
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 912) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro sociální politiku č. 246 

ze 49. schůze konané dne 25. ledna 2017 (tisk 912/1) 

K čl. I 

1. Za bod 4 vkládají nové body 5 a 6, které znějí: 

  „5. V § 67 odst. 6 se ve větě druhé za slovo „celkem“ vkládají slova „a z originálních bazických 

indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců“ a na konci textu 

věty druhé se doplňují slova „ ,přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší“.   

    6. V § 67 odst. 8 větě první se slovo „třetiny“ nahrazuje slovem „poloviny“.“. 

    Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 7. 

 

K čl. IV 

2.    V čl. IV se na konci textu doplňují slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I  bodů 5 a 6, která 

nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2017 
 

 

 

B. Poslanec Miroslav Opálka 

SD 5958 

 

K části druhé čl. II 

 

Za bod 3 se vkládá nový bod 3a, který zní: 

 

„3a. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní: 

„§ 4b 

 

Dojde-li v souladu s využitím § 4a k posunutí hranice důchodového věku, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí předloží vládě tři roky před termínem schválené úpravy důchodového věku, 

do 31. prosince kalendářního roku, zprávu, která obsahuje zpřesňující informaci Českého 

statistického úřadu o očekávané střední délce života dotčených pojištěnců, informaci o očekávané 

naději dožití ve zdraví těchto pojištěnců zpracovanou Ústavem zdravotnických informací a 

statistiky České republiky a informaci o předpokládané míře nezaměstnanosti v době posunutí 

hranice jejich důchodového věku zpracovanou Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. 

Na základě posouzení těchto informací může vláda navrhnout korekci úpravy posunuté hranice 

důchodového věku.“.“. 
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C. Poslanec Roman Sklenák 

SD 5956 

 

1. Za část třetí čl. III se vkládá nová část čtvrtá čl. IV, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

Čl. IV 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 

187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 

361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 

130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 

267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 

306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 

139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., 

zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., 

zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., 

zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., 

zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., a zákona č. 264/2016 Sb. 

se mění takto: 

1. V § 36 odstavec 3 zní: 

„(3) Součástí státních finančních aktiv je zvláštní účet rezervy důchodového pojištění, na který 

ministerstvo za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z 

penále a pokut připadajících na důchodové pojištění vyšší než výdaje na dávky důchodového 

pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek 

důchodového pojištění, převádí ze státního rozpočtu částku ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů. 

Ministerstvo stanoví způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů vyhláškou. Příjmy tohoto účtu 

tvoří i peněžní prostředky poukázané na něj na návrh vlády po schválení Poslaneckou sněmovnou 

nebo podle zvláštních právních předpisů. Prostředky tohoto účtu lze použít pouze na výdaje na 

dávky důchodového pojištění a na převody zpět do státního rozpočtu na úhradu záporného rozdílu 

těchto příjmů a výdajů. Ministerstvo je oprávněno dočasně volné prostředky vedené na tomto účtu 

ukládat do bank nebo investovat do státních dluhopisů a do dluhopisů České národní banky, jakož i 

do dluhopisů vydaných členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a 

dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států nebo Evropskou centrální bankou. Pro 

investování prostředků účtu se použije ustanovení § 35 odst. 1 a v § 35 odst. 2 obdobně. Výnosy z 

investování jsou příjmem tohoto účtu. Zprávy o hospodaření s peněžními prostředky účtu jsou 

součástí státního závěrečného účtu.“. 
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2. Dosavadní část čtvrtá čl. IV se označuje jako část pátá čl. V a zní: 

„ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. V 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. IV, které 

nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 6. března 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Zavadil 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 

 

v z. Miroslav Opálka, v.r. 

místopředseda výboru pro sociální politiku 
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