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PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá ze změn
provedených zákonem č. 134/1997 Sb., zákonem č. 289/1997 Sb., zákonem č. 224/1999 Sb.,

zákonem č. 18/2000 Sb., zákonem č. 118/2000 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 220/2000 Sb.,
zákonem č. 116/2001 Sb., zákonem č. 188/2001 Sb., zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 198/2002 Sb.,
zákonem č. 263/2002 Sb., zákonem č. 264/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 424/2003 Sb.,
zákonem č. 425/2003 Sb., zákonem č. 85/2004 Sb., zákonem č. 281/2004 Sb., zákonem č. 359/2004 Sb.,
zákonem č. 436/2004 Sb., zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 361/2005 Sb.,
zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 24/2006 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb.,

zákonem č. 264/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., nálezem Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákonem č. 152/2007 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb.,

zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 178/2008 Sb., zákonem č. 305/2008 Sb.,
zákonem č. 306/2008 Sb., zákonem č. 382/2008 Sb., zákonem č. 479/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb.,

zákonem č. 108/2009 Sb., zákonem č. 158/2009 Sb. a zákonem č. 303/2009 Sb.

ZÁKON
o důchodovém pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění
(dále jen „pojištění“) pro případ stáří, invalidity a úmrtí
živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

(2) Organizaci a provádění pojištění, povinnosti
pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a je-
jich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění
(dále jen „pojistné“) upravují zvláštní zákony1).

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které
nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evrop-
ských společenství v oblasti pojištění1a).

§ 2

Účast na pojištění

(1) Účast na pojištění je povinná pro fyzické oso-
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1) Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb.,
zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995
Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
zákona ČNR 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. a zákona č. 160/1995 Sb.

1a) Například Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby
samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (ES) č. 859/2003,
kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na
které se tato ustanovení ještě nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.



by (dále jen „osoby“) uvedené v § 5. Pojištění se mohou
dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.

(2) Pojištěncem se pro účely pojištění rozumí
osoba, která je nebo byla účastna pojištění.

§ 3

Způsobilost osob v právních vztazích pojištění

(1) Způsobilost osoby mít v právních vztazích po-
jištění práva a povinnosti vzniká narozením a zaniká
smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.

(2) Způsobilost osoby vlastními právními úkony
nabývat v právních vztazích pojištění práv a brát na
sebe povinnosti vzniká dosažením zletilosti2), pokud
se dále nestanoví jinak. Způsobilost být účastníkem
řízení o přiznání invalidního důchodu [§ 4 odst. 1
písm. b)] vzniká ukončením povinné školní docházky;
přiznáním tohoto důchodu vzniká způsobilost podle
věty první a trvá až do dosažení zletilosti. O omezení
a zbavení způsobilosti k právním úkonům platí ob-
dobně ustanovení občanského zákoníku.

(3) Osoba, která nemá způsobilost k právním
úkonům podle odstavce 2, musí být zastoupena zákon-
ným zástupcem; kdo je zákonným zástupcem nezleti-
lých, stanoví zvláštní zákon3).

§ 4

Druhy důchodů a jejich výše

(1) Z pojištění se poskytují tyto důchody:

a) starobní,

b) invalidní,

c) vdovský a vdovecký,

d) sirotčí.

(2) Výše důchodu se skládá ze základní výměry
a z procentní výměry. Základní výměra se stanoví pev-
nou částkou a procentní výměra se stanoví procentní
sazbou z výpočtového základu, jde-li o důchody uve-

dené v odstavci 1 písm. a) a b), nebo z procentní vý-
měry důchodu zemřelého, jde-li o důchody uvedené
v odstavci 1 písm. c) a d).

ČÁST DRUHÁ

ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

HLAVA PRVNÍ

OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB

§ 5

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanove-
ných v tomto zákoně účastni

a) zaměstnanci v pracovním poměru,

b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské
služby České republiky, Bezpečnostní informační
služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace,
Celní správy České republiky a Hasičského zá-
chranného sboru České republiky5*), vojáci z po-
volání 5a*) a státní zaměstnanci podle služebního
zákona5b*),

c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou
členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže
mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro druž-
stvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmeno-
vány nebo voleny do funkce vedoucího správního
úřadu nebo do funkce statutárního orgánu práv-
nické osoby zřízené zvláštním zákonem, popří-
padě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo
statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím
nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba
a jmenováním nebo volbou těmto osobám ne-
vznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby,
které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou
funkci mimo pracovní nebo služební poměr, po-
kud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stano-
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2) § 8 odst. 2 občanského zákoníku.
3) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb.

5*) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a*) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b*) 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 pozdějších předpisů.



veném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny
v písmenech g) až i),

e) osoby samostatně výdělečně činné,

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní
činnosti,

g) soudci,

h) členové zastupitelstev územních samosprávných
celků a zastupitelstev městských částí nebo měst-
ských obvodů územně členěných statutárních měst
a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvo-
lením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pra-
covním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném
rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastu-
pitelstva,

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu
Parlamentu,

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, vi-
ceprezident a členové Nejvyššího kontrolního
úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vy-
sílání, předseda Energetického regulačního úřadu,
členové Rady Ústavu pro studium totalitních re-
žimů, členové Rady Českého telekomunikačního
úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra,
Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného
ochránce práv,

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

k) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v za-
řízeních pro výkon pěstounské péče podle zvlášt-
ního právního předpisu5a), nebo kterým je za vý-
kon pěstounské péče vyplácena odměna náležející
pěstounovi ve zvláštních případech podle zvlášt-
ního právního předpisu5b),

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené
do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací de-
tence zařazené do práce,

m) osoby, které se soustavně připravují na budoucí
povolání studiem na střední nebo vyšší odborné
škole (dále jen „střední škola“) nebo vysoké škole

v České republice, a to po dobu prvních šesti let
tohoto studia po dosažení věku 18 let v období
před rokem 2010,

n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči
o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží pod-
pora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvali-
fikaci28), a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po
kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato
doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku ná-
roku na důchod, doba, po kterou podpora v neza-
městnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nená-
ležela před dosažením věku 55 let, se do ní zapo-
čítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se
do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1
písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné čin-
nosti, která podle zvláštního právního předpisu
nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evi-
denci uchazečů o zaměstnání28a), a to i když tato
činnost zakládá účast na pojištění,

o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teore-
tické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost,

p) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených
siláchČeské republiky, pokud nejde o vojáky z po-
volání a vojáky v další službě5),

q) osoby konající civilní službu,

r) osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,

s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která
je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká zá-
vislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné
osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná
závislost5c), pokud spolu žijí v domácnosti5d);
podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blíz-
kou osobu,

t) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu tře-
tího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z českého pojiš-
tění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik
nároku na starobní důchod podle § 32; za poživa-
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5a) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
5b) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.
5) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d) § 115 občanského zákoníku.



tele invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] se pro účely účasti
na pojištění považují též osoby, které nepobírají
tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na
tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle
zvláštních zákonů6),

u) osoby po skončení výdělečné činnosti, která za-
kládala jejich účast na nemocenském pojištění po-
dle zvláštního právního předpisu5e), po dobu
trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si
nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní
neschopnost vznikla v době této výdělečné čin-
nosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního práv-
ního předpisu5e), po dobu karantény nařízené po-
dle zvláštního právního předpisu5f) v době této vý-
dělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle
zvláštního právního předpisu5e), po dobu trvání
podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání
podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v ob-
dobí před porodem,

v) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle
cizích právních předpisů,

w) společníci a jednatelé společnosti s ručením ome-
zeným a komanditisté komanditní společnosti,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají
pro ni práci, za kterou jsou touto společností od-
měňováni,

x) členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgá-
nech družstva mimo pracovněprávní vztah za od-
měnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon
této činnosti není podle stanov družstva považo-
ván za výkon práce pro družstvo.

(2) Za zaměstnance v pracovním poměru [odsta-
vec 1 písm. a)] se pro účely tohoto zákona považuje též
osoba činná v poměru, který má obsah pracovního po-
měru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly
splněny všechny podmínky stanovené pracovněpráv-
ními předpisy pro jeho vznik.

(3) zrušen

(4) zrušen

(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na
osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstna-
vatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto
zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro
účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo
je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela
mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

§ 6

(1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let,
jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na
pojištění se týká doby jejich

a) vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o za-
městnání, pokud jim po dobu této evidence nená-
leží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci,

b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem
na střední nebo vysoké škole v České republice,

c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995,
jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a),
c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je
účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou
let bezprostředně před tímto dnem,

d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na zá-
kladě smlouvy uzavřené s vysílající organizací po-
dle zvláštního právního předpisu6a); za dobu přede
dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná
nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před
tímto dnem,

e) činnosti v České republice ve prospěch zahranič-
ního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5
odst. 5; za dobu přede dnem podání přihlášky je
účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou
let bezprostředně před tímto dnem,

f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu,
zvoleného na území České republiky,

g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého man-
žela, který v cizině působil v diplomatických služ-
bách České republiky.

(2) Pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší
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6) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/
/1993 Sb.
§ 119 až 123 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.

5e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6a) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).



18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění.
Účast na pojištění osob uvedených ve větě první je však
možná v rozsahu nejvýše deseti let; za dobu přede
dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění
možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně
před tímto dnem.

§ 7

Podle tohoto zákona se přiznává invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně též osobám, které nebyly
účastny pojištění, avšak splňují podmínky stanovené
tímto zákonem (§ 42 odst. 1).

HLAVA DRUHÁ

PODMÍNKY ÚČASTI NA POJIŠTĚNÍ

Díl první

Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob
vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost

§ 8

(1) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f)
až l) a v) a odst. 2 jsou účastny pojištění podle tohoto
zákona, pokud jsou účastny nemocenského pojištění
podle zvláštního právního předpisu5e). Podmínka účasti
na nemocenském pojištění se pro účely věty první po-
važuje za splněnou po dobu, po kterou trvá přerušení
nemocenského pojištění7a).

(2) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) jsou
účastny pojištění podle tohoto zákona v těch kalendář-
ních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem zapo-
čitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení po-
jistného z činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x)
aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem
činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného vyměřovacího
základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, který o dva
roky předchází kalendářnímu roku, za který se posu-
zuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17
odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího
základu; rozhodný příjem se zaokrouhluje na celé sto-
koruny směrem nahoru. Byl-li příjem uvedený ve větě
první zúčtován až po ukončení činností uvedených

v § 5 odst. 1 písm. w) a x), považuje se za zúčtovaný
v posledním kalendářním měsíci výkonu těchto čin-
ností.

(3) Účast na pojištění v případě výkonu více práv-
ních vztahů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d), f)
až l), v) až x) se posuzuje samostatně v každém tomto
právním vztahu.

Díl druhý

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných

§ 9

(1) Pojištění jsou účastny osoby samostatně výdě-
lečně činné [§ 5 odst. 1 písm. e)], pokud vykonávají
samostatnou výdělečnou činnost na území České repu-
bliky a splňují dále stanovené podmínky. Za samostat-
nou výdělečnou činnost vykonávanou na území České
republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost
prováděná mimo území České republiky, jestliže je vy-
konávána na základě oprávnění k výkonu takové čin-
nosti vyplývajícího z právních předpisů České repu-
bliky.

(2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro
účely pojištění považuje osoba, která ukončila povin-
nou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a

a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo

b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné
činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů
lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem
této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosa-
žení, zajištění a udržení8).

(3) Výkonem samostatné výdělečné činnosti podle
odstavce 2 písm. a) se rozumí

a) podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba pro-
vozující zemědělskou výrobu evidována podle
zvláštního zákona9),

b) provozování živnosti na základě oprávnění provo-
zovat živnost podle zvláštního zákona10),
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7a) § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.
8) § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.
9) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 10 a 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).



c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti
nebo komplementáře komanditní společnosti vy-
konávaná pro tuto společnost11),

d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na zá-
kladě autorskoprávních vztahů12), s výjimkou čin-
nosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního
předpisu samostatným základem daně z příjmů fy-
zických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně6b),

e) výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě
oprávnění podle zvláštních předpisů13), která není
uvedena v písmenech a) až d), a výkon činnosti
mandatáře konané na základě mandátní smlouvy
uzavřené podle obchodního zákoníku13a); pod-
mínkou zde je, že tyto činnosti jsou konány mimo
vztah zakládající účast na nemocenském pojištění,
a jde-li o činnost mandatáře, též to, že mandátní
smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné
výdělečné činnosti. Za výkon jiné činnosti konané
výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních
předpisů se vždy považuje činnost znalců, tlumoč-
níků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zpro-
středkovatelů kolektivních a hromadných smluv
podle autorského zákona, rozhodce podle zvlášt-
ních právních předpisů a insolvenčního správce,
popřípadě dalšího správce,

f) výkon činností neuvedených v písmenech a) až e)
a vykonávaných vlastním jménem a na vlastní od-
povědnost za účelem dosažení příjmu14); za výkon
těchto činností se však nepovažuje pronájem ne-
movitostí (jejich částí) a movitých věcí15).

(4) Osoba samostatně výdělečně činná je účastna
pojištění jen jednou, i když vykonává několik činností
uvedených v odstavci 3, popřípadě spolupracuje při vý-

konu několika těchto činností nebo současně koná čin-
nosti podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5) Kde se dále hovoří o samostatné výdělečné
činnosti, rozumí se tím též spolupráce při výkonu této
činnosti [odstavec 2 písm. b)].

(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce

a) vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první),

b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo
jí byl přiznán starobní důchod,

c) měla nárok na rodičovský příspěvek15b) nebo na
peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské
z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky
náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která
je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká zá-
vislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné
osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná
závislost)5c), pokud osoba, která je závislá na pé-
či jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s oso-
bou samostatně výdělečně činnou v domácnosti5d),
není-li osobou blízkou,

d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách
České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
nebo

e) byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3
písm. a).

(7) Samostatná výdělečná činnost se považuje za
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalen-
dářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykoná-
vána samostatná výdělečná činnost a současně trvaly
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11) § 76 a násl. a § 93 a násl. obchodního zákoníku.
12) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.,

zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.
6b) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),

zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/
/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994
Sb.

13a) § 566 až 575 obchodního zákoníku.
14) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
15) § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb.

15b) § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.



skutečnosti uvedené v odstavci 6; jestliže samostatná
výdělečná činnost byla vykonávána jen po část kalen-
dářního měsíce, považuje se samostatná výdělečná čin-
nost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, po-
kud po tu část kalendářního měsíce, po kterou byla
vykonávána samostatná výdělečná činnost, tyto skuteč-
nosti současně trvaly. Trváním skutečností podle věty
první se rozumí též trvání jen některých skutečností
uvedených v odstavci 6.

(8) Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající
účast na nemocenském pojištění zaměstnanců a jde-li
o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x), účast na
důchodovém pojištění. Pečuje-li o osobu, která je zá-
vislá na péči jiné osoby [odstavec 6 písm. c)], více osob
současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té osoby
samostatně výdělečně činné, která byla určena písem-
nou dohodou všech osob, které pečují o osobu mladší
10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stup-
ni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá
na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost)
nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV
(úplná závislost)5c), za osobu pečující v největším roz-
sahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná
výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost u té osoby samostatně výdělečně činné, která
podle rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabez-
pečení podle zvláštního právního předpisu15e) pečuje
o osobu, která je závislá na péči jiné osoby, v největším
rozsahu. Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné
činnosti uvedené v odstavci 6 písm. a) a c) až e) musí
osoba samostatně výdělečně činná doložit nejpozději
do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž podala přehled o příjmech a výdajích ze samo-
statné výdělečné činnosti podle zvláštního zákona17) za
kalendářní rok, za který chce být považována za osobu
samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost.

(9) Samostatná výdělečná činnost se považuje za
hlavní samostatnou výdělečnou činnost v období, ve
kterém se podle odstavců 6 až 8 samostatná výdělečná
činnost nepovažuje za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost.

§ 10

(1) Osoba samostatně výdělečně činná je v kalen-
dářním roce účastna pojištění po dobu, po kterou vy-
konávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je v kalen-
dářním roce účastna pojištění po dobu, po kterou vy-
konávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, po-
kud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti
dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky; roz-
hodná částka činí 2,4násobek částky, která se stanoví
jako součin všeobecného vyměřovacího základu (§ 17
odst. 2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází
kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na po-
jištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro
úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Byla-li v kalendářním roce vykonávána hlavní samo-
statná výdělečná činnost i vedlejší samostatná výdělečná
činnost, stanoví se příjem z vedlejší samostatné výdě-
lečné činnosti tak, že se příjem ze samostatné výdělečné
činnosti dosažený v kalendářním roce vydělí počtem
kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce
vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná
částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž
byla podle § 9 odst. 7 aspoň po část měsíce vykonávána
vedlejší samostatná výdělečná činnost. Za výkon samo-
statné výdělečné činnosti a vedlejší samostatné výdě-
lečné činnosti se pro účely stanovení příjmu podle věty
druhé nepovažuje kalendářní měsíc, v němž po celý
měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok
na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v ma-
teřství jako osoba samostatně výdělečně činná; za ob-
dobí nároku na výplatu nemocenského se přitom pova-
žuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné
pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemo-
censké osobám samostatně výdělečně činným nevy-
plácí. Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se
pro účely tohoto zákona považuje daňový základ oso-
by samostatně výdělečně činné určený podle zákona
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti17b). Rozhodná částka se
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

(3) Rozhodná částka se sníží o jednu dvanáctinu
za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc ne-
byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost,
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15e) § 6 odst. 4 písm. a) bod 13 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
17) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17b) § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.



a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc
osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na výplatu
nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako
osoba samostatně výdělečně činná; za období nároku
na výplatu nemocenského se přitom považuje též ob-
dobí prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti (karantény), za které se nemocenské oso-
bám samostatně výdělečně činným nevyplácí. Dvanác-
tina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé ko-
runy směrem nahoru.

(4) Osoba samostatně výdělečně činná, která vy-
konávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a ne-
splňuje podmínky účasti na pojištění podle odstavců 2
a 3, je v kalendářním roce účastna pojištění, jestliže se
přihlásila k účasti na pojištění za tento rok; lhůty pro
podání přihlášky k účasti na pojištění stanoví zvláštní
zákony1). Ustanovení věty první platí obdobně i pro
část kalendářního roku, v němž účast na pojištění
vznikla nebo zanikla podle odstavce 5 nebo 6 anebo
v němž vedlejší samostatná výdělečná činnost nebyla
vykonávána po celý rok.

(5) Účast osoby samostatně výdělečně činné na
pojištění vzniká dnem 1. ledna kalendářního roku, ve
kterém byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 1
až 3 nebo za který se přihlásila k účasti na pojištění
podle odstavce 4, anebo prvním dnem kalendářního
měsíce, v jehož průběhu se z vedlejší samostatné vý-
dělečné činnosti, která nezakládá účast na pojištění,
stala hlavní samostatná výdělečná činnost, nejdříve však
dnem, v němž začala vykonávat (znovu vykonávat)
samostatnou výdělečnou činnost; účast na pojištění ne-
může přitom vzniknout přede dnem, od kterého je
oprávněna samostatnou výdělečnou činnost vykonávat.

(6) Účast osoby samostatně výdělečně činné na
pojištění zaniká dnem 31. prosince kalendářního roku,
ve kterém byly splněny podmínky uvedené v odstavcích
1 až 3 nebo za který se přihlásila k účasti na pojištění
podle odstavce 4, anebo posledním dnem kalendářního
měsíce, v jehož průběhu se z hlavní samostatné výdě-
lečné činnosti stala vedlejší samostatná výdělečná čin-
nost, která nezakládá účast na pojištění. Účast na pojiš-
tění osoby samostatně výdělečně činné však zaniká nej-
později dnem,

a) kterým osoba samostatně výdělečně činná ukon-
čila samostatnou výdělečnou činnost. Za ukončení

samostatné výdělečné činnosti se považuje vždy
přerušení této činnosti, a to ode dne přerušení této
činnosti, pokud po měsíci, v němž došlo k tomuto
přerušení, trvalo toto přerušení aspoň šest kalen-
dářních měsíců po sobě jdoucích; to neplatí, byla-li
samostatná výdělečná činnost přerušena z důvodů
uvedených v odstavci 3 větě první,

b) kterým zaniklo osobě samostatně výdělečně činné
oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou čin-
nost,

c) od kterého byl osobě samostatně výdělečně činné
pozastaven výkon její činnosti.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKLADNÍ POJMY

HLAVA PRVNÍ

DOBA POJIŠTĚNÍ
A NÁHRADNÍ DOBA POJIŠTĚNÍ

§ 11

(1) Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba
účasti na pojištění

a) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x)
a odst. 2, za kterou bylo v České republice zapla-
ceno pojistné,

b) osob uvedených v § 6, za kterou bylo v České
republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode
dne zaplacení pojistného.

(2) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1
písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až
d) a f) až l) a v) a odst. 2 nepovažuje kalendářní měsíc,
ve kterém nebyly dosaženy příjmy započitatelné do
vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle
zvláštního zákona17) proto, že tyto osoby nevykoná-
valy činnost zakládající účast na pojištění, pokud nešlo
o omluvné důvody; za omluvné důvody se považují
skutečnosti uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).
Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1
písm. a) se považuje za splněnou v případě, kdy pojist-
né nebylo zaplaceno jen proto, že v kalendářním roce
osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) dosáhla stanove-
ného maximálního vyměřovacího základu pro pojist-
né17c*), a v případě, kdy zaměstnavatel pojistné na po-
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jištění neodvedl, ačkoliv byl povinen toto pojistné od-
vést, pokud se dále nestanoví jinak; zaměstnavatelem se
pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fy-
zická osoba zaměstnávající pojištěnce v pracovním po-
měru a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je pojiš-
těnec v jiném právním vztahu zakládajícím účast na
pojištění podle tohoto zákona, jakož i organizační
složka státu16a). Za dobu pojištění uvedenou v od-
stavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. a), d), f), w) a x) nepovažuje kalendářní měsíc,
za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které
byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem ob-
chodní společnost nebo družstvo a tyto osoby byly
v takovém kalendářním měsíci současně společníky této
společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo do-
zorčí rady této společnosti nebo družstva; pro účely
části věty před středníkem se za dlužné pojistné nepo-
važuje dlužné penále. Ustanovení věty třetí neplatí,
bylo-li pojistné dlužné za kalendářní měsíc zaplaceno
do tří let ode dne splatnosti tohoto pojistného. Byl-li
osobám uvedeným ve větě třetí přiznán důchod, popří-
padě z důvodu úmrtí těchto osob byl přiznán vdovský,
vdovecký nebo sirotčí důchod, a při přiznání tohoto
důchodu nebyla započítána podle věty třetí doba pojiš-
tění z důvodu neodvedení pojistného, přihlédne se
k této době, jen bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za
prosinec kalendářního roku, do něhož spadá kalendářní
měsíc, za který nebylo dlužné pojistné odvedeno, nebo
bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za poslední kalendářní
měsíc před přiznáním důchodu, za který obchodní spo-
lečnost nebo družstvo dlužily pojistné, anebo za po-
slední kalendářní měsíc, v němž byl pojištěnec osobou
uvedenou ve větě třetí; dlužné pojistné musí být přitom
uhrazeno nejpozději do 3 let ode dne splatnosti tohoto
pojistného. Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1
písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až
d) a f) až k) a v) a v odstavci 2 považuje též doba, po
kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu trval
nadále jejich právní vztah zakládající účast na pojištění,
pokud podle tohoto rozhodnutí došlo ke skončení to-
hoto vztahu neplatně a pokud by jinak byla, kdyby
nedošlo k neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna
podmínka uvedená v § 8; podmínka zaplacení pojistné-
ho se přitom považuje za splněnou, přičemž ustanovení
věty třetí až páté tím není dotčeno.

(3) Dobou pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. e) je též

a) v kalendářním roce, do něhož spadá den, od něhož
se přiznává důchod (dále jen „rok přiznání dů-
chodu“), doba před tímto dnem, jestliže tyto oso-
by zaplatily do dne podání žádosti o přiznání dů-
chodu zálohy na pojistné splatné do konce kalen-
dářního měsíce předcházejícího kalendářnímu mě-
síci, v němž byla podána tato žádost,

b) kalendářní rok, který bezprostředně předchází
roku přiznání důchodu, pokud byly za tento ka-
lendářní rok zaplaceny zálohy na pojistné splatné
za tento rok a doplatek na pojistném ještě nebyl
splatný přede dnem podání žádosti o přiznání dů-
chodu.

§ 12

(1) Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci
1995 doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5
odst. 1 písm. m) až u); podmínkou pro to, aby se tato
doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba
pojištění, je, že byla získána na území České republiky
a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. U doby
uvedené v § 5 odst. 1 písm. r) se nevyžaduje péče o dítě
na území České republiky. Podmínkou pro to, aby se
doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. s) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že
o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je zá-
vislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve
stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c),
rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení podle
zvláštního právního předpisu17c).

(2) Nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, hodnotí
se pro vznik nároku na důchod a výši procentní vý-
měry důchodu náhradní doba pojištění stejně jako doba
pojištění.

§ 13

(1) Za dobu pojištění se považují též doby za-
městnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů
platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po
dosažení věku 18 let; jde-li však o dobu zaměstnání
v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba,
jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve
ode dne zaplacení pojistného.
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(2) Za náhradní dobu pojištění se považují též ná-
hradní doby získané před 1. lednem 1996 podle před-
pisů platných před tímto dnem a doba pobírání dů-
chodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se
považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996
podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu
prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

§ 14

(1) Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se
pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku
na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta
doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž
platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo
doba pojištění a náhradní doba pojištění.

(2) Tutéž dobu péče o dítě podle § 5 odst. 1 písm. r)
nelze započítat současně více osobám; pečovalo-li o dítě
současně více osob, započte se tato péče jako náhradní
doba pojištění té osobě, která pečovala v největším roz-
sahu. Ustanovení předchozí věty platí obdobně i při
péči podle § 5 odst. 1 písm. s).

HLAVA DRUHÁ

VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD

§ 15

Výpočtovým základem je osobní vyměřovací zá-
klad (§ 16), pokud nepřevyšuje částku 10 500 Kč. Pře-
vyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 10 500 Kč,
stanoví se výpočtový základ tak, že částka 10 500 Kč
se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřova-
cího základu nad 10 500 Kč do 27 000 Kč se počí-
tá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu
nad 27 000 Kč se počítá 10 %.

§ 16

(1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr
úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za roz-
hodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako
součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vy-
měřovacích základů za rozhodné období a počtu kalen-
dářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li
v rozhodném období vyloučené doby (odstavce 4 až 6),
snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na
rozhodné období.

(2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví
jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za
kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vy-
měřovacího základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích
základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po roce
2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ
pro pojistné17c*) stanovený pro tento rok; do tohoto
úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy oso-
by dobrovolně účastné pojištění.

(3) Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po
31. prosinci 1995 je vyměřovací základ pro stanovení
pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před
1. lednem 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely dů-
chodového zabezpečení podle předpisů platných před
1. lednem 1996. Vyměřovací základ pro stanovení po-
jistného a hrubý výdělek se považují za vyměřovací
základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne
zaplacení pojistného, jde-li o pojištěnce, u nichž pro
započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla
v předpisech platných před tímto dnem stanovena pod-
mínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž pro
započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11
odst. 1 stanovena podmínka zaplacení pojistného; usta-
novení § 11 odst. 2 věty druhé, a jde-li o dobu po
30. červnu 2002, též věty třetí a čtvrté, platí zde ob-
dobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se za-
hrnuje náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu zapo-
čitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení po-
jistného podle zvláštního zákona17) nebo hrubého vý-
dělku náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě
páté v kalendářních měsících, za které náležela. Do vy-
měřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci
1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího zá-
kladu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní
úraz (nemoc z povolání)18) a náhrada za ztrátu na slu-
žebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti
k službě19). Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který
platí pojistné za kalendářní rok předcházející o více než
jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné
placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto
pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem sta-
noveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vy-
měřovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, za
který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný
vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky
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předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné
zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17
odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího
základu.

(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem
1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto
dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro
účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku, a doby
uvedené v písmenu j); přitom doby studia po dosažení
věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu,
v jakém se považují za náhradní dobu pojištění. Vy-
loučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud
se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených
v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojiš-
těnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího zá-
kladu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b),
nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v od-
stavci 3 větě čtvrté, doby

a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojiště-
nec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná pracovní
neschopnost vznikla nejpozději v poslední den
ochranné lhůty podle zvláštního právního předpi-
su5e), doby karantény nařízené podle zvláštního
právního předpisu5f), doby, po kterou trvala po-
třeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let
nebo jiného člena domácnosti podle zvláštního
právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které ne-
mají nárok na ošetřovné, nejvýše však v rozsahu
prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování
nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních
dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má
v péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které
neukončilo povinnou školní docházku, a doby
před porodem, po kterou nebyla vykonávána vý-
dělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve
však od začátku osmého týdne před očekávaným
dnem porodu do dne, který bezprostředně před-
cházel dni porodu,

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu tře-
tího stupně, popřípadě plného invalidního dů-
chodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom
se za pobírání těchto důchodů považuje i vyplácení
obdobných důchodů od cizozemského nositele
pojištění,

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na
pojištění, nelze-li zjistit výši jeho vyměřovacích
základů,

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách Čes-
ké republiky, pokud nejde o vojáky z povolání
a vojáky v další službě5), a výkonu civilní služby,

e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. r) a s),

f) studia uvedené v § 5 odst. 1 písm. m), a jde-li o sta-
novení osobního vyměřovacího základu pro výpo-
čet invalidního důchodu, též doby soustavné pří-
pravy na budoucí povolání studiem na střední
nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu
prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,

g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. n),

h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání
nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravot-
ním postižením28),

ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání
důchodu, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2
a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o pří-
pady uvedené v § 18 odst. 2,

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů vyplaceny mzdové nároky
v nižší částce, než náležely,

j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté
nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu
započitatelného do vyměřovacího základu pro sta-
novení pojistného podle zvláštního zákona17) při-
znána soudem.

(5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených
v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h) více než 1825 ka-
lendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob
nad 1825 kalendářních dnů na jednu polovinu.

(6) Doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5
odst. 1 písm. e) uvedená v § 11 odst. 3 písm. b) se po-
važuje za vyloučenou dobu do zjištění výše pojistného
podle skutečného příjmu ze samostatné výdělečné čin-
nosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosa-
žení, zajištění a udržení.

(7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný
příjem do vyměřovacího základu

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem
do vyměřovacího základu, a to i když tento příjem
nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto
případě se ustanovení odstavce 4 písm. i) nepou-
žije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani
mzdové nároky uspokojené úřadem práce,

b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kte-
rou nebyl zúčtován příjem započitatelný do vymě-
řovacího základu, vyloučenou dobou podle od-
stavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřo-
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vacího základu nezahrnují částky příjmu vypla-
cené zaměstnavatelem ani mzdové nároky uspoko-
jené úřadem práce,

c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4
písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího zá-
kladu nezahrnují mzdové nároky uspokojené úřa-
dem práce.

(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 urče-
ných vyloučených dobách se do vyměřovacího základu
nezahrnují. Postup podle věty první se týká pouze ce-
lého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě
první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti podle
věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví
zvláštní právní předpis19b).

(9) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací
základ pojištěnce a výpočtový základ se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru.

§ 17

(1) Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího
základu se stanoví jako podíl všeobecného vyměřova-
cího základu za kalendářní rok, který o dva roky před-
chází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočí-
tacím koeficientem (odstavec 4), a všeobecného vymě-
řovacího základu za kalendářní rok, za který se vypo-
čítává roční vyměřovací základ; tento koeficient se
stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa. Koe-
ficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu činí
vždy nejméně hodnotu 1.

(2) Výši všeobecného vyměřovacího základu za
kalendářní rok stanoví vláda nařízením do 30. září ná-
sledujícího kalendářního roku, a to ve výši průměrné
měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za
kalendářní rok; výše všeobecného vyměřovacího zá-
kladu za kalendářní rok nesmí být přitom nižší než
výše všeobecného vyměřovacího základu za bezpro-
středně předcházející kalendářní rok.

(3) Pro stanovení ročního vyměřovacího základu

za kalendářní rok, který o jeden rok předchází roku
přiznání důchodu, a za rok přiznání důchodu činí
koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu
vždy hodnotu 1.

(4) Přepočítací koeficient se stanoví jako podíl
průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým
úřadem za první pololetí kalendářního roku, který o je-
den rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné
měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za
první pololetí kalendářního roku, který o dva roky
předchází roku přiznání důchodu. Výši přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího zá-
kladu za kalendářní rok, který o dva roky předchází
roku přiznání důchodu, stanoví vláda nařízením do
30. září kalendářního roku, ve kterém stanoví tento
všeobecný vyměřovací základ. Přepočítací koeficient
činí vždy nejméně hodnotu 1; tento koeficient se sta-
noví s přesností na čtyři platná desetinná místa.

§ 18

(1) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního
vyměřovacího základu je období 30 kalendářních roků
bezprostředně před rokem přiznání důchodu, pokud
se dále nestanoví jinak. Do rozhodného období se ne-
zahrnují kalendářní rok, ve kterém pojištěnec dosáhl
18 let věku, a kalendářní roky předcházející.

(2) Pokud roku přiznání důchodu bezprostřed-
ně předchází kalendářní rok, v němž pojištěnec dosáhl
18 let věku, jsou rozhodným obdobím tyto dva kalen-
dářní roky. Přiznává-li se důchod ode dne, který spadá
do kalendářního roku, v němž pojištěnec dosáhl 18 let
věku, je rozhodným obdobím tento kalendářní rok.
Podle předchozích vět se postupuje, pokud doba mezi
dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává
důchod, přesahuje 30 dnů, a není-li celá doba mezi
18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává dů-
chod, vyloučenou dobou.

(3) Pokud doba mezi dosažením 18 let věku
a dnem, od kterého se přiznává důchod, nepřesahuje
30 dnů, nebo je-li celá doba mezi 18. rokem věku
a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou
dobou, anebo přiznává-li se důchod pojištěnci mlad-
šímu 18 let, jsou rozhodným obdobím rok přiznání
důchodu a předcházející kalendářní roky, v nichž měl
pojištěnec vyměřovací základ.

(4) Do rozhodného období se nezahrnují kalen-
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19b) § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.



dářní roky před rokem 1986. Není-li však v takovém
rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s vy-
měřovacím základem pojištěnce (§ 16 odst. 3 a 8), pro-
dlužuje se rozhodné období před rok 1986 postupně
tak, aby zahrnovalo ještě jeden takový rok, nejvýše
však kalendářní rok bezprostředně následující po roce,
v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let.

(5) Pokud počet kalendářních roků zahrnutých do
rozhodného období podle odstavců 1 a 4 je nižší, než se
stanoví v odstavci 1 větě první, je rozhodným obdobím
tento nižší počet kalendářních roků.

§ 19

(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který
pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo
plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popří-
padě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z niž-
šího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový
základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího
základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen, vyná-
sobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož
čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za
kalendářní rok, který o dva roky předchází roku při-
znání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17
odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího
základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací zá-
klad za poslední kalendářní rok rozhodného období,
z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při při-
znání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl
vyměřen z vyměřovacích základů stanovených za roz-
hodné období (§ 18), postupuje se podle věty první
s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací zá-
klad za kalendářní rok předcházející kalendářnímu
roku přiznání dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější
důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, pova-
žuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vymě-
řovací základ, z něhož byl tento důchod vyměřen, vy-
násobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto
všeobecného vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec
pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový
základ stanovený podle věty první a druhé. Koeficient
podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná
desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde ob-
dobně.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně v případě,
že dřívější důchod byl vyměřen z průměrného měsíč-
ního výdělku podle předpisů platných před 1. lednem
1996, s tím, že průměrný měsíční výdělek se považuje
za osobní vyměřovací základ; rozhodující je přitom
průměrný měsíční výdělek neomezený podle těchto

předpisů a rozhodné období podle těchto předpisů,
z něhož byl tento průměrný měsíční výdělek zjištěn.
Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z průměrného
měsíčního výdělku stanoveného za rozhodné období,
postupuje se podle odstavce 1 věty první s tím, že ve
jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalen-
dářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání
dřívějšího důchodu.

§ 19a

(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který
získal aspoň 15 roků náhradní doby pojištění za do-
bu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. s) nebo § 102a (dále jen „náhradní doba péče
o závislou osobu“), nesmí být vyměřen z nižšího vý-
počtového základu, než kolik činí výpočtový základ
stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího zá-
kladu vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.

(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se ná-
hradní 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 zá-
kladu, 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 vyměřova-
cího 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 pří-
spěvku 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 část-
ka 96 000 Kč vynásobená koeficientem stanove-
ným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vy-
měřovací základ za kalendářní rok, za který se vy-
počítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli
je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007; ne-
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trvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý
kalendářní rok, snižuje se částka vypočtená podle
části věty před středníkem úměrně. Koeficient po-
dle věty první se stanoví s přesností na 4 platná
desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle
věty první se přičítá k úhrnu vyměřovacích zá-
kladů pojištěnce za tento kalendářní rok uvede-
nému v § 16 odst. 2 větě první.

HLAVA TŘETÍ

DALŠÍ POJMY

§ 20

Dítě

(1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí
dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví
jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči
rodičů.

(2) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči
rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče
na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě man-
žela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím
soudu nebo na základě dohody rodičů schválené sou-
dem, dítě manžela, nemá-li druhý z rodičů rodičovskou
zodpovědnost, a dítě manžela, zemřel-li druhý rodič
dítěte nebo není-li znám. Za dítě převzaté do trvalé
péče nahrazující péči rodičů se považuje dále dítě, jež
bylo převzato do péče na základě rozhodnutí orgánu
sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího přísluš-
ného orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvo-
jitele nebo do péče osoby, která má zájem stát se pěs-
tounem19c), a dítě, jež bylo převzato do péče na základě
předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření
dítěte do výchovy19d).

(3) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zá-

kona považuje dítě do skončení povinné školní do-
cházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21
až 23),

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí po-
volání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro ne-
moc nebo úraz, nebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

(4) Po skončení povinné školní docházky se do
18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě,
které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstna-
nosti nebo podporu při rekvalifikaci.

(5) Za povinnou školní docházku20) se pro účely
tohoto zákona považuje též

a) pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní
docházky nezískali základní vzdělání, v základním
vzdělávání20a), desátý ročník základního vzdělá-
vání v základní škole speciální20b), pokračování
žáků se zdravotním postižením v základním vzdě-
lávání20c) a kurz pro získání základního vzdělání
organizovaný základní nebo střední školou ve
formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší
26 let, které nezískaly základní vzdělání20d),

b) období školních prázdnin bezprostředně navazu-
jících na ukončení období školního vyučování
školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok
povinné školní docházky, pokud dítě po celý ka-
lendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost
v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
nestalo-li se studentem střední školy.

(6) Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které
je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu tře-
tího stupně.

Sbírka zákonů č. 43 / 2010Částka 16 Strana 543

19c) § 45b odst. 2 a § 69 odst. 1 a 2 zákona o rodině.
§ 19 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

19d) § 45 zákona o rodině.
20) § 36 až 43 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon).
20a) § 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
20b) § 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.
20c) § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
20d) § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.



Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

§ 21

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí po-
volání se pro účely tohoto zákona považuje

a) studium na středních a vysokých školách v České
republice21), s výjimkou dálkového, distančního,
večerního a kombinovaného studia, je-li dítě
v době takového studia výdělečně činno alespoň
v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li pod-
poru v nezaměstnanosti nebo podporu při rekva-
lifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské zá-
kladní (náhradní) služby, civilní služby nebo za
trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených
sil; za studium na středních a vysokých školách
v České republice se považuje též studium na
středních a vysokých školách v cizině, pokud po-
dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy je postaveno na roveň studia na střed-
ních a vysokých školách v České republice,

b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání
nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním
postižením28) prováděná podle předpisů o zaměst-
nanosti21a).

(2) Středními školami se pro účely tohoto zákona
rozumí střední školy a konzervatoře, jsou-li zapsány
do rejstříku škol a školských zařízení21b). Střední školy
zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti se
považují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou
zapsány do rejstříku škol a školských zařízení21c).

(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1
se pro účely tohoto zákona rozumí studium na vyso-
kých školách v bakalářském, magisterském a doktor-
ském studijním programu21d).

§ 22

(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

na střední škole podle § 21 písm. a) začíná nejdříve od
počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže
žák začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem,
začíná jeho soustavná příprava na budoucí povolání
dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit.

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí po-
volání na střední škole se považuje také

a) doba od skončení výuky v jednom školním roce
do počátku následujícího školního roku, jestliže
dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo ma-
turitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci
květnu nebo červnu, do konce období školního
vyučování školního roku34), v němž byla taková
zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci
květnu nebo červnu konáno absolutorium,

c) doba školních prázdnin bezprostředně navazují-
cích na skončení studia nebo dobu uvedenou v pís-
menu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc ne-
vykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném
v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti
nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se stu-
dentem vysoké školy; to neplatí, pokud posled-
ní ročník studia probíhal po dobu výkonu vojen-
ské základní (náhradní) služby nebo za trvání slu-
žebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. b).

§ 23

(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
na vysoké škole podle § 21 písm. a) začíná nejdříve
dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy, a končí
dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí po-
volání se považuje také

a) doba od skončení studia na střední škole do dne,
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21) Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993
Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/
/1994 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.

21a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
21b) § 141 až 159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon).
21c) § 186 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
21d) § 45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

34) § 25 a 38 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.



kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže
dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,

b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na
vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující
po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo stu-
dium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento
měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu
uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměst-
nanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne,
kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké
školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké
škole bezprostředně navazuje na ukončení studia
na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních
měsíců následujících po kalendářním měsíci,
v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole;
to platí obdobně, jde-li o studium uvedené v § 21
odst. 3.

§ 24

Osoby blízké

Za osoby blízké se pro účely tohoto zákona pova-
žují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20
odst. 1, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to
kteréhokoli z manželů.

§ 25

Pracovní úraz a nemoc z povolání

(1) Pracovním úrazem se pro účely tohoto zákona
rozumí úraz, který utrpěl pojištěnec při činnosti zaklá-
dající účast na pojištění a který se za pracovní nebo
služební považuje podle pracovněprávních předpisů
nebo předpisů upravujících služební poměry platných
v době vzniku plné nebo částečné invalidity následkem
tohoto úrazu. Za pracovní úraz se považuje též úraz,
který pojištěnec utrpěl při přípravě k obraně České
republiky nebo pojištěnec, který není vojákem z povo-
lání ani vojákem v další službě5), při výkonu služby
v ozbrojených silách České republiky anebo pojištěnec
při výkonu činnosti prováděné v rámci civilní služby
podle pokynů osoby, u níž se koná civilní služba, nebo
v přímé souvislosti s takovým výkonem; to platí ob-
dobně pro onemocnění vzniklé při výkonu těchto slu-
žeb.

(2) Kde se v tomto zákoně dále hovoří o pracov-
ním úrazu, rozumí se tím též nemoc z povolání. Pro-
váděcí předpis stanoví, které nemoci se považují za ne-
moci z povolání.

§ 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 po-
jištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud
tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle
poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat
déle než 1 rok.

§ 27

Výdělečná činnost

Výdělečnou činností se rozumí činnost osob uve-
dených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) vykonávaná
v rozsahu, který zakládá účast na pojištění.

ČÁST ČTVRTÁ

DŮCHODY

HLAVA PRVNÍ

STAROBNÍ DŮCHOD

Díl první

Podmínky nároku na starobní důchod

§ 28

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže
získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného
věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené
v tomto zákoně.

§ 29

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jest-
liže 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,
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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 je důchodový věk stanovený podle
§ 32 pro muže stejného data narození,

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let
vyššího, než je důchodový věk stanovený podle
§ 32 pro muže stejného data narození,

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let
vyššího, než je důchodový věk stanovený podle
§ 32 pro muže stejného data narození,

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let
vyššího, než je důchodový věk stanovený podle
§ 32 pro muže stejného data narození,

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let
vyššího, než je důchodový věk stanovený podle
§ 32 pro muže stejného data narození.

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stano-
vené 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 stano-
vené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní
důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil pod-
mínky 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 před-
pisů 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.

§ 30

zrušen

§ 31

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod před

dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu po-
jištění 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 nej-
výše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší
než 63 let.

(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná
nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto dů-
chodu. 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.

§ 32

(1) Důchodový věk činí

a) u mužů 60 let,
b) u žen

1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo

5. 57 let,

jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.

(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 důcho-
dový věk věk dosažený v posledním přičteném kalen-
dářním 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 přičte-
ného kalendářního měsíce.

(3) U pojištěnců narozených po roce 1968 činí dů-
chodový věk

a) u mužů 65 let,
b) u žen

1. 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,
2. 63 let, pokud vychovaly 3 děti,
3. 64 let, pokud vychovaly 2 děti,
4. 65 let.

(4) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na
starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje
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nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti
alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala
výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je
podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně
pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zleti-
losti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud
žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pe-
čovat.

Díl druhý

Výše starobního důchodu

§ 33

(1) Výše základní výměry starobního důchodu
činí 2 170 Kč měsíčně.

(2) Výše procentní výměry starobního důchodu se
stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle
doby pojištění získané do vzniku nároku na tento dů-
chod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku
na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let
věku a po vzniku nároku na starobní důchod se neza-
hrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry
starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.

§ 34

(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. Do doby
pojištění se pro účely předchozí věty započítávají ná-
hradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjim-
kou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojiš-
tění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a ob-
dobných dob podle předpisů platných před 1. lednem
1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený
podle části věty před středníkem se přitom zaokrouh-
luje na celé dny směrem nahoru.

(2) 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 nepobíral přitom sta-
robní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu tře-
tího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této vý-
dělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba
kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodno-
cena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte
k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní
důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to

v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojiš-
těnce se doba uvedená ve větě první nezvýší podle věty
první a přičte se k době pojištění získané do vzniku
nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žá-
dosti pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro
účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu
nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu
a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené
v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).

(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 sta-
robní důchod ve výši poloviny podle § 37 odst. 1, za
každých 180 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 sta-
robní 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 vý-
měry starobního důchodu podle věty první má pojiště-
nec vždy po 2 letech, pokud výdělečná činnost trvala
nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné
činnosti; za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se po-
važuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné
činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž
výdělečná činnost znovu vznikla. Ustanovení od-
stavce 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 to-
hoto zákona rozumí 365 kalendářních dnů.
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§ 35

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

§ 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 dů-
chodového 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 důchodo-
vého věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral
přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro inva-
liditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdě-
lečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné
činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní dů-
chod, 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 starob-
ního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní
výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po do-
sažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2
obdobně.

Díl třet í

Souběh starobního důchodu
s příjmem z výdělečné činnosti

§ 37

(1) Výplata starobního důchodu, na který vznikl
nárok podle § 29, náleží osobám vykonávajícím výdě-
lečnou činnost v plné výši nebo ve výši poloviny; po-
lovina starobního důchodu se vyplácí na základě žá-
dosti pojištěnce. Polovinou starobního důchodu se ro-
zumí 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 polo-
vina procentní výměry vyplácené podle § 59.

(2) Výplata starobního důchodu, na který vznikl
nárok podle § 31, nenáleží do dosažení důchodového
věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je
poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci; ode dne dosažení důchodového věku
se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu
obdobně podle odstavce 1.

HLAVA DRUHÁ

INVALIDNÍ DŮCHOD

Díl první

Podmínky nároku na invalidní důchod

§ 38

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže
nedosáhl věku 65 let a stal se

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, po-
kud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky
nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě,
byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud
nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu.

§ 39

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlou-
hodobě 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 po-
jištěnce vykonávat výdělečnou činnost odpovídající
jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem,
s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem
a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Po-
klesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schop-
nosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku ome-
zení tělesných, smyslových a duševních schopností ve
srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vzni-
kem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
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(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 pra-
covní 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 vli-
vem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního
stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité
léčby nebo pracovních omezení.

(7) Pojištěnec je adaptován na své zdravotní posti-
žení [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.

§ 40

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní
důchod činí u pojištěnce ve věku

a) do 20 let méně než jeden rok,

b) od 20 let do 22 let jeden rok,

c) od 22 let do 24 let dva roky,

d) od 24 let do 26 let tři roky,

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a

f) nad 28 let pět roků.

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní
důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity,
a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních
deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce star-
šího 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 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro
nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též,
byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti
roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce
mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění
dva roky.

(3) Pro účely splnění podmínky potřebné doby
pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu
pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob
uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a dále doba studia
na střední nebo vysoké škole v České republice, a to
před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení
povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po
dobu prvních 6 let tohoto studia.

Díl druhý

Výše invalidního důchodu

§ 41

(1) Výše základní výměry invalidního důchodu
činí 2 170 Kč měsíčně.

(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.

(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 vý-
měry invalidního důchodu se stanoví jako součin pro-
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centní 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 od-
povídá novému stupni invalidity, a procentní sazby vý-
počtového 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 4 platná desetinná místa.

(4) Pro výši procentní výměry invalidního dů-
chodu podle odstavce 2 se jako doba pojištění uvedená
v § 11 a v § 13 odst. 1 započítává v rozsahu stanoveném
v odstavci 5 i dopočtená doba, kterou je doba ode dne
vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důcho-
dového věku uvedeného v § 32; u žen se přitom bere
v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy, které ne-
vychovaly žádné dítě, a u mužů se bere v úvahu dů-
chodový věk stanovený pro ženy stejného data naro-
zení, které nevychovaly žádné dítě. Dopočtená doba se
však nezapočítává, jestliže invalidita vznikla následkem
úmyslného poškození zdraví, které si pojištěnec způso-
bil nebo nechal způsobit, nebo poškození zdraví po-
jištěnce, které vzniklo jako následek jeho úmyslného
trestného činu.

(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 1 roku, vznikla-li invalidita před
28. rokem věku pojištěnce, 2 let, vznikla-li invali-
dita od dosažení věku 28 let do 40. roku věku
pojištěnce, nebo 3 let, vznikla-li invalidita od do-
sažení 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 zís-
kaných 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 za-
okrouhluje na celé dny směrem nahoru;

pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu
pojištění považuje též doba studia na střední nebo vy-
soké škole v České republice po dosažení věku 18 let po
dobu prvních 6 let tohoto studia.

Díl třet í

Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech

§ 42

(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 in-
validita 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 pova-
žuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo
duševních schopností, které má za následek neschop-
nost 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 ne-
příznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu
osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpoč-
tového základu; pro účely stanovení výpočtového zá-
kladu se za osobní vyměřovací základ považuje vše-
obecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází
roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený pře-
počítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu to-
hoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši zá-
kladní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 ob-
dobně.

(3) Procentní výměra invalidního důchodu náleží
pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky ná-
roku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na inva-
lidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve
výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na
invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nej-
méně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2,
je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku
nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na
invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba,
která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho
roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění pova-
žuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České
republice po ukončení povinné školní docházky do do-
sažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu
prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojiš-
těnec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o za-
městnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojiš-
tění netrvala ani jeden rok.
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(4) Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na in-
validní důchod získal aspoň 15 roků doby pojištění
uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží procentní výměra
invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené podle
odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu tře-
tího stupně, nejméně ve výši poloviny částky stanovené
podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invali-
ditu druhého stupně, a nejméně ve výši třetiny částky
stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod
pro invaliditu prvního stupně.

HLAVA TŘETÍ

zrušena

§ 43 až 48

zrušeny

HLAVA ČTVRTÁ

VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD

Díl první

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod

§ 49

(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po man-
želovi, který

a) byl poživatelem starobního nebo invalidního dů-
chodu, nebo

b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby po-
jištění pro nárok na invalidní důchod nebo pod-
mínky nároku na starobní důchod anebo zemřel
následkem pracovního úrazu.

(2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po
manželce, která splňovala podmínky uvedené v od-
stavci 1.

§ 50

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku
od smrti manžela.

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má
vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve

stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III
(těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závis-
lost)5c),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého man-

žela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na
péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závis-
lost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni
IV (úplná závislost)5c),

d) je invalidní ve třetím stupni, nebo

e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí
důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže
stejného data narození nebo důchodového věku,
je-li důchodový věk nižší.

(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se ro-
zumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí dů-
chod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychová-
váno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li
dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela
do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu,
jestliže se splní některá z podmínek uvedených v od-
stavci 2 do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na
vdovský důchod.

(5) Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením
nového manželství. Zanikne-li nárok na vdovský dů-
chod podle předchozí věty, náleží vdově částka ve výši
12 měsíčních splátek vdovského důchodu, na který
měla vdova nárok ke dni zániku nároku na vdovský
důchod; tato částka se vyplatí nejpozději do tří měsíců
ode dne zániku nároku na vdovský důchod.

(6) Nárok na vdovský důchod zaniká dnem
právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova
úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka,
spolupachatelka nebo účastnice trestného činu.

(7) Ustanovení předchozích odstavců platí ob-
dobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod.

Díl druhý

Výše vdovského a vdoveckého důchodu

§ 51

(1) Výše základní výměry vdovského a vdovec-
kého důchodu činí 2 170 Kč měsíčně.

(2) Výše procentní výměry vdovského a vdovec-
kého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu tře-
tího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel
(manželka) v době smrti.

(3) Výše procentní výměry vdovského a vdovec-
kého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle § 50
odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdov-
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ského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni
zániku nároku na tento důchod.

HLAVA PÁTÁ

SIROTČÍ DŮCHOD

Díl první

Podmínky nároku na sirotčí důchod

§ 52

(1) Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě,
zemřel-li

a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči
rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti převážně
odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných
důvodů zajistit jeho rodiče,

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v písme-
nu b) byli poživateli starobního nebo invalidního dů-
chodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné
doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli
následkem pracovního úrazu.

(2) Osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění pod-
mínek stanovených v odstavci 1 nárok na sirotčí dů-
chod po každém z rodičů (osvojitelů) nebo osobě uve-
dené v odstavci 1 písm. b).

(3) Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstou-
novi nebo jeho manželovi.

(4) Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.
Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba,
zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po
osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení
osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu, a to
ve výši, v jaké by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni
zrušení osvojení.

(5) Pro nárok na sirotčí důchod platí § 50 odst. 6
přiměřeně.

Díl druhý

Výše sirotčího důchodu

§ 53

(1) Výše základní výměry sirotčího důchodu činí
2 170 Kč měsíčně.

(2) Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí

40 % procentní výměry starobního důchodu nebo in-
validního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na
který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

(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 sirot-
čího důchodu nižší než procentní výměra sirotčího dů-
chodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento
důchod.

HLAVA ŠESTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DŮCHODECH

Díl první

Nárok na důchod a jeho výplatu

§ 54

(1) Nárok na důchod vzniká dnem splnění pod-
mínek stanovených tímto zákonem.

(2) Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním
podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik ná-
roku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti
o přiznání nebo vyplácení důchodu.

(3) Procentní výměra a základní výměra důchodu
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru; přitom se výše
důchodu vypočtená ke dni vzniku nároku na důchod
zaokrouhluje zvlášť.

§ 55

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části za-
niká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode
dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle
předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po
dobu řízení o prohlášení osoby za mrtvou, jde-li o ná-
rok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího
důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě,
která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník usta-
noven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po
dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení
právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11
odst. 2 věta pátá).

§ 56

(1) Zjistí-li se, že
a) nárok na důchod nebo na jeho výplatu zanikl, dů-
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chod se odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to
ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo ob-
dobí, za které již byl vyplacen,

b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší
částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem ode-
přen, 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 ná-
leží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí
nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplat-
nění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh
této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí ob-
dobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí
ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení ná-
leží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl
vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl
neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozděj-
šího data, než od jakého náleží, v důsledku ne-
správného postupu orgánu sociálního zabezpečení,

c) důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší
částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo
se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme
nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následu-
jícího po dni, jímž uplynulo období, za které již
byl vyplacen,

d) se změnily skutečnosti rozhodné pro výši dů-
chodu nebo pro nárok na jeho výplatu, postupuje
se obdobně podle ustanovení písmene b) nebo c).

(2) Byla-li výplata invalidního důchodu zastavena
pro nedostavení se pojištěnce ke kontrolní lékařské
prohlídce nebo nepodrobení se vyšetření zdravotního
stavu a zjistí-li se, že pojištěnec přestal být invalidním
již před zastavením výplaty důchodu, tento důchod
nenáleží ode dne zastavení jeho výplaty. Zjistí-li se,
že pojištěnec přestal být invalidním až po zastavení vý-
platy důchodu, důchod nenáleží ode dne, kterým pojiš-
těnec přestal být invalidním.

(3) Zanikl-li nárok na důchod nebo jeho výplatu,
popřípadě část výplaty, pro přiznání jiného důchodu,
zúčtují se částky jiného důchodu náležející ode dne
jeho přiznání s částkami dosavadního důchodu vypla-
cenými za tutéž dobu.

(4) Po zjištění výše vyměřovacího základu pro po-
jistné u osob samostatně výdělečně činných podle sku-
tečného příjmu ze samostatné výdělečné činnosti se
výše důchodu přepočte se zřetelem k výši tohoto vy-
měřovacího základu, a to ode dne přiznání důchodu;
byl-li důchod vyplácen ve vyšší nebo nižší výměře, než

náleží po tomto přepočtu, vyplacené částky důchodu se
zúčtují s částkami důchodu náležejícími v nové výši.

§ 57

Pro nárok na výplatu částky podle § 50 odst. 5
věty druhé platí obdobně ustanovení o nároku na dů-
chod a jeho výplatu, s výjimkou ustanovení o podání
žádosti.

Díl druhý

Souběh nároků na důchody a jejich výplatu

§ 58

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na vý-
platu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu sta-
robního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden
důchod, a to vyšší; to však neplatí, jde-li o nárok na
sirotčí důchody podle § 52 odst. 2. Jsou-li současně
splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo
invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod,
který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů
pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevy-
plácejí.

§ 59

(1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na
výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na vý-
platu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo si-
rotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši
(§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí
polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v od-
stavci 2. Podle předchozí věty se postupuje obdobně,
jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu
vdovského nebo vdoveckého důchodu a sirotčího dů-
chodu. Je-li výše několika důchodů stejná, krátí se po-
dle věty první nejdříve sirotčí důchod a poté vdovský
nebo vdovecký důchod. Má-li oboustranně osiřelé dítě
nárok na dva sirotčí důchody, vyplácí se vyšší sirotčí
důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a nižší sirotčí
důchod se vyplácí ve výši procentní výměry; je-li výše
obou sirotčích důchodů stejná, vyplácí se jeden sirotčí
důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši pro-
centní výměry. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na
dva sirotčí důchody, považuje se pro účely vět první až
třetí za sirotčí důchod úhrn sirotčích důchodů po
úpravě podle věty čtvrté.

(2) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na
výplatu starobního důchodu zvýšeného za dobu výdě-
lečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento
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důchod (§ 34 odst. 2, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2) a na
výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, odečte
se pro účely posouzení výše důchodů z procentní vý-
měry starobního důchodu zvýšení za dobu výdělečné
činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento dů-
chod, a je-li zbylá část procentní výměry starobního
důchodu nižší než procentní výměra vdovského nebo
vdoveckého důchodu, vyplácí se vdovský nebo vdo-
vecký důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a sta-
robní důchod se vyplácí ve výši zvýšení tohoto dů-
chodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po
vzniku nároku na tento důchod a jedné poloviny zbylé
části procentní výměry.

§ 60

Při úpravě důchodů pro souběh podle § 59 se vy-
chází z výše jednotlivých důchodů po zaokrouhlení
podle § 54 odst. 3; výše důchodů po úpravě pro souběh
se zaokrouhluje rovněž podle § 54 odst. 3.

§ 61

(1) Vyplácí-li se poživateli důchodu důchod vy-
počtený se zřetelem k mezinárodní smlouvě podle po-
měru dob získaných v České republice k celkově zís-
kané době (dále jen „dílčí důchod“), stanoví se základní
výměra a procentní výměry dílčího důchodu v poměru
těchto dob, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.

(2) Při úpravě dílčího důchodu pro souběh podle
§ 59 a 60 se vychází z výše základní výměry a procentní
výměry dílčího důchodu po úpravě podle odstavce 1.

(3) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na
výplatu více dílčích důchodů, vyplácí se nejvyšší pro-
centní výměra v plné výši a z nižších procentních vý-
měr se vyplácí polovina; základní výměra se vyplácí jen
u toho dílčího důchodu, k němuž náleží vyšší základní
výměra.

(4) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na
výplatu dílčího důchodu a jiného důchodu z českého
důchodového pojištění, vyplácí se u tohoto jiného dů-
chodu základní výměra v plné výši a základní výměra
dílčího důchodu se nevyplácí; z procentních výměr
těchto důchodů se vyplácí v plné výši vyšší procentní
výměra a nižší procentní výměra se vyplácí ve výši
poloviny.

Díl třet í

Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod

§ 61a

(1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kte-
rým 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 starob-
ního důchodu podle § 67 se za den přiznání starobního
důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosa-
vadní invalidní důchod.

(3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1
nevylučuje nárok na starobní důchod podle § 29
odst. 1, 2 nebo 3.

Díl č tvrtý

Přechod nároku na důchody

§ 62

(1) Nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu
nelze postoupit ani dát do zástavy.

(2) Dohodu o srážkách z důchodu lze uzavřít jen
pro pohledávky na výživném a na příspěvku na výživu
a na úhradu přeplatku na důchodu, a to až do částky,
kterou lze srazit výkonem rozhodnutí.

(3) Pro výkon rozhodnutí srážkami z důchodu
platí ustanovení zvláštního zákona o výkonu soudních
rozhodnutí srážkami ze mzdy24).

§ 63

(1) Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na
dávku důchodového pojištění, vstupují do dalšího ří-
zení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne
smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti
a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti
v domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být
splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po
zemřelém.

(2) Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávně-
ného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny
do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny podle
pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 1.
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(3) Nároky přecházející na osoby uvedené v od-
stavcích 1 a 2 nejsou předmětem dědictví; předmětem
dědictví se stávají, není-li těchto osob.

Díl pátý

Vyplácení důchodů

§ 64

(1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho
zákonný zástupce anebo zvláštní příjemce. Kdo je
zvláštní příjemce, stanoví zvláštní zákon25).

(2) Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě
žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet
příjemce u banky v České republice nebo pobočky za-
hraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva
v České republice; je-li příjemcem důchodu oprávněný,
poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky)
u banky v České republice nebo pobočky zahraniční
banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České
republice, pokud o to oprávněný plátce důchodu po-
žádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy
o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s pe-
něžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou vý-
platy důchodu oprávněnému na účet jeho manžela
(manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způ-
sobem výplaty; manžel (manželka) oprávněného je po-
vinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávně-
ného poukázané na takový účet po dni úmrtí oprávně-
ného.

(3) Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu
výplaty důchodu, je plátce důchodu povinen provést
takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné
ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci,
v němž byla uplatněna žádost o změnu způsobu vý-
platy důchodu. Je-li důchod vyplácen na účet manžela
(manželky) u banky v České republice nebo pobočky
zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního druž-
stva v České republice podle odstavce 2 věty druhé,
neodpovídá plátce důchodu za škodu, která oprávně-
nému vznikne právním úkonem manžela (manželky)
jako majitele účtu, jehož důsledkem je omezení nebo
zánik práva oprávněného disponovat s peněžními pro-

středky na takovém účtu, ani za škodu, která oprávně-
nému vznikne, zanikne-li takový účet v důsledku úmrtí
manžela (manželky).

(4) Příjemce důchodu vypláceného v hotovosti
prostřednictvím držitele poštovní licence hradí náklady
plátce důchodu za poukazy splátek důchodu vypláce-
ných v pravidelných lhůtách. Věta první však neplatí
v případě, že oprávněnému byl důchod přiznán před
1. lednem 2010 a tomuto oprávněnému trvá od 31. pro-
since 2009 nepřetržitě nárok na alespoň 1 důchod.
Plátce důchodu je povinen výši nákladů uvedených ve
větě první zveřejnit.

§ 65

(1) Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty
nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy,
platu nebo odměny25a) nebo sníženého platu nebo sní-
žené odměny (dále jen „náhrada mzdy“) v době do-
časné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud
den vzniku invalidity spadá do období dočasné pra-
covní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvo-
dem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady
mzdy. Pro účely věty první se za výplatu nemocen-
ského považují i dny, po které se nemocenské nevyplácí
z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce25b), a za pobírání náhrady mzdy se považují
i první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí25c),
a dny, po které se náhrada mzdy neposkytuje z důvodu
porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěn-
ce25d).

(2) Invalidní důchod pro invaliditu následkem
úrazu (onemocnění) uvedeného v § 25 odst. 1 větě
druhé se vyplácí nejdříve po skončení služby, za jejíhož
výkonu došlo k tomuto úrazu (onemocnění).

§ 66

(1) Osobám, které nemají na území České repu-
bliky trvalý pobyt nebo které se na území České repu-
bliky obvykle nezdržují, se vyplácí důchod ve výši od-
povídající době pojištění a náhradní době pojištění zís-
kaným na území České republiky.
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(2) Za osoby, které se na území České republiky
obvykle nezdržují, se považují osoby, které v cizině
pobývají v kalendářním roce po dobu alespoň 270 dnů.

HLAVA SEDMÁ

ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ

§ 67

(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na
růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domác-
nosti celkem (dále jen „růst cen“) v období stanoveném
podle odstavce 5 a na růstu indexu reálné mzdy (dále
jen „růst reálné mzdy“) v období stanoveném podle
odstavce 6.

(2) Důchody se zvyšují od splátky důchodu
splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“), po-
kud zvýšení důchodu stanovené podle odstavce 4
činí aspoň 2 %.

(3) Důchody se zvyšují mimo pravidelný termín
(dále jen „mimořádný termín“), pokud v období sta-
noveném podle odstavce 5 růst cen dosáhl aspoň 5 %.
Důchody se podle věty první zvyšují od splátky
důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následu-
jícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl
aspoň 5 %.

(4) Zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměr-
ného starobního důchodu činilo částku odpovídající
nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období podle
odstavce 5 a dále též částku odpovídající nejméně jedné
třetině růstu reálné mzdy zjištěného v období podle
odstavce 6.

(5) 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 zvý-
šení důchodů, a posledním měsícem tohoto období je
při zvýšení důchodů

a) v pravidelném termínu červenec 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 %.

(6) Období pro zjišťování růstu reálné mzdy se
stanoví tak, že prvním rokem tohoto období je kalen-
dářní rok následující po posledním kalendářním roce
období pro zjišťování růstu reálné mzdy použitého

při předchozím zvýšení důchodů, při kterém bylo při-
hlédnuto k růstu reálné mzdy, a posledním rokem to-
hoto období je kalendářní rok, který o dva roky před-
chází kalendářnímu roku, do něhož spadá termín zvý-
šení důchodů. Pokud je ve stanoveném období růst
reálné mzdy stanovený podle odstavce 9 nižší než 1,
přihlédne se k růstu reálné mzdy až při tom zvýšení
důchodů, při kterém je ve stanoveném období růst
reálné mzdy stanovený podle odstavce 9 vyšší než 1.

(7) Jestliže se po splnění podmínky pro zvýšení
důchodů v pravidelném termínu splní v srpnu kalen-
dářního roku, který předchází kalendářnímu roku, do
něhož spadá pravidelný termín zvýšení důchodů, pod-
mínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu,
zvýší se důchody pouze jednou a zvýšení důchodů po-
dle růstu cen se stanoví podle růstu cen zjištěného v ob-
dobí stanoveném podle odstavce 5 písm. a) i v období
stanoveném podle odstavce 5 písm. b). Jestliže se pod-
mínky pro zvýšení důchodů v pravidelném termínu
a pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu splní
současně v červenci, zvýší se důchody jen v mimořád-
ném termínu.

(8) Podle odstavců 2 a 3 se zvyšují důchody při-
znané ode dne, který spadá do období před prvním
dnem kalendářního měsíce, do něhož spadá termín zvý-
šení důchodů.

(9) Růst cen se zjišťuje podle přírůstku úhrnného
indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem vy-
počteného z originálních bazických indexů spotřebitel-
ských cen zjištěných Českým statistickým úřadem; růst
cen se stanoví jako podíl výše tohoto indexu v posled-
ním měsíci období pro zjišťování růstu cen a výše to-
hoto indexu v měsíci, který bezprostředně předchází
prvnímu měsíci tohoto období. Růst reálných mezd
se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je podíl všeobec-
ného vyměřovacího základu za poslední kalendářní rok
období pro zjišťování růstu reálné mzdy a všeobecného
vyměřovacího základu za kalendářní rok, který bez-
prostředně předchází prvnímu kalendářnímu roku to-
hoto období, a ve jmenovateli je podíl průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen za domácnosti cel-
kem vypočteného z originálních bazických indexů spo-
třebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřa-
dem za poslední kalendářní rok tohoto období a uvede-
ného průměrného ročního indexu za kalendářní rok,
který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu
roku tohoto období. Průměrný starobní důchod se zjiš-
ťuje podle údajů České správy sociálního zabezpečení
jako průměrná výše všech starobních důchodů, které
nejsou vypláceny v souběhu s jiným důchodem (§ 59)
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a jejichž výplata byla prováděna za poslední kalendářní
měsíc období pro zjišťování růstu cen stanoveného
podle odstavce 5.

(10) Zvýšení důchodů stanoví vláda nařízením;
jde-li o zvýšení důchodů v pravidelném termínu, sta-
noví vláda zvýšení důchodů do 30. září 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 vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posled-
ního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl
aspoň 5 %.

§ 67a

Procentní výměra vypláceného důchodu se zvy-
šuje o 2 000 Kč měsíčně ode dne, kdy poživatel dů-
chodu dosáhl věku 100 let. Jsou-li splněny podmínky
nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se podle věty
první procentní výměra starobního, plného invalidního
nebo částečného invalidního důchodu.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 68

O nárocích na důchody, které vznikly před 1. led-
nem 1996 a o nichž nebylo do tohoto dne pravomocně
rozhodnuto, a o přiznání, odnětí nebo změně výše
těchto důchodů za dobu před 1. lednem 1996, i když
o nich již bylo pravomocně rozhodnuto, se rozhodne
s odchylkami dále uvedenými podle předpisů platných
před 1. lednem 1996.

§ 69

(1) Podle tohoto zákona se od 1. ledna 1996 po-
suzují i nároky na důchody, jejichž podmínky stano-
vené tímto zákonem byly splněny před tímto dnem
a nezakládaly nárok na důchody podle dříve platných
předpisů, pokud není dále stanoveno jinak; za den

vzniku nároku se v těchto případech považuje 1. leden
1996.

(2) Nárok na vdovský důchod podle odstavce 1
vznikne jen v případě, že manžel vdovy zemřel po
31. prosinci 1990.

(3) Nárok na vdovecký důchod podle odstavce 1
vznikne jen v případě, že manželka vdovce zemřela po
31. prosinci 1990; pro vznik nároku se nevyžaduje, aby
manželka splnila ke dni smrti podmínku potřebné doby
zaměstnání. Výše vdoveckého důchodu se stanoví po-
dle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995.

§ 70

Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní,
vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. lednem
1996, se považují za starobní, plné invalidní, částeč-
né invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody
podle tohoto zákona, a to ve výši, v níž náležely ke
dni 31. prosince 1995, včetně zvýšení důchodu o pevnou
částku podle zvláštních zákonů26) (dále jen „zvýšení
o pevnou částku“), pokud se dále nestanoví jinak.

§ 71

(1) Výše starobního, plného invalidního a částeč-
ného invalidního důchodu, na který vznikne nárok
v době od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2005, nesmí
být nižší než výše důchodu, která by náležela, kdyby
důchod byl přiznán podle předpisů platných ke dni
31. prosince 1995 v rozsahu uvedeném v odstavci 4,
a to včetně zvýšení, která by náležela k tomuto dů-
chodu pouze k tomuto dni. Pro účely porovnání výší
starobních, plných invalidních a částečných invalidních
důchodů podle věty první se výší těchto důchodů ro-
zumí procentní výměry těchto důchodů. Výše základní
výměry starobního, plného invalidního a částečného in-
validního důchodu, pokud se jejich výše stanoví po
31. prosinci 1995 s použitím předpisů platných před
1. lednem 1996, se stanoví podle předpisů platných ke
dni, od něhož se přiznává důchod; přitom v této výši
základní výměry důchodu je zahrnuto zvýšení o pev-
nou částku.

(2) Získal-li pojištěnec alespoň jeden rok zaměst-
nání, které bylo podle předpisů platných před 1. červ-
nem 1992 zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie nebo
do I. (II.) kategorie funkcí, postupuje se při stanovení

Sbírka zákonů č. 43 / 2010Částka 16 Strana 557

26) Zákon č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995.
Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.



výše starobního, plného invalidního a částečného inva-
lidního důchodu podle odstavce 1, vznikne-li nárok na
důchod v době od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2018.
V období po 31. prosinci 2005 se podle věty první
postupuje jen na žádost pojištěnce.

(3) Odstavce 1 a 2 platí obdobně pro stanovení
výše důchodu zjišťované pro vyměření vdovského,
vdoveckého nebo sirotčího důchodu.

(4) Pro stanovení výše důchodů uvedených v od-
stavcích 1 a 2 podle předpisů platných ke dni 31. pro-
since 1995 se použije ustanovení těchto předpisů o prů-
měrném měsíčním výdělku, včetně určení rozhodného
období pro jeho výpočet, o výši důchodu a o nejvyšší
a nejnižší výměře důchodu, s výjimkou ustanovení
o úpravě důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu,
a s výjimkou ustanovení umožňujícího na základě
žádosti pojištěnce požádat po 31. prosinci 1990 o vy-
měření výše důchodu podle předpisů platných před
1. říjnem 1988; přitom při určení výdělků za dobu po
31. prosinci 1995 se postupuje podle § 16 odst. 3 a 4
a při určení dopočtené doby se postupuje podle § 41
odst. 4.

(5) Ke starobnímu, plnému invalidnímu a částeč-
nému invalidnímu důchodu přiznanému po 31. prosinci
1995, na který vznikl nárok před 1. lednem 1996, náleží
ode dne přiznání zvýšení podle § 2 zákona č. 76/1995
Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přizná-
vaných v roce 1995; to však neplatí, stanoví-li se výše
starobního důchodu podle § 72 odst. 1.

HLAVA DRUHÁ

JEDNOTLIVÉ DRUHY DÁVEK

Starobní důchod

§ 72

(1) Výše starobního důchodu pojištěnců, kteří
splnili podmínky pro nárok na tento důchod před
1. lednem 1996, jsou po vzniku nároku na tento důchod
nepřetržitě zaměstnáni ke dni 31. prosince 1995 a nepo-
bírali tento důchod ani jeho část, se stanoví podle před-
pisů platných po 31. prosinci 1995. Tato výše však ne-
smí být nižší než výše stanovená podle předpisů plat-
ných před 1. lednem 1996; ustanovení § 71 odst. 1, 2 a 4
platí zde obdobně.

(2) Nárok na starobní důchod podle tohoto zá-
kona nevznikne, byl-li před 1. lednem 1996 přiznán
starobní důchod, s výjimkou starobního důchodu při-
znaného podle zákona č. 39/1994 Sb., o předčasném

poskytování starobního důchodu a o změně zákonů
na úseku zaměstnanosti.

§ 73

(1) Starobní důchody včetně důchodů přiznaných
podle zákona č. 39/1994 Sb., o předčasném poskyto-
vání starobního důchodu a o změně zákonů na úseku
zaměstnanosti, nebo podle předchozích obdobných
předpisů (dále jen „předčasně poskytované starobní dů-
chody“), přiznané před 1. lednem 1996, se po dobu
další výdělečné činnosti konané po vzniku nároku na
tento důchod vyplácejí po 31. prosinci 1995 za podmí-
nek stanovených tímto zákonem.

(2) Jestliže poživatel starobního důchodu ne-
splňuje ke dni 1. ledna 1996 podmínky uvedené
v § 37 a v době předcházející splátce důchodu splatné
v březnu 1996 nedovrší věk, od něhož se mu podle § 37
vyplácí starobní důchod bez omezení, je poživatel to-
hoto důchodu povinen tuto skutečnost oznámit plátci
důchodu do osmi dnů ode dne účinnosti tohoto zá-
kona. Ohlašovací povinnost podle předchozí věty nemá
poživatel starobního důchodu, jestliže ukončí výděleč-
nou činnost (samostatnou výdělečnou činnost) v době
předcházející splátce důchodu splatné v březnu 1996.

(3) Ohlašovací povinnost podle odstavce 2 má
i zaměstnavatel poživatele důchodu uvedeného v od-
stavci 2.

(4) Výplata důchodu v případech uvedených v od-
stavci 2 nenáleží od splátky důchodu splatné v březnu
1996, je-li poživatel starobního důchodu výdělečně
činný.

§ 74

Nároky na snížení věkové hranice pro vznik ná-
roku na starobní důchod podle předpisů platných před
1. lednem 1996 po odpracování stanovené doby za-
městnání v I. pracovní kategorii nebo v I. (II.) kategorii
funkcí zůstávají zachovány do 31. prosince 2018. Sní-
žená věková hranice pro vznik nároku na starobní dů-
chod se přitom považuje pro účely tohoto zákona za
důchodový věk.

§ 74a

(1) U pojištěnců, kteří vykonávali před 1. lednem
1993 aspoň po dobu 10 let zaměstnání při těžbě, prů-
zkumu a zpracování uranové rudy, které bylo podle
předpisů účinných před 1. lednem 1969 zařazeno mezi
zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na
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starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, činí
důchodový věk 50 let, pokud tito pojištěnci nastoupili
do zaměstnání v uranovém průmyslu na pracovištích
s rizikem ionizujícího záření před 1. lednem 1969 a věku
50 let dosáhli po 30. červnu 2006.

(2) U pojištěnců, kteří vykonávali před 1. lednem
1993 aspoň po dobu 10 let zaměstnání při těžbě, prů-
zkumu a zpracování uranové rudy, které bylo podle
předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi
zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na
starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, činí
důchodový věk 55 let, pokud tohoto věku dosáhli
po 30. červnu 2006 a nesplňují podmínky uvedené v od-
stavci 1. Za zaměstnání při těžbě, průzkumu a zpraco-
vání uranové rudy se pro účely věty první nepovažuje
zaměstnání v hornictví vykonávané pod spodní úrovní
nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na
radioaktivní suroviny.

§ 75

Předčasně poskytovaný starobní důchod přiznaný
před 1. lednem 1996 se považuje za starobní důchod
uvedený v § 30 s tím, že nárok poživatele předčasně
poskytovaného starobního důchodu přiznaného od
21. března 1994 do 31. prosince 1995 na přepočet sta-
robního důchodu do dosažení potřebného věku stano-
veného pro vznik nároku na starobní důchod zůstává
zachován; tento věk se posuzuje podle tohoto zákona.
Výše tohoto důchodu při tomto přepočtu se stanoví
podle tohoto zákona s tím, že ustanovení § 71 odst. 1
a 4 platí zde obdobně; zvýšení starobního důchodu za
dobu pojištění po vzniku nároku na tento důchod po
31. prosinci 1995 se však stanoví podle tohoto zákona.

§ 76

(1) Nároky na snížení věkové hranice pro vznik
nároku na starobní důchod podle nařízení vlády České
a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb.,
o mimořádném poskytování starobního důchodu ně-
kterým horníkům, zůstávají zachovány do 31. prosince
2000. Ustanovení § 74 věty druhé platí zde obdobně.
Výše starobního důchodu podle věty první se stanoví
podle tohoto zákona s tím, že pro výši a výplatu tohoto
důchodu platí § 37 a § 71 odst. 1 a 4 obdobně. Výše
procentní výměry starobního důchodu podle věty
první se zvyšuje podle § 34 odst. 2 po dosažení 55 let
věku. Nárok na snížení věkové hranice pro vznik ná-
roku na starobní důchod podle předpisu uvedeného ve
větě první vzniká též pojištěncům, kteří dosáhli 50 let
do 31. prosince 2010, pokud splňují ostatní podmínky

stanovené v tomto předpisu; přitom se nevyžaduje, aby
ke splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 2 písm. c)
tohoto předpisu došlo v souvislosti se snížením nejvyšší
přípustné expozice.

(2) Poživatel starobního důchodu přiznaného po-
dle odstavce 1 nemá nárok na starobní důchod podle
tohoto zákona.

§ 76a

Procentní výměra starobního důchodu, který je
přiznáván po 30. červnu 2006 pojištěncům, jejichž
důchodový věk byl stanoven podle § 74a odst. 1 ne-
bo § 76 odst. 1, a pojištěncům, kteří vykonávali před
1. lednem 1993 aspoň po dobu 15 let zaměstnání v hor-
nictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných
dolech (popřípadě 10 let, jde-li o takové zaměstnání
v uranových dolech), které bylo podle předpisů účin-
ných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pra-
covní kategorie zakládající nárok na starobní důchod
při dosažení věku aspoň 55 let, se zvyšuje ode dne při-
znání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení dů-
chodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna
1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává
tento důchod. Zvýšení podle věty první však spolu
s procentní výměrou důchodu nesmí přesáhnout nej-
vyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka
výše důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona
č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a dů-
chodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle před-
pisů o zvýšení důchodů, které nabyly účinnosti v ob-
dobí od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od
něhož se přiznává starobní důchod. Zvýšení podle věty
první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní dů-
chod byl přiznán ke dni 31. prosince 1995.

§ 77

Při zvýšení starobního důchodu přiznaného před
1. lednem 1996 za dobu pojištění po vzniku nároku na
tento důchod po 31. prosinci 1995 se za výpočtový
základ považuje průměrný měsíční výdělek, z něhož
byl tento důchod vyměřen.

Plný invalidní a částečný invalidní důchod

§ 78

Poživateli plného invalidního důchodu přiznaného
před 1. lednem 1996, který ke dni 31. prosince 1995
dosáhl aspoň věku o deset let nižšího, než je jeho dů-
chodový věk stanovený podle tohoto zákona [§ 32, 74,
76 a § 94 písm. a)], lze odejmout tento důchod nejdříve
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od splátky důchodu splatné v lednu 1997, a to jen za
podmínek stanovených předpisy platnými před 1. led-
nem 1996, jestliže byl tento plný invalidní důchod při-
znán pro invaliditu způsobenou dlouhodobě nepřízni-
vým zdravotním stavem, pro který jeho poživatel mohl
vykonávat soustavné zaměstnání, avšak jen zcela nepři-
měřené jeho dřívějším schopnostem a společenskému
významu dosavadního zaměstnání.

§ 79

Jestliže poživatel plného invalidního důchodu při-
znaného před 1. lednem 1996 vykonává po 31. prosinci
1995 výdělečnou činnost v cizině nebo samostatnou
výdělečnou činnost, s výjimkou samostatné výdělečné
činnosti vykonávané za zcela mimořádných podmínek
[§ 39 odst. 1 písm. b)], je povinen tuto skutečnost
oznámit plátci důchodu do osmi dnů ode dne účinnosti
tohoto zákona. Ustanovení § 73 odst. 2 věta druhá,
odst. 3 a 4 platí zde přiměřeně.

§ 80

U částečného invalidního důchodu přiznaného
před 1. červencem 1995 se posuzuje v roce 1996 výplata
tohoto důchodu podle § 46 na základě průměrného
měsíčního příjmu z výdělečné činnosti zakládající účast
na pojištění poživatele tohoto důchodu, kterého dosáhl
v roce 1995; přitom se nepřihlíží k příjmům před při-
znáním částečného invalidního důchodu. Do doby uve-
dené v § 47 odst. 6 a 7 se považuje podmínka výplaty
částečného invalidního důchodu ve výši podle § 46
odst. 1 písm. a) za splněnou.

§ 80a a 80b
zrušeny

§ 81

Je-li poživatel částečného invalidního důchodu,
s výjimkou částečného invalidního důchodu uvedeného
v § 44 odst. 2 přiznaného před 1. lednem 1996, výdě-
lečně činný po 31. prosinci 1995 v cizině, je povinen
tuto skutečnost oznámit plátci důchodu do osmi dnů
ode dne účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 73
odst. 2 věta druhá, odst. 3 a 4 platí zde přiměřeně.

Důchod vdovský a vdovecký

§ 82

(1) Byl-li vdovský důchod přiznán před 1. lednem

1996 a ke dni 1. ledna 1996 vdova nesplňuje žádnou
z podmínek stanovenou tímto zákonem, zůstává nárok
na vdovský důchod zachován, pokud jsou splněny
podmínky nároku na vdovský důchod stanovené před-
pisy platnými ke dni 31. prosince 1995.

(2) Došlo-li k zániku nároku na vdovský důchod
před 1. lednem 1996, vznikne nárok na vdovský dů-
chod znovu, splní-li se po 31. prosinci 1995 podmínky
nároku na vdovský důchod stanovené předpisy plat-
nými ke dni 31. prosince 1995, a to ve lhůtě a ve výši
stanovené těmito předpisy.

(3) Vdovský důchod podle odstavců 1 a 2 se po-
važuje za vdovský důchod podle tohoto zákona s tím,
že nárok na vdovský důchod zanikne, nebude-li vdova
splňovat podmínky nároku na tento důchod stanovené
tímto zákonem ani předpisy platnými ke dni 31. pro-
since 1995.

§ 82a

(1) Byla-li výše vdovského důchodu, na který
vznikl (znovu vznikl) nárok před 1. lednem 1996 nebo
na který znovu vznikl nárok po 31. prosinci 1995 podle
§ 82 odst. 2, omezena pro souběh s nárokem na výplatu
starobního nebo invalidního důchodu podle předpisů
o sociálním zabezpečení platných před 1. lednem
199635a), zvyšuje se procentní výměra vdovského dů-
chodu o částku odpovídající rozdílu mezi vyplácenou
výší a výší bez takového omezení, včetně zvýšení podle
předpisů o zvýšení důchodů náležejících od přiznání
vdovského důchodu do dne, od kterého se úprava po-
dle tohoto ustanovení provede. Zvýšení o částku roz-
dílu náleží jen v době, ve které omezení výše vdov-
ského důchodu podle předchozí věty trvá.

(2) Nebyl-li vdovský důchod z důvodu uvede-
ného v předchozím odstavci vyplácen, postupuje se ob-
dobně s tím, že za den přiznání vdovského důchodu se
považuje den, kdy na takový vdovský důchod vznikl
(znovu vznikl) nárok.

(3) Pro zjišťování výše vdovského důchodu pro
účely stanovení částky rozdílu se nepoužijí ustanovení
předpisů o sociálním zabezpečení platná před 1. lednem
1996 o

a) nejvyšších přípustných výměrách úhrnu důchodu
při souběhu starobního nebo invalidního důchodu
a vdovského důchodu a o snížení výše vdovského
důchodu pro jejich překročení35a),
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b) částce, kterou nesmí při zvýšení důchodu přesáh-
nout nejvyšší výměra úhrnu důchodu stanovená
pro souběh starobního nebo invalidního důchodu
a vdovského důchodu po takovém zvýšení.

Výše starobního nebo invalidního důchodu přitom zů-
stává nedotčena; zvýšení starobního důchodu za dobu
dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod
se však považuje za součást starobního důchodu a zvý-
šení podle písmene b) za součást starobního nebo in-
validního důchodu i tehdy, byla-li podle předpisů plat-
ných před 1. lednem 1996 součástí úhrnu důchodu.
Pokud by při stanovení částky rozdílu podle předcho-
zích vět výše starobního nebo invalidního důchodu bez
zvýšení o pevnou částku a vdovského důchodu, která
by náležela ke dni 31. prosince 1995, přesáhla částku
stanovenou v § 4 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb., o zvý-
šení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných
v roce 1995, sníží se výše vdovského důchodu tak,
aby úhrn důchodu takovou částku k uvedenému dni
nepřesáhl. Ustanovení § 93 odst. 2 není postupu podle
tohoto ustanovení na překážku.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se užije ob-
dobně, byla-li výše vdovského důchodu omezena pro
souběh s nárokem na výplatu důchodu za výsluhu let,
který se podle § 89 odst. 1 považuje od 1. ledna 1996 za
částečný invalidní důchod nebo za starobní důchod,
nebo nebyl-li vdovský důchod z téhož důvodu vyplá-
cen.

(5) Zvýšení vdovského důchodu o částku rozdílu
se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu
splatné po 1. červenci 2006. Lhůta pro vydání rozhod-
nutí stanovená zvláštním předpisem35b) se u žádostí
uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů.

(6) Ustanovení předchozích odstavců platí ob-
dobně i pro vdovecké důchody.

§ 83

Vdově, která po 31. prosinci 1995 splňuje pod-
mínky nároku na vdovský důchod a jíž není vdovský
důchod vyplácen ke dni 31. prosince 1995 pro souběh
s příjmem nebo je jí z tohoto důvodu vyplácen vdovský
důchod v nižší částce, se na žádost začne vyplácet vdov-
ský důchod nejdříve od splátky důchodu splatné
v lednu 1996, a to ve výši odpovídající měsíční částce,
která by náležela ke dni 31. prosince 1995, po přičtení
všech zvýšení, na která vznikl nárok do tohoto dne,

včetně zvýšení o pevnou částku, pokud by toto zvýšení
náleželo k vdovskému důchodu ke dni 31. prosince
1995.

§ 84

(1) Vdovský důchod vdovy, jejíž manžel zemřel
po 31. prosinci 1990 a které byl podle předpisů plat-
ných před 1. lednem 1996 přiznán tento důchod ve výši
výživného proto, že nežila s manželem delší dobu před
jeho smrtí ve společné domácnosti a jejíž manželství
přestalo plnit svou společenskou funkci, se na žádost
nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 1996 sta-
noví ve výši, v jaké by náležel bez takového omezení ke
dni 31. prosince 1995 podle předpisů platných před
1. lednem 1996. Nárok na úpravu výše vdovského dů-
chodu vzniká i v případě, že vdovský důchod nebyl
vyplácen pro souběh s příjmem.

(2) Vdovský důchod rozvedené ženy náležející ke
dni 31. prosince 1995 se po tomto datu považuje za
vdovský důchod podle tohoto zákona; ustanovení
§ 82 platí obdobně.

§ 85

Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdo-
vecký důchod před 1. lednem 1996 nebo došlo-li k zá-
niku nároku na takové důchody po 31. prosinci 1995,
ale jde o důchody, které byly přiznány podle předpisů
platných před 1. lednem 1996, a osoba splnila některou
z podmínek nároku na vdovský nebo vdovecký důchod
stanovenou tímto zákonem do pěti let od zániku ná-
roku na takový důchod, vznikne nárok na vdovský
nebo vdovecký důchod za podmínek podle tohoto zá-
kona, pokud již nevznikl nárok na vdovský důchod
podle § 82 odst. 2; přitom výše vdovského důchodu
se stanoví podle tohoto zákona a výše vdoveckého
důchodu se stanoví podle předpisů platných ke dni
31. prosince 1995.

Sirotčí důchod

§ 86

Došlo-li k zániku nároku na sirotčí důchod před
1. lednem 1996 nebo došlo-li k zániku nároku na sirotčí
důchod po 31. prosinci 1995, ale sirotčí důchod byl
přiznán podle předpisů platných před 1. lednem 1996,
a po 31. prosinci 1995 se splní některá z podmínek
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stanovených v § 52, vznikne nárok na sirotčí důchod za
podmínek a ve výši podle tohoto zákona.

§ 87

Dojde-li po 31. prosinci 1995 k osvojení dítěte,
které pobírá sirotčí důchod oboustranně osiřelého dí-
těte přiznaný podle předpisů platných před 1. lednem
1996, považuje se za procentní výměru sirotčího dů-
chodu po jednom z rodičů polovina procentní výměry
sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte.

§ 88

Sirotčí důchod vyplácený podle předpisů platných
před 1. lednem 1996 do vlastních rukou pojištěnci,
který ke dni 1. ledna 1996 nenabyl zletilosti, se vyplácí
do jeho rukou i nadále; po dobu výplaty tohoto dů-
chodu má tento pojištěnec způsobilost uvedenou v § 3
odst. 2.

§ 89

Důchod za výsluhu let

(1) Důchod za výsluhu let přiznaný podle před-
pisů platných před účinností tohoto zákona se ve výši,
v jaké náležel ke dni 31. prosince 1995, považuje od
1. ledna 1996 za částečný invalidní důchod, a jestliže
jeho poživatel dosáhl ke dni 31. prosince 1995 důcho-
dového věku uvedeného v § 32 odst. 1, za starobní dů-
chod.

(2) U důchodů uvedených v odstavci 1 se za zá-
kladní výměru důchodu považuje částka 680 Kč mě-
síčně a za procentní výměru důchodu se považuje zbylá
část důchodu za výsluhu let. Částečný invalidní důchod
uvedený v odstavci 1 se v roce 1996 podle § 46 odst. 1
písm. b) a c) neupravuje.

§ 90

Důchod manželky

(1) Důchod manželky přiznaný podle předpisů
platných před účinností tohoto zákona se považuje
od 1. ledna 1996 za

a) starobní důchod, jestliže jeho poživatelka dosáhla
ke dni 31. prosince 1995 věku aspoň 65 let, nebo

b) plný invalidní důchod, jestliže jeho poživatelka ne-
dosáhla tohoto věku.

(2) U důchodů uvedených v odstavci 1 písm. a)
a b) se za základní výměru důchodu považuje zvýšení
důchodu manželky o pevnou částku a za procentní vý-

měru důchodu se považuje výše důchodu manželky
bez zvýšení o pevnou částku.

(3) Dnem účinnosti tohoto zákona nárok na dů-
chod manželky zaniká.

(4) Důchody uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo
b) vyplácí orgán, který vyplácel důchod manželky.

§ 91

Sociální důchod

(1) Sociální důchod přiznaný podle předpisů plat-
ných před účinností tohoto zákona se ve výši, v jaké
náležel ke dni 31. prosince 1995, považuje od 1. ledna
1996 za

a) starobní důchod, jestliže jeho poživatel dosáhl ke
dni 31. prosince 1995 věku aspoň 65 let, nebo

b) plný invalidní důchod, jestliže jeho poživatel ne-
dosáhl tohoto věku.

(2) U důchodů uvedených v odstavci 1 písm. a)
a b) se za základní výměru důchodu považuje částka
680 Kč měsíčně a za procentní výměru důchodu se
považuje zbylá část sociálního důchodu.

(3) Vyplácí-li se sociální důchod ke dni 31. pro-
since 1995 spolu s jiným důchodem, slučuje se od
1. ledna 1996 tento jiný důchod bez zvýšení o pevnou
částku s procentní výměrou (odstavec 2) důchodu uve-
deného v odstavci 1 písm. a) nebo b) a nárok na tento
jiný důchod sloučením zaniká.

(4) Byl-li ke dni 31. prosince 1995 na sociální dů-
chod vyšší než 1 359 Kč měsíčně odkázán též rodinný
příslušník poživatele sociálního důchodu, postupuje se
přiměřeně podle § 92 odst. 2 a 3.

(5) Dnem účinnosti tohoto zákona nárok na so-
ciální důchod zaniká.

§ 92

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

(1) Byl-li starobní, plný invalidní, vdovský, vdo-
vecký nebo sirotčí důchod oboustranně osiřelého dítěte
upraven ke dni 31. prosince 1995 proto, že byl jediným
zdrojem příjmu důchodce podle předpisů platných
před 1. lednem 1996, slučuje se částka zvýšení odpoví-
dající této úpravě důchodu dnem 1. ledna 1996 s tímto
důchodem. Je-li důchodci vypláceno současně více dů-
chodů, slučuje se částka zvýšení odpovídající uvedené
úpravě s důchodem starobním, plným invalidním nebo
částečným invalidním, a jde-li o poživatele vdovského
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nebo vdoveckého důchodu, který nemá nárok na žádný
z uvedených důchodů a náleží mu současně sirotčí dů-
chod, slučuje se s důchodem vdovským nebo vdovec-
kým.

(2) Byl-li starobní nebo invalidní důchod upraven
ke dni 31. prosince 1995 proto, že byl jediným zdrojem
příjmu důchodce a jeho rodinného příslušníka, který je
poživatelem důchodu, slučuje se s důchodem podle od-
stavce 1 polovina částky odpovídající tomuto zvýšení,
pokud rodinným příslušníkem důchodce není neza-
opatřené dítě, a druhá polovina částky zvýšení se dnem
1. ledna 1996 slučuje s důchodem tohoto rodinného
příslušníka. Jestliže rodinným příslušníkem důchodce
je nezaopatřené dítě, slučuje se s důchodem poživatele
takto upraveného důchodu celá částka zvýšení z důvodu
jediného zdroje příjmu, a to způsobem uvedeným v od-
stavci 1.

(3) Byl-li starobní nebo invalidní důchod upraven
ke dni 31. prosince 1995 proto, že byl jediným zdrojem
příjmu důchodce a jeho rodinného příslušníka, který
není poživatelem důchodu, a částka zvýšení podle od-
stavce 1 činí aspoň 680 Kč měsíčně, vzniká tomuto ro-
dinnému příslušníku, pokud není nezaopatřeným dítě-
tem, nárok na starobní nebo plný invalidní důchod po-
dle podmínek stanovených v § 91 odst. 1; částka zvý-
šení ve výši 680 Kč měsíčně se přitom stává základní
výměrou důchodu rodinného příslušníka a částka zvý-
šení přesahující 680 Kč měsíčně se ve výši jedné polo-
viny stává procentní výměrou důchodu rodinného pří-
slušníka a ve výši druhé poloviny se přičítá k procentní
výměře důchodu poživatele důchodu, jemuž byl dů-
chod upraven podle odstavce 1. Důchod, na který
vznikl rodinnému příslušníku nárok podle věty první,
vyplácí orgán, který dosud vyplácel důchod upravený
proto, že byl jediným zdrojem příjmu důchodce. Po-
kud částka zvýšení podle odstavce 1 nedosahuje 680 Kč
měsíčně nebo rodinným příslušníkem důchodce je ne-
zaopatřené dítě, slučuje se s důchodem poživatele dů-
chodu upraveného podle odstavce 1 celá částka zvýšení
z důvodu jediného zdroje příjmu, a to způsobem uve-
deným v odstavci 1.

(4) Dnem účinnosti tohoto zákona nárok na zvý-
šení důchodu z důvodu jediného zdroje příjmu zaniká.

§ 93

Souběh nároků na důchody

(1) Došlo-li při souběhu nároků na výplatu dů-
chodů podle předpisů platných před 1. lednem 1996
k omezení úhrnu vyplácených důchodů nejvyššími vý-

měrami stanovenými pevnými částkami a po 31. pro-
sinci 1995 zanikne nárok na některý z důchodů, a tím
odpadne důvod pro takový souběh důchodů, začne se
důchod, byla-li jeho výše takto omezena nebo nebyl-li
vyplácen pro souběh s jiným důchodem vůbec, vyplá-
cet ve výši, která by náležela, kdyby takový důchod byl
podle předpisů platných před 1. lednem 1996 vyplácen
samostatně, a to včetně všech zvýšení, která by k němu
od jeho přiznání náležela, jestliže to tyto předpisy
umožňovaly.

(2) Souběh nároků na výplatu důchodů, k němuž
došlo před 1. lednem 1996 nebo k němuž nedošlo
proto, že se důchod nevyplácel, avšak nárok na důchod
trval, se posuzuje po 31. prosinci 1995 podle předpisů
platných před 1. lednem 1996, a to i když po 31. pro-
sinci 1995 dojde k zániku nároku na výplatu na některý
z těchto důchodů, pokud nárok na tento důchod trval.
Zvýšení starobního důchodu za dobu pojištění po
vzniku nároku na tento důchod po 31. prosinci 1995
se však stanoví podle tohoto zákona.

§ 94

Nároky účastníků odboje

Pojištěncům, které předpisy platné ke dni 31. pro-
since 1995 považovaly za účastníky odboje, se pro
nároky na důchody vzniklé po 31. prosinci 1995 za-
chovává nárok na

a) snížení věkové hranice pro nárok na starobní
důchod; ustanovení § 74 věty druhé platí zde
obdobně,

b) zvýšení starobního a invalidního důchodu o pevné
částky za každý započatý rok odbojové činnosti,

c) stanovení nejnižší výměry důchodu v pevných
částkách,

a to v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy
platnými před 1. lednem 1996; zvýšení o pevné částky
podle písmene b) se přitom přičítá k procentní výměře
důchodu.

§ 95

Výše důchodu vypláceného do ciziny

Byly-li při vyměření důchodu podle předpisů plat-
ných před 1. lednem 1996 započteny i doby zaměstnání
(pojištění) před 1. květnem 1990, studia po 30. dubnu
1990 a náhradní doby, pokud uvedené doby byly zís-
kány v cizině, sníží se procentní výměra důchodu
o částku rovnající se částce důchodu za doby získané
v cizině a základní výměra důchodu se sníží v tom pro-
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centním poměru, v jakém byla snížena procentní vý-
měra důchodu, jestliže se poživatel takového důchodu
vystěhuje po 31. prosinci 1995 do státu, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním
zabezpečení.

§ 96

Další dávky poskytované důchodcům

Dávky uvedené v § 184 vyhlášky Federálního mi-
nisterstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou
se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a příplatky
k důchodům členů zemědělských družstev se vyplatí
naposledy za měsíc prosinec 1995; dnem účinnosti to-
hoto zákona nárok na ně zaniká. Poživatelům těchto
dávek nebo příplatků náleží jednorázová částka ve výši
odpovídající dvacetičtyřnásobku měsíční částky dávky
nebo příplatku, v jaké náležely ke dni 31. prosince
1995.

§ 97

Výplata jednorázových částek

Jednorázové částky náležející podle § 96 se vyplatí
na žádost do tří měsíců ode dne jejího podání; pro ná-
rok na výplatu těchto částek platí obdobně ustanovení
o nároku na důchod a jeho výplatu, s výjimkou usta-
novení o podání žádosti.

§ 98

Příplatek k důchodu

Příplatek k důchodu podle § 25 odst. 7 a 8 zákona
č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona
č. 47/1991 Sb., a podle § 24 odst. 4 zákona č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona
č. 267/1992 Sb., přiznaný po 31. prosinci 1995, se slu-
čuje s procentní výměrou důchodu, ke kterému náleží,
a tvoří s důchodem nadále jeden celek. Zánikem nároku
na důchod, s nímž byl příplatek k důchodu sloučen,
však není dotčen nárok na tento příplatek podle zákona
o soudní rehabilitaci a zákona o mimosoudních rehabi-
litacích.

HLAVA TŘETÍ

ZÁKLADNÍ A PROCENTNÍ VÝMĚRA
DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PODLE PŘEDPISŮ

PLATNÝCH PŘED 1. LEDNEM 1996

§ 99

(1) Zvýšení o pevnou částku se u důchodu přizna-

ného podle předpisů platných před 1. lednem 1996 po-
važuje za základní výměru důchodu (§ 4 odst. 2 věta
první).

(2) Výše důchodu přiznaného podle předpisů
platných před 1. lednem 1996 bez zvýšení o pevnou
částku se považuje za procentní výměru důchodu (§ 4
odst. 2 věta první).

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i pro důchody
přiznané podle § 71 a § 72 odst. 1 věty druhé podle
předpisů platných před 1. lednem 1996.

(4) Pobírá-li důchodce ke dni 1. ledna 1996 více
důchodů, považuje se základní výměra uvedená v od-
stavci 1 za základní výměru starobního, plného invalid-
ního nebo částečného invalidního důchodu; za základní
výměru vdovského nebo vdoveckého důchodu se po-
važuje, jen jde-li o souběh tohoto důchodu se sirotčím
důchodem.

(5) Základní výměra důchodu přiznaného po
31. prosinci 1995 podle předpisů platných před 1. led-
nem 1996 se stanoví ve výši, v jaké náleží podle před-
pisů platných ke dni, od něhož se důchod přiznává.

§ 100

Procentní výměra plných invalidních důchodů při-
znaných před 1. lednem 1996 osobám uvedeným v § 42
odst. 1, která nedosahuje výše stanovené podle § 42
odst. 2, se upraví bez žádosti na tuto výši od splátky
důchodu splatné po 31. prosinci 1995; přitom se pro
tyto účely považuje za přiznání tohoto důchodu 1. le-
den 1996.

§ 101

U dílčích důchodů přiznaných před 1. lednem
1996 se za základní výměru považuje zvýšení o pevnou
částku.

HLAVA ČTVRTÁ

ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH OSOB
A HODNOCENÍ NĚKTERÝCH DOB

§ 102

Do 31. prosince 1998 jsou účastni pojištění interní
vědečtí aspiranti; pro hodnocení účasti na pojištění in-
terních vědeckých aspirantů jako doby pojištění platí
§ 11 obdobně.
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§ 102a

(1) Účast osoby pečující o dítě ve věku do 18 let,
které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadu-
jící mimořádnou péči, a osoby pečující osobně o převáž-
ně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bez-
mocnou osobu starší 80 let, pokud spolu žijí v domác-
nosti, na důchodovém pojištění před 1. lednem 2007 se
posuzuje podle právních předpisů platných před tímto
dnem.

(2) Účast osob pobírajících dávky nemocenského
pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem po skončení vý-
dělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění,
z něhož byly tyto dávky vypláceny, před 1. lednem
2009 se posuzuje podle právních předpisů platných
před tímto dnem.

§ 102b

Účast poslanců Evropského parlamentu, zvole-
ných na území České republiky, přede dnem, kterým
začíná volební období Evropského parlamentu v roce
2009, na pojištění se posuzuje podle právních předpisů
platných před tímto dnem.

§ 103

Účast osob samostatně výdělečně činných na po-
jištění podle tohoto zákona vzniká nejdříve od 1. ledna
1996; účast osob samostatně výdělečně činných a spolu-
pracujících osob na důchodovém zabezpečení před
1. lednem 1996 se posuzuje podle předpisů platných
před tímto dnem.

§ 104

(1) Doba péče o dítě před 1. lednem 1996 se hod-
notí za podmínek stanovených předpisy platnými před
tímto dnem jako náhradní doba (§ 13 odst. 2) v rozsahu
stanoveném tímto zákonem [§ 5 odst. 1 písm. r)]; tato
doba se v rozsahu, který přesahuje náhradní dobu po-
dle předpisů platných před 1. lednem 1996, považuje za
vyloučenou dobu uvedenou v § 16 odst. 4 větě první.

(2) Doby zaměstnání před 1. lednem 1996, u nichž
podle předpisů platných před tímto dnem byla stano-
vena podmínka, aby zakládaly nemocenské pojištění36),

se považují za dobu pojištění (§ 13 odst. 1), jen pokud
zakládaly nemocenské pojištění v době svého trvání.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 105

(1) U prezidenta republiky se pro účast na pojiš-
tění a hodnocení doby pojištění považuje za splněnou
podmínka účasti na nemocenském pojištění (§ 8) a za-
placení pojistného [§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2]. Za
vyměřovací základ (§ 16 odst. 3) se u prezidenta repu-
bliky považuje jeho měsíční plat27).

(2) Doba výkonu funkce poslance Evropského
parlamentu, zvoleného na území České republiky, se
ode dne, kterým začíná volební období Evropského
parlamentu v roce 2009, považuje za vyloučenou dobu
(§ 16 odst. 4).

§ 105a

Převod důchodových práv
ve vztahu k důchodovému systému

Evropských společenství

(1) Pojištěnci, kteří se stali úředníky nebo ostat-
ními zaměstnanci Evropských společenství nebo jejich
institucí a ukončili v České republice výdělečnou čin-
nost, mají nárok na převedení důchodových práv zís-
kaných v České republice do důchodového systému
Evropských společenství nebo jejich institucí (dále jen
„důchodový systém Evropských společenství“), pokud
jim nebyl přiznán starobní nebo invalidní důchod z čes-
kého důchodového pojištění. Důchodovými právy po-
dle věty první se rozumí finanční částka stanovená jako
pojistněmatematický ekvivalent v závislosti na získané
době pojištění a vyměřovacích základech. Převodem
důchodových práv zaniká nárok na zápočet těch dob
pojištění a vyměřovacích základů v českém důchodo-
vém pojištění, které byly použity pro stanovení fi-
nanční částky podle věty druhé.

(2) Stala-li se osoba po skončení služby nebo
zaměstnání v Evropských společenstvích nebo jejich
institucích, která byla po dobu této služby nebo za-
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městnání účastna důchodového systému Evropských
společenství, pojištěncem v českém důchodovém pojiš-
tění, má nárok na převedení důchodových práv získa-
ných v důchodovém systému Evropských společenství
do českého důchodového pojištění; tato důchodová
práva se převedou prostřednictvím doby pojištění sta-
novené s přihlédnutím k délce doby služby nebo za-
městnání v Evropských společenstvích nebo jejich in-
stitucích, která založila účast v důchodovém systému
Evropských společenství, a vyměřovacích základů sta-
novených za tuto dobu.

(3) Převody důchodových práv podle odstavců 1
a 2 se provádějí na žádost pojištěnce.

(4) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky
a způsob převodu důchodových práv podle odstav-
ců 1 a 2 a způsob výpočtu finanční částky podle od-
stavce 1 a určení dob pojištění a vyměřovacích základů
odpovídajících důchodovým právům získaným v dů-
chodovém systému Evropských společenství podle od-
stavce 2.

§ 105b

Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Za pobírání dávky nemocenského pojištění (péče)
nahrazující ušlý příjem po skončení výdělečné činnosti,
která zakládala nemocenské pojištění (péči), z něhož
jsou tyto dávky vypláceny [§ 5 odst. 1 písm. u)], za
pobírání nemocenského z nemocenského pojištění
osob samostatně výdělečně činných (§ 10 odst. 2 a 3),
za pobírání dávky nemocenského pojištění (péče) na-
hrazující ušlý příjem [§ 11 odst. 2 věta první a § 16
odst. 4 písm. a)] a za dobu poskytování nemocenského
přiznaného na podkladě nemocenského pojištění (péče)
(§ 65 odst. 1) se v roce 2008 pro účely tohoto zákona
považuje též období prvních 3 kalendářních dnů
v rámci trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo ka-
rantény, po které se nemocenské podle předpisů o ne-
mocenském pojištění (péči) neposkytuje, a období
prvních 3 dnů v rámci trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti (neschopnosti ke službě nebo neschopnosti
k výkonu funkce) nebo karantény, po které se podle
zvláštních právních předpisů neposkytuje plat, služební
příjem nebo odměna.

§ 106

Vztah k jiným právním předpisům

Pokud je v jiných právních předpisech uveden po-
jem „důchodové zabezpečení“, rozumí se tím důcho-

dové pojištění podle tohoto zákona, nevyplývá-li z po-
vahy věci něco jiného. Ustanovení předchozí věty se
nevztahuje na zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním za-
bezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy vy-
dané k jeho provedení.

Zmocňovací ustanovení

§ 107

(1) Vláda stanoví nařízením

a) výši všeobecných vyměřovacích základů za jed-
notlivé kalendářní roky (§ 17 odst. 2) před rokem
1996 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994
(§ 17 odst. 4), a to podle údajů Českého statistic-
kého úřadu o průměrné měsíční mzdě za tyto jed-
notlivé kalendářní roky,

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

(2) Vláda může zvýšit nařízením částky stanovené
v § 15; zvýšení těchto částek se provádí od 1. ledna.

(3) Vláda zvýší nařízením částky základní výměry
důchodů uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45
odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1, pokud byly zvýšeny
základní výměry vyplácených důchodů, a to o částky,
o které byly zvýšeny základní výměry vyplácených dů-
chodů. Vláda zvýší nařízením procentní výměry dů-
chodů přiznávaných v tom kalendářním roce, v němž
byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů
v mimořádném termínu, a to tak, jak byly zvýšeny pro-
centní výměry vyplácených důchodů, které byly při-
znány v tomto kalendářním roce před zvýšením dů-
chodů v mimořádném termínu.

(4) Vláda může nařízením stanovit, že u pojiš-
těnců, kteří začali před 1. lednem 1993 vykonávat za-
městnání 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 hra-
nic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro
jejich stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než
tomu bylo podle právních předpisů účinných k 31. pro-
sinci 1992, a dále způsob, jak se toto zaměstnání vy-
konávané po 31. prosinci 1992 prokazuje; zaměstnava-
telé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto pojiš-
těnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání
potvrzovat. Vláda dále může stanovit, jakým způsobem
se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených
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ve větě první, kteří splnili podmínky pro stanovení
těchto nižších věkových hranic.

§ 108

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vy-
hláškou,

a) okruh dob, které se též započítávají do potřebné
doby péče o dítě pro splnění podmínky výchovy
dítěte pro nárok na starobní důchod, a kdy se tato
podmínka považuje rovněž za splněnou,

b) způsob posouzení a procentní míry poklesu pra-
covní schopnosti, co se rozumí zcela mimořád-
nými 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),

c) co se rozumí výdělečnou činností v cizině a způsob
přepočtu příjmů z výdělečné činnosti v cizině na
českou měnu,

d) postup při zjišťování ročního vyměřovacího zá-
kladu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám.

(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí může
vyhláškou stanovit, které další studium, popřípadě vý-
uka, se pro účely důchodového pojištění považuje z dů-
vodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních
nebo vysokých školách.

§ 109

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. § 1 odst. 3 a 4, § 2 odst. 2 až 4, § 6, § 7 písm. a),
§ 8 až 52, § 54 až 69, § 73 odst. 4, v § 94 odst. 1 slova
„důchodového zabezpečení a“, § 98, § 100, § 102
odst. 1 část věty první za středníkem, v § 104 odst. 2
slova „důchodového zabezpečení“, § 110, § 122 odst. 1
až 5, § 129 až 141, v § 145 odst. 6 slova „§ 122 odst. 1
až 3 a 5 a“, § 146 až 175, v § 177a odst. 1 slova „§ 6
odst. 2 a 3, § 8 odst. 1, § 9 odst. 2, § 12 odst. 2, 3 a 7,
§ 19 odst. 3, § 23 odst. 3, § 37 odst. 3, § 41 odst. 2, § 44
odst. 2, § 48 odst. 2, § 54 odst. 9, § 59 odst. 3“, slova
„§ 100 odst. 2“ a slova „§ 120 odst. 7, § 131 odst. 3
a § 142 odst. 5“ a v § 177a odst. 2 slova „kteří občané
mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti
jako pracovníci v pracovním poměru, bližší podmínky
jejich účasti na tomto zabezpečení, které další doby se
považují za doby zaměstnání a náhradní doby, co se

považuje za dobu zaměstnání v cizině, které osoby se
považují za blízké osoby, co se považuje za dlouho-
době nepříznivý zdravotní stav, za zvlášť ulehčené
pracovní podmínky a mimořádné podmínky pro nárok
na invalidní a částečný invalidní důchod, podstatný po-
kles výdělku a bližší úpravu jednotlivých podmínek
invalidity a částečné invalidity, úpravu srovnatelné-
ho výdělku o přepočítací koeficient“, slova „kdy je ob-
čan částečně, převážně nebo úplně bezmocný“ a slova
„a podmínky poskytování úrazových důchodů, zaopa-
třovacích požitků vojenských a válečných poškozenců,
přídavků za zranění a příspěvků přiznaných podle § 6
zákona č. 16/1947 Sb., které byly přiznány podle před-
pisů platných před 1. lednem 1957“ zákona č. 100/1988
Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/
/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb.,
zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona
České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991
Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zá-
kona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady
č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/
/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993
Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona
č. 118/1995 Sb.,

2. § 24 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.,

3. zákon č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, ve
znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.,

4. zákon č. 246/1991 Sb., o druhém zvýšení dů-
chodů v roce 1991,

5. zákon č. 116/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce
1992,

6. zákon České národní rady č. 547/1992 Sb.,
o zvýšení důchodů v roce 1993,

7. zákon č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení dů-
chodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných
v roce 1994, ve znění zákona č. 183/1994 Sb.,

8. čl. V zákona č. 235/1992 Sb., o zrušení pracov-
ních kategorií a o některých dalších změnách v sociál-
ním zabezpečení,

9. zákon č. 39/1994 Sb., o předčasném poskyto-
vání starobního důchodu a o změně zákonů na úseku
zaměstnanosti,

10. zákon č. 41/1994 Sb., o zvýšení důchodů,
které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních dů-
chodů,
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11. zákon č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených
důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce
1995, ve znění zákona č. 76/1995 Sb., s výjimkou § 14,

12. zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených
důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995,

13. nařízení vlády České a Slovenské Federativní
Republiky č. 231/1990 Sb., o zvýšení vyplácených dů-
chodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným
zdrojem příjmu,

14. nařízení vlády České a Slovenské Federativní
Republiky č. 257/1990 Sb., o přechodném snížení výše
pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykoná-
vající uměleckou činnost.

§ 110

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
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Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.
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1. Zákon č. 134/1997 Sb., kterým se mění a do-
plňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 1998, s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 37 a 70 a čl. VI odst. 1, která nabyla účinnosti
dnem vyhlášení (26. června 1997).

2. Zákon č. 289/1997 Sb., kterým se mění a do-
plňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988
Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
nabyl účinnosti dnem vyhlášení (2. prosince 1997), s vý-
jimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 3, 5 až 7, 11 a 13
a čl. V odst. 1 a 4 , která nabyla účinnosti dnem 1. ledna
1998, a ustanovení čl. I bodů 4 a 8 až 10 a čl. V odst. 2,
která nabyla účinnosti dnem 1. července 1998.

3. Zákon č. 224/1999 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených
silách České republiky a zákona o zajišťování obrany
České republiky, nabyl účinnosti dnem 1. prosince
1999.

4. Zákon č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném
ochránci práv, nabyl účinnosti dnem nabytí účinnosti
zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
(28. února 2000).

5. Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně ně-
kterých zákonů, nabyl účinnosti prvním dnem druhého
kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
(1. července 2000), s výjimkou části páté bodu 4, který
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

6. Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení ně-
kterých zákonů souvisejících se zákonem o krajích,
zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zá-
konem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem
1. ledna 2001.

7. Zákon č. 220/2000 Sb., o změnách některých
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, na-
byl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

8. Zákon č. 116/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. července 2001.

9. Zákon č. 188/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. července
2001.

10. Zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
1. ledna 2002, s výjimkou části sedmé, která nabyla
účinnosti dnem vyhlášení (5. října 2001).

11. Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovol-
nické službě), nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

12. Zákon č. 263/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účin-
nosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po dni vyhlášení (1. července 2002).

13. Zákon č. 264/2002 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem měsíce
následujícího po dni vyhlášení (1. července 2002).

14. Zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů sou-
visejících s přijetím zákona o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů, nabyl účinnosti dnem
1. ledna 2005.

15. Zákon č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004.

16. Zákon č. 425/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem
1. ledna 2004.

17. Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

18. Zákon č. 281/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a pro-
vádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
jeho vyhlášení (7. května 2004).

19. Zákon č. 359/2004 Sb., kterým se mění zákon
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí
poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území
České republiky, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(15. června 2004).

20. Zákon č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti,
nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následují-
cího po dni jeho vyhlášení (1. října 2004).

21. Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2005.

22. Zákon č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl
účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení (1. června 2005).

23. Zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospo-
dářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. října 2005.

24. Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru
nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institu-
cemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky
s cennými papíry ve finančních konglomerátech
a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanč-
ních konglomerátech), nabyl účinnosti dnem jeho vy-
hlášení (29. září 2005).

25. Zákon č. 24/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-

dějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem kalen-
dářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
(1. února 2006).

26. Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních
službách, nabyl účinnosti dnem 1. července 2006, s vý-
jimkou ustanovení čl. IX a X, která nabyla účinnosti
dnem 1. ledna 2007.

27. Zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském
pojištění, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.

28. Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. LXVI
a LXVII, které nabyly účinnosti dnem 1. července
2006.

29. Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů sou-
visejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění za-
městnanců, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008, s vý-
jimkou části deváté čl. IX bodu 4, který nabyl účinnosti
dnem 1. července 2006.

30. Nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 405/
/2006 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. července 2007.

31. Zákon č. 152/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemo-
cenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
nabyl účinnosti dnem 1. července 2007, s výjimkou
ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabyla účinnosti
dnem 1. ledna 2008.

32. Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti prvním
dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po
dni vyhlášení (1. srpna 2007).

33. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008.

34. Zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které zákony v souvislosti s jeho přijetím, nabyl účin-
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nosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení čl. LV,
které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2009.

35. Zákon č. 178/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení
(28. května 2008).

36. Zákon č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou ustanovení
čl. V bodu 24 a čl. VI bodu 2, která nabyla účinnosti
dnem jeho vyhlášení (21. srpna 2008).

37. Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti
dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bo-
du 71 a čl. II bodu 14, která nabyla účinnosti dnem
nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (1. ledna
2009), ustanovení čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti
dnem nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazo-
vém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších před-
pisů (1. ledna 2013), a ustanovení čl. I bodu 21 a čl. II
bodu 15, která nabyla účinnosti dnem 1. července 2009.

38. Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.

39. Zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
1. července 2009, s výjimkou ustanovení čl. X, které
nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2010.

40. Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zá-
konů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení
čl. XXIV, které nabylo účinnosti prvním dnem kalen-
dářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
(1. března 2009).

41. Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní
částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní pří-
spěvek k důchodu a o změně některých zákonů, nabyl
účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce ná-
sledujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2009).

42. Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, a o změně některých zákonů, nabyl účin-
nosti 30 dnů po jeho vyhlášení (4. července 2009).

43. Zákon č. 303/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evrop-
ského parlamentu, nabyl účinnosti prvním dnem voleb-
ního období Evropského parlamentu, které začalo
v roce 2009 (19. září 2009).

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.
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EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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