
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci 

(tisk 526) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro sociální politiku 

č. 144 z 31. schůze konané dne 14. října. 2015 (tisk 526/1) 

 

1. V § 2 odst. 1 větě první se slova „měsíce prosince 2015“ nahrazují slovy „rozhodného 

měsíce“ a za slova „před rokem 2016“ se doplňují slova „ ; rozhodným měsícem se rozumí 

druhý kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti“. 

2. V § 2 odst. 1 větě druhé a v § 3 se slova „prosinci 2015“ nahrazují slovy „rozhodném 

měsíci“. 

3. V § 2 odst. 2 se číslo „600“ nahrazuje číslem „1 000“. 

4. V § 4 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 

5. V § 5 se slova „1. října 2015“ nahrazují slovy „jeho vyhlášení“.; 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. října 2015: 

B. Poslanec Vladislav Vilímec: 

 

1. Název zákona zní: 

                                                     „ZÁKON 

                                   ze dne ……………………….2015 

o jednorázovém příspěvku důchodců a zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“. 

2. Stávající § 1 až 4 tvoří část první, která zní: 

„ČÁST PRVNÍ 

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodců 

                                                         Čl. I“ 
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3. Za část první se vkládá nová část druhá, která zní: 

 „ČÁST DRUHÁ 

Zákon, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

                                                            Čl. II          

                                               Přechodné ustanovení 

Od splátky důchodu splatné v dubnu 2016 se procentní výměry vyplácených důchodů 

přiznaných k 31. prosinci 2015 zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno 

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

výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,2%, pokud by zvýšení 

procentní výměry vyplácených důchodů stanovené v pravidelném termínu podle § 67 odst. 8 

zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.“. 

4. Za část druhou se vkládá část třetí, Účinnost zákona, která nahrazuje stávající § 5 a zní: 

                                                      „ČÁST TŘETÍ 

                                                                Čl. III 

                                                     Účinnost zákona 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“. 

 

C. Poslanec Miroslav Opálka 

V bodu 3 usnesení výboru pro sociální politiku ze dne 14. 10. 2015 se číslo „1 000“ nahrazuje 

číslem „1 200“. 

 

 

      V Praze dne 21. října 2015 

 

Miroslav O p á l k a, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 
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