
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

ukončení důchodového spoření
(tisk 494)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. října 2015

A. Poslanec Václav Votava

A.1. V části V, čl. V se za bod 2 vkládají nové body 3 – 8, které znějí: 

ČÁST PÁTÁ
Čl. V.

„3. V § 6 odst. 9 písm. p) úvodní části ustanovení se částka „30 000 Kč“ nahrazuje  částkou 
„50 000 Kč“. 

4.  V § 15 odst. 5 úvodní části ustanovení se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou  „24 000 
Kč“.

5.  V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní  
připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy 
„částí  měsíčních  příspěvků,  které  v  jednotlivých  kalendářních  měsících  zdaňovacího  období 
přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek“.

6.  V § 15 odst. 5 písm. c)  se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové 
penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních 
příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které 
náleží maximální státní příspěvek“.

7.  V § 15 odst. 5 písm. c)  se slova „příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní 
připojištění  se  státním  příspěvkem  na  část  zdaňovacího  období  a  příspěvků  zaplacených 
poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na navazující část zdaňovacího období sníženou o 
12 000 Kč“ nahrazují slovy „částí měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní 
připojištění  se  státním  příspěvkem  na  část  zdaňovacího  období  a  částí  měsíčních  příspěvků 
zaplacených  poplatníkem  na  jeho  doplňkové  penzijní  spoření  na  navazující  část  zdaňovacího 
období,  které  v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období  přesáhly výši,  od které 
náleží maximální státní příspěvek“.

8.  V § 15 odst. 6 větě čtvrté se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „24 000 Kč“.“.
 
Následující body se přečíslují.
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A.2. V části dvacáté deváté, čl. XXXII., písm. a) se slova „4 až 6“ nahrazují slovy „3 až 8, 10 až 
12“ 

A.3. V části XXVI, čl. XXIX se vkládají nové body, které znějí: 
1.             V § 20 odst. 1 písm. a) se slova „účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik 
nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění,“ nahrazují slovy 
„60 let nebo splnění podmínek uvedených v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6“.

2.             V § 20 odst. 3 písm. a) se slova „potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 
stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění“ nahrazují slovy „60 let“.

3.             V § 20 odst. 5 se slova „odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a),“ zrušují.

4.             V § 22 odst. 4 písm. c) se za slovo „aby“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením věku 
příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený 
podle § 32 zákona o důchodovém pojištění a“.

5.             V § 23 odst. 6 písm. c)      se za slova „důchodu,“ vkládají slova „započala nejdříve dosažením 
věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod 
stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění a“.
 
6.             V § 25 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
 
        „ (4) Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků 
zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních 
příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 
kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků 
účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva 
účastníka o doplňkovém penzijním spoření nezaniká. Není-li stanoveno jinak, platí pro částečné 
odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.“

7.             V § 63 odst. 1 se číslo „3,5“ nahrazuje číslem „7“

8.             V § 80 odst. 1 se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce druhého 
kalendářního roku“
 
9.             V § 80 odst. 2 první větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“
 
10.           V § 82 odst. 3 první větě se slova „do konce kalendářního roku“ nahrazují slovy „do konce 
druhého kalendářního roku“ a v druhé větě se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“

11.           V § 192 odst. 3 písm. a) se číslo „0,6“ nahrazuje číslem „0,8“

12.           V § 192 odst. 3 písm. b) se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“

13.           V § 5 se vkládá nový odstavec 8, který zní:
        „(8) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný 
zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění 
dítěte.“
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B Poslanec Josef Uhlík (přihlásil se k PN Jaroslava Klašky)

K  ČÁSTI  DVACÁTÉ  ŠESTÉ  -  Změna  zákona  o  doplňkovém  penzijním  spoření,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
  
V Čl. XXIX se za novelizační bod č. 5 vkládá nový novelizační bod č. 6, který zní: 
 
„6. V § 25 se za odstavec 3 doplňuje odstavec 4, který zní:
 

„(4) Částečné odbytné do výše jedné poloviny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků 
zaměstnavatele  zaplacených  za  účastníka  a  po  odečtení  poměrné  části  poskytnutých  státních 
příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 
kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků 
účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva 
účastníka  o  doplňkovém  penzijním  spoření  nezaniká.  Státní  příspěvek  poukázaný  penzijní 
společnosti ve prospěch účastníka zůstává součástí prostředků účastníka; ustanovení § 18 odst. 3 se 
nepoužije.  Není-li  stanoveno  jinak,  platí  pro  částečné  odbytné  ustanovení  tohoto  zákona  o 
odbytném.“.“.
 

Zbývající novelizační body se přečíslují.

V Praze 9. října 2015

Ing. Roman   K u b í č e k,  Ph.D., v. r.

zpravodaj  garančního rozpočtového výboru 
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