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USNESENÍ č. 88
z 18. schůze konané dne 15. května 2008
k vládnímu návrhu 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 (sněm. tisk
435)
Po odůvodnění místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí P. Nečase, zpravodajské
zprávě posl. M. Opálky a po rozpravě

výbor pro sociální politiku
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby
vyslovila souhlas s vládním návrhem 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 (sněm. tisk 435);
-

přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění:

K čl. I (Zákon o důchodovém pojištění)
1. nový bod 14a
Za bod 14 se vkládá nový bod 14a, který zní:
„14a. V § 16 odst. 5 se slova „a v odstavci 4 větě druhé písm. e), jde-li o doby účasti na
pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r),“ zrušují“.
2. k bodům 26 a 27
a) Bod 26 zní:
„26. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku,
jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo 3 a
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a) dosáhl alespoň věku 60 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo
b) do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává,
chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.“.“.
b) Bod 27 se zrušuje.
Následující body se přečíslují.
3. nové body 31a a 57a
a) Za dosavadní bod 31 se vkládá nový bod 31a, který zní:
„31a. V ustanovení § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výše procentní výměry starobního důchodu pojištěnce, který získal 15 let
náhradní doby pojištění uvedené v § 5 odst. 1 písm. s) a § 102a, činí nejméně částku
stanovenou podle § 42 odst. 2.“.“.
b) Za dosavadní bod 57 se vkládá nový bod 57a, který zní:
„57a. V § 42 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal alespoň 15 let
náhradní doby pojištění uvedené v § 5 odst. 1 písm. s) a § 102a, náleží procentní výměra
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.“.“.
K čl. II (Přechodná ustanovení k zákonu o důchodovém pojištění)
4. Na konci se doplňuje bod 15, který zní:
„15. Starobní důchody pojištěnců uvedených v čl. I bodech 15 a 34 přiznané před 1. lednem
2009 v nižší částce, než by náležela podle tohoto ustanovení, se upraví na žádost částky
náležející podle tohoto zákona s účinností od 1. ledna 2009.“.
K čl. IV (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
5. Bod 45 zní:
„45. V § 86 odstavec 3 zní:
„(3) Orgán rozhodující o invalidním důchodu uvádí v rozhodnutí vždy, o jaký stupeň
invalidity se jedná, a den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně
invalidity. Přílohou tohoto rozhodnutí je posudek okresní správy sociálního zabezpečení
s uvedením procentní míry 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; další náležitosti tohoto posudku stanoví Ministerstvo práce a
sociálních věcí prováděcím právním předpisem.“.“.
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K čl. XXXVIII (Účinnost)
6. V čl. XXXVIII se před slova „čl. IV bodů 1, 7,“ vkládají slova „čl. I bodů 15 a 34, čl. II
bodu 15 a“.

II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Miroslav Opálka, v.r.
zpravodaj výboru

František Laudát, v.r.
ověřovatel výboru

Zdeněk Škromach, v.r.
předseda výboru

3

