
 
                                                                                                                                                

 
 

V l á d n í   n á v r h 
 
 

ZÁKON 
 

ze dne …….. 2015, 
 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  

ve znění pozdějších předpisů  
 
 

           Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o důchodovém pojištění 
 
 

Čl. I 
 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., 
zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona 
č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., 
zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona 
č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona 
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 
zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 
Sb.,  zákona  č. 183/2014  Sb.,  zákona  č. 250/2014  Sb.,   zákona  č. 267/2014  Sb., zákona č. 
332/2014 Sb.  a  zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 19a odst. 1 se za slova „nebo § 102a“ vkládají slova „odst. 1“. 
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      2. V části čtvrté hlavě první se za díl třetí vkládá nový díl čtvrtý, který včetně nadpisu zní: 
 

„Díl čtvrtý 
Zvláštní  ustanovení  o  starobním  důchodu  některých  pracujících v hornictví 

 
§ 37b 

 
         (1)  Ustanovení  tohoto dílu se vztahují na pojištěnce, kteří  
a) před 1. říjnem 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod 

zemí v hlubinných dolech  (dále jen „zaměstnání v hlubinném hornictví“) a  
b)  v zaměstnání v hlubinném hornictví odpracovali celkem aspoň  
     1. 3 300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech, 

2 200 směn, 
          nebo 
     2. 3 081 směn, pokud zaměstnání v hlubinném hornictví skončilo z důvodu dosažení 

nejvyšší přípustné expozice, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví 
v uranových dolech, 1 981 směn, pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení 
nejvyšší přípustné expozice. 

 
         (2) Směnou v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu po 31. prosinci 1992 se rozumí 
taková směna, v níž pojištěnec vykonával zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou 
část pod zemí. Počet směn v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu před 1. lednem 1993 
se zjistí tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hlubinném hornictví, které bylo podle 
právních předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie 
zakládající  nárok  na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se vynásobí 
koeficientem 0,6 a zaokrouhlí směrem nahoru. 
 
         (3) Ustanovení tohoto dílu se nevztahují na pojištěnce, jimž byl při přiznání starobního 
důchodu  důchodový  věk stanoven  podle  prováděcího  právního  předpisu  vydaného  podle 
§ 107 odst. 2. 
 
 

§ 37c 
 

        (1) Důchodový věk pojištěnce uvedeného v § 37b se stanoví tak, že od důchodového 
věku stanoveného podle § 32 se odečte 5 let; při stanovení důchodového věku tohoto 
pojištěnce se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození. 
 
        (2) Procentní výměra starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven 
podle odstavce 1, se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení 
důchodů, 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 nejvyšší 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 důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které 
nabyly účinnosti v období 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 důchod 
byl přiznán ke dni 31. prosince 1995.“. 
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3. V § 74 větě první se slova „do 31. prosince 2018“  zrušují.  
 
 

 
Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

         Byly-li  podmínky   pro  stanovení   důchodového   věku   podle  § 37c  odst.  1   zákona 
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splněny přede 
dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona,  stanoví se důchodový věk podle § 37c odst. 1 zákona 
č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a výše procentní 
výměry starobního důchodu se stanoví podle § 37c odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 

Čl. III 
 
         Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona 
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., 
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona 
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., 
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona 
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., 
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., 
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona 
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., 
zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., 
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona 
č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., 
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zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření 
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 
131/2015 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 35a odst. 4 písm. d) se za slova „odst. 2“ vkládají slova „a 3“. 
 

2. V § 37 se za odstavec 2 vkládá  nový odstavec  3,  který včetně  poznámky  pod  čarou 
č. 81 zní: 

 
      „(3) Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání  
v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen „zaměstnání 
v hlubinném hornictví“), dále vede pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c 
odst. 1 zákona o důchodovém pojištění o těchto zaměstnancích 

a) jejich seznam, 
b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou 

část směny vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,  
c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, 

a popisy pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při 
zpracování těchto popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti 
a názvy  povolání obsažené v Národní soustavě povolání81), přičemž se zároveň 
uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance má charakter stálého pracoviště pod zemí 
v hlubinných dolech, 

d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice; 
zaměstnavatel vystavuje potvrzení o údajích podle písmen b) a d) na předepsaných 
tiskopisech. Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a 
to do 30 kalendářních dnů od obdržení této žádosti; zaměstnavatel je dále povinen 
vystavit občanu toto potvrzení a stejnopis potvrzení předložit České správě sociálního 
zabezpečení, a to do 30 kalendářních dnů po skončení zaměstnání v hlubinném 
hornictví.  
____________________________ 
81) § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších  

předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 
 

3. V § 37 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Občané předkládají potvrzení uvedené 
v odstavci 3 v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu nebo v souvislosti se žádostí o 
přepočet důchodu podle zvláštního právního předpisu82).“.  

 
Poznámka pod čarou č. 82 zní: 
„82) Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu 

starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před 
rokem 1993, ve znění nařízení vlády č. 69/2015 Sb.“. 

 
4. V § 37 odst. 6 a 7 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“. 
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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 
 

          Zaměstnavatel uvedený v § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen v potvrzení vydávaném podle tohoto 
ustanovení po skončení zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných 
dolech uvést též údaje za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. V 
 
          Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.   
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