává písemně, pokud se dále
nestanoví jinak. Při vyhotovení rozhodnutí s použitím automatizované výpočetní techniky
může být rozhodnutí vydáno v mezinárodní abecedě s předtištěným razítkem orgánu
sociálního zabezpečení a jménem, příjmením a funkcí zaměstnance odpovědného za vydání
rozhodnutí.
(2) Písemné rozhodnutí se nevydává, jde-li o hromadné zvyšování vyplácených dávek
důchodového pojištění; v těchto případech obdrží občan písemné oznámení o zvýšení těchto
dávek. V případě nesouhlasu s postupem uvedeným ve větě první lze podat do 60 dnů po
splátce dávky důchodového pojištění, od které byla provedena změna její výše, orgánu
sociálního zabezpečení, který oznámení zaslal, písemnou žádost o vydání rozhodnutí o
zvýšení dávky; orgán sociálního zabezpečení vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu byla tato
žádost doručena, rozhodnutí o úpravě dávky důchodového pojištění provedené podle věty
první.
(3) Orgán rozhodující o invalidním důchodu uvádí v rozhodnutí vždy, o jaký stupeň
invalidity se jedná, den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně
invalidity, procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce, a činí-li pokles pracovní
schopnosti aspoň 70 %, též údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela
mimořádných podmínek, označení orgánu, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost
pojištěnce, a datum tohoto posouzení, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, též
skutečnost, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
(4) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního
zabezpečení písemně požádat o změnu data
a) přiznání důchodu nebo jeho výplaty; takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě
přiznání téhož důchodu,
b) uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která
nebyla zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu; takovou žádost může podat pouze jednou
po tomtéž uvolnění nebo zařízení výplaty;
na základě této žádosti vydá orgán sociálního zabezpečení nové rozhodnutí a současně
zruší předchozí rozhodnutí.
(5) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního
zabezpečení písemně požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) až
k) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém
pojištění za vyloučené doby; na základě této žádosti vydá Česká správa sociálního
zabezpečení nové rozhodnutí a současně zruší předchozí rozhodnutí. Ustanovení § 83 odst. 3
věty druhé platí zde přitom obdobně. Žádost podle věty první lze podat i tehdy, nebyla-li
podána žádost podle § 83 odst. 3 věty první. Žádost podle věty první může oprávněný podat
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nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu; přitom může požádat též o to, aby se doby
uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) až k) zákona o důchodovém pojištění za
vyloučené doby nepovažovaly.
(6) Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění musí
obsahovat poučení o možnosti podat námitky, lhůtu, ve které je možné námitky podat, od
kterého dne se lhůta počítá, kdo o námitkách rozhoduje a u kterého orgánu se námitky
podávají; v poučení se dále uvádí, kdy námitky nemají odkladný účinek.
Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
§ 6 odst. 9 …..
písm. p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 30 000 Kč ročně jako
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho
zaměstnance u penzijního fondu9a), nebo u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na
doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,
2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní
pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a
institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním
pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60
kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky,
že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná
osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo
3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho
pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a
to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve
třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé
životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako
pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území
České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou
na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve smlouvě
byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v
roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv
soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt
pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě
zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné,

Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
§ 16
………..
(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů
platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu
11

průměrného měsíčního výdělku, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby studia po dosažení
věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní dobu
pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na
pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy,
které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo
dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, doby
a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná
pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního
právního předpisu5e), doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f), doby,
po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena
domácnosti podle zvláštního právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok na
ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče,
popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči
aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a doby před
porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však
od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně
předcházel dni porodu,
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního
důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i
vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,
c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho
vyměřovacích základů,
d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z
povolání a vojáky v další službě,5) a výkonu civilní služby,
e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s),
f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České
republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,
g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a y),
h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se
zdravotním postižením,28)
ch)ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v §
18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,
i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,
j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného
příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního
zákona17) přiznána soudem,
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k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní
důchod stanoveného podle § 32, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4
nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
(5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h)
více než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825
kalendářních dnů na jednu polovinu.
(6) Doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) uvedená v § 11
odst. 3 písm. b) se považuje za vyloučenou dobu do zjištění výše pojistného podle skutečného
příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.
(7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu
a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když
tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení
odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky
uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,
b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný
do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do
vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové
nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,
c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího
základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.
(8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až j) až k) se považují za
vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm.
e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu,
nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to
pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených
dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem
zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období,
které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro
pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty
první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně
kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví
zvláštní právní předpis19b).
(9) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový
základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů
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§7
(1) Státními pojištěnci jsou:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoře;7)
b) poživatelé důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem
1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle
předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba
podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata
důchodu nenáleží;
c) příjemci rodičovského příspěvku;7)
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v
mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);
e) uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé
zaměstnání;9)
f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a
to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním
ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci
uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele
rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby,
a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost),
h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby
povolané k vojenskému cvičení,
i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody;
j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)
k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok
na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze
samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod
nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15); za takovou osobu se nepovažuje
osoba, která žádost o přiznání důchodu nepodala
l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo
nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka
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celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v
jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři
hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s
výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se
považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala
dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti,
m) mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v
průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného
podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m),
o) cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem
poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
p) žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a jejich děti narozené na území, cizinci, jimž bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jejich děti narozené na
území16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího
doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní
důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky
stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů
stejného data narození.
(2) Státními pojištěnci jsou osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) i tehdy,
pokud mají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
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