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Vládní návrh

na vydání

zákona,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. I
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona
č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb.,
zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004
Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 1 odst. 1 se slova „písm. d) a e)“ nahrazují slovy „písm. c) a d)“.

2.

V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „plného invalidního důchodu a částečného invalidního
důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)]“ nahrazují slovy „invalidního důchodu [§ 4 odst. 1
písm. b)]“.

3.

V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) invalidní,“.

4.

V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

5.

V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „a) až c)“ nahrazují slovy „a) a b)“ a slova „d) a e)“ se
nahrazují slovy „c) a d)“.

41

6.

V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „v období před rokem 2010“.

7.

V § 5 odst. 1 písm. t) se slova „plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy
„invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]“ a slova „plný
invalidní“ se nahrazují slovem „tento“.

8.

V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „ , s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po
dosažení věku 18 let [§ 5 odst. 1 písm. m)]“ zrušují.

9.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil
v diplomatických službách České republiky.“.

10.

V § 7 se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně“.

11.

V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „částečného invalidního nebo plného“ zrušují.

12.

V § 16 odst. 4 větě druhé a odst. 8 větě první se za slova „větě čtvrté“ vkládají slova
„a páté“.

13.

V § 16 odst. 4 písm. b) se slova „plného invalidního důchodu nebo“ nahrazují slovy
„invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního
důchodu, nebo pobírání“.

14.

V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , a jde-li o stanovení
osobního vyměřovacího základu pro výpočet invalidního důchodu, též doby soustavné
přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice,
a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let“.

15.

V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou
č. 19b zní:
„(8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až j) 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, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto
určených vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Postup podle
věty první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první
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vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost
podat, stanoví zvláštní právní předpis19b).
-------------------------------------19b)
§ 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. …./2008 Sb.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 19b se označuje jako poznámka pod čarou 19c.
16.

V § 16 odst. 9 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „pojištěnce“ se vkládají slova
„a výpočtový základ“.

17.

V § 18 odst. 4 větě druhé se za slova „odst. 3“ vkládají slova „a 8“.

18.

V § 19 odst. 1 větě první se slova „ , plný invalidní a částečný“ nahrazují slovem „a“
a za slova „důchodů nebo“ se vkládají slova „plný invalidní nebo částečný invalidní
důchod, popřípadě“.

19.

V § 19 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Koeficient podle věty první se stanoví
s přesností na čtyři platná desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde obdobně.“.

20.

V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a dítě, jež bylo převzato do péče
na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do
výchovy19d)“.
Poznámka pod čarou č. 19d zní:
„19d) § 45 zákona o rodině.“.

21.

V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo „soustavnou“ zrušuje.

22.

V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně.“.

23.

§ 26 včetně nadpisu zní:
„§ 26
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje
zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce
významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než jeden
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rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než jeden
rok.“.

24.

§ 29 zní:
„§ 29
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále
jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.
(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle
odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než
stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

je důchodový věk
je důchodový věk
je důchodový věk
je důchodový věk
je důchodový věk

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má
nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal
aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.
(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má
nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na
invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).
(5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce
1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou
náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob
podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet
dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom
zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.“.
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25.

§ 30 se zrušuje.

26.

V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „též“ zrušuje.

27.

V § 31 odst. 1 písm. a) se slova „nejméně 25 let“ nahrazují slovy „stanovenou podle
§ 29 odst. 1“.

28.

V § 31 odst. 3 se slova „a 30“ zrušují.

29.

V § 32 odst. 1 se slova „pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. prosince 1995“
nahrazují slovy „jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936“.

30.

V § 32 odstavec 2 zní:.
„(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 se důchodový věk stanoví
podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se podle této přílohy důchodový věk
s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk věk dosažený
v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem
narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za
důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného
kalendářního měsíce.“.

31.

V § 32 odstavec 3 zní:
„(3) U pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk
a) u mužů 65 let,
b) u žen
1. 62 let, pokud vychovaly alespoň čtyři děti,
2. 63 let, pokud vychovaly tři děti,
3. 64 let, pokud vychovaly dvě děti,
4. 65 let.“.

32.

V § 34 odst. 2 větě první se za slovo „který“ vkládají slova „splnil podmínky nároku na
starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a“ a slova „ani plný invalidní důchod“ se
nahrazují slovy „důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

33.

V § 34 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:
„(3) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se
zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1
nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral
přitom starobní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1, za každých 180
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kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Ustanovení
odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.
(4) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se
zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1
nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral
přitom starobní důchod v plné výši podle § 37 odst. 1, za každých 360 kalendářních dnů
této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní
výměry starobního důchodu podle věty první má pojištěnec vždy po dvou letech, pokud
výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti;
za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení
výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost
znovu vznikla. Ustanovení odstavce 2 věty třetí platí zde obdobně.
(5) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se
zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 2
a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom
starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý celý rok
doby pojištění získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní
důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 o 1,5 % výpočtového základu; po dosažení doby
pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 se
výše procentní výměry starobního důchodu zvyšuje podle odstavce 2.
(6) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 kalendářních
dnů.“.

34.

§ 35 zní:
„§ 35
Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4,
se stanoví podle § 41 odst. 2.“.

35.

§ 36 zní:
„§ 36
(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se
stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých
90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do
dosažení důchodového věku o
a) 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů,
b) 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne;
výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka uvedená
v § 33 odst. 2 větě třetí.
(2) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se
pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku
vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod
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pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak,
že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte
k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu
zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle
odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po
dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 obdobně.“.
36.

V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29, náleží osobám
vykonávajícím výdělečnou činnost v plné výši nebo ve výši poloviny; polovina
starobního důchodu se vyplácí na základě žádosti pojištěnce. Polovinou starobního
důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry; v případě,
že se starobní důchod nevyplácí v plné výši z důvodu souběhu s jiným důchodem podle
§ 59, rozumí se polovinou starobního důchodu polovina procentní výměry vyplácené
podle § 59.“.

37.

V § 37 odst. 2 se slova „§ 30 nebo“ zrušují.

38.

V části čtvrté nadpis hlavy druhé zní: „INVALIDNÍ DŮCHOD“.

39.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu prvního zní: „Podmínky nároku na invalidní
důchod“.

40.

V § 38 se slova „plný“, „plně“ a „plné“ zrušují a slova „se stal“ se nahrazují slovy
„nedosáhl věku 65 let a stal se“.

41.

§ 39 včetně poznámky pod čarou č. 34b zní:
„§ 39
(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou
činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem,
s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím
výdělečným činnostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti
vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních
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schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu.
(4) Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu
pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu,
a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost,
b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,
c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován,
d) schopnost rekvalifikace34b) pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud
vykonával,
e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní
schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %,
f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec
schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
(5) Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti
považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním souvisejí.
(6) Za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje takový
zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat
výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti; udržení
stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby
nebo pracovních omezení.
(7) Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení [odstavec 4 písm. c)], jestliže
nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými
tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou
činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.
(8) Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje v celých číslech.
---------------------------------------34b)
§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
42.

V § 40 odst. 1 se slovo „plný“ zrušuje.

43.

V § 40 odst. 2 se slova „plný“ a „plné“ zrušují.

44.

V § 40 odst. 2 se za větu první vkládá věta „U pojištěnce staršího 38 let se podmínka
potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li
tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba
pojištění činí přitom deset roků.“.

45.

V § 40 odst. 3 se slova „plný“ a „m) a“ zrušují, za slova „České republice“ se vkládají
slova „ ,a to“ a na konci textu se doplňují slova „ , a po dosažení věku 18 let po dobu
prvních šesti let tohoto studia“.
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46.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu druhého zní: „Výše invalidního důchodu“.

47.

V § 41 odst. 1 se slovo „plného“ zrušuje.

48.

V § 41 odstavec 2 zní:
„(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby
pojištění
a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu
prvního stupně,
b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu
druhého stupně,
c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně;
ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty druhé platí zde obdobně.“.

49.

V § 41 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu, a to ode
dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová výše procentní výměry
invalidního důchodu se stanoví jako součin procentní výměry invalidního důchodu,
který náležel ke dni, který předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a
koeficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového základu za každý
celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která odpovídá novému stupni invalidity,
a procentní sazby výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění uvedené
v odstavci 2, která odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první
se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

50.

V § 41 odst. 4 větě první se slova „plného“ a „plný“ zrušují, za slovo „započítává“ se
vkládají slova „v rozsahu stanoveném v odstavci 5“ a za slova „žádné dítě“ se doplňují
slova „ , a u mužů se bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy stejného data
narození, které nevychovaly žádné dítě“.

51.

V § 41 odst. 4 větě druhé se slovo „plná“ zrušuje.

52.

V § 41 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Dopočtená doba se započte
a) plně, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou
českého pojištění nebo vznikla-li invalidita následkem pracovního úrazu anebo
doba, která není kryta dobou českého pojištění, je kratší jednoho roku, vznikla-li
invalidita před 28. rokem věku pojištěnce, dvou let, vznikla–li invalidita od dosažení
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věku 28 let do 40. roku věku pojištěnce, nebo tří let, vznikla-li invalidita od
dosažení věku 40 let pojištěnce,
b) ve sníženém rozsahu, nejsou-li splněny podmínky uvedené v písmenu a); v tomto
případě se krátí dopočtená doba v poměru délky dob pojištění získaných v českém
pojištění v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době,
která uplynula od dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod,
s tím, že po tomto krácení se počet dnů dopočtené doby zaokrouhluje na celé dny
směrem nahoru;
pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje též doba
studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu
prvních šesti let tohoto studia.“.
53.

V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu třetího zní: „Invalidní důchod a jeho výše
v mimořádných případech“.

54.

V § 42 odstavec 1 zní:
„(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která
dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro
invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a
tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího
stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo
duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy
k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl
u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).“.

55.

V § 42 odst. 2 větě první se slovo „plného“ zrušuje.

56.

V § 42 odst. 3 se slova „plného“ a „plný“ zrušují, slova „invalidní důchod“ se nahrazují
slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „je-li tento“ se nahrazují
slovy „na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny
částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní“, slovo „celá“
se zrušuje a za slovo „docházky“ se vkládají slova „do dosažení věku 18 let a po
dosažení věku 18 let po dobu prvních šesti let tohoto studia“.

57.

V § 42 odstavec 4 zní:
„(4) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal aspoň
15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží procentní výměra
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invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle
odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a nejméně ve výši
třetiny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu
prvního stupně.“.
58.

V části čtvrté se hlava třetí včetně nadpisu zrušuje.

59.

V § 49 odst. 1 písm. a) se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují
slovem „nebo“.

60.

V § 49 odst. 1 písm. b) se slovo „plný“ zrušuje.

61.

V § 50 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) je invalidní ve třetím stupni, nebo“.

62.

V § 50 odst. 2 písm. e) se slova „věku 55 let“ nahrazují slovy „alespoň věku o 4 roky
nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data
narození“.

63.

V § 50 odst. 7 se slova „s tím, že věk podle odstavce 2 písm. e) činí 58 let nebo
důchodový věk, je-li důchodový věk nižší“ zrušují.

64.

V § 51 odstavec 2 zní:
„(2) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní
výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na
který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.“.

65.

V § 51 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu, na který vznikl
znovu nárok podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo
vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.“.

66.

V § 52 odst. 1 se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem
„nebo“ a slovo „plný“ se zrušuje.
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67.

V § 53 odstavec 2 zní:
„(2) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry
starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který
měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.“.

68.

V § 53 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Zanikl-li nárok na sirotčí důchod proto, že dítě přestalo být nezaopatřené a
nárok na sirotčí důchod vznikl znovu, neboť podmínka nezaopatřenosti byla znovu
splněna, nesmí být výše procentní výměry sirotčího důchodu nižší než procentní výměra
sirotčího důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.“.

69.

V § 54 odst. 3 se slovo „Výše“ nahrazuje slovy „Procentní výměra a základní výměra“.

70.

V § 56 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl
neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží,
důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení
náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne
zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí
§ 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí
ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl
přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem
odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku
nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení,“.

71.

V § 56 odst. 2 se slova „plného invalidního nebo částečného“ a slova „plně nebo
částečně“ zrušují.

72.

V § 58 se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

73.

V § 59 odst. 1 větě první se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují
slovem „nebo“.

74.

V části čtvrté hlavě šesté se za díl druhý vkládá nový díl třetí, který včetně nadpisu zní:
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„Díl třetí
Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod
§ 61a
(1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku
65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.
(2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké
náležel dosavadní invalidní důchod. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu
podle § 67 se za den přiznání starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán
dosavadní invalidní důchod.
(3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1 nevylučuje nárok na starobní
důchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3.“.
Dosavadní díly třetí a čtvrtý se označují jako díly čtvrtý a pátý.

75.

V § 64 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Příjemce důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní
licence hradí náklady plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vyplácených
v pravidelných lhůtách. Věta první však neplatí v případě, že oprávněnému byl důchod
přiznán před 1. lednem 2010 a tomuto oprávněnému trvá od 31. prosince 2009
nepřetržitě nárok na alespoň jeden důchod. Plátce důchodu je povinen výši nákladů
uvedených ve větě první zveřejnit.“.

76.

V § 65 odst. 1 se slova „plného invalidního a částečného“ zrušují.

77.

V § 65 odst. 2 se slova „Plný invalidní a částečný invalidní důchod přiznaný pro plnou
invaliditu nebo částečnou“ nahrazují slovy „Invalidní důchod pro“.

78.

V § 71 odst. 4 se slova „§ 41 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 41 odst. 4“.

79.

V § 89 se odstavec 3 zrušuje.

80.

V § 105a odst. 1 větě první se slova „ , plný invalidní nebo částečný“ nahrazují slovem
„nebo“.

81.

V § 108 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) způsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti, co se rozumí zcela
mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec, jehož pracovní schopnost
poklesla nejméně o 70 %, schopen výdělečné činnosti, a způsob zhodnocení a
využití zachované pracovní schopnosti podle § 39 odst. 4 písm. e),“.
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82.

V § 108 odst. 1 písm. d) se slova „za období před 1. lednem 1996“ zrušují.

83.

Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
„Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968
Důchodový věk činí u

a.
Rok
narození
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

žen s počtem vychovaných dětí
mužů
60r+2m
60r+4m
60r+6m
60r+8m
60r+10m
61r
61r+2m
61r+4m
61r+6m
61r+8m
61r+10m
62r
62r+2m
62r+4m
62r+6m
62r+8m
62r+10m
63r
63r+2m
63r+4m
63r+6m
63r+8m
63r+10m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r
65r
65r

0

1

2

3

57r
57r
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r
65r
65r

56r
56r
56r
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r+4m
64r+8m
65r
65r
65r

55r
55r
55r
55r
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r

54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r

Vysvětlivky:
„r“ znamená rok
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4 5 a 5 a více
54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
54r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r
62r
62r
g)

53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r+4m
53r+8m
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m

„m“ znamená kalendářní měsíc“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1.

O nárocích na důchody, které vznikly před 1. lednem 2010 a o nichž nebylo do tohoto
dne pravomocně rozhodnuto, a o přiznání, odnětí nebo změně výše těchto důchodů za
dobu před tímto dnem, i když o nich již bylo pravomocně rozhodnuto, se rozhodne podle
právních předpisů účinných před tímto dnem.

2.

Účast na důchodovém pojištění a doby důchodového pojištění a náhradní doby
důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se hodnotí podle právních předpisů
účinných před tímto dnem.

3.

Náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se započítávají pro
vznik nároku na důchod v plné výši, jde-li o pojištěnce, kterému vznikne nárok na
důchod před rokem 2019.

4.

Nárok na starobní důchod podle § 30 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jeho výše a podmínky pro výplatu
se ode dne účinnosti tohoto zákona posuzují podle zákona o důchodovém pojištění, ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Dosáhl-li poživatel plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu věku 65 let
před 1. lednem 2010, zaniká nárok na tento důchod dnem 1. ledna 2010; tímto dnem
vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké mu náležel
dosavadní důchod. Plátce důchodu je povinen nejpozději do 31. ledna 2010 zaslat
poživateli starobního důchodu uvedenému ve větě první písemné oznámení o zániku
nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a o vzniku nároku na starobní
důchod a jeho výši. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu se za den přiznání
starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosavadní plný invalidní nebo
částečný invalidní důchod. Nárok na starobní důchod podle věty první nevylučuje nárok
na starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zákona o důchodovém pojištění, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Je-li nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, který byl přiznán před 1. lednem
2010, podmíněn nezaopatřeností dítěte a dítě je ke dni 31. prosince 2009 poživatelem
plného invalidního důchodu, nevztahuje se na toto dítě ustanovení § 20 odst. 6 zákona o
důchodovém pojištění, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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7.

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010, zůstává nárok
na tento důchod zachován po 31. prosinci 2009, pokud vdova dosáhla před 1. lednem
2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, a vdovec dosáhl
před 1. lednem 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010 nebo
po 31. prosinci 2009, ale jde o důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2010,
vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2009 znovu za
podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké
náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro
invaliditu třetího stupně. Částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem
2010, s výjimkou částečného invalidního důchodu uvedeného v bodě 9, se ve výši, v jaké
náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro
invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti
soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní důchod pro invaliditu
prvního stupně v ostatních případech. Za den přiznání invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně podle věty první se považuje den, od něhož byl přiznán plný invalidní
důchod; za den přiznání invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně nebo pro
invaliditu prvního stupně podle věty druhé se považuje den, od něhož byl přiznán
částečný invalidní důchod. Plátce důchodu je povinen nejpozději do 31. ledna 2010 zaslat
poživateli invalidního důchodu uvedenému ve větě první a druhé písemné oznámení o
tom, zda mu náleží invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, pro invaliditu druhého
stupně nebo pro invaliditu prvního stupně. Ustanovení věty první a s výjimkou změny
výše důchodu též ustanovení věty druhé platí, pokud není na základě kontrolní lékařské
prohlídky konané po 31. prosinci 2009 stanoven jiný stupeň invalidity a vydáno
rozhodnutí o invalidním důchodu pro jiný stupeň invalidity.

9.

Částečný invalidní důchod, na který vznikl ke dni 1. ledna 1996 nárok podle § 89 odst. 1
zákona o důchodovém pojištění, se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009,
považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Důchod
uvedený ve větě první nelze odejmout; ustanovení o souběhu nároků na důchody a jejich
výplatu nejsou přitom dotčena. Za den přiznání invalidního důchodu podle věty první se
považuje den, od něhož byl přiznán důchod za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1
zákona o důchodovém pojištění považoval od 1. ledna 1996 za částečný invalidní
důchod. Ustanovení bodu 8 věty čtvrté platí zde obdobně.

10. Plná invalidita, která trvá ke dni 31. prosince 2009, se považuje od 1. ledna 2010 za
invaliditu třetího stupně. Částečná invalidita, která trvá ke dni 31. prosince 2009, se
považuje od 1. ledna 2010 za invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné
invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za
invaliditu prvního stupně v ostatních případech.
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11. Byl-li částečný invalidní důchod přiznán s přihlédnutím k mezinárodní smlouvě a
částečná invalidita přitom nebyla posouzena podle českých právních předpisů, považuje
se částečná invalidita za částečnou invaliditu z důvodu poklesu schopnosti soustavné
výdělečné činnosti nejméně o 50 %.

12. Posuzování invalidity u invalidních důchodů uvedených v bodě 8 větě první a druhé se od
1. ledna 2010 řídí právními předpisy účinnými od tohoto dne.

13. Byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské
prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek
snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté
splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní
důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce
2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše
invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

14. Za dobu před 1. lednem 2010 se důchod nebo jeho zvýšení doplatí ve výši, v níž důchod
správně náležel, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy účinnými ke dni 31.
prosince 2009.
Čl. III
Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb.
Čl. IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002
Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 413/3005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006
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Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a
zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 3a odst. 4 se slova „Podrobnější úpravu“ nahrazují slovem „Úpravu“ a slova „ředitel
České správy sociálního zabezpečení se souhlasem ministra“ nahrazují slovem „ministr“.

2.

V § 6 odst. 4 písmeno d) zní:
„d) doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 2) zařazení na pracovní
rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být
invalidními,“.

3.

V § 6 odst. 4 písm. s) se slova „plně nebo částečně“ zrušují.

4.

V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) invaliditu a změnu stupně invalidity,“.

5.

V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) invaliditu a změnu stupně invalidity, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
také skutečnost, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání; tato podmínka je splněna, pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání je
jedinou nebo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,“.

6.

V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „soustavnou“ zrušuje.

7.

V § 8 odst. 8 větě první se slova „anebo dávky nebo služby sociální péče“ zrušují.

8.

V § 8 odst. 8 větě druhé se slova „plné invalidity nebo částečné“ zrušují.

9.

V § 8 odst. 9 se slova „plné invalidity a částečné“ zrušují.

10. V § 8 odst. 9 se slova „plné invalidity nebo částečné“ zrušují.
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11. V § 8 se na začátek odstavce 10 vkládá věta „Okresní správa sociálního zabezpečení
zašle občanu do 7 dnů kopii posudku vydaného podle § 8 odst. 1, pokud o to občan
požádá.“.

12. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „V oboru své působnosti řídí, kontroluje a
svými orgány provádí důchodové pojištění“ nahrazují slovy „Důchodové pojištění
provádí u“.

13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů
a bezpečnostních služeb (dále jen „příslušníci Policie České republiky“)“ nahrazují slovy
„ , příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky
a informace“.

14. V § 9 odst. 2 se slova „Policie České republiky“ nahrazují slovy „uvedených v odstavci 1
písm. b)“.

15. V § 9 odst. 2 písm. b) bodě 3 se slova „plný invalidní nebo částečný“ a slova „plně
invalidním nebo částečně“ zrušují.

16. V § 9 odst. 4 se slova „plném invalidním a částečném“ zrušují.

17. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Orgány sociálního zabezpečení poskytují
dále údaje získané při provádění důchodového pojištění jiným správním úřadům nebo
orgánům k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a
mezinárodních smluv.“.

18. V § 16 odst. 2 se slova „plné invaliditě nebo částečné“ zrušují.

19. V § 16a se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení § 8 odst. 10 věty první platí obdobně pro posudkovou komisi.“.

20. V § 35a odst. 4 písm. c) se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují
slovem „nebo“.

59

21. V § 37 odst. 1 písm. g) se slova „ , plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a kdo
jej vyplácí, druh starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 74, 74a, 76 a 94 zákona o
důchodovém pojištění)“ nahrazují slovy „nebo invalidní důchod a kdo jej vyplácí, druh
starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 61a, 74, 74a, 76 a 94 zákona o důchodovém
pojištění)“.

22. V § 37 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.
23. V § 37 odst. 5 větě třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

24. V § 37 odst. 6 větě druhé se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

25. V § 38 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

26. V § 39 odst. 5 se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují.

27. V § 39a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.
28. V § 39a odst. 5 a odst. 7 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“.

29. V § 39a odst. 6 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.

30. § 40 zní:
„§ 40
Právnické osoby nebo organizační složky státu nebo jejich součásti vykonávající
činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo konzervatoře a vysoké školy jsou
povinny na žádost orgánu sociálního zabezpečení nebo pojištěnce pro účely jeho
důchodového pojištění vydat písemné potvrzení o formě a době studia pojištěnce, včetně
údajů o zahájení a ukončení, popřípadě přerušení studia, pokud v souladu se zákonem
o archivnictví a spisové službě uchovávají dokumenty obsahující tyto údaje. Toto
potvrzení jsou povinny vydat do 8 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání.“.
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31. V § 41 odst. 1 se slovo „předpisů“ nahrazuje slovy „§ 37 odst. 2 zákona“ a poznámka pod
čarou č. 57 včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

32. V § 43 větě druhé se slova „ , § 39a odst. 1 a 6“ zrušují.

33. V § 45 větě první se slova „ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb“
nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní
informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace“.

34. V § 48 odst. 1 písm. e) se slova „plného invalidního nebo částečného“ zrušují.

35. V § 53 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Příjemce dávky důchodového pojištění
podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou
dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu
pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit
údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných
činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího
posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě uvedené v odstavci 1.“.

36. V § 81 odst. 3 se věta druhá a třetí zrušují.

37. V § 81 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 60d zní:
„(4) Řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod60d) se zahajuje z moci
úřední.
---------------------------60d)

§ 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č.

/2008 Sb.“.

38. V § 82 odst. 4 se slova „tři měsíce“ nahrazují slovy „4 měsíce“.

39. V § 83 odst. 1 se za větu první vkládá věta „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.“.
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40. V § 83 odst. 1 větě třetí se za slovo „první“ vkládají slova „a druhá“.

41. V § 83 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , je-li podmínkou výplaty
starobního důchodu sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou“.

42. V § 83 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby
uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j) 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.“.
43. V § 83b odst. 2 se slova „dva měsíce“ nahrazují slovy „1 měsíc“.

44. V § 85a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Rozhodnutí o přiznání dávky důchodového pojištění je orgán sociálního
zabezpečení povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení; ustanovení § 71
odst. 3 písm. b) správního řádu tím není dotčeno.“.
45. V § 86 odstavec 3 zní:
„(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.“.
46. V § 86 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a současně zruší předchozí
rozhodnutí“.

47. V § 86 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(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) 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 nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu; přitom
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může požádat též o to, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až j)
zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby nepovažovaly.“.
48. V § 90 odst. 1 písm. a) se slova „a zvýšení důchodu pro bezmocnost“ zrušují.

49. V § 90 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) posudky zasílané podle § 8 odst. 10 věty první a § 16a odst. 5,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

50. V § 110 odst. 1 větě první se za slova „České republiky“ vkládají slova „nebo Hasičského
záchranného sboru České republiky“.

51. V § 110 odst. 1 se za větu první vkládají věty „Příslušník Bezpečnostní informační služby
a pozůstalý po tomto příslušníku podávají žádost o dávku důchodového pojištění
u Bezpečnostní informační služby. Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace
a pozůstalý po tomto příslušníku podávají žádost o dávku důchodového pojištění u Úřadu
pro zahraniční styky a informace.“.

52. V § 110 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Ustanovení § 83 odst. 1 věty třetí platí pro
útvary a orgány uvedené ve větě první obdobně. Útvary a orgány uvedené v odstavcích 1
a 2, které sepsaly žádost o dávku důchodového pojištění, předávají neprodleně tuto žádost
příslušnému orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra nebo Ministerstva
spravedlnosti.“.

53. V § 110 odst. 5 větě první se slova „ , plný invalidní nebo částečný“ nahrazují slovem
„nebo“.

54. V § 112 se slova „s výjimkou § 82, 83, § 88 odst. 2 a 3, § 109“ nahrazují slovy
„s výjimkou § 82, § 83 odst. 1 věty první a druhé, § 83 odst. 2, § 88 odst. 2 a 3 a § 109“.

55.

V § 115 větě druhé se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem
„nebo“ a slova „ , plný invalidní, částečný“ se nahrazují slovem „nebo“.

56. V § 115 větě čtvrté se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem
„nebo“.
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57. V § 115a odstavec 1 zní:
„(1) Vznikne-li v důsledku postupu podle § 86 odst. 4 a 5 přeplatek, zúčtuje se
spolu s doplatkem nově stanovené výše důchodu nebo se uhradí srážkami z vypláceného
důchodu. Podle věty první se postupuje i v případě, kdy se snižuje výše důchodu
z českého důchodového pojištění v důsledku postupu podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství nebo mezinárodní smlouvy. Ustanovení § 118a odst. 4 není
postupem podle věty první a druhé dotčeno.“.
Čl. V
Přechodná ustanovení
1.

Jestliže řízení o nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod bylo zahájeno
před 1. lednem 2010 a nebylo před tímto dnem pravomocně skončeno, dokončí se podle
právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2009, pokud plná invalidita nebo
částečná invalidita vznikla před 1. lednem 2010.

2.

Ustanovení § 8 odst. 10 věty první zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
nevztahuje na zasílání kopií těch posudků, které byly vydány před 1. lednem 2010.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 40/1964 Sb.
Čl. VI

Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona
č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č.188/1988 Sb.,
zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona
č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb.,
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona
č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb.,
zákona č. 159/1999 Sb.,
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona
č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona
č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona
č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb. a zákona
č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 447 odst. 1 se slova „nebo částečného invalidního důchodu“ zrušují.

2.

V § 447 odst. 2 se slova „nebo částečným invalidním důchodem“ zrušují.

3.

V § 447 odst. 3 písm. c) se za slovo „invalidity“ vkládají slova „třetího stupně“.

64

4.

V § 447 odst. 3 písm. d) se slova „částečné invalidity“ nahrazují slovy „invalidity prvního
nebo druhého stupně“.

5.

V § 710 odst. 6 se slova „nebo invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 98/1987 Sb.
Čl. VII

Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona
č. 160/1989 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 písm. a) se slova „nebo invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod nebo invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „částečný invalidní důchod“ se nahrazují
slovy „invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

2.

V § 5 odst. 6 se slova „částečného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidního
důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 586/1992 Sb.
Čl. VIII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona
č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994
Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb.,
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997
Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona
č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb.,
zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001
Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona
č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002
Sb, zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004
Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb.,zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007
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Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona
č. 362/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 odst. 9 písm. p) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně“ a slova „plně invalidním“ se nahrazují slovy „invalidním
ve třetím stupni“.

2.

V § 15 odst. 1 větě první a v § 20 odst. 8 větě první se slova „částečného nebo plného“
zrušují.

3.

V § 35ba odst. 1 písm. c) se slova „částečný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní
důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“ a slovo „částečného“ se nahrazuje
slovem „tohoto“.

4.

V § 35ba odst. 1 písm. d) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně“, slova „plně invalidní“ se nahrazují slovy „invalidní
ve třetím stupni“ a slova „plného invalidního důchodu“ se nahrazují slovy „invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

5.

V § 35c odst. 6 písm. b) a v § 38k odst. 4 písm. c) se slova „plný invalidní důchod“
nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

6.

V § 38l odst. 2 písm. b) se slova „plného nebo částečného“ zrušují a slova „plný invalidní
nebo částečný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu
prvního nebo druhého stupně nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

7.

V § 38l odst. 2 písmeno c) zní:
„c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že
poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění43), u něhož jednou z podmínek
přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu
invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím
stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla
zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,“.

8.

V § 38l odst. 3 písm. e) se slova „plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně“.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 589/1992 Sb.
Čl. IX
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.,
se mění takto:
1.

V § 5 odst. 2 písm. f) se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy
„důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

2.

V § 5b odst. 2 písm. b) větě třetí se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují
slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

3.

V § 13a odst. 9 větě druhé se slova „ , částečného invalidního nebo plného“ nahrazují
slovem „nebo“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 592/1992 Sb.
Čl. X

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona
č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb.,
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996
Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb.,
zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003
Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č.
296/2007 Sb., se mění takto:
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1.

V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy
„důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

2.

V § 3 odst. 7 se slova „nebo částečný invalidní“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 11c zní:
„11c) § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č.

/2008 Sb.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 42/1994 Sb.
Čl. XI
V § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se slova „plného
invalidního důchodu z důchodového pojištění“ nahrazují slovy „invalidního důchodu
z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně“.
Čl. XII
Přechodné ustanovení
Je-li v penzijních plánech schválených před 1. lednem 2010 u invalidní penze podmínkou
nároku přiznání plného invalidního důchodu, považuje se od 1. ledna 2010 za přiznání plného
invalidního důchodu přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 117/1995 Sb.
Čl. XIII
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005
Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 11 odst. 3 se slova „plného invalidního důchodu z důchodového pojištění“ nahrazují
slovy „invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně“.
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2.

V § 22 odst. 3 se slova „částečného invalidního důchodu z důchodového pojištění“
nahrazují slovy „invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu prvního
nebo druhého stupně“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb.
Čl. XIV

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb.,
zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,
zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č.112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č.189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 7 odst. 1 písm. f) se slova „starobního, plného invalidního“ nahrazují slovy
„starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

2.

V § 7 odst. 1 písm. k) se slova „plně invalidní“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím
stupni“ a slova „plného invalidního důchodu“ se nahrazují slovy „invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 169/1999 Sb.
Čl. XV

V § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „plně invalidním“ nahrazují slovy
„invalidním ve třetím stupni“.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 220/1999 Sb.
Čl. XVI
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.
a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
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1.

V § 62 odst. 1 se ve větě první slova „plné invalidity nebo částečné“ a slova „plného
invalidního nebo částečného“ zrušují a ve větě třetí se slova „zvýšení plného
invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu pro bezmocnost
nebo ke snížení tohoto“ nahrazují slovy „snížení invalidního“.

2.

V § 64 odst. 1 a 2 se slova „částečně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním
v prvním nebo druhém stupni“.

3.

V § 64 odst. 3 se slova „plně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním ve třetím
stupni“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 221/1999 Sb.
Čl. XVII

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se
mění takto:
1.

V § 118 odst. 1 se ve větě první slova „plné invalidity nebo částečné“,
„plného invalidního nebo částečného“ a věta poslední zrušují.

2.

V § 120 odst. 1, 2 a 3 se slova „částečně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním
v prvním nebo druhém stupni“.

3.

V § 120 odst. 4 se slova „plně invalidním“ nahrazují slovy „invalidním ve třetím
stupni“.

4.

V § 134 se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují a slova „starobního důchodu,
plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu v souběhu s
výdělkem“ nahrazují slovem „důchodu“.

5.

V § 143 odst. 4 písm. b) se slova „plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy
„invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

6.

V § 143 odst. 8 se slova „plné nebo částečné“, „plně nebo částečně“ a „plného
invalidního nebo částečného“ zrušují.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 222/1999 Sb.
Čl. XVIII

V § 26 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „plně invalidní osoby“ nahrazují slovy „osoby
invalidní ve třetím stupni“.
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ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 326/1999 Sb.
Čl. XIX
V § 87g odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona
č. 161/2006 Sb., se slova „plné invalidity“ nahrazují slovy „invalidity třetího stupně“ a slova
„plný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 218/2000 Sb.
Čl. XX
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č.141/2001 Sb.,
zákona č.187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č.186/2004 Sb.,
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č.127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 26/2008
Sb., se mění takto:
1.

V § 48 odst. 8 se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

2.

V § 60 se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 239/2000 Sb.
Čl. XXI

V § 26 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, se slova „plně invalidní osoby“ nahrazují slovy „osoby invalidní
ve třetím stupni“.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 240/2000 Sb.
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Čl. XXII
V § 32 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), se slova „plně invalidní osoby“ nahrazují slovy „osoby invalidní
ve třetím stupni“.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 250/2000 Sb.
Čl. XXIII
V § 33 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
se slova „nebo plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 218/2002 Sb.
Čl. XXIV
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a
o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a
zákona č. 362/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 98 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo“.
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2.

V § 112 odst. 2 písm. a) se slova „ , plný invalidní nebo částečný“ nahrazují slovem
„nebo“ a slova „plná invalidita nebo částečná“ se zrušují.

3.

V § 112 odst. 2 písm. b) se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují.

4.

V § 113 odst. 3 větě třetí se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují.

5.

V § 114 odst. 1 písm. a) se slova „nebo plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod
nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

6.

V § 114 odst. 1 písm. b) se slova „částečný invalidní důchod“ nahrazují slovy „invalidní
důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

7.

V § 114 odst. 2 se slova „plného invalidního nebo částečného“ zrušují.

8.

V § 116 se slova „s příjmem z výdělečné činnosti“ nahrazují slovy „se nevyplácí pro
souběh s výdělečnou činností“.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 361/2003 Sb.
Čl. XXV

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb. a zákona
č. 261/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 103 odst. 1 se slova „plný nebo částečný“ zrušují.

2.

V § 103 odst. 2 se slova „plným invalidním nebo s částečným“ a slova „ ; ke zvýšení
plného invalidního důchodu pro bezmocnost se nepřihlíží“ zrušují.

3.

V § 160 se ve větě první slova „ , plného invalidního důchodu nebo částečného“
nahrazují slovem „nebo“ a ve větě druhé se slova „ , plného invalidního důchodu nebo
částečného invalidního důchodu anebo ke dni úpravy částečného invalidního důchodu
v souběhu s výdělkem“ nahrazují slovy „ nebo invalidního důchodu anebo ke dni
úpravy invalidního důchodu při změně stupně invalidity“.

4.

V § 163 odst. 1 se ve větě první slova „plné nebo částečné“ zrušují, ve větě druhé se
slova „plně nebo částečně invalidním, o přiznání plného invalidního nebo částečného
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invalidního důchodu“ nahrazují slovy „invalidním, o přiznání invalidního důchodu“
a ve větě třetí se slova „plného invalidního důchodu nebo částečného“ zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 435/2004 Sb.
Čl. XXVI
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 25 odst. 2 písmeno f) včetně poznámek pod čarou č. 32a a č. 32b zní:
„f) je invalidní ve třetím stupni32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím
stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b).
------------------------------32a)
§ 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
32b)
§ 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 32a a č. 32b se označují jako poznámky pod čarou
č. 32c a č. 32d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2.

V § 41 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,“.

3.

V § 56 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu přiznaného
fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za
zcela mimořádných podmínek32b), nebo“.

4.

V § 56 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního
důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna
výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b), nebo“.
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5.

V § 67 odst. 2 písm. a) se slova „plně invalidními“ nahrazují slovy „invalidními ve třetím
stupni“.

6.

V § 67 odst. 2 písm. b) se slova „částečně invalidními“ nahrazují slovy „invalidními
v prvním nebo druhém stupni32a)“.

7.

V § 69 odst. 5 větě první se za slovo „práce“ vkládají slova „ , a na základě doporučení
okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též
fyzické osoby, které přestaly být invalidními“.

8.

V § 69 odst. 5 větě druhé se slova „této fyzické osoby“ nahrazují slovy „těchto fyzických
osob“ a slovo „její“ se nahrazuje slovem „jejich“.

Čl. XXVII
Přechodná ustanovení
1.

Za náhradní dobu zaměstnání podle § 41 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje
též pobírání plného invalidního důchodu před 1. lednem 2010.

2.

Za fyzickou osobu, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za
zcela mimořádných podmínek, se považuje od 1. ledna 2010 též fyzická osoba, která byla
ke dni 31. prosince 2009 plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 561/2004 Sb.
Čl. XXVIII

V § 138 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se slova „nebo plného invalidního důchodu“
nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 357/2005 Sb.
Čl. XXIX
Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým
osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození
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v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se mění
takto:
1.

V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „nebo plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod
nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.

2.

V § 2 odst. 2 se slova „nebo plnému invalidnímu důchodu“ nahrazují slovy „důchodu
nebo invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

3.

V § 5 odst. 1 se slova „plný invalidní důchod nebo částečný“ zrušují.

4.

V § 5 odst. 2 se slova „ani plný invalidní důchod“ nahrazují slovy „důchod ani invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně“.

5.

V § 6 odst. 2 se slova „ , plnému invalidnímu nebo částečnému invalidnímu“ nahrazují
slovy „nebo invalidnímu“.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 110/2006 Sb.
Čl. XXX

V § 5 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se slova „plně
invalidní a u osoby starší 65 let“ nahrazují slovy „invalidní ve třetím stupni a u osoby starší
68 let“.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 111/2006 Sb.
Čl. XXXI
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1.

V § 11 odst. 3 písm. a) se číslo „65“ nahrazuje číslem „68“.

2.

V § 11 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) invalidní ve třetím stupni,“.

76

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 187/2006 Sb.
Čl. XXXII
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1.

V 15 odst. 4 písm. a), v § 28 odst. 1 větě první a v § 40 odst. 3 větě druhé se slova „nebo
plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně“.

2.

V § 15 odst. 5 písm. b) se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem
„nebo“ a slova „částečného invalidního důchodu“ se nahrazují slovy „invalidního
důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“.

3.

V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „plně nebo částečně“ a slova „plná nebo částečná“
zrušují.

4.

V § 32 odst. 4 písm. b) se slova „plného invalidního důchodu“ nahrazují slovy
„invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

5.

V § 59 odst. 1 písm. k) se slova „plně nebo částečně“, slova „plné nebo částečné“ a slova
„plném nebo částečném“ zrušují.

6.

V § 59 odst. 2 větě první se slova „částečně invalidní“ nahrazují slovy „invalidním
v prvním nebo druhém stupni“.

7.

V § 95 písm. f) a v § 122 odst. 3 písm. n) se slova „ , plný invalidní nebo částečný“
nahrazují slovem „nebo“.
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ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 189/2006 Sb.
Čl. XXXIII
Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona
č. 153/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:
1. V čl. XIV se doplňuje bod 10, který zní:
„10. Pokud lhůta tří let stanovená v § 118a odst. 3 větě první zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, počala plynout přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ještě neuplynula, zaniká nárok orgánu
sociálního zabezpečení na vrácení, popřípadě náhradu částek důchodu vyplacených
neprávem nebo ve vyšší výši uplynutím této lhůty.“.
2. V čl. XXXIV se doplňuje bod 4, který zní:
„4. Za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se důchod doplatí podle § 55
odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejvýše v rozsahu stanoveném právními předpisy
účinnými ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 245/2006 Sb.
Čl. XXXIV
V § 20 odst. 2 písm. d) zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, se slova „nebo plného invalidního
důchodu“ nahrazují slovy „důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. XXXV
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb.,
se mění takto:
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1.

Poznámka pod čarou č. 17 včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou se zrušuje.

2.

V § 224 odst. 2 písm. a) se za slova „invalidního důchodu“ vkládají slova „pro invaliditu
třetího stupně“.

3.

V § 236 odst. 3 písm. a) se slova „nebo invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.

4.

V § 371 odst. 1 větě první se slova „plné nebo částečné“ a slova „plného nebo
částečného“ zrušují.

5.

V § 371 odst. 1 větě druhé se slova „plného nebo částečného“ zrušují.

6.

V § 371 odst. 3 se slova „plné nebo částečné“ zrušují.

7.

V § 386 odst. 2 větě první se slova „nebo invalidního důchodu“ nahrazují slovy „důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně“.
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. XXXVI

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona
č. 218/2007 Sb., se mění takto:
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1.

V § 21 odst. 2 se slova „plný invalidní nebo částečný“ zrušují.

2.

V § 21 odst. 2 písm. a) se slova „plná nebo částečná“ zrušují.

3.

V § 34 odst. 3 písm. a) se slova „plný nebo částečný“ zrušují.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. XXXVII

V čl. III zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 261/2007
Sb., se bod 1 zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. XXXVIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I
bodu 70, čl. II bodu 14 a čl. XXXIII, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. I
bodu 12, čl. IV bodů 5 a 10 a čl. XXXVII, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti
zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a
ustanovení čl. IV bodů 1, 7, 12, 13, 14, 17, 33, 38, 41, 43, 44, 48 a 50 až 52, která nabývají
účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část
Základní důchodové pojištění, tj. podmínky nároků na důchody, způsob stanovení
jejich výše a výplatu, upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), který nabyl účinnosti dnem
1. ledna 1996. Z důchodového pojištění se poskytují důchody starobní (včetně předčasných
starobních důchodů), invalidní (plné invalidní a částečné invalidní) a pozůstalostní (vdovské,
vdovecké a sirotčí). Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“)1) vyplácí cca 3,32
mil. důchodů 2,70 mil. důchodcům, z toho je cca 1,99 mil. starobních důchodců. Starobní
důchody představují v ČR hlavní formu zabezpečení osob ve stáří. Podrobnější údaje
o počtech důchodů a jejich výši jsou uvedeny v příloze č. 2 k důvodové zprávě (tabulky č. 1
a 2). Výdaje na důchodové pojištění představují cca 28 % výdajů státního rozpočtu. Pojistné
na důchodové pojištění upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“), který nabyl
1)

Obdobnou působnost jako má Česká správa sociálního zabezpečení mají v oboru své působnosti Ministerstvo
vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Vojenský úřad sociálního zabezpečení, které vyplácejí cca 60 tis. důchodů.
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účinnosti dnem 1. ledna 1993. Pojistné na důchodové pojištění je příjmem státního rozpočtu;
sazba pojistného na důchodové pojištění činí celkem 28 % z vyměřovacího základu
(u zaměstnanců 6,5 % a u zaměstnavatelů 21,5 %, u osob samostatně výdělečně činných a
osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %). V roce 2006 činily příjmy státního
rozpočtu z pojistného na důchodové pojištění 276,9 mld. Kč a výdaje státního rozpočtu na
dávky důchodového pojištění 272,9 mld. Kč (za všechny kapitoly, tj. i včetně kapitol
ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti). Podrobnější údaje o výdajích na důchodové
pojištění jsou obsaženy v příloze č. 2 k důvodové zprávě (tabulka č. 3).
Zákon o důchodovém pojištění schválený v roce 1995 zavedl taková zásadní opatření,
jako je např. postupné zvyšování věkových hranic pro nárok na starobní důchod současně
se sbližováním těchto věkových hranic pro muže a ženy a zohlednění obecného mzdového
nárůstu při výpočtu důchodů. Přesto se však v relativně krátké době od účinnosti zákona
začaly v základním důchodovém pojištění postupně projevovat některé nedostatky,
které vyplývaly jak ze změn, které byly do původního návrhu prosazeny v rámci
legislativního procesu, tak i z odlišného ekonomického, sociálního a demografického vývoje,
než z kterého se vycházelo při přípravě zákona o důchodovém pojištění. Na to bylo postupně
reagováno řadou úprav (např. již v roce 1997 zákonem č. 289/1997 Sb.), přičemž poslední
významné změny byly přijaty s účinností od 1. ledna 2004 (zákonem č. 425/2003 Sb.), kdy
došlo v rámci reformy veřejných rozpočtů k úpravám jak na straně příjmů systému (v zákoně
o pojistném), tak i výdajů (v zákoně o důchodovém pojištění). Tyto úpravy spočívaly
především v dalším pokračování ve zvyšování důchodového věku (až na 63 let pro muže a
bezdětné ženy a 59 – 62 let pro ženy, které vychovaly děti), ve zrušení jednoho z typů
předčasného starobního důchodu a v omezení hodnocení doby studia. Na straně příjmů byla
zvýšena pojistná sazba na důchodové pojištění (z 26 % na 28 %; sazba příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti však byla současně snížena z 3,6 % na 1,6 %) a dále byl zvýšen roční
minimální vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných (postupně na 50 %
rozdílu příjmů a výdajů, nejméně však dvanáctinásobek čtvrtiny průměrné měsíční mzdy).
Tato opatření však nejsou z pohledu dlouhodobé stability základního důchodového pojištění
dostatečná.
Na základě politické dohody z jara 2004 vznikl Tým expertů (tzv. Bezděkova komise),
kde měly své zástupce všechny politické strany zastoupené v PSP ČR. V rámci práce Týmu
expertů byly na přelomu let 2004 a 2005 provedeny analýzy jak současného základního
důchodového pojištění a jeho možných parametrických úprav, tak také návrhů na reformu
tohoto systému předložených jednotlivými politickými stranami. Výsledkem této činnosti
byla Závěrečná zpráva, publikovaná v červnu 2005, která kromě shrnutí uvedených analýz
obsahovala i určité závěry a doporučení směrem k dalšímu pokračování důchodové reformy
v ČR. Po vypracování Závěrečné zprávy pokračovala politická jednání, která vyvrcholila
koncem roku 2005 návrhem „Dohody politických stran“ o dalším pokračování důchodové
reformy. Tato Dohoda nakonec nebyla podepsána.
Předložený návrh zákona představuje první etapu důchodové reformy a obsahuje
soubor opatření, která navazují na závěry obsažené v Závěrečné zprávě a na návrh Dohody
politických stran. Jednotlivá opatření by měla přispět k lepší finanční udržitelnosti základního
důchodového pojištění a k odstranění některých mikroekonomických neefektivností a zajistit
tak jeho lepší dlouhodobou stabilitu.
Navrhovaná opatření si vyžadují především novelu zákona o důchodovém pojištění;
změny dalších zákonů pak navazují na změny v tomto zákoně.
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Navrhovaná konkrétní opatření se týkají výdajové strany základního důchodového
pojištění a lze je členit na část týkající se doby pojištění a náhradní doby pojištění, část
týkající se podmínek nároku na důchod, část týkající se výše důchodu, část týkající se
podmínek nároku na výplatu důchodu a část týkající se změny definice invalidity.

Doby pojištění a náhradní doby pojištění
Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů zákona
o důchodovém pojištění, od kterých se odvozuje nárok na důchody a které ovlivňují výši
procentní výměry důchodů. Dobou pojištění je doba účasti na důchodovém pojištění (dále jen
„pojištění“) osob, jejichž účast na pojištění založila jejich výdělečná činnost, pokud za tuto
dobu bylo v ČR zaplaceno pojistné. Zákon o důchodovém pojištění umožňuje i dobrovolnou
účast na pojištění, která se týká osob starších 18 let, které podaly přihlášku k pojištění buď
v tzv. kvalifikovaných případech, které zákon o důchodovém pojištění přesně vymezuje, nebo
v ostatních případech, které zákon o důchodovém pojištění nespecifikuje, pouze omezuje
délku trvání takového dobrovolného pojištění na 10 let. Rovněž doba dobrovolné účasti na
pojištění je dobou pojištění, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.
Naproti tomu náhradní doba pojištění je doba účasti na pojištění, která nebyla založena
výdělečnou činností osoby účastné na pojištění, ale tato osoba splňuje podmínky, se kterými
zákon o důchodovém pojištění spojuje účast na pojištění v ostatních případech (studium,
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce, péče o dítě, péče o bezmocnou
osobu, resp. osobu závislou na péči jiné osoby, pobírání plného invalidního důchodu a další).
Za náhradní doby pojištění se pojistné neplatí.
Doba pojištění se pro nárok na důchod a výši procentní výměry hodnotí v rozsahu,
v jakém byla získána, tedy plnohodnotně. Náhradní doba pojištění se hodnotí pro vznik
nároku na důchod stejně jako doba pojištění, pro stanovení výše procentní výměry starobního,
plného invalidního a částečného invalidního důchodu se však náhradní doby pojištění
započítávají pouze v rozsahu 80 %. Výjimkou je doba základní vojenské služby, péče o dítě a
péče o bezmocnou nebo závislou osobu, neboť tyto náhradní doby pojištění se hodnotí plně i
pro stanovení výše procentní výměry důchodu.
Náhradní doby pojištění významně ovlivňují finanční bilanci základního důchodového
pojištění, neboť tvoří zhruba čtvrtinu ze všech započítávaných dob pojištění. Zápočet těchto
dob sice snižuje riziko neúčasti na pojištění u osob s přerušovanou profesní kariérou, ale na
druhé straně široký okruh těchto dob negativně působí na ochotu platit pojistné. Široký rozsah
náhradních dob pojištění (i v mezinárodním srovnání), který je v základním důchodovém
pojištění financován v rámci solidarity, vede k nutnosti relativně vysoké sazby pojistného, což
má negativní dopady na trh práce.
Do doby pojištění se pro účely stanovení výše procentní výměry plného invalidního a
částečného invalidního důchodu započítává ještě tzv. dopočtená doba, tj. doba ode dne vzniku
nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku. Ani za tuto dobu není do základního
důchodového pojištění placeno pojistné.
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Navrhuje se omezit pro důchodové nároky vliv rozsahu dob, za které se neplatí
pojistné ani není jinak zajištěno jejich financování (např. zvláštními platbami státu), a to
následujícími opatřeními:
– nepovažovat dobu studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole získanou po
účinnosti změny zákona za náhradní dobu pojištění, s určitou výjimkou pro
posouzení nároku na invalidní důchod,
– délku dopočtené doby pro výpočet procentní výměry invalidního důchodu
stanovit s ohledem na průběh účasti na pojištění v době do vzniku invalidity,
– sjednotit rozdílnou délku dopočtené doby mužů a žen pro výši invalidních důchodů.

Podmínky nároku na důchod
Podmínky nároku na důchody ze základního důchodového pojištění (pro starobní
důchod – dosažení stanoveného věku a získání potřebné doby pojištění; pro invalidní důchod
– existence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídajícího invaliditě a získání
potřebné doby pojištění ve stanoveném období před vznikem invalidity; pro pozůstalostní
důchody – splnění podmínek pro nárok na důchod, z kterého se pozůstalostní důchody
odvozují s tím, že u sirotčího důchodu musí být splněna podmínka nezaopatřenosti dítěte a
v případě vdovského a vdoveckého důchodu musí být po uplynutí jednoho roku od úmrtí
manžela splněny určité další specifické podmínky) nebyly od přijetí zákona o důchodovém
pojištění v roce 1995 zásadním způsobem změněny. Změny týkající se podmínek nároku na
důchod, které byly za účinnosti zákona o důchodovém pojištění přijaty, spočívaly zejména
v prodloužení období, ve kterém pokračuje zvyšování důchodového věku, v omezení zápočtu
doby studia a v omezení možností odchodu do předčasného starobního důchodu.
V rámci pokračování důchodové reformy je třeba provést další změny týkající se
podmínek nároku na důchody, a to nejen vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a
dosažení finanční udržitelnosti základního důchodového pojištění, ale i z hlediska rovnosti
mužů a žen v sociálním zabezpečení (např. další sblížení rozdílné věkové hranice mužů a žen
pro nárok na starobní důchod a sjednocení rozdílné věkové hranice pro „trvalý“ nárok na
vdovecký a vdovský důchod); prosazování principu rovného zacházení požaduje i směrnice
Rady ze dne 19. prosince 1978 (79/7/EEC), o postupném zavedení zásady rovného zacházení
pro muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení.
Dlouhodobě účinnou obranou systému základního důchodového pojištění před
neudržitelným deficitem nebo výrazným poklesem náhradového poměru je zejména
přizpůsobování důchodového věku naději dožití, přičemž platná právní úprava v této věci je
dlouhodobě neudržitelná. Pokud by se důchodový věk u mužů zastavil na 63 letech, zvýšila
by se průměrná délka pobírání důchodu mezi roky 2015 a 2100 o více než 10 let (z 19 na 29
let) a v případě žen pak o více než 11 let (z 26 na 37 let) v období od roku 2010 do roku
21002). Zvyšování důchodového věku je nezbytnou podmínkou jakékoliv reformy. Další
pokračování ve zvyšování důchodového věku se přitom v podstatě nedotkne osob starších 50
let, u nichž je vývoj důchodového věku stanoven již stávající právní úpravou. V roce 1995
bylo novým zákonem o důchodovém pojištění zavedeno a v roce 2003 dále prodlouženo
postupné zvyšování důchodového věku, a to na 63 let pro muže a bezdětné ženy a na 59 až 62
2)

Výkonný tým na základě Demografické prognózy PřF UK.
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let pro ženy podle počtu vychovaných dětí. Pokud se nyní navrhuje pokračovat ve zvyšování
důchodového věku na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě a na
62 až 64 let pro ostatní ženy podle počtu vychovaných dětí, je třeba současně brát v úvahu, že
jde opět v této věci jen o řešení na určitou dobu, které bude nutné v budoucnosti zase
přehodnotit v závislosti na demografickém vývoji. Zvyšování důchodového věku
v důchodových systémech je opatření, které je jako logická reakce na prodlužující se dobu
dožití zaváděno s různou intenzitou i v zahraničí. Kromě prostého zvyšování je jasným
trendem i postupné sbližování/sjednocování věkové hranice žen a mužů – tam kde ještě
případně rozdílná věková hranice existuje. Růst důchodového věku se netýká pouze tzv.
„nových“ členských zemí EU, ale i řady zemí bývalé EU15 i států mimo EU. Vzhledem
k obecně vyšší naději dožití tam diskuse o zvyšování důchodového věku jde za horizont 65 let
věku. Např. Německo již schválilo zvýšení na 67 let do roku 2029. Růst je patrný u
Skandinávských zemí: Island a Norsko již dnes považují 67 let za standard, ve Finsku byla
avizovaná debata o růstu z 65 let o dva až tři roky cca do roku 2050, v Dánsku by mělo
k růstu na 67 let dojít do roku 2027. Koncepční úvahy ve Velké Británii doporučují růst na 68
let v horizontu let 2024 – 2044. V USA probíhá postupné zvyšování z 65 let na cílových 67
let (důchodový věk 67 let bude platit pro narozené v roce 1960 a později).
Kromě zvyšování důchodového věku musí být přijata vzájemně propojená opatření
v různých oblastech, zejména pak taková, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti, a to
především zaměstnanosti starších osob. Podle demografické projekce budou počty osob ve
věku kolem důchodového věku již po roce 2010 klesat. Nepředpokládá se proto, že zvyšování
důchodového věku bude důvodem pro nárůst celkové míry nezaměstnanosti. Z dosavadního
vývoje, kdy již dochází k postupnému zvyšování důchodového věku, vyplývá, že míra
nezaměstnanosti věkově starších osob se nijak neodchyluje od úrovně pozorované v celé
populaci. K podpoře vyšší zaměstnanosti by měla směřovat i opatření v systému základního
důchodového pojištění odstraňující motivace k brzkému opuštění trhu práce.

Tabulka 1. Specifické míry nezaměstnanosti
Podíly nezaměstnaných na počtu ekonomicky 2003
aktivních příslušné věkové skupiny (v %)

Nezaměstnaní
z toho ve věku:

Celkem 15+
50-54
55-59
60-64
65+

7,5
6,9
4,7
2,9
4,9

2004

8,4
7,7
6,3
2,5
2,0

2005 2006
1. pololetí
8,1
7,7
5,6
3,1
3,4

7,5
6,8
6,2
3,1
3,1

2007

5,7
5,8
5,6
2,5
1,0

V říjnu 2006 vydala Evropská komise (dále jen „EK“) sdělení „Demografická
budoucnost Evropy – od výzvy k příležitosti“, ve kterém reaguje na současný demografický
vývoj v Evropě. Konstatuje, že stárnutí populace je nevyhnutelný důsledek vývoje, jehož
základ je jednoznačně pozitivní – prodlužuje se očekávaná doba dožití a zlepšuje se zdravotní
péče. Podle EK však nejsou současné politiky v dlouhodobém horizontu udržitelné, neboť
nereflektují očekávaný pokles počtu obyvatelstva v aktivním věku a budoucí pokles veřejných
financí. Hlavní příčinou problémů není ani tak prodlužování doby dožití, jako spíše
neschopnost současných politik přizpůsobit se nově vzniklé demografické realitě a neochota
podnikatelské sféry a občanů změnit svoje postoje a návyky, především v oblasti chování na
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trhu práce. Členské státy pak musí spíše čelit problémům důchodových systémů nežli stárnutí
občanů.
„Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začleňování“ z roku 2007 konstatuje,
že reformní strategie musí brát v úvahu synergie, ale i „trade-offs“ mezi hlavními cíli
přiměřenosti důchodů, finanční udržitelnosti a modernizace systému. Toho by mělo být (a
v jednotlivých členských státech EU je) dosahováno pomocí posílení vazby příspěvků a dávek
a řízením dlouhověkosti (přístup životního cyklu) a omezením schémat předčasných důchodů
a posílením motivací k delšímu setrvání na trhu práce (strategie aktivního stárnutí).
K dosažení přiměřenosti důchodů a finanční udržitelnosti důchodových schémat bude třeba,
aby více osob pracovalo a pracovalo déle (bude třeba dosáhnout posunu v otevírání
pracovního trhu starším osobám).
Stárnutí populace se na trhu práce bude projevovat stárnutím a úbytkem pracovních sil
a k řešení tohoto problému je nezbytné využít všechny dostupné rezervy. To se týká nejen
mládeže, rodičů vracejících se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, osob se
zdravotním postižením a osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, ale i starších pracovníků.
ČR by proto měla více reflektovat moderní přístup k uplatnění seniorů ve všech oblastech
života společnosti, včetně motivování zaměstnanců a zaměstnavatelů k většímu využívání
starších pracovníků na trhu práce i z hlediska řešení problému stárnutí populace. Je nezbytné
hledat a přijímat taková opatření, která povedou ke zpružnění a zefektivnění trhu práce
s pozitivním dopadem zejména na zaměstnavatelnost starších občanů.
Udržení starších osob na trhu práce se v tomto směru jeví jako klíčové, neboť jak
uvádí Závěrečná zpráva3) i při relativně razantním zvyšování důchodového věku nedojde
vzhledem k demografickému vývoji k růstu počtu ekonomicky aktivních osob. Negativní
dopady demografického vývoje na počty potenciálně ekonomicky aktivních osob ukazuje
následující tabulka. Z této tabulky je zřejmé, že bude docházet k postupnému přechodu
silných generací sedmdesátých let do vyšších věkových skupin, což vyvolá pokles počtu osob
v nižších věkových skupinách (mezi roky 2005 a 2025 se počet osob ve věkové skupině 15 –
39 let sníží o zhruba 850 tis. osob, potom bude již pokles mírný), který bude částečně a
dočasně kompenzován růstem ve věkové skupině 40 – 64 let (mezi roky 2005 a 2025 růst o
zhruba 150 tis. osob), přičemž celkový počet osob v ekonomicky aktivním věku (15 – 64 let)
bude klesat. Nicméně mezi roky 2035 a 2055 dojde k významnému poklesu počtu osob i ve
věkové skupině 40 – 64 let, a to o zhruba 700 tis. osob.

Tabulka 2. Počty osob v ekonomicky aktivním věku 15 – 64 let
Muži

Ženy

Celkem

15 - 39
40 - 64
Celkem
15 - 39
40 - 64
Celkem
15 - 39
40 - 64
Celkem

tis. osob
tis. osob
tis. osob
tis. osob
tis. osob
tis. osob
tis. osob
tis. osob
tis. osob

2005
1 905
1 728
3 633
1 837
1 789
3 626
3 743
3 517
7 259

2015
1 684
1 772
3 456
1 626
1 803
3 429
3 310
3 575
6 885

2025
1 491
1 829
3 320
1 407
1 854
3 261
2 898
3 683
6 581

2035
1 434
1 798
3 232
1 328
1 823
3 150
2 762
3 620
6 382

Zdroj: Demografická prognóza PřF UK, Burcin, Kučera, 2003.

3)

Závěrečná zpráva Výkonného týmu, červen 2005 (tzv. Bezděkova komise).
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2045
1 412
1 562
2 974
1 302
1 541
2 843
2 713
3 104
5 817

2055
1 354
1 485
2 839
1 246
1 432
2 678
2 600
2 918
5 518

2065
1 330
1 463
2 793
1 222
1 402
2 624
2 552
2 865
5 417

Mezinárodní srovnání skutečného/reálného věku odchodu do důchodu, průměrné doby
pojištění při odchodu do důchodu a průměrného věku odchodu z trhu práce ukazuje tabulka
č. 8 v příloze č. 2 k důvodové zprávě.
Výše popsaný pohyb silných generací věkovou strukturou populace se bude projevovat
nejen v úbytku počtu osob ve věkových skupinách nižších než je důchodový věk, ale i
nárůstem jejich počtu ve vyšších věkových skupinách (zde půjde o kombinaci vstupu silných
generací do důchodu a prodlužující se průměrné době pobírání důchodu). Kombinace těchto
vlivů povede ke zhoršování míry závislosti (jako podílu počtu osob platících pojistné a počtu
důchodců) v důchodovém systému.
Graf - Míra závislosti v důchodovém systému

Reálný věk odchodu do důchodu je v zásadě vždy nižší než zákonem stanovená věková
hranice. Důležitým a rozhodujícím faktorem v mnoha zemích je možnost předčasného
odchodu do důchodu. Vlivem tohoto institutu se průměrný reálný věk odchodu do důchodu
pohybuje v mnoha státech nikoliv na hodnotách okolo 65 let, ale v pásmu přibližně 60 - 62 let
(data pro rok 2004). Přičemž reálný věk odchodu do důchodu žen je zpravidla nižší než mužů.
ČR patří v tomto srovnání mezi země s nejnižším reálným důchodovým věkem (spolu
s Polskem, Maďarskem a Slovenskem), přičemž zvláště reálný důchodový věk žen je velmi
nízký. Státy umožňující poměrně brzký odchod do důchodu však většinou vykazují naopak
vyšší průměrný věk odchodu z trhu práce. Nepřímo tak lze dovodit, že možnost brzkého
odchodu do důchodu (prakticky okamžitě jak je to možné) se stává prioritou pro značnou část
občanů. Další případná účast na ekonomické aktivitě je vítanou možností k zlepšení
ekonomické situace, avšak již s jistotou pobírání důchodu. Nicméně základním vývojovým
trendem diskutovaným na úrovni EU v posledních letech je snaha o maximální udržení osob
na trhu práce co nejdéle a možnost předčasného důchodu je stále více chápána jako zpravidla
nežádoucí únik z ekonomické aktivity, který nepřispívá k finanční udržitelnosti důchodových
systémů zvláště v souvislosti se zvyšující se nadějí dožití.
Pokud jde o průměrnou dobu pojištění, ta patří i vzhledem k rozsahu tzv. náhradních
dob k nejdelším v rámci EU a její případné postupné zvyšování by nemělo vést k vyloučení
významné části osob pro nárok na starobní důchod.
Pokud jde o podmínky nároku na invalidní důchody, vede současná právní úprava mj.
k tomu, že i osoby starší mohou být po dosažení důchodového věku poživateli invalidních
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důchodů, a to až do konce života. Po dosažení věku 65 let se však již nepředpokládá jako
hromadný jev soustavná výdělečná činnost ani u „neinvalidních“ pojištěnců. Z hlediska
zdravotního stavu, výdělečné schopnosti a schopnosti pracovního začlenění se po dosažení
věku 65 let situace u osob „neinvalidních“ a plně invalidních zpravidla již vyrovnává, neboť
ve vztahu k výdělečné činnosti mají obdobná omezení, vyplývající jak z věku, tak ze
zdravotního stavu. Většina zahraničních důchodových systémů již tuto situaci vyřešila, když
na základě zákonné úpravy dochází po dosažení stanovené věkové hranice k „automatické“
změně invalidních důchodů na důchody starobní. Navrhované zavedení transformace
invalidního důchodu na důchod starobní odpovídá většině zahraničních právních úprav a je
v souladu s principy fyziologického stárnutí.
Navrhují se následující opatření:
- pokračovat v postupném diferencovaném zvyšování věkové hranice pro nárok na
starobní důchod s cílem dosáhnout věkové hranice 65 let pro muže, bezdětné
ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě a na 62 až 64 let pro ostatní ženy podle
počtu vychovaných dětí; v souvislosti s tím postupně zvyšovat též věkovou hranici
pro nárok na starobní důchod při získání kratší doby pojištění,
- postupně sjednotit věkovou hranici žen a mužů pro „trvalý“ nárok na vdovský, resp.
vdovecký důchod,
- postupně prodloužit potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod,
- přehodnotit vymezení plné invalidity a částečné invalidity,
- transformovat invalidní důchod na důchod starobní při dovršení věku 65 let.

Výše důchodu
Všechny důchody základního důchodového pojištění se skládají ze dvou částí, a to ze
základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra, která plní sociální funkci, je
stanovena pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů. V současné době (v roce
2008) činí 1 700 Kč měsíčně. Procentní výměra starobního, plného invalidního a částečného
invalidního důchodu je závislá na délce doby pojištění, do které se započítávají i náhradní
doby pojištění a dopočtená doba, a na výši vyměřovacích základů získaných v jednotlivých
kalendářních letech rozhodného období. Počínaje rokem 1996 se rozhodné období (které
podle předchozí úpravy činilo 10 let) každoročně prodlužuje vždy o jeden rok; cílovým
stavem je třicetileté rozhodné období. Rozhodným obdobím pro důchody přiznávané v roce
2008 jsou roky 1986 až 2007. Z vyměřovacích základů zjištěných v rozhodném období se
stanoví výpočtový základ a z něj se pak vypočítá procentní výměra důchodu. Při stanovení
výpočtového základu hrají důležitou roli vyloučené doby spadající do rozhodného období.
V zásadě jde o náhradní doby pojištění, za které se neplatí pojistné; pojištěnec tudíž v těchto
dobách nemá vyměřovací základ pro odvod pojistného a tyto doby se pro stanovení
výpočtového základu vylučují, takže výpočtový základ není „rozmělněn“. Za každý rok
pojištění v období do vzniku nároku na důchod činí procentní výměra 1,5% výpočtového
základu. Zvýhodněna je výdělečná činnost vykonávaná po vzniku nároku na starobní důchod
za předpokladu, že pojištěnec nepobírá starobní ani plný invalidní důchod; za každých
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90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti se procentní výměra důchodu zvyšuje o 1,5 %
výpočtového základu.
Výše procentní výměry pozůstalostních důchodů (vdovský, vdovecký a sirotčí
důchod) se odvozuje od procentní výměry starobního, plného invalidního nebo částečného
invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý ke dni smrti.
Navrhuje se umožnit pojištěncům „postupný“ odchod do starobního důchodu. Ten by
spočíval v možnostech pobírat buď polovinu starobního důchodu nebo starobní důchod v plné
výši vedle příjmu ze souběžné výdělečné činnosti s tím, že se tento důchod přepočte
s ohledem na tuto dobu výdělečné činnosti. Záměrem těchto opatření je oddálit úplný odchod
z ekonomické aktivity a umožnit souběh poloviny starobního důchodu nebo plného
starobního důchodu s výdělečnou činností s možností jeho přepočtu za tuto výdělečnou
činnost, z které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti.
U předčasných starobních důchodů se navrhuje „méně zatraktivnit“ tento druh
starobního důchodu, a to odstupňovanou procentní sazbou redukce v závislosti na délce
předčasného odchodu do důchodu.
V návaznosti na nové vymezení invalidity se již nebude rozlišovat plná a částečná
invalidita, ale navrhuje se vymezit tři stupně invalidity. S tím souvisí i návrh na odlišné
stanovení výše procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého a
třetího stupně. Zvýšení počtu stupňů invalidity ze dvou na tři přispěje k přesnějšímu členění
skupin následků dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu promítajících se do míry poklesu
pracovní schopnosti, když pouhé dva stupně působí v tomto dělení poněkud „ostře“, zejména
v určitých mezních situacích. Bude sice skutečností, že se tím počet mezních situací opticky
zvýší, ale při přesném vyjádření taxací ztrát pracovní schopnosti obsažených v novém znění
prováděcí vyhlášky se jejich počet fakticky sníží. Rozlišování více než dvou stupňů invalidity
není z mezinárodního hlediska neobvyklé (např. Nizozemí).
Výši důchodu ovlivní i další návrhy, které však představují jen drobné korekce
současné právní úpravy, a nejsou s nimi spojeny úspory výdajů systému.
Navrhují se následující opatření:
- zvyšovat procentní výměru starobního důchodu i za dobu výdělečné činnosti při
souběžném pobírání poloviny starobního důchodu nebo při pobírání tohoto
důchodu v plné výši,
- odstupňovat procentní sazbu redukce procentní výměry předčasného starobního
důchodu ve dvou pásmech, přičemž ve druhém pásmu (nad 720 chybějících
kalendářních dnů do dosažení důchodového věku) zavést vyšší redukci (místo
0,9 % výpočtového základu 1,5 % výpočtového základu za každé 90-ti denní
období předčasného odchodu do důchodu),
- při stanovení výše procentní výměry invalidního důchodu odstupňovat procentní
sazbu za každý celý rok doby pojištění (včetně dopočtené doby) podle stupně
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invalidity (za celý rok pojištění u invalidity třetího stupně 1,5 %, u invalidity
druhého stupně 0,75 % a u invalidity prvního stupně 0,5 % výpočtového základu),
- při obnově nároku na pozůstalostní důchody je přiznávat nejméně ve výši, ve které
byly vypláceny ke dni předchozího zániku nároku na ně.

Podmínky pro nárok na výplatu starobního důchodu
Pro nárok na výplatu starobního důchodu při dosažení důchodového věku vedle příjmu
z výdělečné činnosti musí být podle platné právní úpravy splněna podmínka, že
pracovněprávní vztah, na základě kterého je výdělečná činnost vykonávána, je sjednán na
dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, lze-li jej podle zvláštních předpisů na tuto
dobu sjednat. Pokud jde o předčasný starobní důchod, nenáleží jeho výplata do dosažení
důchodového věku, jestliže je vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na
důchodovém pojištění nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci. Ode dne dosažení důchodového věku se pak na výdělečně činné poživatele
předčasného starobního důchodu vztahuje stejný režim jako na poživatele standardního
starobního důchodu.
Na rozdíl od právní úpravy týkající se starobního důchodu nestanoví předpisy
o důchodovém pojištění žádné podmínky pro nárok na výplatu plného invalidního důchodu a
od 1. února 2006 ani pro výplatu částečného invalidního důchodu vedle příjmu z výdělečné
činnosti, a tedy ani tento souběh nevylučují. Rovněž ani v případě pozůstalostních důchodů
nemá výdělečná činnost a tedy ani výše dosahovaných příjmů žádný vliv na trvání nároku na
jejich výplatu.
Z uvedeného vyplývá, že výdělečná činnost má vliv na výplatu důchodu pouze
v případě starobního důchodu. Pokud jde o předčasné starobní důchody, je platná právní
úprava (výplata tohoto důchodu do dosažení důchodového věku vedle příjmu z výdělečné
činnosti zakládající účast na pojištění nenáleží) vzhledem k účelu tohoto důchodu
odůvodněná. V případě starobního důchodu přiznaného po dosažení důchodového věku (i
předčasného starobního důchodu v období po dosažení důchodového věku) však
pracovněprávní prvek působí v oblasti základního důchodového pojištění zcela neorganicky,
protože neřeší žádný z problémů tohoto systému a naopak, zejména z administrativního
hlediska, znamená komplikace.
Navrhuje se toto opatření:
- zrušit podmínku stanovenou pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle
příjmu z výdělečné činnosti spočívající ve sjednání pracovněprávního vztahu na
dobu nejdéle jednoho roku.

Změna vymezení invalidity
Stávající systém posuzování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti zavedl
do posudkové činnosti v základním důchodovém pojištění princip funkčního přístupu
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k hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků. Formou konkrétních posudkových zásad a
hledisek (uvedených v prováděcím právním předpise – vyhláška č. 284/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) bylo zároveň sjednoceno posudkové hodnocení jednotlivých druhů
zdravotních postižení a jejich funkčních důsledků. Je záměrem, aby osvědčené principy
zůstaly zachovány.
Parametrické změny v základním důchodovém pojištění je potřebné doplnit i změnami
v oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění, aby docházelo
k cílenější dávkové kompenzaci podle míry poklesu pracovní schopnosti. Vzhledem k tomu
se navrhuje změnit vymezení invalidity (plné invalidity i částečné invalidity). Změny by měly
přispět k modernizaci a ke zpřesnění posudkového procesu a ve svých důsledcích ovlivnit
další vývoj invalidizace, nákladů na invalidní důchody a počty ekonomicky
aktivních/neaktivních osob.
Navrhují se tato opatření:
- zrušit dělení invalidity na plnou a částečnou (a tedy i dělení invalidních důchodů na
plné invalidní a částečné invalidní důchody) a zavést invalidní důchod, jehož výše
bude záviset na zjištěném stupni invalidity (přitom se navrhují tři stupně invalidity),
- invaliditu vymezovat jen k poklesu pracovní schopnosti.
Z hlediska pokrytí potřeb osob se zdravotním postižením a zajištění určité
provázanosti posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity ve vztahu
k schopnosti pracovního začlenění pojištěnce se posudkový proces pozitivně orientuje i na
zhodnocení zachované pracovní schopnosti. Posiluje se i význam hodnocení stabilizace
zdravotního stavu a adaptace na zdravotní postižení. Nově se navrhuje, aby posudkový orgán
při posouzení pracovní schopnosti určoval, zda a v jakém rozsahu je pojištěnec schopen
vykonávat výdělečnou činnost. Tímto mechanismem budou ošetřeny zejména zvláštní
potřeby dosavadního okruhu pojištěnců plně invalidních podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona o
důchodovém pojištění tak, že posudkový orgán musí stanovit, zda pojištěnec s poklesem
pracovní schopnosti nejméně o 70 % je schopen vykonávat výdělečnou činnost za zcela
mimořádných podmínek. Tato skutečnost bude uvedena i jako součást rozhodnutí o přiznání
invalidního důchodu a umožní, aby takový pojištěnec mohl být veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání u úřadu práce.
Podrobnosti k hodnocení zachované pracovní schopnosti (tzv. pracovní rekomandaci)
budou v prováděcím právním předpise, a to včetně vymezení, co se považuje za mimořádné
podmínky.
Invalidita je vymezena pouze pro nároky z důchodového pojištění; pokud jde o ostatní
sociální systémy, dochází v důsledku změny vymezení invalidity pouze k přizpůsobení
terminologie.

Vyhodnocení dopadu návrhu zákona
Návrh zákona není v rozporu s principem rovného zacházení s muži a ženami
v sociálním zabezpečení, naopak se postupně odstraňují či snižují některé přetrvávající
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rozdíly (diferencované věkové hranice pro nárok na starobní důchod, věkové hranice pro
„trvalý“ nárok na vdovecký a vdovský důchod, délka dopočtené doby pro výši procentní
výměry invalidního důchodu).
ČR je v oblasti důchodového pojištění vázána dvoustrannými a mnohostrannými
úmluvami. Mezi mnohostranné úmluvy patří Úmluva MOP č. 102 o minimálních
standardech sociálního zabezpečení, Úmluva MOP č. 128 o invalidních, starobních a
pozůstalostních dávkách a Evropský zákoník sociálního zabezpečení. Navrhovaná opatření
nejsou s dvoustrannými a mnohostrannými úmluvami, které Česká republika ratifikovala,
v rozporu. Nejsou v rozporu ani s dokumenty EU/ES, zejm. pak s Nařízením Rady EHS
1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně
výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a prováděcím
předpisem k tomuto Nařízení, tj. Nařízením Rady EHS 574/72, a se Směrnicí Rady EHS 79/7
o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách sociálního
zabezpečení; ve smyslu této Směrnice návrh zákona představuje posun ke snižování rozdílů
v důchodovém věku.
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem ČR.
Návrh zákona nemá dopady na životní prostředí. Návrh zákona nemá dopady do
rozpočtů územních samosprávných celků. K dopadům návrhu zákona na podnikatelské
prostředí se uvádí, že zaměstnavatelům bude usnadněno uzavírání pracovněprávních vztahů
s poživateli starobního důchodu v důsledku zrušení podmínky pro výplatu tohoto důchodu
spočívající ve sjednání tohoto vztahu na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho roku (odpadne
zejména nutnost sjednávat tento vztah nebo jej prodlužovat při opakovaném zaměstnání
poživatelů starobního důchodu).
Finanční dopad
Zvyšování důchodového věku
Z hlediska ekonomických dopadů je nejvýznamnější opatření spočívající v dalším
pokračování zvyšování důchodového věku na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které
vychovaly jedno dítě a na 62 až 64 pro ostatní ženy podle počtu vychovaných dětí, a to
stejným tempem jako doposud, tj. za rok o 2 měsíce pro muže a 4 měsíce pro ženy, přičemž
důchodový věk žen nesmí být vyšší než důchodový věk mužů stejného roku narození.
Navrhované pokračování ve zvyšování důchodového věku navazuje na již probíhající
zvyšování, v rámci kterého by bylo dosaženo důchodového věku 63 let pro muže a bezdětné
ženy a 59 až 62 let pro ostatní ženy v závislosti na počtu vychovaných dětí; cílového stavu
podle stávající právní úpravy by bylo dosaženo v roce 2016 pro muže a 2019 pro ženy.
Navrhované pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let pro
muže se bude týkat mužů narozených po roce 1953 a v 65 letech budou poprvé (tj. v roce
2030) odcházet do starobního důchodu muži narození v roce 1965. U žen je situace, vzhledem
k existující závislosti důchodového věku na počtu vychovaných dětí, komplikovanější a
cílového věku 62 – 65 let bude dosaženo v letech 2027 (pro ženy se 4 dětmi), 2030 (pro
bezdětné ženy) a 2031 (pro všechny ostatní) pro ženy narozené v letech 1965 – 1969.
Probíhající proces zvyšování důchodového věku, včetně návrhu, demonstruje následující graf.
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Graf – Proces zvyšování důchodového věku

Samotné pokračování ve zvyšování důchodového věku je doplněno několika
souvisejícími opatřeními. Prvním je vazba věku pro nárok na „trvalý“ vdovský a
vdovecký důchod s důchodovým věkem. Věk pro nárok na „trvalý“ vdovský nebo
vdovecký důchod se změní ze současných 55 let pro ženy a 58 let pro muže na
jednotný věk, který je o 4 roky nižší, než je důchodový věk pro muže stejného roku
narození. Dalším souvisejícím opatřením je vazba věku na nárok na starobní důchod
při kratší době pojištění na důchodový věk, kdy se tento věk změní ze současných 65
let na věk, který je o 5 let vyšší než důchodový věk pro muže stejného roku narození.
Posledním opatřením je změna invalidního důchodu na starobní důchod při dosažení
věku 65 let.
Cílem navrhované úpravy je dále přizpůsobovat důchodový věk měnící se
demografické situaci, a to především rostoucí střední délce života, která při
nezměněných podmínkách důchodového věku vede k prodlužování průměrné doby
pobírání starobního důchodu a v důsledku toho i k tlaku na růst celkových výdajů na
důchody. Vazba ostatních věkových hranic na důchodový věk má za cíl zabránit
dalšímu vytváření disproporcí mezi těmito hranicemi a důchodovým věkem
v důsledku jeho zvyšování. Zároveň by měla být odstraněna jedna z nerovností mezi
muži a ženami v základním důchodovém pojištění (sjednocení věku pro „trvalý“ nárok
na vdovecké a vdovské důchody).
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Soubor těchto opatření by měl vést ve středním a dlouhém horizontu ke snížení výdajů
o zhruba 1,2 % HDP, z čehož zhruba 0,06 % HDP je úspora plynoucí z úpravy nároku na
„trvalý“ vdovský a vdovecký důchod. Obsáhlejší analýzu finančních dopadů některých
navrhovaných změn obsahuje dále příloha č. 1 k důvodové zprávě.


Dopad zvyšování důchodového věku4) (mld. Kč)
Rok
Úspora výdajů
Zvýšení příjmů

2017
3,5
0,1

2018
5,4
0,3

2019
8,2
1,4

2020
13,7
2,7

2025
41,2
12,0

2030
76,7
30,5

Finanční dopad navrhovaného dalšího zvyšování důchodového věku se začne
projevovat až po roce 2016, kdy skončí již platné zvyšování důchodového věku pro muže.
Efekt se umocní po roce 2019, kdy se projeví navrhované opatření i u žen.


Dopad „trvalého“ nároku na vdovský a vdovecký důchod (mld. Kč)

Rok
Úspora výdajů

2010
0,03

2011
0,08

2012
0,27

2013
0,47

2014
0,53

2015
0,57

2020
1,22

2025
1,33

2030
2,93

Úspory plynoucí z navrhované změny věku pro „trvalý“ nárok na vdovský a vdovecký
důchod se začnou projevovat již v prvním roce účinnosti zákona, neboť změna spočívá
ve sjednocení a zvýšení tohoto věku a dotkne se všech osob, které získají na důchod nárok po
nabytí účinnosti uvedené úpravy.
Zvýšení redukce procentní výměry předčasných starobních důchodů
Navrhuje se odstupňovat procentní sazbu redukce procentní výměry důchodu s ohledem
na délku předčasného odchodu do starobního důchodu. Ve srovnání se současným stavem se
zvyšuje redukce procentní výměry v zásadě od třetího roku předčasného odchodu do
starobního důchodu z 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu. S ohledem na praktické
provádění se procentní sazba snížení mění po ukončení osmi 90 – ti denních období.
Vzhledem k tomu, že možnosti předčasného důchodu více jak dva roky před dosažením
důchodového věku využívá velmi nízké procento pojištěnců, budou dopady tohoto opatření
do výdajů důchodového systému a průměrné výše starobních důchodů marginální. Nicméně
toto opatření by mělo ještě více odradit od využívání této možnosti, což je v souladu s trendy
v členských státech EU, které sledují co nejdéle udržet osoby na trhu práce a omezit možnosti
předčasných odchodů do důchodu.
Opatření týkající se náhradních dob pojištění
Navrhovaná opatření týkající se dob pojištění a náhradních dob pojištění sníží úroveň
důchodů a tím i výdajů. Skutečný dopad (především z důvodu zrušení zápočtu doby studia)
lze u starobních důchodů očekávat v delším horizontu (několika desetiletí). U invalidních
důchodů se tento efekt navrhovaných opatření bude projevovat dříve; na druhou stranu dojde
u těchto důchodů k určité „kompenzaci“ v důsledku prodloužení dopočtené doby z důvodu
zvýšení důchodového věku.
Smyslem návrhu na zrušení doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole jako
náhradní doby pojištění je zredukovat dosavadní široký rozsah dob, které jsou v českém
základním systému důchodového pojištění hodnoceny pro nárok na důchod a jeho výši, a to
4)

Zahrnuje i efekt u vdovských a vdoveckých důchodů.
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přesto, že za ně není placeno pojistné. I když rozsah této doby zákon o důchodovém pojištění
omezuje maximálně šesti lety po dosažení 18. roku věku a pro výši procentní výměry je tato
doba hodnocena v rozsahu 80 %, přesto její podíl na výši důchodu není nevýznamný (více
než 7 %). U této náhradní doby pojištění je (ve srovnání s ostatními náhradními dobami
pojištění) nejméně odůvodněné její financování v rámci solidarity základního důchodového
pojištění.
Doba studia přitom není podle dostupných informací ve většině zemí zahrnuta do tzv.
náhradních dob započítávaných pro účely důchodového pojištění. Pokud se v zahraničních
důchodových systémech studium hodnotí, pak je tendence snižovat rozsah hodnocené doby
nebo hodnocení takové doby zrušit.5)
Navrhovaná úprava má u jednotlivých důchodů přímý dopad na výši jejich procentní
výměry, a to v závislosti na získané době pojištění a době kryté pouze náhradní dobou
pojištění z důvodu studia. Podle současné právní úpravy činí při „plné době“ pojištění (tj. od
18 do 63 let věku), včetně doby studia 6 roků, která se však hodnotí jako náhradní doba
pojištění pouze ve stanoveném rozsahu, rozdíl v procentní výměře důchodu zhruba 9,5 %. Při
navrhovaném zvýšení důchodového věku se prodlouží celková možná doba pojištění o 2 roky
(od 18 do 65 let u mužů, bezdětných žen a žen, které vychovaly jedno dítě) a výsledný rozdíl
ve výši procentní výměry důchodu v daném případě oproti současnému stavu bude činit
zhruba 4,5 %. Dopad na celkovou výši důchodu potom závisí na podílu základní výměry
důchodu na celkové výši důchodu, která je dána jednak vlastní úrovní základní výměry a také
výší předchozích příjmů zohledněných ve vyměřovacím (resp. výpočtovém) základu. Obecně
platí, že s růstem příjmů klesá váha základní výměry na celkové výši důchodu. S růstem
podílu základní výměry na celkové výši důchodu se relativně omezuje negativní dopad
poklesu procentní výměry na celkové výši důchodu.
V zájmu zachování právní jistoty se navrhuje nezohledňovat dobu studia získanou až po
účinnosti navrhované změny, tzn., že doba studia získaná před datem účinnosti se bude
posuzovat a započítávat podle právní úpravy platné před tímto datem.
Navrhované změny se v subsystému starobních důchodů projeví až za relativně dlouhou
dobu, někdy těsně před rokem 2050. Naproti tomu první efekty u důchodů invalidních a
pozůstalostních (pokud budou odvozeny z invalidních důchodů) lze očekávat v podstatě
okamžitě po zavedení této změny. Odhaduje se, že u plných invalidních důchodů by došlo
k postupnému snížení úrovně u nově přiznávaných důchodů s cílovým stavem zhruba o 3 % –
5 %. Obdobné snížení lze předpokládat i u důchodů starobních. U částečných invalidních
důchodů a důchodů pozůstalostních lze výše uvedený dopad odhadovat mezi 2 – 3 %.

5)

Například v Německu se v minulosti započítávala doba studia od 17 let, ale po přechodném období 20052008 nebude od roku 2009 mít tato doba vliv na výši důchodu. V Maďarsku je nyní studium do roku 1998
uznáváno jako získaná náhradní doba, po tomto datu již nikoliv. Obdobná je situace v Estonsku, kde
v souvislosti s důchodovou reformou je započítávána jen doba studia získaná do konce roku 1998. Na Slovensku
zákon o důchodovém pojištění z roku 2003 (č. 461/2003 Z.z.) neobsahuje zápočet doby studia. Rovněž v Řecku
od roku 2006 není doba studia zahrnuta do tzv. náhradní doby pojištění.
V Rakousku se k této době pro účely posouzení nároku na důchod i na jeho výši přihlíží pouze tehdy, jestliže
jsou za tyto doby dodatečně zaplaceny příspěvky. Pro „zákup“ těchto dob jsou navíc podmínky přísnější pro
osoby starší 40 let – částka příspěvku je zvýšena za riziko vyplývající z věku. Tato částka je každoročně
valorizována a přepočítávána pomocí faktoru stanoveného na základě pojistně matematických principů. Přitom
je ještě stanoven maximální rozsah „náhradních měsíců“ za dobu vzdělávání - střední škola 16 náhradních
měsíců, vyšší škola 24 náhradních měsíců a vysoká škola 48 náhradních měsíců.
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Dopad zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění v kombinaci se zvyšováním
důchodového věku (mld. Kč)

Rok od účinnosti změny
Úspora výdajů

1
-0,8

2
-0,9

3
-0,4

4
0,6

Omezení dopočtené doby u invalidních důchodů
Podle českých předpisů postačí pro nárok na důchod podmíněný dlouhodobě
nepříznivým zdravotním stavem získat relativně krátkou dobu pojištění (u pojištěnce ve věku
do 20 let dokonce méně než rok), avšak dopočtená doba není nijak závislá na délce doby
pojištění získané do vzniku nároku na důchod. I pojištěnci s minimální dobou pojištění
potřebnou vzhledem k jeho věku pro nárok na důchod se dopočtená doba hodnotí od vzniku
nároku na důchod do dosažení důchodového věku plně, a to dokonce i v případě, kdy
pojištěnci vznikne nárok na důchod stejného druhu podle předpisů jiného státu. Nelze přitom
ani vyloučit, že obdoba dopočtené doby podle českých předpisů je pro důchod podle cizích
právních předpisů pojištěnci rovněž zhodnocena.
Navrhuje se proto krátit délku dopočtené doby v případech, kdy pojištěnec nemá dobu
od dosažení 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod plně pokrytu českou dobou
pojištění nebo náhradní dobou pojištění a nepokrytá doba činí více než jeden, dva anebo tři
roky podle věku pojištěnce, ve kterém se stal invalidním. V takovém případě se bude „plná“
dopočtená doba krátit v poměru doby pojištění nebo náhradní doby pojištění získané
v uvedeném období výlučně podle českých předpisů k době, která uplynula od dosažení 18 let
věku do vzniku nároku na invalidní důchod.
Navrhované krácení dopočtené doby se nebude ze sociálních důvodů aplikovat
v případech, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava umožňuje určité přerušení doby pojištění od
18. roku věku, a to v trvání až tří let, lze předpokládat, že dopad uvedeného opatření do výše
invalidních důchodů a do výdajů na ně bude velmi omezený.
Věk pro stanovení délky dopočtené doby u invalidních důchodů
Pro výši procentní výměry invalidního důchodu se jako doba pojištění započítává
i dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení
důchodového věku uvedeného v § 32 zákona o důchodovém pojištění; u žen se přitom bere
v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě. Vzhledem k tomu
je stávající právní úprava výhodnější pro muže.
Navrhuje se sjednotit u mužů a u žen věk, ke kterému se zjišťuje dopočtená doba pro
výši procentní výměry invalidního důchodu na důchodový věk stanovený pro ženy, které
nevychovaly žádné dítě, čímž dojde k odstranění nerovného postavení žen a mužů a
k omezení rozsahu dopočtené doby, tj. doby, která se hodnotí jako doba pojištění, přestože za
ni není placeno pojistné.
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Navrhované opatření se projeví snížením výší nově přiznávaných invalidních důchodů
u mužů narozených mezi roky 1946 – 1955. Naproti tomu, v souvislosti s dalším zvyšováním
důchodového věku, dojde u mužů i žen narozených po roce 1956 k nárůstu výše nově
přiznávaných invalidních důchodů. Toto opatření se projeví sekundárně i u nově
přiznávaných pozůstalostních důchodů odvozených od invalidních důchodů. Výsledný dopad
je v krátkém období neurčitý, přičemž ve středním a dlouhém období povede ke zvýšení nově
přiznávaných invalidních (i pozůstalostních) důchodů o zhruba 3 – 4 %.
Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod
Podle platné právní úpravy činí potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod
při dosažení důchodového věku aspoň 25 roků. Tato délka doby pojištění byla zavedena již
zákonem č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení. Navrhuje se postupně prodlužovat dobu
potřebnou pro nárok na starobní důchod až na 35 let (se započítáváním náhradních dob
pojištění), resp. na 30 let (bez započítání náhradních dob pojištění).
Pokud jde o náhradní doby pojištění, za které nejsou odváděny žádné platby do
základního důchodového pojištění, odůvodňuje jejich značný rozsah (cca čtvrtina všech dob
započitatelných pro účely základního důchodového pojištění) potřebu jejich redukce, a to
nejen pokud jde o stanovení výše procentní výměry důchodu (jak je tomu nyní), ale i pokud
jde o podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod; tato redukce se přitom
nebude týkat náhradních dob pojištění z titulu péče o dítě, péče o závislou (dříve bezmocnou)
osobu a býv. základní vojenské služby.
Možnost vzniku nároku na starobní důchod i při získání doby pojištění kratší než
navrhovaných 35 roků se zachovává, avšak s ohledem na prodloužení potřebné doby pojištění
pro vznik nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku je třeba obdobným
způsobem postupovat i v tomto případě. Navrhuje se proto postupně prodloužit potřebnou
dobu pojištění z 15 let na 20 let. Postupné prodloužení potřebné doby pojištění sice nevede
k okamžitým výrazným efektům, pokud jde o snížení počtu nově přiznávaných důchodů a tím
i výdajů na důchody, ale význam tohoto opatření se projeví v dlouhodobější perspektivě.
Souběh výdělečné činnosti a poloviny starobního důchodu s možností přepočtu důchodu
Navrhované opatření spočívající v zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti po
dosažení důchodového věku spolu s pobíráním poloviny starobního důchodu bez jakéhokoliv
dalšího omezení má primárně za cíl umožnit postupný odchod z trhu práce.
Podle současné právní úpravy má pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod
v podstatě dvě možnosti, a to požádat o výplatu starobního důchodu nebo být výdělečně činný
bez pobírání starobního nebo plného invalidního důchodu a zvyšovat si procentní výměru
starobního důchodu.
Nově se navrhuje další možnost, a to vyplácet polovinu starobního důchodu při
souběžné výdělečné činnosti s tím, že za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti se
zvýší procentní výměra starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu.
Zavedení souběhu poloviny starobního důchodu a ekonomické aktivity umožní
flexibilnější odchod z trhu práce do starobního důchodu. Konkrétní finanční dopady závisí na
míře využití daného institutu. Samotné využití navrhovaného opatření by u jednotlivých
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pojištěnců vedlo ke zvýšení jejich důchodu. V případě významnějšího rozšíření využívání
navrhované úpravy by došlo ke zvýšení celkového náhradového poměru. Z hlediska výdajů
na důchody (relativně v procentech HDP) lze, na základě provedených mikroekonomických
analýz, odhadovat, že by došlo (v dlouhém období) k mírnému zvýšení těchto výdajů a tím
zhoršení salda systému. Celkový dopad by ovšem závisel na tom, v jakém časovém období po
dosažení důchodového věku by bylo této kombinace využíváno, zda by tato kombinace byla
využívána spíše ženami či muži a na řadě dalších faktorů. V krátkém období lze očekávat, že
toto opatření povede k úspoře výdajů a ke zvýšení příjmů základního důchodového pojištění.
Souběh výdělečné činnosti a starobního důchodu v plné výši s možností přepočtu důchodu
Podle současné právní úpravy není pojištěnci ve výši důchodu nijak zohledněno
období výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod při současném
pobírání starobního důchodu.
Nově se navrhuje zohlednit toto období a zavést možnost přepočtu procentní výměry
starobního důchodu, a to nejdříve po uplynutí dvou let takovéto výdělečné činnosti nebo po
jejím skončení. Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti se zvýší procentní
výměra starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu.
Vzhledem k nastaveným podmínkám u této možnosti a relativně nízkému zvýšení
důchodu lze předpokládat, že dopady tohoto opatření do celkových výdajů důchodového
systému a průměrné výše důchodu budou nevýznamné.
Změna vymezení invalidity
Navrhované opatření spočívá ve změně současných dvou typů invalidních důchodů
(plného a částečného) na jeden typ invalidního důchodu, který bude členěn do tří stupňů.
Faktická změna se ovšem bude týkat pouze důchodů částečných invalidních, které by měly
být nově rozděleny na invalidní důchody prvního a druhého stupně, a to v závislosti na míře
poklesu pracovní schopnosti.
Odhaduje se, že do invalidity prvního stupně (tj. pokles pracovní schopnosti nejméně
o 35 % a nejvíce o 49 %) bude zařazeno cca 75 % pojištěnců, kterým jsou nyní přiznávány
částečné invalidní důchody (důsledkem bude nižší nově přiznávaný důchod, než je současný
částečný invalidní), a do invalidity druhého stupně (tj. pokles pracovní schopnosti nejméně o
50 % a nejvíce o 69 %) bude spadat cca 25 % pojištěnců, kteří by byli nyní částečně
invalidními.
Vzhledem k tomu, že výše důchodů osob, které budou před účinností nové právní
úpravy poživateli částečných invalidních důchodů transformovaných na invalidní důchody
pro invaliditu druhého nebo prvního stupně, se nebude měnit (v rámci přechodných
ustanovení se navrhuje „trvalá ochrana“ výše těchto důchodů), budou se změny projevovat
pouze u nově přiznávaných invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně. V důsledku
této úpravy budou po přechodnou dobu existovat vedle sebe dvě skupiny invalidních
důchodců. Podle odhadu by toto období mělo trvat zhruba 15 až 20 let. Podrobněji ke změně
definice invalidity v příloze č. 1 k důvodové zprávě.
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Dopad změn definice invalidity v mld. Kč

Rok
Úspora výdajů

2010
0,4

2011
0,7

2012
1,1

2013
1,5

2014
1,8

2015
2,2

2020
4,1

2025
6,5

2030
9,4

Finanční dopad všech navrhovaných změn se bude projevovat postupně, přičemž
okamžitý efekt těchto změn bude omezený či zanedbatelný; dopady se projeví nejdříve
v systému nestarobních důchodů. Významnější dopad lze očekávat po roce 2017, kdy se
začne projevovat vliv zvyšování důchodového věku.
Finanční zajištění navrhovaných změn bude u hlavního nositele pojištění, tj. u ČSSZ,
vyžadovat celkové správní výdaje ve výši 414 mil. Kč v rozložení do tří let (pro rok 2008
124,6 mil. Kč, pro rok 2009 239,6 mil. Kč a pro rok 2010 49,9 mil. Kč). Z hlediska účelu
největší část ve výši 402 mil. Kč bude vyžadovat finanční krytí v oblasti informačních
technologií (z toho 40 mil. Kč představuje finanční krytí DIGI, 190 mil. Kč představuje
finanční krytí projektů, 160 mil. Kč představuje pronájem mainframe a 12 mil. Kč úprava
SW) a zbylá část představuje zajištění meritorní, organizační a programové přípravy.
Prostředky na zvýšení kapitálových a běžných výdajů ČSSZ v letech 2008 – 2010, spojené
s realizací návrhu, budou zajištěny v rámci kapitoly 313 - MPSV schváleného státního
rozpočtu na rok 2008 a pro léta 2009 a 2010 v rámci schváleného střednědobého výdajového
rámce státního rozpočtu, resp. schváleného výhledu výdajů kapitoly 313-MPSV.
Zvláštní část
K čl. I
K bodům 1 až 5, 11 a 18
Jedná se o legislativně technické úpravy navazující na zrušení plného invalidního a
částečného invalidního důchodu a nahrazení těchto důchodů invalidním důchodem (úpravu
invalidního důchodu obsahují body 38 až 57).
K bodu 6
Zrušuje se účast na důchodovém pojištění z důvodu studia v období od roku 2010 a
tím i doba studia jako náhradní doba pojištění. Tuto dobu bude možné jako dobu účasti na
důchodovém pojištění hodnotit při splnění stanovených podmínek pouze prostřednictvím
institutu „dobrovolného důchodového pojištění“ [§ 6 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém
pojištění]. Hodnocení doby studia, které probíhalo před rokem 2010, jako náhradní doby
pojištění však zůstává zachováno (čl. II bod 2).
K bodům 7, 10 a 13
Jedná se o terminologické změny související se zrušením plného invalidního a
částečného invalidního důchodu; stanoví se, že dosavadní plný invalidní důchod se považuje
za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
K bodu 8
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Změna navazuje na bod 6. Od roku 2010 bude možná dobrovolná účast na
důchodovém pojištění z titulu studia po 18. roce věku probíhajícího po dni účinnosti tohoto
zákona bez jakéhokoli omezení rozsahu takového studia.
K bodu 9
Přijetí tohoto opatření by mělo řešit z hlediska důchodového pojištění situaci manželek
(manželů) některých diplomatů, kterým jejich postavení neumožňuje v době následování
manžela vykonávat v cizině vlastní výdělečnou činnost („protokol“ předpokládá, že partneři
některých diplomatů budou plnit určité společenské povinnosti). Manželky (manželé)
diplomatů pak mají problémy se získáním potřebné doby pojištění pro nárok na starobní,
případně invalidní důchod. Mohou se sice přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém
pojištění i podle platné právní úpravy, ale její délka je omezena (nejvýše 10 let). Pojistné je
přitom možné doplatit nejvýše 1 rok nazpět od podání přihlášky. Tato úprava, pokud jde
o stanovenou maximální délku doby pojištění, však již v současné době pro uvedený okruh
osob nevyhovuje.

K bodu 12
Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na vložení nové věty do
odstavce 3 nejprve zákonem č. 267/2006 Sb. a poté ještě zákonem č. 218/2007 Sb.
K bodu 14
Pro účely vyměřování invalidních důchodů se bude doba studia považovat nadále za
vyloučenou dobu v dosavadním rozsahu, neboť jinak by došlo ke snížení osobního
vyměřovacího základu vlivem doby studia, během něhož zpravidla není konána výdělečná
činnost.
K bodu 15
Při souběhu tzv. vyloučené doby (tj. doby, kdy pojištěnec nemá, resp. nemusí mít
příjem z výdělečné činnosti z objektivních příčin, zpravidla proto, že trvá některá
z náhradních dob pojištění) s příjmy, které se započítávají do vyměřovacího základu jako
prvku ovlivňujícího výpočet procentní výměry, stanoví zákon o důchodovém pojištění
jednoznačně, že přednost má zápočet příjmů. Tuto právní úpravu lze charakterizovat jako
zjednodušující z hlediska administrativy a nepřihlížející k případným negativním efektům pro
některé jednotlivce. Tato charakteristika vynikne zejména při srovnání ženy, která „vyčerpá“
celou náhradní dobu pojištění péče o dítě do čtyř let věku, se ženou, která ještě v průběhu této
čtyřleté doby nastoupí do zaměstnání na kratší pracovní úvazek (právě v zájmu péče o dítě);
druhé z těchto žen se započtou takové nižší příjmy a nedojde k vyloučení doby, v níž
dosahovala těchto nižších příjmů, zatímco první žena bude mít rozhodné období „zkrácené“ o
vyloučenou dobu, čímž nedojde k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. Tento
negativní efekt je výraznější, čím kratší je konkrétní rozhodné období (např. čím dříve se
takové ženy stanou invalidními). Navrhovaná úprava tento problém řeší. Na navrhovanou
úpravu pak navazuje čl. IV body 42 a 47.
K bodu 16
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Doplňuje se, že i výpočtový základ se zaokrouhluje (a to směrem nahoru), což přispěje
k větší srozumitelnosti pro pojištěnce.
K bodu 17
V návaznosti na bod 15 se stanoví, že bude nutno aplikovat ustanovení § 18 odst. 4
věty druhé, jestliže po vyloučení dob podle volby zakotvené v § 16 odst. 8 zůstane
v rozhodném období počet kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce nižší než
pět.
K bodu 19
Je odůvodněné zaokrouhlovat koeficient pro úpravu osobního vyměřovacího základu,
z něhož byl vyměřen dřívější důchod, obdobně jako koeficient všeobecného vyměřovacího
základu pro stanovení ročního vyměřovacího základu.
K bodu 20
Doplňuje se okruh dětí, které se zohledňují v důchodovém pojištění; jde věcně
o stejnou situaci jako je situace předadopční a předpěstounské péče.
K bodu 21
Jedná se o terminologickou úpravu navazující na bod 41.
K bodu 22
Podle platné právní úpravy se za nezaopatřené dítě považuje pro účely důchodového
pojištění dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, mj.
také tehdy, jestliže je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. To platí i v případě, jestliže tento nepříznivý
zdravotní stav odpovídá plné invaliditě a dítěti je přiznán a vyplácen plný invalidní důchod.
Účelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (obdobně jako dosud plného
invalidního důchodu) je přiměřeně zabezpečit pojištěnce pro případ vzniku této sociální
situace. Vzhledem k tomu je odůvodněné, aby dítě – poživatel invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně - nebylo považováno pro účely důchodového pojištění za
nezaopatřené, a to obdobně jako je tomu pro účely státní sociální podpory.
K bodu 23
Do nového vymezení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se kromě časového
faktoru a poznatků lékařské vědy promítá i dopad zdravotního stavu na schopnosti významné
pro práci.
K bodům 24 a 27
Podle platné právní úpravy je podmínkou nároku na starobní důchod při dosažení
důchodového věku získání doby pojištění aspoň 25 roků. Tato délka doby pojištění byla
zavedena již zákonem č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, v době, kdy bylo zcela jiné
sociálně ekonomické prostředí a společenské uspořádání. V současné době dosahuje při
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vzniku nároku na starobní důchod průměrná doba pojištění pro účely stanovení výše procentní
výměry důchodu 40 let (včetně náhradních dob pojištění hodnocených podle současné právní
úpravy v nižším rozsahu, tj. v rozsahu 80 %). Změny, ke kterým došlo od roku 1965, a
zejména předpokládaný další vývoj (především demografický) a možnosti základního
důchodového pojištění odůvodňují prodloužení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na
starobní důchod. Navrhuje se proto postupně prodloužit potřebnou dobu pojištění na 35 let.

Navrhovaná právní úprava prodlužuje potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na
starobní důchod postupně z 25 na 35 let. Podle čl. 29 odst. 1 písm. a) Evropského zákoníku
sociálního zabezpečení musí starobní důchod, nastane-li sociální událost (přežití stanoveného
věku), zajistit chráněnou osobu, která předtím, než nastala sociální událost, splnila
kvalifikační dobu, kterou může být 30 příspěvkových let nebo 30 let zaměstnání nebo 20 let
pobytu. Vzhledem k tomu se navrhuje i alternativní možnost získat nárok na starobní důchod
při dosažení důchodového věku, jestliže doba pojištění (bez náhradních dob) činí aspoň 30 let.
Pokud jde o náhradní doby pojištění, za které nejsou odváděny žádné platby do
základního důchodového pojištění, započítávají se podle platné právní úpravy pro nárok na
starobní důchod plně, tj. ve stejném rozsahu jako doby pojištění. Naopak pro účely stanovení
výše procentní výměry důchodu se většina náhradních dob pojištění započítává ve sníženém
rozsahu (v rozsahu 80 %). Značný rozsah náhradních dob pojištění (cca čtvrtina všech dob
započitatelných pro účely základního důchodového pojištění) odůvodňuje jejich redukci, a to
nejen pokud jde o stanovení výše procentní výměry důchodu (jak je tomu nyní), ale i pokud
jde o podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod; pro účely podmínky
potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod se budou přitom redukovat jen ty
náhradní doby, které se již redukují pro výši důchodu. Navrhuje se (v čl. II bodu 3), aby se
toto opatření, pokud jde o náhradní doby pojištění získané v období před účinností tohoto
zákona, vztahovalo na případy, kdy nárok na důchod vznikne až po roce 2018.
Možnost vzniku nároku na starobní důchod i při získání doby pojištění kratší než
navrhovaných 35 roků se zachovává, avšak s ohledem na prodloužení potřebné doby pojištění
pro vznik nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku je třeba obdobným
způsobem postupovat i v tomto případě. Navrhuje se proto postupně prodloužit potřebnou
dobu pojištění z 15 let na 20 let.
V souvislosti s transformací plného a částečného invalidního důchodu na důchod
starobní (nový § 61a) je odůvodněné umožnit získání nároku na starobní důchod i pojištěnci,
který sice dosáhl věku 65 let, avšak nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na
tento důchod, pokud jinak splňuje podmínky nároku na invalidní důchod.
Opatření týkající se prodloužení potřebné doby pojištění a hodnocení náhradních dob
pojištění pro nárok na starobní důchod je odůvodněné přijmout, i pokud jde o předčasné
starobní důchody.
K bodu 25
V souvislosti se změnami přijatými s účinností od 1. ledna 2004 týkajícími se omezení
možností přiznání předčasného starobního důchodu byla ponechána možnost přiznání dočasně
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kráceného předčasného starobního důchodu pouze pro vymezený okruh zdravotně
postižených pojištěnců s časovým omezením do 31. prosince 2006. Vzhledem k tomu se
navrhuje ustanovení § 30 zákona o důchodovém pojištění jako nadbytečné zrušit.
K bodům 26, 28 a 37
Navrhované změny souvisí se zrušením možnosti přiznání dočasně kráceného
předčasného starobního důchodu.

K bodům 29 až 31 a 83
Střední délka života se postupně zvyšuje. Tato skutečnost, spolu s celkovým
demografickým vývojem projevujícím se stárnutím populace, tj. rostoucím podílem starších
osob na počtu všech obyvatel, ovlivňuje stabilitu financování základního důchodového
pojištění, neboť se snižuje podíl osob platících pojistné k počtu osob pobírajících důchod.
Proto se podle zákona o důchodovém pojištění začal důchodový věk postupně
zvyšovat.
Důchodový věk podle zákona č. 155/1995 Sb. novelizovaný zákonem č. 425/2003 Sb.
žena s počtem dětí
muž
0
1
2
3 nebo 4
zvyšuje se o
2 měsíce
4 měsíce
4 měsíce
4 měsíce
4 měsíce
cekem o
3 roky
6 roků
6 roků
6 roků
6 roků
tj. až na
63
63
62
61
60
v roce
2016
2019
2019
2019
2019
pro narozené v roce
1953
1956
1957
1958
1959

5 a více
4 měsíce
6 roků
59
2019
1960

Důchodový věk bude i po ukončení zvyšování podle současné právní úpravy nadále
nízký, a to i ve srovnání s jinými státy EU. Zachována by zůstala i ve světě ojedinělá
diferenciace důchodového věku žen podle počtu vychovaných dětí, která neodpovídá zásadám
rovnosti mužů a žen v sociálním zabezpečení. Navrhuje se proto pokračovat ve zvyšování
důchodového věku stejným tempem jako dosud, tj. o 2 kalendářní měsíce u mužů a o 4
kalendářní měsíce u žen za každý kalendářní rok až na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy,
které vychovaly jedno dítě, na 64 let pro ženy, které vychovaly dvě děti, na 63 let pro ženy,
které vychovaly tři děti, a na 62 let pro ženy, které vychovaly aspoň čtyři děti. Důchodový
věk tak dosáhne 65 let u mužů a bezdětných žen v roce 2030 pro narozené v roce 1965. Pro
ženy, které vychovaly děti, bude důchodového věku dosaženo o rok později, tj. v roce 2031
(pro ženy narozené v letech 1966 až 1969), s výjimkou žen, které vychovaly čtyři děti, u
nichž bude důchodového věku důchodového věku 62 let dosaženo již v roce 2027 (pro ženy
narozené v roce 1965).
Ženy, které nevychovaly žádné dítě, dosáhnou v roce 2023 důchodového věku 64 let,
tj. stejného důchodového věku jako muži (týká se mužů i bezdětných žen narozených v roce
1959). Pokud by se u těchto žen zvyšoval důchodový věk i nadále o 4 měsíce, předstihl by
důchodový věk žen důchodový věk mužů narozených ve stejném roce. Např. u mužů
narozených v roce 1960 by činil důchodový věk 64 let a 2 měsíce, zatímco u bezdětných žen
narozených ve stejném roce by důchodový věk činil 64 let a 4 měsíce. To je neopodstatněné, a
proto postačí po tomto roce zvyšovat důchodový věk bezdětných žen stejně jako důchodový
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věk mužů (týká se žen narozených v letech 1960 – 1965). Důchodového věku 65 let tak
dosáhnou v roce 2030 muži i bezdětné ženy narozené v roce 1965.
Přehled zvyšování důchodového věku je obsažen v příloze č. 2 k důvodové zprávě
(tabulka č. 5).
Navrhované opatření sice prodlužuje období, po které se bude důchodový věk
zvyšovat, kdy cílovým stavem budou vyšší důchodové věky ve srovnání se současnou právní
úpravou, avšak současně bude znamenat zachování rozdílného zacházení s muži a ženami
v této věci, tj. zachována zůstane (ve světe ojedinělá) diferenciace důchodového věku žen
ještě podle počtu vychovaných dětí.
Pokud rozdílné důchodové věky v členských státech EU i v dalších státech zatím
existují, jsou obecně považovány za dočasné výjimky s tím, že se postupně sjednocují, a to
zásadně směrem k vyššímu důchodovému věku. Pokud jde o vztah právních úprav týkajících
se rozdílného důchodového věku mužů a žen k právním normám EU/ES, týká se této
problematiky zejm. směrnice Rady ze dne 19. prosince 1978 (79/7/EEC), o postupném
zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení (dále
jen „směrnice“), která hovoří o postupném zavádění rovnosti v sociálním zabezpečení. Podle
čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice je umožněno vyloučit z její působnosti výslovně stanovení
důchodového věku pro účely poskytování starobního důchodu. Tato směrnice také v čl. 7
odst. 1 písm. b) umožňuje, aby členské státy EU poskytly výhody v oblasti důchodového
pojištění osobám, které vychovaly děti. Čl. 7 odst. 2 směrnice však přitom v této souvislosti
ukládá členským státům EU periodicky zkoumat otázky vyloučené z působnosti směrnice
z hlediska sociálního vývoje a posuzovat oprávněnost pro udržení daných výjimek.
Zákon o důchodovém pojištění umožňuje přiznat starobní důchod i v případě, že
pojištěnec získá kratší dobu pojištění, jestliže dosáhl věku aspoň 65 let. Možnost přiznat
starobní důchod i při získání kratší doby pojištění, ale až po dosažení vyššího věku, byla
zavedena zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, a to od roku 1957. Již při
zavedení této možnosti byla věková hranice pro nárok na tzv. „poměrný starobní důchod“
stanovena na 65 let, tedy o 5 let vyšší než tehdejší věková hranice pro nárok na starobní
důchod u mužů. Zákon o důchodovém pojištění zavedl od roku 1996 postupné zvyšování
důchodového věku o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za rok. To se však na tuto věkovou
hranici (tj. 65 let) nevztahuje. Rozdíl mezi „obecnou“ věkovou hranicí a věkovou hranicí pro
nárok na starobní důchod při dosažení kratší než „obecné“ doby pojištění se tak postupně
snižuje a po zvýšení důchodového věku na 65 let v případě mužů, bezdětných žen a žen, které
vychovaly jedno dítě, by zanikl úplně. Navrhuje se proto upravovat i dosud pevně stanovenou
věkovou hranici pro nárok na starobní důchod při získání kratší doby pojištění, a to tak, že
bude o pět roků vyšší než „obecný“ důchodový věk pro muže stejného data narození.
Důchodový věk 65 let je podle úmluvy MOP č. 128 přípustný. Pokud jde o věk vyšší,
je přípustný s ohledem na demografická, ekonomická a sociální hlediska, jestliže počet osob
starších 70 let činí nejméně 10 % z počtu obyvatel ve věku od 15 do 69 let. V ČR je nyní cca
15 % osob starších 70 let a v roce 2030 se očekává tento podíl na úrovni cca 26 %, takže
navrhovaná právní úprava není s Úmluvou MOP č. 128 v rozporu.
K bodu 32
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Navrhovaná úprava znamená jednak zpřesnění současného znění tohoto ustanovení se
zřetelem na nové znění § 29, jednak jde o promítnutí změny vymezení invalidity do právní
úpravy.
K bodu 33
Pojištěnec má po vzniku nároku na starobní důchod dvě možnosti, a to buď požádá
o tento důchod a je mu vyplácen (vedle toho může být výdělečně činný, avšak tato výdělečná
činnost nemá vliv na výši již přiznaného a vypláceného důchodu), nebo je výdělečně činný
bez pobírání starobního nebo plného invalidního důchodu a za každých 90 kalendářních dnů
této výdělečné činnosti se mu zvyšuje procentní výměra starobního důchodu o 1,5 %
výpočtového základu (tj. za výdělečnou činnost po vzniku nároku na starobní důchod získá za
každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti stejnou procentní sazbu výpočtového
základu jako za celý rok výdělečné činnosti nebo náhradní doby pojištění před vznikem
nároku na starobní důchod). Při zvýšení procentní výměry „za další práci“ se vychází
z výpočtového základu, z něhož byl vyměřen již dříve přiznaný důchod (pokud tomu tak
bylo). Nově se navrhuje další možnost (bod 36), a to vyplácet polovinu starobního důchodu
(tj. polovinu základní výměry a polovinu procentní výměry) s tím, že za každých
180 kalendářních dnů výdělečné činnosti vykonávané při pobírání poloviny důchodu se zvýší
procentní výměra tohoto důchodu o 1,5 % výpočtového základu, což odpovídá polovině
současného procentního zvýšení za dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní
důchod bez jeho pobírání, které bylo stanoveno pojistně matematicky tak, že odložený objem
finančních prostředků byl rozpočítán na průměrnou očekávanou dobu dožití. Rovněž v tomto
případě se při zvýšení procentní výměry důchodu bude vycházet z výpočtového základu,
z něhož byl vyměřen již dříve přiznaný důchod.
Jde v podstatě o „postupný“ odchod do starobního důchodu, při kterém bude
pojištěnec čerpat jen část důchodu a zároveň bude do systému nadále přispívat placením
pojistného. Tento návrh může napomoci ke zvýšení reálného věku odchodu do „plného“
starobního důchodu a zaměstnávání osob důchodového věku na částečný úvazek.
Vedle rozšíření možnosti zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu
výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod i v případě, kdy bude vedle
této výdělečné činnosti vyplácen starobní důchod v poloviční výši, se navrhuje zavést ještě
další možnost pro přepočet starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po
vzniku nároku na důchod. Navrhované opatření znamená rovněž rozšíření možnosti
postupného odchodu z ekonomické aktivity spočívající v tom, že umožňuje souběh výdělečné
činnosti po dosažení důchodového věku a pobírání starobního důchodu v plné výši s možností
stanovit výši procentní výměry s přihlédnutím k této výdělečné činnosti. Vzhledem k tomu, že
starobní důchod bude přepočten, i když bude pobírán v plné výši, navrhuje se procentní sazba
zvýšení odpovídající 0,1 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné
činnosti. Z důvodu praktického provádění bude náležet zvýšení vždy za čtyři ukončená 90-ti
denní období, tj. za 360 dnů bude náležet 0,4 % výpočtového základu. K zamezení
každoročních žádostí o „přepočet“ důchodu se navrhuje umožnit požádat o zvýšení jen jednou
za dva roky, pokud výdělečná činnost trvá, jinak při skončení výdělečné činnosti. Obdobné
řešení, pokud jde o „interval přepočtu“, obsahovala již dříve platná právní úprava (zákon č.
55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení). Při zvýšení procentní výměry důchodu se bude
vycházet z výdělků, z nichž již byl vyměřen vyplácený důchod – obdobně je tomu i podle
platné právní úpravy v případě přepočtu starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti
vykonávané po vzniku nároku na důchod bez jeho pobírání.
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Dále se doplňuje právní úprava tak, že se výslovně stanoví způsob zvyšování
procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok při získání kratší doby pojištění
a dosažení věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data
narození, za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod bez jeho
pobírání; za každý celý rok této výdělečné činnosti vykonávané do dosažení doby pojištění
pro nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1 se procentní výměra tohoto starobního
důchodu zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu a po dosažení této doby pojištění se zvyšuje
procentní výměra za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 %
výpočtového základu.
K bodu 34
Je třeba upravit stanovení výše procentní výměry starobního důchodu v souvislosti
s umožněním vzniku nároku na tento důchod pojištěnci, který sice dosáhl věku 65 let, avšak
nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod, jestliže jinak splňuje
podmínky nároku na invalidní důchod.
K bodu 35
Navrhuje se odstupňovat procentní sazbu redukce procentní výměry důchodu
s ohledem na délku předčasného odchodu do starobního důchodu. Ve srovnání se současným
stavem se zvyšuje redukce procentní výměry v zásadě od třetího roku předčasného odchodu
do starobního důchodu z 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu. S ohledem na praktické
provádění se procentní sazba snížení mění po ukončení osmi 90-ti denních období.
V souvislosti se zrušením dočasně kráceného předčasného starobního důchodu je třeba
výslovně upravit způsob stanovení výše procentní výměry trvale kráceného předčasného
starobního důchodu, neboť výše procentní výměry trvale kráceného předčasného starobního
důchodu byla upravena odkazem na úpravu dočasně kráceného předčasného starobního
důchodu. Současně je do právní úpravy promítnuta změna vymezení invalidity.
K bodu 36
Podle platné právní úpravy náleží výplata starobního důchodu přiznaného podle § 29
zákona o důchodovém pojištění vedle příjmu z výdělečné činnosti pouze za předpokladu, že
je pracovněprávní vztah, na základě kterého je výdělečná činnost vykonávána, sjednán na
dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, lze-li jej podle zvláštních předpisů na tuto
dobu sjednat.
Tato právní úprava vyvolává nerovné postavení u posuzování nároku na výplatu
starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti mezi důchodci pracujícími různými
formami (pracovněprávním vztahem není např. služební poměr, výkon funkce soudců,
ústavních činitelů, samostatná výdělečná činnost; na dobu nejdéle jednoho roku nelze sjednat
pracovní poměr s čelnými akademickými funkcionáři, členy NKÚ apod.; na dobu určitou
nelze sjednat pracovní poměr se státními zástupci). Tyto komplikované vztahy znamenají
v podstatě výjimky ze zákonem stanoveného obecného pravidla. Kromě toho tento
pracovněprávní prvek působí v oblasti základního důchodového pojištění zcela neorganicky,
protože neřeší žádný z jeho problémů a naopak znamená z administrativního hlediska
komplikace.
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Vzhledem k tomu se navrhuje podmínku pro nárok na výplatu obecného starobního
důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti zrušit. To platí obdobně pro nárok na výplatu
předčasného starobního důchodu v období po dosažení důchodového věku; vzhledem k účelu
předčasného starobního důchodu je odůvodněné ponechat platnou právní úpravu pro souběh
tohoto důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, tj. výplata předčasného starobního důchodu
při souběhu s příjmem z výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění nenáleží v období do
dosažení důchodového věku.
K bodům 38 až 40, 42, 43, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 66, 71 až 73, 76, 77 a 80
Jde o terminologické úpravy vycházející ze změny vymezení invalidity a zavedení
třístupňového invalidního důchodu místo dosavadního plného invalidního důchodu
a částečného invalidního důchodu.
K bodu 41
Pro potřeby nového dávkového modelu se navrhuje vymezení invalidity ve třech
stupních, a to podle míry poklesu pracovní schopnosti. Tento model je výrazem rovnosti
pojištěnců ve vztahu ke zdravotnímu postižení v systému důchodového pojištění a invalidity,
kdy rozhodující skutečností bude zákonem stanovený pokles pracovní schopnosti, ať je
podmíněn jakýmkoliv zdravotním postižením /postiženími. Přitom se v podstatě zachovávají
dosavadní hranice míry poklesu pro uznání jednotlivých stupňů invalidity; dochází pouze
k formálnímu posunu, kdy dosavadní hranice 33% jako kritérium pro uznání částečné
invalidity se posouvá na 35 % a dosavadní hranice 66% jako kritérium pro uznání plné
invalidity se posouvá na 70%. Změna míry poklesu pro uznání plné invalidity z 66 % na míru
poklesu 70 % pro uznání invalidity třetího stupně nebude mít dopad na výsledky posouzení a
tím ani na počty uznávaných invalidit třetího stupně ve srovnání se stávajícími plnými
invaliditami. Navrhované zvýšení procentní míry je de facto pouze administrativně technické
opatření (nikoliv zpřísnění kritérií invalidity, neboť již nyní v praxi není uznávána plná
invalidita pro pokles o 66 %, 67 %, 68 % nebo 69 %, nýbrž je uznávána při poklesu nejméně
o 70 %; v praxi se totiž používají hodnoty poklesu s přesností na 10 %, výjimečně na 5 %,
neboť tyto hodnoty lze medicínsky spolehlivě odůvodnit); přesnější určení míry poklesu
v rozmezí 1 až 4 % není v rámci kvalifikovaného posouzení medicínsky rozlišitelné. Obdobně
změna procentní míry poklesu pracovní schopnosti z 33 % na 35 % jako podmínky pro uznání
invalidity prvního stupně je pouze technickou změnou, reagující na stávající posudkovou
činnost a posuzování částečné invalidity; změna nebude mít žádný dopad na invalidizaci ani
počet přiznávaných důchodů pro invaliditu prvního stupně.
Jde o řešení, které je uplatňováno i v zahraničních pojistných důchodových systémech,
kde neexistují zvláštní druhy invalidních důchodů pro osoby s některým typem zdravotního
postižení. Smyslem návrhu není docílit „ekonomický přínos“. Účelem invalidních důchodů je
cílená a diferencovaná kompenzace podstatného snížení nebo ztráty příjmu z důvodu
definovaného poklesu výdělečné/pracovní schopnosti. Tento princip bude plně respektován
v nové právní úpravě a bude promítnut do jednotného modelu posuzování poklesu pracovní
schopnosti.
Nové vymezení invalidity ve třech stupních povede zároveň k nepřevzetí stávající plné
invalidity, kdy má pojištěnec zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost
za zcela mimořádných podmínek a částečné invalidity pro zdravotní postižení značně ztěžující

106

obecné životní podmínky. V uvedených případech bude posuzování dopadu zdravotního
postižení (nyní uvedeného v příloze č. 3 a 4 vyhlášky č. 284/1995 Sb.) prováděno na základě
posuzování míry poklesu pracovní schopnosti v procentech podle obecných principů
uvedených v zákoně o důchodovém pojištění a jeho prováděcím právním předpisu.
Posudkově medicínská kategorie „pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti“
se nahrazuje kategorií „pokles pracovní schopnosti“, a to z důvodu, že stávající pokles
schopnosti soustavné výdělečné činnosti byl v právní úpravě spojován vždy s výdělky. Není
žádoucí, aby posuzování zdravotního stavu a invalidity, jako odborná lékařská činnost, byla
spojována jakoukoliv formou s otázkami finančními.
Zavedením pojmu pracovní schopnost dojde k návaznosti systému důchodového
pojištění na systém nemocenského pojištění, kdy dočasná pracovní neschopnost v řadě
případů přechází v dlouhodobou pracovní neschopnost ve smyslu invalidity. Věcně
se vymezuje jak pracovní schopnost, tak i pokles pracovní schopnosti, a to vazbou na tělesné,
smyslové a duševní schopnosti a kvalifikační potenciál. Zachovává se povinnost určování
poklesu pracovní schopnosti na základě výsledků funkčních vyšetření.
Jako základ pro způsob posouzení a stanovení procentní míry poklesu pracovní
schopnosti bude využito stávajícího posudkového modelu, vycházejícího z vyhlášky
č. 284/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že nová právní úprava prováděcího
předpisu bude reagovat jak na pokroky lékařské vědy, tak na třístupňový model invalidity.
K bodu 44
U pojištěnce staršího 38 let se zavádí možnost zjišťovat splnění podmínky potřebné
doby pojištění též z období dvaceti roků před vznikem invalidity. Jde o návrh, který vychází
ze zkušeností při praktickém provádění zákona o důchodovém pojištění, a jako alternativní
možnost bude znamenat komplexnější zohlednění ekonomické aktivity před vznikem
invalidity u pojištěnců od střední věkové kategorie, tj. umožní vznik nároku na invalidní
důchod v případě, že byla získána delší doba pojištění (aspoň deset roků) v delším období
(20 roků) přede dnem vzniku invalidity.
K bodu 45
Navrhované zrušení účasti na pojištění z důvodu soustavné přípravy na budoucí
povolání studiem na střední, vyšší odborné a vysoké škole by bez dalších opatření způsobilo
problémy se získáním potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod zejména
v případě vzniku invalidity před 28. rokem věku. Platná právní úprava sice stanoví v pěti
věkových pásmech před dosažením uvedené věkové hranice nižší potřebnou dobu pojištění
(v rozmezí méně než rok až čtyři roky pojištění), ale pro účely splnění této podmínky se za
potřebnou dobu považuje mj. i doba studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole v ČR po
skončení povinné školní docházky do dosažení 18 let věku. Vznikne-li invalidita do 28. roku
věku pojištěnce nebo krátce po 28. roce jeho věku, lze předpokládat, že část z nich nesplní
podmínku potřebné doby pojištění, protože jejich jedinou nebo převažující aktivitou před
vznikem invalidity bude studium, které se nebude dále považovat za dobu účasti na
důchodovém pojištění. Bylo by velmi problematické nepřímo nutit osoby, které se připravují
na budoucí povolání studiem a které z tohoto důvodu zpravidla nejsou výdělečně činné, aby si
zároveň platily pojistné na dobrovolné pojištění pro případ vzniku invalidity před skončením
studia a zahájením výdělečné činnosti.
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Navrhuje se proto považovat pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro
nárok na invalidní důchod za dobu pojištění kromě doby studia na střední, vyšší odborné nebo
vysoké škole v ČR před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní
docházky, též dobu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné
nebo vysoké škole v ČR, nejvýše však v rozsahu prvních šesti let tohoto studia po dosažení
věku 18 let.
Navrhované opatření zabrání tomu, aby z nároku na invalidní důchod byly prakticky
vyloučeny osoby, které z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední,
vyšší odborné a vysoké škole nezískaly potřebnou dobu pojištění (nebo získaly pouze její
část), kterou zákon o důchodovém pojištění stanoví pro nárok na invalidní důchod. Doba
studia v uvedeném rozsahu však bude použita jen k posouzení nároku na invalidní důchod; do
doby pojištění pro stanovení výše procentní výměry se však započítávat nebude.
K bodu 48
V souvislosti se změnou vymezení invalidity je nutné nově upravit i stanovení výše
invalidních důchodů, a to s ohledem na nově navrhované tři stupně invalidity. Zákon
o důchodovém pojištění stanoví základní výměru v pevné částce (od 1. ledna 2008 ve výši
1 700 Kč měsíčně), a to bez ohledu na druh důchodu. Vzhledem k tomu je odůvodněné, aby i
v případě invalidních důchodů náležela základní výměra ve shodné částce jako u všech
ostatních druhů důchodů, a to bez ohledu na stupeň invalidity. Pokud jde o procentní výši
invalidních důchodů, navrhuje se ji odstupňovat v závislosti na procentní míře poklesu
pracovní schopnosti pojištěnce. V případě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce nejméně
o 70 %, tj. při invaliditě třetího stupně, se navrhuje stanovit výši procentní výměry stejně jako
v případě plného invalidního důchodu podle platné právní úpravy. V návaznosti na to a
s ohledem na procentní odstupňování poklesu pracovní schopnosti se navrhuje stanovit
procentní sazbu za každý celý rok pojištění 0,75 % výpočtového základu v případě
invalidního důchodu při druhém stupni invalidity a 0,5 % výpočtového základu v případě
invalidního důchodu při prvním stupni invalidity.
K bodu 49
Důsledkem změny stupně invalidity nebude zánik nároku na dosud vyplácený
invalidní důchod a nový vznik nároku na invalidní důchod pro invaliditu jiného stupně, ale
pouze změna výše procentní výměry dosud vypláceného důchodu, na který nárok dále trvá.
Při stanovení výše procentní výměry invalidního důchodu ode dne změny stupně invalidity se
vychází z dosavadní výše procentní výměry, která se upraví v takovém poměru, který
odpovídá poměru procentních sazeb výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění
nového a dosavadního stupně invalidity (např. při změně stupně invalidity ze druhého na třetí
1,5

se dosavadní částka procentní výměry vynásobí koeficientem 0,75 ).
K bodu 50
Pro výši procentní výměry invalidního důchodu se jako doba pojištění započítává i
dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení
důchodového věku uvedeného v § 32 zákona o důchodovém pojištění; u žen se přitom bere
v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě. Vzhledem
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k nižšímu důchodovému věku žen, které nevychovaly žádné dítě, ve srovnání s důchodovým
věkem mužů (podle platné právní úpravy dojde k faktickému sjednocení až po 31. prosinci
2019) je stávající právní úprava výhodnější pro muže, protože jejich dopočtená doba je ve
srovnání se ženami delší.
Z uvedeného důvodu se sjednocuje věk, ke kterému se zjišťuje dopočtená doba pro
výši procentní výměry invalidního důchodu u mužů a žen. Jednak se tím odstraní nerovné
postavení žen a mužů v této věci, jednak dojde ve srovnání se současným stavem v případě
mužů k omezení délky dopočtené doby, tj. doby, která se hodnotí plně jako doba pojištění,
přestože za ni není placeno pojistné.
K bodu 52
Podle zákona o důchodovém pojištění postačí pro nárok na důchod podmíněný
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem relativně krátká doba pojištění, u pojištěnce ve
věku do 20 let dokonce méně než rok. Podle platné právní úpravy není délka dopočtené doby
nijak závislá na délce doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod a i pojištěnci
s minimální dobou pojištění potřebnou vzhledem k jeho věku pro nárok na důchod se
dopočtená doba hodnotí od vzniku nároku na důchod do dosažení důchodového věku plně.
Nelze přitom ani vyloučit, že obdoba dopočtené doby je pro důchod podle cizích právních
předpisů pojištěnci rovněž zhodnocena.
Navrhuje se proto krátit délku dopočtené doby v případech, kdy pojištěnec nemá dobu
od dosažení 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod plně pokrytu českou dobou
pojištění nebo náhradní dobou pojištění a nepokrytá doba činí více než jeden, dva anebo tři
roky podle věku pojištěnce, ve kterém se stal invalidním. V takovém případě se bude „plná“
dopočtená doba krátit v poměru doby pojištění nebo náhradní doby pojištění získané
v uvedeném období výlučně podle českých předpisů k době, která uplynula od dosažení 18 let
věku do vzniku nároku na invalidní důchod. Tím, že délka dopočtené doby bude závislá na
délce doby pojištění, příp. náhradní doby pojištění, kterou pojištěnec získal v období před
vznikem invalidity, ve kterém reálně mohl být účasten důchodového pojištění, dojde
k posílení principu ekvivalence v důchodovém pojištění. Pojištěnci, který bude mít stanovené
období zcela nebo s výjimkou doby nepřesahující jeden, dva nebo tři roky podle věku
pojištěnce pokryto českou dobou pojištění, včetně náhradní doby pojištění, bude dopočtená
doba zhodnocena v plném rozsahu, na rozdíl od pojištěnce, který nebude mít ve stanovené
době kryt českou dobou pojištění aspoň jeden rok, resp. dva anebo tři roky. Lze
předpokládat, že v nekryté době byl buď důchodově pojištěn podle předpisů jiného státu nebo
nebyl důchodově pojištěn vůbec. Pokud byl pojištěn podle předpisů jiného státu, bude mu
taková doba hodnocena pro nároky vzniklé na základě těchto předpisů, eventuálně na základě
bilaterálních smluv nebo koordinačních nařízení Evropských společenství.
Krácení dopočtené doby se nebude ze sociálních důvodů aplikovat v případech, kdy
invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; v těchto případech se
bude dopočtená doba započítávat vždy v plném rozsahu.
Vzhledem ke zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění je odůvodněné pro
posouzení toho, v jakém rozsahu je období od 18 let věku do vzniku invalidity kryto dobou
pojištění a náhradní dobou pojištění, považovat dobu studia na střední, vyšší odborné a
vysoké škole po dobu prvních šesti let takového studia po dosažení 18 let věku za dobu
pojištění.
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K bodu 54
Invalidní důchod se bude i nadále přiznávat tzv. invalidům z mládí, a to za
dosavadních podmínek. Současně se nově vymezuje tzv. invalidita z mládí, a to jako
invalidita třetího stupně, která vznikla před dosažením 18 let věku pojištěnce.
K bodům 56 a 57
Do úpravy stanovení procentní výměry invalidního důchodu v mimořádných
případech (vznik invalidity před 28. rokem věku nebo získání aspoň 15 roků doby pojištění ke
dni vzniku nároku na invalidní důchod) se promítá zavedení invalidního důchodu pro
invaliditu prvního až třetího stupně; tomu odpovídá navrhovaná výše procentní výměry.
V případě invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se navrhuje procentní výměru
invalidního důchodu stanovit ve stejné výši procentní výměry jako je výše procentní výměry
uvedená v § 42 odst. 2, v případě invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně ve výši
poloviny a v případě invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně ve výši třetiny výše
procentní výměry stanovené podle § 42 odst. 2.
Kromě toho se reaguje na zrušení doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole
jako doby účasti na pojištění. Z tohoto důvodu dochází k omezení doby studia po 18. roce
věku pro účely krytí období mezi 18. rokem věku a vznikem invalidity. Dosud se pro tyto
účely považovala za dobu pojištění celá doba studia na této škole; nyní se navrhuje považovat
za dobu pojištění pro tento účel pouze dobu takového studia v rozsahu prvních šesti let po
dosažení 18 let věku.
K bodu 58
Vzhledem k novému vymezení invalidity a zavedení jednoho invalidního důchodu pro
invaliditu prvního až třetího stupně se zrušují ustanovení upravující částečný invalidní
důchod.
K bodu 61
S ohledem na zavedení třístupňové invalidity dochází k úpravě terminologie, i pokud
jde o podmínku trvání nároku na vdovský/vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od
smrti manžela/manželky. Vzhledem ke stanovené míře procentního poklesu pracovní
schopnosti pojištěnce pro jednotlivé stupně invalidity je odůvodněné, aby dosavadní
podmínka existence plné invalidity byla nahrazena podmínkou existence invalidity třetího
stupně.
K bodům 62 a 63
Podle platné právní úpravy náleží vdovský nebo vdovecký důchod po dobu jednoho
roku od smrti manžela bez dalších podmínek. Po uplynutí této doby musí být pro nárok na
tyto důchody splněny zákonem stanovené podmínky. Jednou z nich je v případě nároku ženy
na vdovský důchod dosažení věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší,
a v případě muže dosažení věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
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Postupné zvyšování důchodového věku zavedené zákonem o důchodovém pojištění od
roku 1996 se na dosavadní pevné věkové hranice, které jsou stanovené rozdílně pro „trvalý“
nárok na vdovský (55 let) a vdovecký (58 let) důchod, nevztahuje. Navrhuje se tento rozdílný
přístup odstranit a stanovit pro muže i ženy místo těchto dvou různých pevných věkových
hranic jednu věkovou hranici pro „trvalý“ nárok na tyto důchody, a to věk o 4 roky nižší než
je věková hranice pro nárok na starobní důchod mužů stejného roku narození. Tento návrh je
v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku a jeho přijetí je předpokladem
úplného sjednocení věkové hranice mužů a žen pro „trvalý“ nárok na vdovecký a vdovský
důchod.
K bodům 64 a 67
Dotčená ustanovení se formulačně upravují vzhledem k tomu, že se již nerozlišují plné
invalidní a částečné invalidní důchody. Navrhovaná úprava v podstatě zachovává současný
stav, pokud jde o fikci, že den úmrtí se považuje za den vzniku plné invalidity.
K bodům 65 a 68
Podle platné právní úpravy se obnova nároku na pozůstalostní důchod považuje za
nový vznik nároku, a proto při opětovném přiznání tohoto důchodu při splnění některé
z podmínek, se kterou zákon o důchodovém pojištění spojuje trvání nároku na pozůstalostní
důchod (např. vdova se stane invalidní pro invaliditu třetího stupně nebo dosáhne
důchodového věku, sirotek, který přerušil studium, začne opět studovat), je jeho výše
zpravidla nižší, než jaká byla ke dni předchozího zániku nároku, neboť k tomuto důchodu
nenáleží dřívější zvýšení důchodu (tj. částky, o které byl pozůstalostní důchod zvyšován od
data původního přiznání do zániku nároku na něj). Navrhuje se proto, aby v těchto případech
(tj. při novém vzniku nároku na pozůstalostní důchod po předchozím zániku nároku na tento
důchod) náležela procentní výměra pozůstalostních důchodů ve výši, v jaké byla vyplácena ke
dni zániku původního nároku na tyto důchody, pokud je ve srovnání s nově stanovenou výší
procentní výměry důchodu vyšší.
K bodu 69
Zpřesňuje se způsob zaokrouhlování tak, že se bude každá (procentní i základní)
výměra důchodu zaokrouhlovat zvlášť.
K bodu 70
Zákonem č. 189/2006 Sb. došlo k prodloužení lhůty, po jejímž uplynutí zaniká nárok
na výplatu důchodu, ze tří na pět let (§ 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění). Stejně se
navrhuje prodloužit lhůtu pro přiznání nebo zvýšení důchodu, zjistí-li se, že důchod byl
přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo
byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží.
Platnou úpravu se navrhuje dále změnit v případech, kdy k zamítnutí žádosti o důchod
nebo k přiznání důchodu v nižší částce, než náleží, dojde v důsledku nesprávného postupu
orgánu sociálního zabezpečení, tj. zejména tehdy, jestliže orgán sociálního zabezpečení
přehlédne okolnost, která již byla obsažena v podkladech v době rozhodování, použije
nesprávných podkladů, dopustí se početní chyby, zamění podkladový materiál, chybně
stanoví věk potřebný pro vznik nároku na důchod, provede snížení důchodu, přestože k němu
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dojít nemělo, nezvýší důchod, přestože ke zvýšení dojít mělo (zejména při hromadném
zvyšování důchodů). Je odůvodněné, aby v těchto případech, ve kterých má orgán sociálního
zabezpečení k dispozici všechny poklady plně a jednoznačně prokazující důchodové nároky
oprávněného, náležel příslušný doplatek důchodu, jako plnění dlouhodobého charakteru, bez
omezení.
K bodu 74
Navrhuje se transformovat invalidní důchod (stávající plný invalidní a částečný
invalidní důchod) na starobní důchod, a to dosažením 65 let věku. Podle platné právní úpravy
se v případě, kdy jsou současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního důchodu,
plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchod, vyplácí jen jeden důchod,
a to vyšší; pojištěnec má možnost volby pouze v případě stejné výše obou důchodů.
Základní důchodové pojištění předpokládá soustavnou výdělečnou činnost pojištěnců
do dosažení určitého věku, a to z důvodu, že nejen zdravotní stav, ale i znalosti, schopnosti a
dovednosti osob do určitého věku jsou na takové úrovni, že většině pojištěnců umožňují
soustavnou výdělečnou činnost, která je zdrojem jejich příjmu. Po dosažení věku 65 let se pak
již nepředpokládá jako hromadný jev soustavná výdělečná činnost ani u „neinvalidních“
pojištěnců. Z hlediska zdravotního stavu, výdělečné schopnosti a schopnosti pracovního
začlenění se po dosažení věku 65 let situace u osob „neinvalidních“ a plně invalidních
zpravidla již vyrovnává, neboť ve vztahu k výdělečné činnosti mají obdobná omezení,
vyplývající jak z věku, tak ze zdravotního stavu. Jediný rozdíl je pak v době vzniku tohoto
stavu (situace); u „invalidních“ osob vznikl tento stav (situace) před splněním podmínek
nároku na starobní důchod. Většina zahraničních důchodových systémů tuto situaci vyřešila,
když na základě zákonné úpravy dochází k „automatické“ transformaci invalidního důchodu
na důchod starobní.
Platná právní úprava vede k tomu, že i osoby starší jsou poživateli plných invalidních
důchodů, a to až do konce svého života. ČR je přitom mj. kritizována za vysoký počet plných
invalidních důchodů, přičemž vysoké počty plných invalidních důchodů nemají s úrovní
posudkově medicínských hledisek při posuzování souvislost.
V důsledku navrhované úpravy, která je v souladu s principy fyziologického stárnutí,
lze očekávat významný pokles ve statistice vykazovaných invalidních důchodů bez vlivu na
sociální jistotu občanů, kteří budou zabezpečeni důchodem starobním (starobní důchod bude
přiznán nejméně ve výši dosud vypláceného plného invalidního důchodu); přitom nebude
dotčeno jejich právo požádat o přiznání starobního důchodu (a stanovení jeho výše) podle
příslušné právní úpravy; rovněž v těchto případech nemůže být starobní důchod nižší než
dosud vyplácený plný invalidní důchod (§ 58 zákona o důchodovém pojištění). S ohledem na
sociální jistoty občanů je odůvodněné stanovit, že pro účely zvyšování důchodů se za datum
přiznání starobního důchodu považuje datum přiznání dosud vypláceného invalidního
důchodu. Dojde rovněž k poklesu prováděných kontrolních lékařských prohlídek a tedy i ke
snížení administrativních nákladů na jejich zabezpečení.
K bodu 75
Výplata důchodů se přizpůsobuje formě výplaty dávek nemocenského pojištění
zavedené v § 110 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Navrhovaná
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úprava se týká pouze nově přiznávaných důchodů (neboli přesněji „nově přiznávaných
prvních důchodů“ daného pojištěnce), protože není důvodné, aby se stejná právní úprava
vztahovala i na pojištěnce, jimž je některý důchod již vyplácen podle dosavadní právní úpravy
v hotovosti bezplatně, a za účinnosti navrhovaného zákona bude přiznáván důchod další
(pozůstalostní k přímému nebo naopak), popř. jiný (např. starobní místo dosavadního
částečného invalidního). Návrhem se preferuje moderní bezhotovostní platební forma výplaty
dávek.
K bodu 78
Jedná se o legislativně-technickou úpravu reagující na nové znění § 41, kdy je nutné
změnit odkaz na příslušný odstavec.
K bodu 79
Vzhledem ke zrušení částečného invalidního důchodu se zrušuje v § 89 odstavec 3;
věcně se však úprava vztahující se dosud k částečnému invalidnímu důchodu, vzniklému od
1. ledna 1996 z důchodu za výsluhu let, zachovává, a to v čl. II bodu 9.
K bodu 81
V návaznosti na změnu § 39 se formulačně upravuje i příslušné zmocňovací
ustanovení.
K bodu 82
V návaznosti na nové ustanovení § 16 odst. 8 se vypouští dosavadní časové omezení,
aby prováděcí předpis mohl upravit některé technické otázky hodnocení příjmů ve vztahu
k vyloučeným dobám.
K čl. II
K bodům 1 a 2
Jedná se o standardní přechodná ustanovení používaná při změnách předpisů
důchodového pojištění.
K bodu 3
Podle nové právní úpravy obsažené v čl. I bodu 24 (§ 29 odst. 5 zákona o důchodovém
pojištění) se získané náhradní doby pojištění, které se redukují pro výši procentní výměry
důchodu, budou redukovat (s výjimkou náhradní doby pojištění z důvodu péče o dítě, o
závislou osobu a z důvodu výkonu býv. základní nebo náhradní vojenské služby) i pro účely
posouzení nároku na důchod. Pokud jde o rozsah, v jakém budou náhradní doby pojištění
započítávány do doby pojištění pro nárok na důchod, tj. v rozsahu 80 %, navrhuje se v zájmu
postupného přechodu na novou právní úpravu započítávat je v tomto rozsahu ode dne
účinnosti nové právní úpravy, pokud budou získány až za účinnosti zákona, a náhradní doby
pojištění získané přede dnem účinnosti zákona započítávat do doby pojištění v případě vzniku
nároku na důchod v období ode dne účinnosti zákona do 31. prosince 2018 do doby pojištění
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podle dosavadních právních předpisů. Teprve až při vzniku nároku na důchod po tomto datu
budou náhradní doby pojištění započítávány do doby pojištění pro vznik nároku na důchod
podle nové právní úpravy bez ohledu na to, kdy byly získány.

K bodu 4
Protože úprava týkající se starobního důchodu podle § 30 zákona o důchodovém
pojištění (tzv. dočasně krácený předčasný starobní důchod) se ruší, stanoví se, že na přiznaný
důchod (popř. zpětně přiznaný důchod) se bude vztahovat dosavadní úprava; to se bude týkat
zejména podmínek pro výplatu tohoto důchodu.
K bodu 5
V zákoně o důchodovém pojištění se v novém ustanovení § 61a (čl. I bod 74) upravuje
přeměna invalidního důchodu na starobní důchod při dosažení věku 65 let. V návaznosti na
tuto úpravu se upravuje tato přeměna též u dosavadních poživatelů plného invalidního nebo
částečného invalidního důchodu (kteří věku 65 let dosáhli před účinností zákona) na starobní
důchod ode dne účinnosti zákona. Principy stanovené v § 61a zákona o důchodovém pojištění
(zachování výše důchodu a fikce dne přiznání důchodu pro účely zvyšování důchodů) se zde
přitom přebírají. Poživatel důchodu bude o přeměně důchodu vyrozuměn písemným
oznámením; na základě § 142 správního řádu může však požádat o vydání rozhodnutí.
K bodu 6
Zachovává se nárok na sirotčí důchod u těch nezaopatřených dětí, které jsou ke dni,
který předchází dni nabytí účinnosti zákona, poživateli plného invalidního důchodu, aby
nedošlo v důsledku nového vymezení nezaopatřenosti dítěte k zániku nároku na sirotčí
důchod.
K bodu 7
U vdovských a vdoveckých důchodů, na které vznikl nárok přede dnem účinnosti
zákona v důsledku dosažení stanoveného věku, se nárok na tento důchod zachovává, i když
podle nové úpravy (která zvýšila tento věk) by již podmínky pro nárok na tento důchod
nebyly splněny. Jde o obvyklou úpravu nároků v těchto případech.
K bodům 8, 10 a 12
V ustanovení se transformují dosavadní plné invalidní důchody a částečné invalidní
důchody na invalidní důchody podle nové úpravy, tj. na invalidní důchody pro invaliditu
třetího stupně (u plných invalidních důchodů) a invalidní důchody pro invaliditu prvního
stupně nebo druhého stupně (u částečných invalidních důchodů). Přitom se zachovává
dosavadní výše důchodu a pro účely zvyšování důchodu i den přiznání důchodu. Dále se
stanoví, za jaký stupeň invalidity se považuje dosavadní částečná a plná invalidita; nový
stupeň invalidity bude vždy platit do první kontrolní lékařské prohlídky prováděné již podle
nových předpisů. Poživatelé dosavadních plných a částečných invalidních důchodů budou o
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přeměně svého důchodu na invalidní důchod pro příslušný stupeň invalidity vyrozuměni
písemným oznámením; na základě § 142 správního řádu mohou požádat o vydání rozhodnutí.

K bodu 9
Do ustanovení se přebírají principy obsažené dosud v § 89 odst. 3 zákona
o důchodovém pojištění; u dosavadních částečných invalidních důchodů, které vznikly ode
dne účinnosti zákona o důchodovém pojištění z důchodů za výsluhu let, se tak zachovává
stávající stav.
K bodu 11
Vzhledem k tomu, že v případě postupu podle některých mezinárodních smluv nelze
stanovit příslušný procentní pokles pracovní schopnosti, stanoví se postup ve vztahu
k dosavadní částečné invaliditě.
K bodu 13
V rámci navrhovaných parametrických změn se mění vymezení invalidity a
v důsledku toho se navrhuje zavést třístupňovou invaliditu a současně zrušit dělení na plné
invalidní a částečné invalidní důchody a zavést invalidní důchod jako jednu invalidní dávku.
Dosavadní plný invalidní důchod se přitom bude považovat za invalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně a dosavadní částečný invalidní důchod se bude považovat za invalidní důchod
pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné
výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně
v ostatních případech.
Dojde-li při první kontrolní lékařské prohlídce osob pobírajících důchody podmíněné
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které byly přiznány přede dnem nabytí
účinnosti zákona, k takovému posouzení zdravotního stavu, který by jen z důvodu změny
stupně invalidity měl za následek změnu výše důchodu (přičemž podle právního stavu
účinného ke dni, který předchází den nabytí účinnosti zákona, by k takovému následku
nedošlo), není sociálně opodstatněné, aby jen z důvodu změny právní úpravy (často při
fakticky nezměněném zdravotním stavu a nezměněné taxaci poklesu schopnosti soustavné
výdělečné činnosti, resp. nově navrhovaného pojmu poklesu pracovní schopnosti) došlo
bezprostředně i ke snížení výše vyplácené dávky, tím spíše, že datum kontrolní lékařské
prohlídky (které je zpravidla odvislé od data zjišťovací nebo předchozí kontrolní lékařské
prohlídky) spadá do různých kalendářních měsíců v roce, zatímco účinnost nové právní
úpravy je stanovena jednotně.
Z tohoto důvodu se navrhuje v případě dosavadních plných invalidních důchodů
pozitivní karenční lhůta, jejíž délka je konstruována jednotně v závislosti pouze na datu
provedené kontrolní lékařské prohlídky, které je stanoveno různě podle odborného posouzení
lékaře při kontrolní lékařské prohlídce předchozí. Datum ukončení „funkce“ tohoto
přechodného ustanovení se nenavrhuje, protože lhůty kontrolních lékařských prohlídek jsou
stanovovány v různých časových intervalech v závislosti na odhadovaném vývoji zdravotního
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stavu konkrétních pojištěnců. Proto se tento postup též navrhuje pouze pro první kontrolní
lékařskou prohlídku, a to u osob pobírajících plné invalidní důchody přiznané za předchozí
právní úpravy konanou již za právní úpravy nové.
Na rozdíl od dosavadních plných invalidních důchodů, které se transformují na
invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně, kdy se procentní sazba za každý celý rok doby
pojištění při stanovení výše důchodu nemění, bude v případě dosavadních částečných
invalidních důchodů tato procentní sazba v případě invalidních důchodů náležejících pro
invaliditu prvního stupně nižší. To znamená, že vzhledem k rozdílné procentní sazbě za každý
celý rok doby pojištění při stanovení výše invalidního důchodu pro invaliditu prvního a
druhého stupně by došlo při změně stupně invalidity ze druhého na první stupeň ke snížení
důchodu, který byl přiznán jako částečný invalidní důchod podle předpisů platných před
účinností navrhovaných změn. Navrhované opatření zajistí v souvislosti s transformací
částečných invalidních důchodů přiznaných podle dosavadních právních předpisů „trvalou
ochranu“ výše procentní výměry těchto důchodů při změně stupně invalidity ze druhého
stupně na první stupeň zjištěné při kontrolní lékařské prohlídce provedené za účinnosti
navrhované právní úpravy. To znamená, že při existenci poklesu pracovní schopnosti
v rozmezí od 35 % do 49 %, což sice odpovídá současné částečné invaliditě, ale podle
navrhované změny půjde o invaliditu prvního stupně, nedojde ke snížení procentní výměry
důchodu. Výše důchodu se tedy nebude měnit při existenci míry poklesu pracovní schopnosti
v dosavadním pásmu platném pro částečnou invaliditu. Účelem „trvalé ochrany“ v těchto
případech je v souladu s ústavním principem právní jistoty zabránit odejmutí již získaných
nároků v důsledku přijetí nové právní úpravy.
K bodu 14
Pokud jde o přechod na novou právní úpravu obsaženou v čl. I bodu 70, navrhuje se,
aby náležel doplatek důchodu v důsledku přiznání neprávem odepřeného důchodu nebo jeho
zvýšení v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení nejvýše tři roky
nazpět od účinnosti navrhované změny právní úpravy, tedy nejvýše za dobu stanovenou
dosavadními předpisy, i když k rozhodnému zjištění dojde již za účinnosti navrhované změny
právní úpravy. Tento postup je odůvodněný z hlediska rovného posuzování důsledků stejné
skutečnosti (doplatek důchodu v důsledku nápravy nesprávného postupu orgánu sociálního
zabezpečení) v období před účinností navrhované změny právní úpravy.
K čl. III
Vzhledem k rozsahu změn se navrhuje vyhlásit ve Sbírce zákonů úplné znění zákona
o důchodovém pojištění.
K čl. IV
K bodu 1
Posiluje se řídící úloha Ministerstva práce a sociálních věcí vůči České správě
sociálního zabezpečení.

116

K bodu 2
Upravuje se kompetence okresních správ sociálního zabezpečení v návaznosti na
čl. XXVI bod 7.
K bodům 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 26, 34, 53, 55 a 56
Jedná se o terminologické úpravy navazující na to, že se již nebude rozlišovat plná
invalidita a částečná invalidita.
K bodům 5 a 10
Reaguje se na úpravu provedenou zákonem č. 267/2006 Sb., která se přizpůsobuje
nové terminologii, pokud jde o invaliditu.
K bodu 6
Jde o terminologickou úpravu navazující na čl. I bod 22.
K bodu 7
Zrušuje se překonaná úprava.
K bodům 11 a 19
Zajišťuje se, aby občan, jehož zdravotní stav byl posuzován pro účely invalidity,
obdržel kopii posudku o posouzení okresní správou sociálního zabezpečení; v posudku budou
zejména skutečnosti uvedené v nově formulovaném ustanovení § 39 zákona o důchodovém
pojištění (srov. č. I bod 41). Vzhledem k tomu, že se bude jednat o citlivé údaje, nenavrhuje
se, aby se tyto údaje o zdravotním stavu (chráněné lékařským tajemstvím) staly součástí
rozhodnutí o invalidním důchodu, kterým občan prokazuje pro řadu jiných účelů (např.
daňové účely), že je poživatelem důchodu.
K bodu 12
Jedná se o formulační upřesnění vymezení působnosti orgánů provádějících
důchodové pojištění vojáků z povolání a osob ve služebním poměru.
K bodům 13, 14, 33, 50 a 51
Ustanovení se terminologicky přizpůsobují zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
K bodu 17
Upřesňuje se součinnost orgánů sociálního zabezpečení s jinými orgány, které pro
plnění svých úkolů plynoucích z předpisů EU nebo mezinárodních smluv potřebují znát
údaje, které vedou orgány sociálního zabezpečení.
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K bodu 21
Kromě terminologické úpravy související s invalidním důchodem se upravuje i výčet
ustanovení o druzích starobního důchodu, který se doplňuje o § 61a zákona o důchodovém
pojištění.
K bodům 22 až 24, 27 až 29 a 32
V souvislosti s tím, že se navrhuje (v čl. I) nepovažovat dobu soustavné přípravy na
budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v ČR za dobu
účasti na důchodovém pojištění, a to ani po dobu prvních šesti let studia po dosažení 18 let
věku, je třeba adekvátně upravit povinnosti škol v oblasti důchodového pojištění. Navrhuje se
proto, aby tyto školy již neplnily povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového
pojištění, které spočívaly ve vedení evidence o studentech pro účely důchodového pojištění.
Ostatní změny jsou navazující legislativně-technické úpravy.
K bodu 25
Vzhledem k přepočtu starobního důchodu i v případě pobírání starobního důchodu
v plné výši (nové ustanovení § 34 odst. 4) a k možnosti přiznat „řádný“ starobní důchod podle
§ 29 zákona o důchodovém pojištění poživateli starobního důchodu transformovaného při
dosažení věku 65 z invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se stanoví povinnost
vést evidenční list důchodového pojištění i za pracující poživatele starobního důchodu.
K bodu 30
I když doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné
nebo vysoké škole v ČR již nebude účastí na důchodovém pojištění, bude tato doba získaná i
po účinnosti navrhovaných opatření nadále ovlivňovat nárok na invalidní důchod, délku
dopočtené doby a posuzování nezaopatřenosti dítěte. Z těchto důvodů se školám ukládá
povinnost vydat na žádost orgánu sociálního zabezpečení nebo přímo pojištěnce potvrzení
o formě a délce doby studia pojištěnce. Pro účely plnění této povinnosti není nezbytně nutné
vedení zvláštní evidence o studentech pro účely důchodového pojištění upravené v zákoně
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, neboť potřebné údaje jsou školy povinny
vést podle školských předpisů v matrice studentů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů).
K bodu 31
Navrhovaná úprava navazuje na změny v podmínkách výplaty starobního důchodu při
výdělečné činnosti podle čl. I bodu 36.
K bodu 35
Nově stanovené povinnosti příjemců dávek důchodového pojištění podmíněných
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatelů o tyto dávky, sledují větší
zainteresovanost těchto osob na zajištění podkladů, které orgány sociálního zabezpečení
obstarávají zejména za účelem objektivizace zdravotního stavu, v rozsahu nezbytném pro
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posouzení a přijetí posudkových závěrů pro účely pojištění, a dále celkové zrychlení
posudkového řízení, které je v současné době někdy komplikováno tím, že posuzující orgán
sociálního zabezpečení ani praktický lékař posuzované osoby se nedozví o všech vyšetřeních
posuzované osoby, které byly provedeny v rámci specializované zdravotní péče odbornými
lékaři. Obsah těchto vyšetření přitom bývá nezanedbatelnou součástí poznatků o aktuálním
zdravotním stavu posuzované osoby.
Pokud jde o zakotvení povinnosti posuzované osoby sdělit orgánu sociálního
zabezpečení údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech, znalostech a předchozích
výdělečných činnostech, jakož i o změnách v těchto skutečnostech, odstraňuje se nedostatek
platné právní úpravy. Podle ní jde sice o posudkově významné skutečnosti pro posudkový
závěr orgánu sociálního zabezpečení, který však nemá účinné nástroje, jak tyto skutečnosti
zjišťovat a ověřovat.
Nově zakotvené povinnosti osob při posuzování jejich zdravotního stavu a poklesu
pracovní schopnosti by neměly tyto osoby nepřiměřeně zatížit, protože budou sdělovat pouze
jim známé údaje a předkládat doklady, které mají samy k dispozici.
K bodu 36
Zrušují se ustanovení upravující zákaz současného zahájení řízení o částečný invalidní
důchod a o plný invalidní důchod a vzájemné zúčtování těchto důchodů, neboť nadále bude
jen jediný invalidní důchod (různé stupně invalidity neznamenají různé druhy invalidního
důchodu, nýbrž mají vliv jen na výši důchodu).
K bodu 37
Řízení o přeměně invalidního důchodu se bude zahajovat vždy z moci úřední;
důvodem pro zahájení tohoto řízení bude objektivní skutečnost, tj. dosažení věku 65 let.
K bodům 38, 43 a 44
Navrhuje se stanovit pro orgány rozhodující o důchodech lhůtu pro přiznání důchodu.
Ve většině případů (tj. zejména u starobních důchodů) je třeba posoudit a zhodnotit
ekonomické, a pro důchodové pojištění relevantní, i neekonomické aktivity pojištěnce za
několik desetiletí. Řízení o přiznání důchodu je náročný proces mnoha na sebe navazujících
úkonů, na kterém se podílí řada pracovišť (sepsání žádosti okresní správou sociálního
zabezpečení, vyžadování doplňujících údajů od zaměstnavatelů, kompletace nárokových
podkladů uložených v ústředí ČSSZ, posouzení nároku včetně případného došetřování nebo
přešetřování rozhodných skutečností, rozhodnutí o nároku včetně aprobace, zařízení
pravidelné lhůtové platby včetně doplatku důchodu a vyhotovení rozhodnutí). Dosavadní
lhůta 60 dní stanovená správním řádem není v praxi reálná a není dodržována (ČSSZ
rozhoduje o přiznání důchodu v průměru ve lhůtě 75 dní). Ve vnitrostátních úpravách
některých členských států EU je doba řízení o přiznání důchodu rovněž delší než je naše
stávající právní úprava, např. v Rakousku nebo Bulharsku je to 6 měsíců, ve Finsku 3 měsíce,
na Slovensku lze 60 denní dobu prodloužit o dalších 60 dnů.
K bodům 39, 52 a 54
Ustanovení navazují na čl. I bod 75.
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K bodu 41
Ustanovení navazuje na čl. I bod 36, v němž se zrušuje jako podmínka výplaty
starobního důchodu při výdělečné činnosti sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou.

K bodům 42 a 47
Ustanovení navazují na čl. I bod 15 a upravují
stanovených dob za vyloučené doby.

postup při žádostech o určení

K bodu 45
Nově se stanoví náležitosti rozhodnutí o invalidním důchodu, což napomůže určitosti
rozhodnutí a jeho přezkoumání soudem. Poživatel důchodu bude tímto rozhodnutím též
prokazovat stupeň invalidity pro účely jiných právních předpisů, neboť např. daňové
zvýhodnění bude závislé na příslušném stupni invalidity.
K bodu 46
Jde o zpřesnění současné právní úpravy.
K bodu 48
Zrušuje se překonaná formulace; od 1. ledna 2007 již zvýšení důchodu pro
bezmocnost jako dávka neexistuje, neboť bylo transformováno do příspěvku na péči
o závislou osobu v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
K bodu 49
Stanoví se, že posudky vydané v souvislosti s posuzováním invalidity se zasílají do
vlastních rukou, neboť obsahují citlivé údaje o zdravotním stavu.
K bodu 57
Upravuje se postup při zúčtování přeplatku, který vznikl v důsledku žádosti o nové
přiznání důchodu nebo o přepočet důchodu podle § 86 odst. 4 a 5, a přeplatku vzniklého
v důsledku aplikace předpisů EU.
K čl. V
K bodu 1
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Řízení o nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod zahájené přede
dnem nabytí účinnosti zákona se dokončí vždy podle dosavadních předpisů; bude-li tento
důchod přiznán, bude ode dne účinnosti zákona transformován podle čl. II bodu 8.
K bodu 2
Není praktické zasílat též kopie těch posudků, které byly vydány před účinností
zákona o které tudíž neobsahují skutečnosti uvedené v nově formulovaném § 39 zákona
o důchodovém pojištění; předchozí posudky také nemohou obsahovat vymezení invalidity ve
třech stupních.
K čl. VI až XXXII a XXXIV až XXXVII
V dalších zákonech se provádějí potřebné terminologické úpravy vyplývající ze
zrušení plného invalidního a částečného invalidního důchodu a zavedení invalidního důchodu
pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Přitom se dosavadní plné invalidní a
částečné invalidní důchody považují za invalidní důchody, plný invalidní důchod se považuje
za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, částečný invalidní důchod se považuje za
invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, plná invalidita se považuje za
invaliditu třetího stupně a částečná invalidita se považuje za invaliditu prvního nebo druhého
stupně. Další úpravy obsažené v těchto článcích jsou legislativně-technické povahy.
K čl. XXVI bodu 1 (novela zákona o zaměstnanosti) se ještě uvádí, že navrhovaná
úprava se nedotkne těch osob, které jsou podle dosavadních předpisů uznány plně invalidními
podle § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění (tj. plná invalidita z důvodu
schopnosti soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek, jde-li o
vyjmenovaná zdravotní postižení), neboť nová úprava sice tento druh invalidity (v rámci
třetího stupně) nevymezuje, avšak v rámci posuzování zdravotního stavu bude zjišťováno, zda
u pojištěnce s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 70 % je zachována schopnost
výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek [srov. čl. I bod 41 - § 39 odst. 4 písm. f)
zákona o důchodovém pojištění], přičemž tato skutečnost bude též náležitostí rozhodnutí
o invalidním důchodu. K čl. XXVI bodu 7 se ještě uvádí, že se rozšiřuje možnost zařazení na
pracovní rehabilitaci též pro osoby, které přestaly být invalidními (vhodnost této rehabilitace
bude posuzována v rámci pracovní rekomandace).
K čl. XXXIII
Bod 192 v čl. XIII (který upravuje lhůtu v § 118 odst. 3 zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení pro orgán sociálního zabezpečení vymáhat přeplatek)
a bod 42 v čl. XXXIII zákona č. 189/2006 Sb. (který prodlužuje lhůtu uvedenou ve větě první
§ 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, za kterou lze zpětně přiznat
výplatu nebo upravit výši důchodu, ze tří let na pět) byly výsledkem politických jednání
a nebyly legislativně doladěny ve vztahu ke lhůtám, které počaly plynout před účinností
zákona. Návrh tento nedostatek odstraňuje.
K čl. XXXVIII
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Účinnost zákona se navrhuje s ohledem na nutnost dostatečně dlouhé legisvakance.
Realizace navrhovaných zásadních změn v důchodovém pojištění je podmíněna adekvátní
přípravou nositelů pojištění (zejména největšího z nich – ČSSZ), a to především po stránce
technickoorganizační. V dostatečném časovém předstihu musí být zajištěny finanční
prostředky, aby změny bylo možné včas provést při respektování právních předpisů týkajících
se zadávání veřejných zakázek i nakládání s finančními prostředky. Nezastupitelnou úlohu
mají v oblasti důchodového pojištění informační technologie a jejich nepřipravenost nebo
selhání by mělo vážné negativní dopady na zabezpečení občanů dávkami důchodového
pojištění. Rozsáhlá změna systému je z hlediska časové náročnosti a objemu finančních
prostředků nejkritičtějším prvkem pro včasnou realizaci legislativních změn a zajištění
kontinuity v rozhodování o důchodových dávkách a jejich výplatách. Programová podpora
důchodového pojištění je zabezpečována v případě ČSSZ jednak vlastními zaměstnanci,
jednak dodavatelsky. Dostatečný časový prostor je nutné rezervovat pro činnosti obou
subjektů, aktivaci dodavatelských kapacit je navíc nutné zabezpečit smluvně i finančně;
příslušný čas přitom vyžaduje zadání veřejné zakázky na změnu programové podpory.
Některá ustanovení, která jsou navázána na účinnost jiných zákonů (zákon č. 187/2006 Sb. a
zákon č. 266/2006 Sb.), nabývají účinnosti současně s účinností těchto jiných zákonů. Je
odůvodněné, aby ustanovení, která bezprostředně nesouvisejí s parametrickými změnami
v základním důchodovém pojištění, ani nejsou vázána na účinnost jiných zákonů, nabyla
účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 11. února 2008

předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v.r.

místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí
RNDr. Petr Nečas v.r.
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě
Analýza finančních dopadů některých navrhovaných parametrických změn
Příloha obsahuje dopady některých navrhovaných parametrických úprav systému
základního důchodového pojištění. Mezi tyto analyzované úpravy patří6):
postupné zvyšování důchodového věku na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy
s jedním dítětem, na 64 let pro ženy s dvěma dětmi, na 63 let pro ženy s třemi dětmi a na
62 let pro ženy s alespoň čtyřmi dětmi
sjednocení věku pro nárok na „trvalý“ vdovský nebo vdovecký důchod a jeho vazba na
důchodový věk,
transformace plného invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let,
zavedení třístupňové invalidity,
zvýšení koeficientu pro krácení předčasného starobního důchodu,
přičemž se pro tuto analýzu předpokládá realizace navrhovaných změn od roku účinnosti
tohoto zákona.
Předpoklady
Analýza navrhovaných úprav vychází z předpokladu o ekonomickém vývoji, jehož
základní parametry jsou popsány v následující tabulce7).

6)
7)

Na konci textu jsou stručně odhadnuty i dopady dalších navrhovaných změn.
Konstrukce makroekonomického scénáře vychází z metodiky použité při práci Výkonného týmu a jeho
stručný popis lze nalézt i v Pojistněmatematické zprávě MPSV z roku 2006.
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Tabulka. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů
2005-2010 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050
Ekonomická úroveň
HDP, s.c.
zák ladní varianta

růst v %

5,0

2,9

2,2

1,5

1,4

návrh změn

růst v %

5,0

2,9

2,5

1,7

1,4

zák ladní varianta

růst v %

5,0

2,8

2,2

1,7

1,6

návrh změn

růst v %

5,0

2,8

2,5

1,9

1,6

Produktivita práce

růst v %

3,2

2,8

2,5

2,3

2,1

Produktivita práce

EU-12 = 100

73,2

80,2

85,3

89,3

HDP per capita

Trh práce
Zaměstnanost
zák ladní varianta

růst v %

0,8

-0,2

-0,3

-0,7

-0,7

návrh změn

růst v %

0,8

-0,1

0,0

-0,4

-0,7

Míra nezaměstnanosti

%

5,3

5,0

5,0

5,0

5,0

Průměrná reálná mzda

růst v %

4,5

2,8

2,5

2,3

2,1

%

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

Ceny
Míra inflace

Projekce dopadů výše uvedených opatření byly zpracovány za předpokladu o
valorizaci vyplácených důchodů8) na úrovni zákonem stanoveného minima (tj. 100 % růstu
cen a 1/3 růstu reálných mezd).
Celkové výdaje a saldo
Z grafu celkových výdajů na důchody (Graf 1) je patrno, že při aplikaci navrhovaných (a
analyzovaných) opatření se celkové výdaje sníží, a to zhruba o 1,2 % HDP na konci
sledovaného období v roce 2050.

8)

U ostatních parametrů v důchodovém vzorci (základní výměra a redukční hranice) se předpokládá vývoj
v souladu s vývojem mezd.
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Tabulka 1.

Výdaje na důchody v % HDP

Očekávaný vývoj celkových výdajů na důchody je výrazně ovlivněn předpokladem o
valorizaci vyplácených důchodů, kdy aplikace navrhovaných opatření vede v cílovém roce k
výdajům na úrovni výrazně pod 11 % HDP. Vyšší valorizace než minimální vede k vyšším
výdajům a ve svém důsledku k nerovnováze příjmů a výdajů již v krátkém a střednědobém
horizontu.
Tabulka 2.

Saldo důchodového systému v % HDP

Naproti tomu kombinace navrhovaných (a analyzovaných) opatření v kombinaci s minimální
valorizací umožní vyrovnat saldo důchodového systému až těsně za rok 2030 (Tabulka 2).
Je zřejmé, že valorizace vyplácených důchodů provedené v letech 2006 a 2007 významně
snížily očekávání na výdajové straně důchodového systému oproti výstupům provedeným
Výkonným týmem v roce 2005. Došlo ke snížení předpokládaných přebytků a zkrácení
období předpokládaných přebytků o 5 let.
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Výdaje na starobní a invalidní důchody
Ve výdajích v těchto subsystémech se, kromě dalšího zvyšování důchodového věku, projeví
navrhovaná „automatická“ změna plného invalidního důchodu na důchod starobní při
dosažení věku 65 let. Toto opatření vede ke skokovému zvýšení výdajů na starobní důchody a
odpovídajícímu snížení výdajů na důchody invalidní.
Tabulka 3.

Výdaje na starobní důchody v % HDP

Tabulka 4.

Výdaje na invalidní důchody v % HDP

Z grafů je patrno, že „přesun výdajů“ by v prvním roce účinnosti zákona činil zhruba 0,3 %
HDP a v čase by se postupně zvyšoval, přičemž v roce 2050 by dosahoval 0,6 % HDP. Tento
růst je dán rostoucím počtem osob s plným invalidním důchodem, které jsou starší 65 let.
Ve výdajích na invalidní důchody se začíná postupně pozitivně projevovat zavedení
třístupňové invalidity.
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Výdaje na pozůstalostní důchody
Výdaje na pozůstalostní důchody jsou ovlivněny sjednocením věku pro „trvalý“ nárok na
vdovský či vdovecký důchod a jeho růstem, který je v souladu s růstem důchodového věku.
Vzhledem k nízkému podílu výdajů na pozůstalostní důchody v % HDP a relativně malé
změně, je úspora plynoucí z tohoto opatření nepatrná, byť se v čase zvětšuje, ale v cílovém
roce projekce (2050) dosahuje pouze 0,06 % HDP.
Tabulka 5.

Výdaje na pozůstalostní důchody v % HDP

Celkový náhradový poměr
Celkový náhradový poměr (jako poměr mezi průměrným starobním důchodem a průměrnou
mzdou) je ovlivněn řadou faktorů, a to jak v nastavení důchodového systému a jeho vývoji
v čase, tak i chováním jednotlivců, přičemž v rámci navrhovaných změn se předpokládá
pouze vliv zvyšování důchodového věku, úprava koeficientu krácení předčasných důchodů a
změna plných invalidních důchodů na starobní při dosažení věku 65 let.
Tabulka 6.

Celkový náhradový poměr v %
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Z grafu je patrno, že změna části plných invalidních důchodů na starobní má určitý, byť
zanedbatelný, negativní vliv na celkový náhradový poměr, a to zhruba 0,1 procentního bodu.
To plyne z faktu, že plné invalidní důchody vyplácené po dosažení věku 65 let jsou v průměru
nižší než důchody starobní, a to včetně předčasných starobních. V celkovém náhradovém
poměru se projeví i vyšší koeficient pro krácení předčasných důchodů, ale pouze nepatrně,
neboť podíl osob, které odcházejí do starobního důchodu o více jak 2 roky dříve před
dosažením důchodového věku je pouze cca 10 %.
Vývoj celkového náhradového poměru je ovlivněn i vývojem důchodového věku (tento fakt
naznačuje určitou problematičnost snahy o jeho stabilizaci). Je vidět, že další zvyšování
důchodového věku vede v krátkém období k dodatečnému poklesu celkového náhradového
poměru (pod úroveň v základní variantě), přičemž následně dojde k jeho zvýšení až nad
úroveň dosahovanou v základní variantě9).
Náhradový poměr v subsystému částečných invalidních důchodů resp. invalidních
důchodů I. a II. stupně
U náhradového poměru v subsystému částečných invalidních důchodů, které se postupně
změní na invalidní důchody pro I. nebo II. stupeň invalidity, dojde k poklesu, který je
zapříčiněn nižší výší invalidních důchodů nově přiznávaných pro invaliditu I. stupně.
Modelové výpočty ukazují, že přechodné období od současného systému částečných
invalidních důchodů k novému systému invalidních důchodů pro I. a II. stupeň invalidity, by
mělo trvat zhruba 20 let, tj. za rok 2030.
V cílovém stavu by potom relativní pokles úrovně vyplácených důchodů v tomto subsystému
ve vztahu k průměrné mzdě měl být zhruba 18 %.
Tabulka 7.

9)

Náhradový poměr u IČ resp. invalidních důchodů I. a II. stupně v %

Podrobnější zdůvodnění příčin tohoto vývoje lze nalézt v analýze parametrické úpravy zvyšování
důchodového věku zpracované Výkonným týmem (tzv. Bezděkovy komise).
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Další navrhované úpravy
Zrušení doby studia na střední a vysoké škole jako náhradní doby pojištění
Vzhledem ke konstrukci navrhované změny lze v subsystému starobních důchodů očekávat
první efekty až za relativně dlouhou dobu někdy těšně před rokem 2050. Naproti tomu první
efekty u důchodů invalidních a pozůstalostní lze očekávat v podstatě okamžitě po zavedení
této změny. Lze odhadnout, že u invalidních důchodů pro invaliditu III. stupně by došlo
k postupnému snížení úrovně u nově přiznávaných důchodů s cílovým stavem zhruba 3 –5 %.
Obdobné snížení lze předpokládat i u důchodů starobních, kde by se dopad u nově
přiznávaných důchodů projevil ve významně kratším období zhruba 6 let, někdy mezi roky
2045 – 2055. U invalidních důchodů pro invaliditu I. nebo II. stupně a důchodů
pozůstalostních lze výše uvedený dopad odhadovat mezi 2 – 3 %.
Omezení dopočtené doby
Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava umožňuje určité přerušení doby pojištění od 18.
roku věku, a to v trvání až 3 let, lze předpokládat, že dopad uvedeného opatření do výše
invalidních důchodů a do výdajů na ně bude velmi omezený.
Věk pro délku dopočtené doby
Navrhované opatření se negativně projeví ve výších nově přiznávaných důchodů u mužů
narozených mezi roky 1946 – 1955. Naproti tomu, v souvislosti s dalším zvyšováním
důchodového věku, dojde u mužů i žen narozených po roce 1956 k nárůstu výše nově
přiznávaných invalidních důchodů. Toto opatření se může projevit sekundárně i u nově
přiznávaných pozůstalostních důchodů odvozených od invalidních důchodů. Výsledný dopad
v krátkém období je nejasný, přičemž v středním a dlouhém období povede ke zvýšení nově
přiznávaných invalidních (i pozůstalostních) důchodů o zhruba 3 – 4 %.
Prodloužení potřebné doby pojištění
Vzhledem k dosahovaným úrovním získané doby pojištění a v souvislosti s navrhovaným
pokračováním ve zvyšování důchodového věku lze dopady tohoto opatření do průměrné
úrovně důchodů odhadovat jako nepatrné.
Souběh výplaty poloviny starobního důchodu a ekonomické aktivity s možností přepočtu
tohoto důchodu
Využití navrhovaného opatření by u jednotlivých pojištěnců vedlo ke zvýšení jejich důchodu.
V případě významnějšího rozšíření využívání navrhované úpravy by došlo ke zvýšení
celkového náhradového poměru (zde se opět ukazuje problematičnost snahy o udržení stabilní
úrovně celkového náhradového poměru pomocí valorizace). Z hlediska výdajů na důchody
(relativně v procentu HDP) lze, na základě provedených mikroekonomických analýz
odhadovat, že by došlo k mírnému zvýšení těchto výdajů a tím zhoršení salda systému.
Celkový dopad by ovšem závisel na tom, v jakém časovém období po dosažení důchodového
věku by bylo této kombinace využíváno, zda by byla využívána spíše ženami či muži a řadě
dalších faktorů.
Souběh výplaty starobního důchodu v plné výši a ekonomické aktivity s možností
přepočtu tohoto důchodu
Vzhledem k navrhovaným podmínkám u tohoto opatření (zvýšení o 0,4 % výpočtového
základu za 360 kalendářních dnů jednou za dva roky nebo při skončení výdělečné činnosti)
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lze očekávat spíše omezené využití. Toto opatření se potom projeví negativně ve výdajích na
starobní důchody s pozitivním dopadem na výši důchodů a celkový náhradový poměr,
nicméně celkový dopad tohoto opatření lze považovat za spíše marginální, a to v obou
uvedených ukazatelích.

130
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Tabulka č. 1

Počet důchodců v období XII. 1996-XII.2007
v měsíci

celkem

starobní
krácený
nekrácený
trvale

krácený
dočasně

poměrný
starobní

invalidní
plný

částečný

vdovský
a
vdovecký

sirotčí

ÚHRNEM

celkem
XII.1996
XII.1997
XII.1998
XII.1999
XII.2000
XII.2001
XII.2002
XII.2003
XII.2004
XII.2005
XII.2006
XII.2007

1 760 331
1 768 248
1 816 181
1 849 739
1 878 555
1 896 495
1 883 314
1 891 577
1 923 728
1 942 079
1 976 693
2 011 281

1 749 528
1 734 757
1 733 679
1 721 213
1 702 846
1 681 223
1 659 163
1 639 500
1 648 673
1 656 890
1 667 628
1 677 398

7 235
23 407
66 153
110 885
156 420
199 528
210 960
225 933
250 683
270 892
295 328
323 263

3 568
10 084
16 349
17 641
19 289
15 744
13 191
26 144
24 372
14 297
13 737
10 620

36 667
34 416
32 458
30 144
28 204
26 277
24 516
22 642
21 187
19 791
18 657
17 584

404 756
394 766
387 888
381 542
377 679
376 456
378 433
380 416
384 203
385 149
385 764
383 913

120 743
134 584
140 675
146 266
150 609
157 831
166 405
173 569
179 173
184 906
194 291
202 773

98 118
95 475
88 902
83 183
77 545
72 998
70 729
67 438
63 374
60 632
57 411
54 195

57 058
57 621
55 139
57 285
55 273
53 961
54 401
55 202
54 020
52 543
50 968
49 415

2 477 673
2 485 110
2 521 243
2 548 159
2 567 865
2 584 018
2 577 798
2 590 844
2 625 685
2 645 100
2 683 784
2 719 161

618 906
610 398
605 988
597 884
588 539
579 347
568 327
559 274
563 112
568 237
572 642
576 665

2 416
8 686
25 603
44 310
61 390
77 806
82 034
87 433
96 641
104 780
115 531
128 069

1 224
3 641
6 462
7 995
8 560
6 938
5 856
11 064
10 216
6 054
6 505
5 397

627
693
761
831
891
957
1 057
1 146
1 251
1 327
1 421
1 487

199 059
194 354
191 517
188 746
187 370
187 258
188 680
190 456
192 961
193 836
194 512
193 744

72 537
77 957
80 408
82 587
84 787
88 696
92 891
96 562
99 197
101 710
106 163
110 009

5 660
6 544
6 525
6 817
6 664
6 709
7 255
7 532
7 535
7 701
7 759
7 635

28 461
28 526
26 517
27 180
26 249
25 409
25 339
25 453
24 773
23 871
22 971
22 140

928 890
930 799
943 781
956 350
964 450
973 120
971 439
978 920
995 686
1 007 516
1 027 504
1 045 146

1 130 622
1 124 359
1 127 691
1 123 329
1 114 307
1 101 876
1 090 836
1 080 226
1 085 561
1 088 653
1 094 986
1 100 733

4 819
14 721
40 550
66 575
95 030
121 722
128 926
138 500
154 042
166 112
179 797
195 194

2 344
6 443
9 887
9 646
10 729
8 806
7 335
15 080
14 156
8 243
7 232
5 223

36 040
33 723
31 697
29 313
27 313
25 320
23 459
21 496
19 936
18 464
17 236
16 097

205 697
200 412
196 371
192 796
190 309
189 198
189 753
189 960
191 242
191 313
191 252
190 169

48 206
56 627
60 267
63 679
65 822
69 135
73 514
77 007
79 976
83 196
88 128
92 764

92 458
88 931
82 377
76 366
70 881
66 289
63 474
59 906
55 839
52 931
49 652
46 560

28 597
29 095
28 622
30 105
29 024
28 552
29 062
29 749
29 247
28 672
27 997
27 275

1 548 783
1 554 311
1 577 462
1 591 809
1 603 415
1 610 898
1 606 359
1 611 924
1 629 999
1 637 584
1 656 280
1 674 015

muži
XII.1996
XII.1997
XII.1998
XII.1999
XII.2000
XII.2001
XII.2002
XII.2003
XII.2004
XII.2005
XII.2006
XII.2007

622 546
622 725
638 053
650 189
658 489
664 091
656 217
657 771
669 969
679 071
694 678
710 131

ženy
XII.1996
XII.1997
XII.1998
XII.1999
XII.2000
XII.2001
XII.2002
XII.2003
XII.2004
XII.2005
XII.2006
XII.2007
Poznámky:

1 137 785
1 145 523
1 178 128
1 199 550
1 220 066
1 232 404
1 227 097
1 233 806
1 253 759
1 263 008
1 282 015
1 301 150

Podle údajů ČSSZ. Nejsou zahrnuty důchody vyplácených do ciziny.
Trvale krácený = předčasný starobní důchod podle § 31 zákona o důchodovém pojištění.
Dočasně krácený = předčasný starobní důchod podle § 30 zákona o důchodovém pojištění.
Nekrácený = starobní důchod při dosažení důchodového věku.
Poměrné starobní = starobní důchody přiznané podle §26 zák.č. 100/88 Sb. a podle §29 písm. b) zák.č. 155/95 Sb (krátká doba pojištění).
U vdovských, vdoveckých a sirotčích jen důchody vyplácené samostatně.

132

Tabulka č. 2
Přehled o důchodech vyplácených za prosinec 2007
starobní
Druh důchodu

celkem

nekrácený

trvale
krácený

dočasně
krácený

poměrný
starobní

invalidní
plný

částečný

vdovský
a
vdovecký

sirotčí

ÚHRNEM

počet důchodců
sólo

sV

celkem

muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem

635
813
1 448
75
487
562
710
1 301
2 011

097
447
544
034
703
737
131
150
281

507
639
1 147
68
460
529
576
1 100
1 677

809
910
719
856
823
679
665
733
398

122
169
291
5
26
32
128
195
323

110
071
181
959
123
082
069
194
263

077
217
040
025
787
948
190
874
327

8
6
7
10
9
9
8
7
7

687
985
699
136
054
255
754
262
853

5 178
4 466
9 644
219
757
976
5 397
5 223
10 620

1 432
5 494
6 926
55
10 603
10 658
1 487
16 097
17 584

185
148
333
8
41
50
193
190
383

094
351
445
650
818
468
744
169
913

9
7
8
10
9
9
9
8
8

094
750
496
875
446
691
174
123
653

109 284
89 392
198 676
725
3 372
4 097
110 009
92 764
202 773

7 635
46 560
54 195
0
0
0
7 635
46 560
54 195

22 140
27 275
49 415
0
0
0
22 140
27 275
49 415

457
800
161
196
238
231
468
889
203

4 668
5 875
5 705
0
0
0
4 668
5 875
5 705

4 254
4 298
4 278
0
0
0
4 254
4 298
4 278

49
47
48
57
58
58
49
47
48

52
58
57
0
0
0
52
58
57

16
17
17
0
0
0
16
17
17

960 682
1 130 519
2 091 201
84 464
543 496
627 960
1 045 146
1 674 015
2 719 161

průměrná výše důchodu
sólo

sV

celkem

muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem

9
7
8
10
9
9
9
8
9

796
952
761
951
746
907
918
625
081

10
8
9
11
9
9
10
8
9

8
6
7
9
8
8
8
6
7

503
652
646
752
668
911
554
944
762

3
4
3
5
7
7
3
6
6

664
080
994
834
876
865
744
580
340

5
4
5
7
7
7
5
4
5

8
7
8
10
9
9
9
8
8

990
484
176
907
671
837
145
194
560

průměrný věk důchodců
sólo

sV

celkem

Poznámky:

muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem

69
66
67
76
74
74
70
69
69

71
67
69
77
75
75
72
70
71

64
60
62
65
61
62
64
60
62

62
58
60
63
60
61
62
58
60

72
76
75
78
82
82
73
80
79

Podle statistických údajů ČSSZ. Nejsou zahrnuty důchody vyplácené do ciziny.
poměrný starobní = starobní důchod za dobu pojištění kratší než 25 let
nekrácený = starobní důchod přiznaný po dosažení důchodového věku
dočasně krácený = předčasný starobní důchod podle § 30 zákona o důchodovém pojištění
trvale krácený = předčasný starobní důchod podle § 31 zákona o důchodovém pojištění
sólo = důchod vyplácen samostatně (bez současně vypláceného pozůstalostního důchodu)
s V = důchod je vyplácen spolu s pozůstalostním důchodem (uveden úhrn výše obou důchodů)
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55
54
55
70
71
71
56
58
57

63
61
62
75
74
74
64
65
65

Tabulka č. 3

VÝDAJE NA DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (ČSSZ)
Důchod
starobní
plný invalidní
částečný invalidní
vdovský
vdovecký
sirotčí
CELKEM
Poznámky:

1999
123 666 158
25 557 253
6 668 879
14 268 364
966 676
1 886 803

2000
130 932 093
26 412 135
7 012 405
14 534 215
1 055 392
1 975 021

2001
140 656 510
27 970 174
7 677 017
15 937 617
1 199 823
2 372 570

2002
150 772 339
30 221 734
8 501 324
17 078 153
1 367 948
2 498 451

2003
156 272 739
31 531 091
9 135 360
17 343 241
1 486 902
2 503 944

2004
163 025 907
32 719 373
9 630 852
17 408 485
1 531 549
2 566 898

2005
175 668 780
35 027 501
10 575 070
18 041 537
1 651 360
2 683 649

v tis. Kč
2006
188 948 637
37 239 155
11 801 829
18 923 882
1 809 958
2 740 414

173 014 133

181 921 261

195 813 711

210 439 949

218 273 277

226 883 064

243 647 897

261 463 875

Podle statistických údajů ČSSZ.

134

Tabulka č. 4

Zvláštní účet důchodového pojištění v jednotlivých letech
rozdíl příjmů z důchodového pojištění a výdajů na důchody a správu
v mil. Kč
Rok

Zvláštní účet

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

4 384
4 384
4 384
4 384
4 384

8 326
14 886
5 576

Rozdíl
příjmů a
výdajů
4 384
-6 516
-12 493
-19 445
-19 658
-18 501
-18 909
-19 912
8 326
6 560
-864

Z toho

Příjmy
důchodového
pojištění

Výdaje
důchodového
pojištění

výdaje
na důchody

133 927
146 333
156 338
161 827
170 457
185 953
198 424
209 624
243 276
258 327
276 913

129 543
152 848
168 831
181 272
190 115
204 454
217 333
229 536
234 950
251 767
277 777

126 797
150 231
166 119
177 849
186 852
201 111
213 648
225 833
230 897
247 390
272 911

správní
výdaje
2 746
2 617
2 711
3 423
3 263
3 343
3 685
3 703
4 053
4 377
4 866

Poznámka: Údaje za všechny kapitoly státního rozpočtu (307-MO, 312-MF, 313-MPSV, 314-MV, 336-MSp)
Zdroj: Státní závěrečné účty
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Tabulka č. 5

Zvyšování důchodového věku
Důchodový
věk
původní

muž
60

0
57

1
56

žena s počtem dětí
2
3
55
54

4
54

5 a více
53

Rok, od kterého vznikne nárok v uvedeném věku
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2002
2009
2016
2023
2030

1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2030

1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2027
2031

1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2027
2031

1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2027
2031

1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2027

1999
2003
2007
2011
2015
2019
2023
2027
2031

1944
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965

1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969

Rok narození, od kterého se zvýšení věku projeví
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1941
1947
1953
1959
1965

1941
1944
1947
1950
1953
1956
1959
1965

1942
1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966

1943
1946
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967

1944
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968

Tabulka č. 6
Statutární věková hranice pro nárok na starobní důchod (nejen) ve státech EU

věková hranice
stát

Belgie

muži

ženy

65

65

stručná vysvětlující
poznámka
zvýšení u žen z 62 let probíhá od roku 1997 do roku
2009, v současnosti je důchodový věk žen cca 63/64 let

Dánsko

65 (67)

65 (67)

ke zvýšení by mělo dojít v letech 2024-2027, mělo by
rovněž docházet k pravidelné reakci na vývoj naděje dožití

Estonsko

63

63

původní věkové hranice (60/55 let) z roku 1994 postupně
upravovány do roku 2016, rok 2004 - ženy 59, muži 63

Řecko

65

60 (65)

nová věková hranice platí pro pojištěnce vstoupivší do
systému od roku 1993, jinak platí pro ženy 60 let

Itálie

57-65 (65) 57-65 (60)

flexibilní věková hranice, pozdější odchod do důchodu
znamená vyšší dávku, rozdíly mezi "old age" a "senior"

Lotyšsko

62

62

od roku 1996 sjednocování (z 60/57 let) do roku 2008/9,
v roce 2004 věk žen 60 let (zvyšování o 6 měsíců ročně)

Litva

62,5

60

cílového stavu z původních 60/55 let dosaženo v
roce 2006, pro rok 2004 platil pro ženy věk 59 let

Maďarsko

62

62

od roku 1997 postupné sjednocování z původních
60/55 let do roku 2002 respektive 2009

Rakousko

65

60 (65)

k růstu věkové hranice 60 let u žen dojde mezi
lety 2024 až 2033 na cílových 65 let

Slovinsko

58,63,65

58,61,63

odvozeno od doby pojištění, delší doba účasti=nižší věk
původní hranice u žen 53/58/60, zvyšování do 2009/23

Slovensko

62

62

od roku 2004 do roku 2007/14 sjednocení a prodloužení
z původních 60/53-57 let

Británie

65

60 (65)

růst věkové hranice u žen mezi lety 2010 a 2020 z 60
let na 65 let

Německo

65 (67)

65 (67)

diskuse o eventuelním prodloužení na 67 let v období
2012-2029 je údajně uzavřena - k prodloužení dojde

Irsko

65

65

zpráva irské aktuárské společnosti o nutnosti růstu na
více než 70 let v roce 2050 byla prozatím odmítnuta

Polsko

65

60

probíhá diskuse o zvýšení věkové hranice pro ženy
na 65 let

Francie

60

60

pro doplňková schémata 65 let, nutnost 40 let pojištění
(povinná doba pojištění může zvyšovat věk "skrytě")

Kypr

65

65

možnost čerpat dávku od 63 let za specifických podmínek

Finsko

65

65

v souvislosti s růstem naděje dožití avizována debata o
postupném růstu věku o dva až tři roky do roku 2050
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Španělsko
Švédsko

65

65

61-67

61-67

pružný věk v důsledku NDC systému, garance
minimálního důchodu od 65 let

Nizozemí

65

65

Portugalsko

65

65

vláda navrhuje růst důchodového věku u státních
zaměstnanců z 60 na 65 let během cca 10 let

Lucembursko

65

65

Malta

61

60

navrženo sjednocení věkových hranic na 61 let v roce
2007

Bulharsko

63

60

cílového stavu bude dosaženo v roce 2009 postupným
zvyšováním o 6 měsíců ročně z původních 60/55 let

Rumunsko

65

60

původní věkové hranice (62/57) zvyšovány od roku 2001
do roku 2014

Island

67

67

nižší věk možný jako výjimka pro námořníky po 25 letech
služby

Norsko

67

67

značná část zaměstnanců může odejít dříve (62 let) s
relativně malým snížením dávky

Švýcarsko

65

64

zvýšení během let 2001 až 2005 pro tzv. basic scheme
u žen z původních 62 let

Lichtenšt.

65

64

nové věkové hranice platí pro ročníky narození 1935
(muži) a 1946 (ženy) a mladší, původně 64/62 let

USA

67

67

Postupné zvyšování důchodového věku do roku 2024
z 65 let (67 let pro narozené 1960 a mladší)

Austrálie

65

65

sjednocení věku žen (60 let) s věkem mužů do roku
2013 (zvyšování o 6 měsíců za dva roky)

Chorvatsko

65

60

zvyšování z původních 60/55 od roku 1999 do roku 2008

Arménie

65

63

zvyšování (62,5/57,5) do roku 2005 respektive 2011 a
sjednocení tzv. employment a social pension

Zdroj: Synthesis report on adequate and sustainable pensions 2006 - (Country summaries),
MISSOC 2007, Comparative Tables (Council of Europe) 2006, MISSCEEC 2002, pro Bulharsko
a Rumunsko - Study on Social Protection Systems in the 13 Aplicant Countries, January 2003
Poznámka: Existence značného množství výjimek a provázaností např. s dobou pojištění.
Údaje o důchodovém věku jsou většinou u zemí kde probíhá zvyšování cílovým stavem.
Výše skutečného / reálného odchodu do důchodu je zpravidla nižší (včetně ČR).
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Tabulka č. 7
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Tabulka č. 8
rok 2004
stát

Česko
Belgie

reálný věk odchodu do průměrný věk
průměrná doba pojištění
důchodu
odchodu z trhu práce včetně náhradních dob
celkem muži ženy
muži
ženy
celkem muži ženy
58
60,2 56,3
61,3
58,9
41,6
44,4
39,6
Nd

64

61,6

59,1

59,6

Nd

42,6

30,5

Dánsko

62,1

62

62,3

62,6

61,6

27,7

35,7

20,3

Estonsko

60,3

61,5

59

Nd

Nd

43,7

45,6

42,9

Řecko

60,4

61,4

58,6

62,2

25,1

27,5

20,8

Itálie

59,7

59,8

59,6

61

32,1

34,9

27,9

Lotyšsko

60,3

61,4

58,3

Nd

Nd

30

30

29

60

61,4

58,4

Nd

Nd

35,8

37,5

34,2

Maďarsko

58,5

59,7

57,3

60,3

60,7

39,1

40,3

37,9

Rakousko

60,4

62,7

58,9

58,3

Nd

Nd

Nd

Slovinsko

63,2

63,7

62,7

Nd

Nd

28

30

24

Slovensko

58,5

61,4

56,8

60,3

57

Nd

Nd

Nd

Británie

62,3

62,7

61,9

62,9

61,4

35

42

26

Německo

Nd

Nd

Nd

61,4

61,1

Nd

Nd

Nd

Irsko

65

Nd

Nd

63,4

62,3

Nd

Nd

Nd

Polsko

57,8

60,5

56,4

60

55,8

34,9

37,3

33,9

Francie

Nd

60,6

60,5

58,5

59,4

Nd

33,2

34

Kypr

62,7

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Finsko

59,1

59

59,2

60,2

60,8

29,6

30,9

28,6

Španělsko

63,7

63,5

64

61,5

62,9

38

40,3

30,4

Švédsko

64,7

64,8

64,7

63,1

62,4

28

30

24

65

65

65

61,1

61,1

Nd

Nd

Nd

64,2

63,7

64,8

61,2

63,1

27,3

31,4

21,8

Nd

60,3

62,4

Nd

Nd

Nd

44,2

39,1

60,8

61,5

60,5

Nd

Nd

26,3

29,1

23,5

Bulharsko

Nd

Nd

Nd

62,1

59,5

Nd

Nd

Nd

Rumunsko

Nd

Nd

Nd

60,4

58,8

Nd

Nd

Nd

Litva

Nizozemí
Portugalsko
Lucembursko
Malta

pouze I. pilíř, pro II. pilíř nejsou data

63,4

rok 2003

60,9

rok 2003

59,4

rok 2003

rok 2003

rok 2003

rok 2003

Zdroj: EC SPC-ISG Report: Theoretical Replacement Rates, Eurostat, data pro rok 2004
Nd - údaj není k dispozici
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