
Zákon 

ze dne……. 2014 

o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým 

vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Kompenzační příspěvek k důchodu 

§ 1 

 (1) Nárok na odškodnění za ztrátu zaměstnání formou kompenzačního příspěvku k 

důchodu (dále jen „příspěvek“) má občan České republiky,  

a) který byl z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná 

lidská práva v období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 rozhodnutím příslušného 

orgánu ozbrojených sil České republiky propuštěn ze služebního poměru vojáka, nebo s nímž 

byl z obdobných důvodů ze strany bývalého Ministerstva národní obrany skončen pracovní 

poměr, a o této skutečnosti bylo vydáno osvědčení podle § 22 zákona č. 87/1991 Sb., o 

mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a  

b) pobírá starobní nebo invalidní důchod z českého důchodového pojištění.  

  

 (2) Nárok na příspěvek má rovněž občan České republiky, který pobírá po osobě 

uvedené v odstavci 1 písm. a) vdovský nebo vdovecký důchod vyplácený orgánem sociálního 

zabezpečení České republiky.  

          (3) V případě souběhu nároků na příspěvek se vyplácí ten, na nějž vznikl nárok podle 

odstavce 1.   

           (4) Nárok na příspěvek nevzniká osobě jinak splňující podmínky stanovené v odstavci      

1 písm. a) nebo odstavci 2, pokud jí již byl poskytnut příplatek k důchodu dle zákona č. 

87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle 

zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.  

 (5) Příspěvek není součástí důchodu, vyplácí se však spolu s ním, a to stejným 

způsobem a ve stejných termínech. 

 

§ 2 

   

 (1) Osobě uvedené v § 1 odst. 1 náleží pravidelný měsíční příspěvek ke starobnímu 

nebo invalidnímu důchodu ve výši 1500 Kč. 

(2) Osobě uvedené v § 1 odst. 2 náleží pravidelný měsíční příspěvek ke vdovskému nebo 

invalidnímu důchodu ve výši 750 Kč. 

 

§ 3 

 (1) O nároku na výplatu příspěvku rozhoduje orgán sociálního zabezpečení České 

republiky příslušný k výplatě důchodu.  
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 (2) Nárok je nutné uplatnit u orgánu příslušného podle odstavce 1 ve formě písemné 

žádosti, a to do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Součástí žádosti musí 

být ověřený opis osvědčení podle § 22 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 (3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování o příspěvku a 

jeho výplatě obdobně ustanovení  

a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se vydávání rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění, 

podávání námitek proti rozhodnutí, soudního přezkumu rozhodnutí ve věcech 

důchodového pojištění, doručování písemností, řízení ve věcech důchodového pojištění a 

lhůty pro výplatu dávek
1
 a 

b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, týkající 

se vzniku a zániku nároku na důchod nebo jeho výplatu, odepření nároku nebo výplaty, 

zjištění vad v určení výše a změn rozhodných skutečností.
2
 

 

§ 4 

(1) Náklady na příspěvek jsou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.  

(2) Příspěvek se zvyšuje ve stejných termínech jako se zvyšují důchody podle zvláštního 

právního předpisu.
3
 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o životním a existenčním minimu 

 

§ 5 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 306/2008 

Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 

366/2011 Sb., zákona č. 409/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 

zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 303/2013 

Sb., a zákonného opatření č. 344/2013 Sb., se mění takto: 

                                                
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Část šestá, hlava druhá zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2  § 55 a § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
3  § 67 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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1. V § 7 odst. 5 se slovo „a“ před slovy „zvláštní příspěvek k důchodu“ nahrazuje čárkou a 

za slova „zvláštní příspěvek k důchodu“ se vkládají slova „a kompenzační příspěvek 

k důchodu“. 

2. V poznámce pod čarou č. 28 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňují se slova  

„část první zákona č. .../2014 Sb., o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických 

důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu 

obrany a o změnách některých zákonů.“ 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o soudních poplatcích 

 

§ 6 

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona 

se za slova „zvláštního příspěvku k důchodu“ vkládají slova „, kompenzačního příspěvku k 

důchodu“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

§ 7 

V § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 217/2005 Sb.,  zákona č. 228/2005 Sb.,  zákona č. 357/2005 Sb.,  zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona 

č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona 

č. 161/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., 

zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,  zákona č. 109/2006 

Sb.,  zákona č. 112/2006 Sb.,  zákona č. 186/2006 Sb.,  zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 

226/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 634/2004 Sb.,  zákona č. 379/2007 Sb., 

zákona č. 312/2006 Sb.,  zákona č. 261/2007 Sb.,  zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 

106/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,  zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., 

zákona č. 130/2008 Sb.,  zákona č. 182/2008 Sb.,  zákona č. 189/2008 Sb.,  zákona č. 

230/2008 Sb.,  zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., 

zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb.,  zákona č. 309/2008 Sb.,  zákona č. 

382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona 

č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 

Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 

153/2010Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 

zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 

Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 

300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., 

zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 

458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona 

č. 53/2012 Sb. zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., 

zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 
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Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 

407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb.,  

zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 

Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č.  185/2013 Sb., zákona č.  186/2013 Sb., zákona č. 

232/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., 

zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 

Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se za slova „o zvláštním 

příspěvku k důchodu“ vkládají slova „, o kompenzačním příspěvku k důchodu“. 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Účinnost 

§ 8 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení.
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