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k návrhu na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým
reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu na vydání zákona o zvláštním příspěvku
zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách
_________________________________________________________________________________________

Ve druhém čtení návrhu zákona dne 5. června 2007 byl poslancem Davidem
Kafkou podán návrh na zamítnutí.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 5. června 2007
A. Poslanec Karel Šplíchal a Pavel Ploc
K písemnému komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán před druhým
čtením tisku, se v rámci podrobné rozpravy přihlásil za předkladatele poslanec Karel Šplíchal.
Komplexní pozměňovací návrh zní:
„Zákon
ze dne …… 2007
o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům,
kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je ocenit zásluhy občanů České republiky, kteří jako
reprezentanti Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo
České a Slovenské federativní republiky získali v období od 28. října 1918 do 31. prosince
1992 medailové ocenění, tj. zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili na zimních či
letních olympijských hrách.

§2
Oprávněná osoba
Nárok na zvláštní příspěvek k důchodu podle tohoto zákona má fyzická osoba, která
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je občanem České republiky a která:
a) pobírá starobní důchod nebo plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod
z českého systému důchodového pojištění1) (dále jen „důchod“),
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b) byla reprezentantem Československé republiky, Československé socialistické
republiky nebo České a Slovenské federativní republiky v období od 28. října 1918
do 31. prosince 1992,
c) získala medailové ocenění, tj. zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili na zimních či
letních olympijských hrách
(dále jen „oprávněná osoba“).
______________________________
1)
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších právních
předpisů.
§3
Nárok na zvláštní příspěvek k důchodu
(1) Za podmínek stanovených tímto zákonem má každá oprávněná osoba právo na zvláštní
příspěvek k důchodu (dále jen „nárok“).
(2) Nárok podle tohoto zákona vzniká jen žijící oprávněné osobě.
(3) Nárok přísluší pouze oprávněné osobě, jejíž důchod nedosahuje výše průměrné mzdy
v nepodnikatelské sféře za poslední čtvrtletí roku předcházejícího podání žádosti o něj, uvedené
v oznámení Českého statistického úřadu.
(4) Nárok nevzniká oprávněné osobě, jestliže její příjmy z jiných důchodových systémů
než českého důchodového systému nebo v součtu s příjmem z něj dosahují částky průměrné mzdy
nebo tuto převyšují.
(5) Nárok podle tohoto zákona zanikne úmrtím oprávněné osoby, a to i přesto, že byl již
rozhodnutím přiznán.
(6) Nárok zanikne také v případě, že pominou důvody pro jeho poskytnutí, zejména pak, že
oprávněná osoba přestala splňovat některou z podmínek daných tímto zákonem.
(7) Nárok podle tohoto zákona nepřechází na dědice.

§4
Zvláštní příspěvek k důchodu a jeho zvyšování
(1) Zvláštní příspěvek k důchodu je částka, která je potřebná na dorovnání důchodu pobíraného
oprávněnou osobou do výše průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, a to ke dni, kdy oprávněná
osoba uplatnila nárok (dále jen „zvláštní příspěvek“).
(2) Zvláštní příspěvek vyplácí společně s důchodem Česká správa sociálního zabezpečení.
V případech, kdy důchod vyplácí orgán sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil nebo
ozbrojených sborů, je věcně příslušný tento orgán (dále jen „oprávněný orgán“).
(3) Vláda svým nařízením může, v případě růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, zvýšit
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částku pro zvláštní příspěvek ; zvýšení této částky se provádí od 1. ledna.

§5
Řízení o právu na přiznání zvláštního příspěvku a rozhodnutí o nároku
(1) Právo na zvláštní příspěvek se stane nárokem na zvláštní příspěvek, je-li přiznáno
pravomocným rozhodnutím (dále jen „rozhodnutí o nároku“).
(2) Řízení o právu na přiznání zvláštního příspěvku (dále jen „řízení“) se zahájí na návrh
oprávněné osoby (dále jen „návrh“). Návrh musí splňovat náležitosti dané tímto zákonem.
(3) Návrh musí být podán ve lhůtě šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona; po marném
uplynutí této lhůty právo na zvláštní příspěvek zaniká.
(4) Příslušným k rozhodnutí o nároku je oprávněný orgán, který podle § 4 odst. 2 vyplácí
oprávněné osobě důchod (dále jen „orgán oprávněný k vydání rozhodnutí“).
(5) Orgán oprávněný k vydání rozhodnutí je povinen rozhodnout o nároku na přiznání zvláštního
příspěvku ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení.
(6) Řízení je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen orgánu oprávněnému k vydání rozhodnutí,
za předpokladu, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky.
(7) Státní orgány, právnické i fyzické osoby jsou povinny na žádost orgánu oprávněného k vydání
rozhodnutí poskytnout bezplatně podklady nezbytné k prokázání práva oprávněné osoby na přiznání
zvláštního příspěvku a vyvinout potřebnou součinnost, to pouze v případě, že takovéto prokázání není
přímo v možnostech oprávněné osoby.
(8) Řízení podle tohoto zákona je osvobozeno od správních poplatků.

§6
Žádost o zvláštní příspěvek
(1) Oprávněná osoba uplatní svůj návrh formou písemné žádosti o zvláštní příspěvek (dále jen
„žádost o zvláštní příspěvek“), která musí splňovat všechny zákonem stanovené podmínky.
(2) Oprávněné osoba musí v žádosti o zvláštní příspěvek uvést
a)
b)
c)
d)
e)
f)

své jméno, příjmení,
datum narození (rodné číslo),
místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování,
druh získané olympijské medaile (zlatá, stříbrná, bronzová),
disciplínu v níž byla medaile udělena,
označení olympijských her (zimní nebo letní), místo a rok jejich konání.

(3) K žádosti o zvláštní příspěvek musí být přiloženy listiny nebo jiné důkazy, které nárok
oprávněné osoby prokazují.
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(4) Žádost o zvláštní příspěvek musí obsahovat označení orgánu oprávněného k vydání
rozhodnutí a podpis oprávněné osoby.

§7
Není-li stanoveno tímto zákonem jinak, řídí se právní vztahy upravené tímto zákonem
správním řádem2).
____________________
2)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
§8
Náklady spojené se zvláštním příspěvkem jsou hrazeny státem.
§9
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

B. Poslanec Václav Votava
Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslanců Karla Špíchala a
Pavla Ploce předloženému v rámci podrobné rozpravy při druhém čtení tisku dne 5. června
2007.
B.1. K § 2 písmenu a):
V § 2 písm. a) se slova „nebo částečný invalidní důchod“ zrušují. Na konci textu § 2
písm. a) se doplňují slova „a nemá jiné příjmy“.
B.2. K § 5:
V § 5 se odstavec 8 zrušuje.
B.3. K § 9:
Ustanovení § 9 zní:
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„§ 9
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.“.

V Praze dne 6. června 2007

Ing. Václav Votava, v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Jaromír Chalupa, v.r.
zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
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