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Pozměňovací a jiné návrhy 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

Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení předložil poslanec Miroslav
Opálka.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku č. 88
z 18. schůze konané dne 15. května 2008 (tisk 435/1)
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
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:
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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.“.“.
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“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 10. června 2008
B. Poslankyně Alena Páralová
K části první (Změna zákona o důchodovém pojištění)
K čl. I
1. V bodu 12 se za slova „větě první“ vkládají slova „a § 19a odst. 2 písm. a)“.
2. Za bod 19 se vkládá nový bod 19a, který zní:
„19a. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
„§ 19a
(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 15 roků náhradní doby
pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. s) nebo § 102a (dále
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základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího
základu vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.
(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba péče o závislou osobu pro
účely stanovení osobního vyměřovacího základu považuje
a) za vyloučenou dobu, a to i když se kryje 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 § 16 odst. 3
větě čtvrté, nebo
b) za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zohledňují pro účely ročního
vyměřovacího základu,
a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; postup podle písmene a) se přitom
týká pouze celého časového úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí.
(3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely odstavce 2 písm. b)
považuje
a)
po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na péči podle zákona
o sociálních službách osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek
za kalendářní rok se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému
za tento kalendářní rok podle § 16 odst. 2 věty první,
b)
před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96 000 Kč vynásobená koeficientem
stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní
rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný
vyměřovací základ za rok 2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý
kalendářní rok, snižuje se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměrně.
Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa.
Částka za kalendářní rok podle věty první se přičítá k úhrnu vyměřovacích základů
pojištěnce za tento kalendářní rok uvedenému v § 16 odst. 2 větě první.“.
K čl. II
3. Za bod 14 se doplňuje bod 15, který zní:
„15. Byl-li starobní nebo invalidní důchod přiznán před 1. červencem 2009 pojištěnci, který
splňuje podmínky uvedené v § 19a odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění účinném od 1. července 2009, přepočte se na žádost tento důchod ke
dni jeho přiznání podle § 19a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
účinném od 1. července 2009, a je-li důchod po tomto přepočtu vyšší, zvýší se od splátky
důchodu splatné v červenci 2009.“.
K části třicáté třetí (Účinnost)
K čl. XXXVIII
4. Na konci čl. XXXVIII se doplňují slova „ , a ustanovení čl. I bodu 19a a čl. II bodu 15,
která nabývají účinnosti dnem 1. července 2009“.

-5K části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
K čl. IV
5a. K pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení výboru pro sociální politiku č. 88
z 15. 5. 2008
Bod 5 se zrušuje.
K vládnímu návrhu zákona
5b. Bod 11 zní:
„11. V § 8 se na začátek odstavce 10 vkládá věta „Okresní správa sociálního zabezpečení
předá nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1
písm. a); náležitosti tohoto posudku stanoví prováděcí právní předpis.“.
5c. Za bod 57 se doplňuje bod 57a, který zní:
„57a. V § 127 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 10 věty první.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
C. Zdeněk Škromach
K části první (Změna zákona o důchodovém pojištění )
K čl. I
1. Bod 24 zní:
„24. V § 29 písmeno a) zní:
„a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen
„důchodový věk“) před rokem 2010,
26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
30 let a dosáhl důchodového věku po roce 2013,“.“.
2. Za bod 24 se vkládá nový bod 24a, který zní:
„24a. V § 29 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno c), které zní:
„c) stanovenou v písmenu a) vykonával za podmínek stanovených právními předpisy
účinnými do 31. prosince 1992 nejméně 15 let zaměstnání v hornictví se stálým
pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech nebo nejméně 10 let zaměstnání v uranových
dolech nebo při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy, a dosáhl věku 55 let.“.“.

-63. Bod 25 zní:
„25. § 30 zní:
„§ 30
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku,
jestliže
a) získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 písm. a),
b) do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí
nejvýše 3 roky.
(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o
přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se
považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní
důchod podle § 29.“.“.
4. Bod 26 zní:
„26. § 31 včetně poznámky pod čarou č. 34b zní:
„§ 31
(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku též,
jestliže
a) získal dobu pojištění stanovenou podle § 29 písm. a),
b) vykonával nejméně po dobu 20 let práce zařazené podle jiných právních předpisů do
kategorie čtvrté34b),
c) do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí
nejvýše 5 let.
(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o
přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se
považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.
(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní
důchod podle § 29 a 30.
_________________
34b
)
§ 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.“.“.
5. Body 27, 28, 29, 30 a 31 se zrušují.
Ostatní body se přečíslují.
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6. Za dosavadní bod 31 se vkládá nový bod 31a, který zní:
„31a. V § 34 odstavec 1 zní:
„(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29,
činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 %
výpočtového základu měsíčně, popřípadě 2 % výpočtového základu měsíčně, pokud
pojištěnec v této době vykonával práce v zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm
pod zemí v hlubinných dolech, v uranových dolech nebo při těžbě, průzkumu a zpracování
uranové rudy za podmínek stanovených právními předpisy účinnými do 31. prosince
1992. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění
v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. p), r) a s) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, které se
započítávají do doby pojištění plně; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle
části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.“.“.
7. Dosavadní bod 32 zní:
„32. V § 34 odst. 2 větě první se za slovo „který“ vkládají slova „splnil podmínky nároku na
starobní důchod podle § 29 písm. a)“ a slova „ani plný invalidní důchod“ se nahrazují slovy
„důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“.“.
8. V dosavadním bodu 33 v § 34 odst. 3 a 4 se slova „odst. 1 nebo 3“ zrušují a v § 34 odst. 5
ve větě první se slova „podle § 29 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 29 písm. b)“ a slova
„podle § 29 odst. 1 nebo 3“ slovy „podle § 29 písm. a)“.
9. Dosavadní bod 34 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
10. Dosavadní bod 35 zní:
„35. § 36 zní:
„§ 36
(1) Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 30, se
stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že tato výše se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za
každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní
důchod, do dosažení důchodového věku; 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, na který vznikl nárok podle § 31, se
stanoví podle § 34 odst. 1 s tím, že se jako doba pojištění započítává i dopočtená doba, kterou
je doba ode dne přiznání starobního důchodu do dosažení důchodového věku uvedeného
v § 32; u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které nevychovaly
žádné dítě.
(3) Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 nebo 2 se
pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával
výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod 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
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výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí
ustanovení § 34 odst. 2 obdobně.“.“.
11. Dosavadní bod 37 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
12. Dosavadní body 62 a 63 se zrušují.
Ostatní body se přečíslují.
13. Dosavadní bod 83 se zrušuje.
K čl. II (Přechodná ustanovení)
14. Bod 7 se zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.
K části šesté (Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti)
K čl. IX
15. Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. V § 5b odst. 1 se za slovy „45 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2005“
spojka „a“ nahrazuje čárkou a slova „od roku 2006 50 % příjmu ze samostatné výdělečné
činnosti“ se nahrazují slovy „50 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2006 a
2007 a 55 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti od roku 2008“.“.
16. Za bod 3 se doplňuje bod 3a, který zní:
„3a. § 15a se zrušuje.“.

D. Poslankyně Anna Čurdová
K části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
K čl. IV
Bod 1 zní:
„1. V § 3a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.“.
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K části první (Změna zákona o důchodovém pojištění)
K čl. I
Body 6, 8 a 14 se zrušují.
Ostatní body se přečíslují.
F. Poslanec Břetislav Petr
K části první (Změna zákona o důchodovém pojištění)
K čl. I
1. V bodě 24 § 29 odstavec 5 zní:
„(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 započítávají pouze
v rozsahu 80 %, s výjimkou
a) náhradních dob pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob
podle předpisů platných před 1. lednem 1996, u nichž se náhradní doby pojištění
započítávají v celém rozsahu,
b) náhradních dob pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. m), u nichž se náhradní
doby pojištění započítávají v rozsahu 60 %.
Počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle věty prvé se přitom zaokrouhluje na celé
dny směrem nahoru.“.
2. Bod 31 zní:
„31. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pojištěnec má nárok na starobní důchod i tehdy, jestliže vykonával za podmínek
stanovených právními předpisy účinnými do 31. prosince 1992 nejméně 15 let zaměstnání
v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech nebo nejméně 10 let
zaměstnání v uranových dolech nebo při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy, a dosáhl
věku 55 let.“.“.
3. Za bod 31 se vkládá nový bod 31a, který zní:
„31a. V § 34 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova „a za každý celý rok doby
zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech nebo
zaměstnání v uranových dolech nebo při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy 2 %
výpočtového základu“ a ve větě druhé se za slovy „před 1. lednem 1996“ doplňují slova
„ , u nichž se náhradní doby pojištění započítávají v celém rozsahu, a s výjimkou
náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. m), u nichž se náhradní doby pojištění započítávají v rozsahu 60 %“.“.
K části čtvrté (Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům)
K čl. VII
4. Za bod 1 vkládají nové body 2 až 6, které znějí:
„2. V § 3 odst. 1 písm. e) se číslo „60“ nahrazuje číslem „65“.
3. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „1900 Kčs“ nahrazují slovy „3000 Kč“.
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5. V § 5 odst. 2 a 3 se slova „1900 Kčs“ nahrazují slovy „3000 Kč“.
6. V § 5 odst. 4 se slova „1500 Kčs“ nahrazují slovy „2500 Kč“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 7.
5. Za nově označený bod 7 se doplňuje bod 8, který zní:
„8. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za pobyt v cizině se pro tyto účely
nepovažuje výkon zaměstnání (§ 3 odst. 2) v členských státech Evropské unie.“.“.

V Praze dne 13. června 2008

Miroslav Opálka, v.r.
zpravodaj výboru pro sociální politiku

