
                                                                                                                                                   V. 
 

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn  

 

* * * * * 
 

HLAVA SEDMÁ  

 

ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ  

 

§ 67  

 

 (1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen 

(dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode 

dne, který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se 

důchody zvyšují.  

  

 (2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky 

důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“).  

  

 (3) Procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují mimo pravidelný termín (dále 

jen „mimořádný termín“), pokud v období pro zjišťování růstu cen stanoveném podle 

odstavce 4 dosáhl růst cen aspoň 5 %. V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují 

od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, 

v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  

  

 (4) Období pro zjišťování růstu cen se stanoví tak, že prvním měsícem tohoto období 

je kalendářní měsíc následující po posledním kalendářním měsíci období pro zjišťování růstu 

cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů, a posledním měsícem 

tohoto období je při zvýšení důchodů  

  

a) v pravidelném termínu srpen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu 

roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,  

  

b) v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  

  

 (5) Jestliže podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna 

v červenci nebo v srpnu, zvýší se důchody pouze v pravidelném termínu s tím, že posledním 

měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.  

  

 (6) Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen 

v posledním měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu 

v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto 

období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl 

pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů 
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v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se však při stanovení růstu cen podle věty 

první použije jen jedna třetina procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen. Výpočet 

růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen 

(životních nákladů) za domácnosti celkem zjištěných Českým statistickým úřadem.  

  

 (7) Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry 

důchodu činila 9 % průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se zaokrouhluje na celé 

desetikoruny nahoru.  

  

 (8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném 

termínu zvýší nejméně o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno platné desetinné 

místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry 

důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného 

starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6 a jedné třetiny 

růstu reálné mzdy zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. Procentní výměry 

vyplácených důchodů se však nezvýší nemusí zvýšit, pokud se v důsledku zvýšení základní 

výměry důchodu podle odstavce 7 zvýší výše průměrného starobního důchodu alespoň o tolik 

procent, kolik činí procento zvýšení stanovené ve větě první.  

  

 (9) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v mimořádném 

termínu zvýší nejméně o tolik procent, kolik činí růst cen podle odstavce 6.  

  

 (10) Zvýšení procentní výměry důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  

  

 (11) Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle údajů České správy sociálního 

zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů, které byly vyplaceny za poslední 

kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce 4, s výjimkou starobních 

důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh s jiným důchodem podle § 59, 

a starobních důchodů podle § 29 odst. 2, popřípadě starobních důchodů podle předpisů 

platných před 1. lednem 2010 přiznávaných za dobu pojištění kratší než 25 roků.  

  

 (12) Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním rokem tohoto 

období je kalendářní rok následující po posledním kalendářním roce období pro zjišťování 

růstu reálné mzdy použitého při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo přihlédnuto k 

růstu reálné mzdy, a posledním rokem tohoto období je kalendářní rok, který o dva roky 

předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvýšení důchodů. Pokud je ve 

stanoveném období podíl pro stanovení růstu reálné mzdy podle odstavce 13 nižší než 1, 

přihlédne se k růstu reálné mzdy až při tom zvýšení důchodů, při kterém je tento podíl vyšší 

než 1.  

  

 (13) Růst reálných mezd se stanoví v procentech po zaokrouhlení na jedno platné 

desetinné místo podle podílu, v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřovacího základu za 

poslední kalendářní rok období pro zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného 

vyměřovacího základu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází prvnímu 

kalendářnímu roku tohoto období, a ve jmenovateli je podíl průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za domácnosti celkem vypočteného z originálních bazických indexů 

spotřebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřadem za poslední kalendářní rok 

tohoto období a uvedeného průměrného ročního indexu za kalendářní rok, který 

bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku tohoto období.  
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 (14) Zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu náleží i 

k důchodům přiznávaným v tom kalendářním roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry 

vyplácených důchodů v mimořádném termínu.  

  

 (15) Zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis; jde-li o zvýšení důchodů v 

pravidelném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 30. září 10. října kalendářního roku, 

který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá pravidelný termín zvýšení 

důchodů, a jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví se zvýšení důchodů do 

50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.  

 

* * * * * 
Zmocňovací ustanovení  

 

§ 107  

 

 (1) Vláda stanoví nařízením   

a) výši základní výměry důchodu stanovenou podle § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, 

§ 53 odst. 1 a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok, 

b) částku zvýšení základní výměry vyplácených důchodů stanovenou podle § 67 odst. 7 

a zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanovenou podle § 67 odst. 8 nebo 

odst. 9, 

a) c) výši všeobecných vyměřovacích základů za jednotlivé kalendářní roky (§ 17 odst. 2) 

před rokem 2010 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího 

základu za rok 1994 (§ 17 odst. 4), a to podle údajů Českého statistického úřadu 

o průměrné měsíční mzdě za tyto jednotlivé kalendářní roky,   

b) d) které nemoci se považují za nemoci z povolání, a seznam těchto nemocí.  

  

 (2) Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem 1993 

vykonávat zaměstnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se důchodový věk 

s přihlédnutím k délce zaměstnání v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích, než jsou 

věkové hranice stanovené podle tohoto zákona, podmínky pro stanovení těchto nižších 

věkových hranic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro jejich stanovení nebudou 

stanoveny výhodněji, než tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. prosinci 1992, 

a dále způsob, jak se toto zaměstnání vykonávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; 

zaměstnavatelé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto pojištěnce, jsou přitom povinni 

výkon tohoto zaměstnání potvrzovat. Vláda dále může stanovit, jakým způsobem se 

přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených ve větě první, kteří splnili podmínky pro 

stanovení těchto nižších věkových hranic.  

 

  

§ 108  

 

 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 a 4 

a § 67 odst. 15.  

  

 (2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou,   

a) výši částek redukčních hranic stanovených podle § 15 pro příslušné období,   

b) výši základní výměry důchodu stanovenou podle § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, 

§ 53 odst. 1 a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok,   

c) b) okruh dob, které se též započítávají do potřebné doby péče o dítě pro splnění podmínky 

aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.11.2013'
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výchovy dítěte pro nárok na starobní důchod, a kdy se tato podmínka považuje rovněž za 

splněnou,   

d) c) 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),   

e) d) co se rozumí výdělečnou činností v cizině a způsob přepočtu příjmů z výdělečné činnosti 

v cizině na českou měnu,   

f) e) postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným 

dobám.  

  

 (3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce 

a sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení 

žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia, podmínky 

odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle 

§ 21 odst. 1 písm. c), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude 

uskutečňovat studium, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, 

způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy.  

  

* * * * * 
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Platné znění některých ustanovení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti 

komunistického režimu a odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011 Sb., 

s vyznačením navrhovaných změn  

 

 

* * * * * 
§ 8 

 

 (1) Vláda je zmocněna, aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích 

komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, v oblasti 

sociální, zdravotní a finanční. 

 

 (2) Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou Vláda zvýší nařízením 

příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 

v oblasti sociální
1)

, a to stejným způsobem a ve stejných termínech, jako se zvyšuje procentní 

výměra důchodů podle zákona upravujícího důchodové pojištění. 

 

__________________ 
1) 

Nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých 

křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

* * * * * 

  



6 

 

Platné znění některých ustanovení zákona 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 v letech 1939 až 1945 a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn  

 

 

* * * * * 
 

§ 2 

 

 (1) Občané uvedení v § 1 mají nárok na příplatek k důchodu (dále jen "příplatek"). Při 

úmrtí obou rodičů za podmínek uvedených v § 1 odst. 3 se nárok na příplatek posuzuje po 

každém rodiči zvlášť. 

 

 (2) Příplatek ke starobnímu důchodu nebo invalidnímu důchodu pro invaliditu třetího 

stupně se stanoví za každý započatý měsíc odbojové činnosti vykázané na dokladech 

uvedených v § 1 odst. 1 ve výši 50 Kč měsíčně, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně. 

 

 (3) Příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se stanoví polovinou částky 

uvedené v odstavci 2, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně. 

 

 (4) Příplatek k důchodu sirotka se stanoví dvěma pětinami částky uvedené v odstavci 

2, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně. 

 

 (5) Výše příplatku k důchodu po osobách, které padly, byly popraveny nebo zemřely 

ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byly 

násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním, činí součet částky odvozené od délky odbojové 

činnosti zemřelé osoby a částky 

a) 3 000 Kč, jde-li o vdovu nebo vdovce, nebo 

b) 2 400 Kč, jde-li o sirotka, pokud sirotek ke dni úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let. 

 

 (6) Celková doba odbojové činnosti se sčítá; přitom se měsícem rozumí 

30 kalendářních dnů. 

 

 (7) V případě souběhu nároků podle odstavců 2 až 5 se vyplácí pouze příplatek jeden, 

a to vyšší, popřípadě nejvyšší; to platí i v případě souběhu dvou nároků sirotka. 

 

 (8) Příplatek není součástí důchodu. Výplata příplatku nenáleží po dobu, po kterou 

nenáleží výplata důchodu uvedeného v § 1, jehož pobírání je podmínkou nároku na příplatek. 

Příplatek se vyplácí spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako 

důchod. Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýší vyhláškou Vláda zvýší nařízením 

příplatek stejným způsobem a ve stejných termínech, jako se zvyšuje procentní výměra 

důchodů podle zákona upravujícího důchodové pojištění
2)

. 

 

____________________________ 
2) 

§ 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. 
 

                                                       *  *  *  *  * 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-357#f2944668
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-357#f2944674
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Platné znění některých ustanovení zákona č. 267/2006 Sb., o změně  zákonů souvisejících 

s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 

 

* * * * * 

 
ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

Čl. IX 

 

        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. a zákona č. 189/2006 Sb., se 

mění takto: 

 

       

                                                       * * * * * 

       

       

      5. V § 107 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmeno b) se zrušuje. 

Zároveň se zrušuje označení písmene a). 

 

 

                                        * * * * * 


