
VI. 
 

Vypořádání připomínkového řízení 
 
 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:                                      
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Materiál byl rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení 7. února 2018 s termínem sdělení stanovisek do 15. února 2018. 
Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Návrh 
zákona 

Ministerstvo 
financí 

Obecně: 
Zvyšování důchodů považuje za vládní prioritu, 
a proto s materiálem vyslovuje souhlas.  
Upozorňuje však, s ohledem na značné dopady do 
státního rozpočtu, že bude nutné najít společně 
s dalšími ministry v rámci příprav návrhu státního 
rozpočtu na rok 2019 zdroje krytí. 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 
Sb., o důchodvém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, přináší významné dopady na saldo 
státního rozpočtu, které nejsou součástí schváleného 
střednědobého výhledu, a zdroje krytí budou muset 
být realizovány na příjmové i výdajové straně 
státního rozpočtu. 

 
 
 
 
MPSV s tímto konstatováním Ministerstva financí souhlasí. 
Zároveň souhlasí s vyjádřeným postojem Ministerstva finací, že 
„bude nutné najít společně s dalšími ministry v rámci příprav 
návrhu státního rozpočtu  na rok 2019 zdroje krytí“. 
Všechny připomínky byly projednány. 

Návrh 
zákona 

Ministerstvo 
financí 

Připomínky: 
 
• Předložený návrh představuje dodatečné 
požadavky na financování navrhovaných opatření, 
které zvyšují mandatorní výdaje nejen v krátkém 
období, ale i v delším horizontu s dlouhodobými 

 
 
 
MPSV s tímto konstatováním Ministerstva financí souhlasí - viz 
předchozí obecnou připomínku. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
dopady do veřejných financí. 
Zásadní připomínka 

Návrh 
zákona 

Ministerstvo 
financí 

Žádáme o doplnění, jak se v souběhu s valorizací 
promítne návrh do salda výběru pojistného a výdajů 
na důchody v roce 2019 a v dalších letech. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. Tabulka byla doplněna. Současně byly všechny 
rozpočtové dopady v horizontu střednědobého výhledu upraveny 
tak, aby reflektovaly poslední známý vývoj (inflace, růst mezd, 
počet důchodců ad.) a vycházely tedy ze stejných předpokladů, 
jako podklady MPSV pro tvorbu návrhu státního rozpočtu roku 
2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021. 

Návrh 
zákona 

Ministerstvo 
financí 

• V případě, že dopad ve výši 12 mld. Kč 
nebude hrazen v rámci celkové valorizace důchodů, 
pak je nezbytné do materiálu uvést, že dojde k 
dopadům na předpokládaný deficit státního 
rozpočtu na rok 2019 a další léta schváleného 
vládou ve střednědobém výhledu.  
Do materiálu požadujeme doplnit rámcový odhad, 
kolik by se ušetřilo v jiných dávkových systémech a 
kolik prostředků by bylo směrováno do zařízení se 
sociálními službami. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. Zvýšení základní výměry proběhne nad rámec 
stávajících zásad pravidelné valorizace důchodů, a proto 
požadovaná formulace byla do důvodové zprávy doplněna. 
 
 
 
Vysvětleno. V rámci návrhu se nepředpokládá úspora 
v dávkových systémech a rovněž záměrem není směřovat 
finanční prostředky do zařízení se sociálními službami. 
 
 
 

Návrh 
zákona 

Ministerstvo 
financí 

• Jestliže je dodatečné zvýšení starobního 
důchodu o 1000 Kč od věku 85 let motivováno 
zvýšenými finančními nároky mimo jiné na 
zdravotní péči, je vhodné poznamenat, že tato 
záležitost je do značné míry řešena příslušnými 
limity výdajů osob na léky. V loňském roce bylo 
také schváleno poměrně výrazné snížení limitů pro 
doplatky za léky pro seniory ve věku 70 let a starší. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. V textu bude doplněna poznámka, že situace se 
zvýšenými finanční nároky starších osob je částečně řešena i 
např.  pomocí snížení limitů pro doplatky za léky. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
financí 

• V důvodové zprávě na straně 6 se uvádí 
„Navíc po cca 20 letech pobírání důchodu je jeho 

Akceptováno. Informace o ochraně kupní síly důchodu 
prostřednictvím plné (100%) kompenzace cen prostřednictvím 
valorizačniho mechanismu důchodů byla doplněna. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
výše relativně významně ovlivněna tím, že ve 
valorizačním vzorci se nereaguje plně na růst mezd, 
ale jen jednou polovinou (před rokem 2017 jednou 
třetinou).“ Bylo by vhodné doplnit, že je však 
ovlivněna v plném rozsahu růstem cen, což zaručuje 
plné zachování kupní síly. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
financí 

• Není jasné, z jakých předpokladů se 
vycházelo při projekci hranice chudoby (graf 5 na 
straně 10). Bylo by vhodné projektovanou hranici a 
její zdůvodnění doplnit. Dále je žádoucí doplnit 
informaci, že v ČR je pátá nejnižší míra chudoby 
důchodců v EU. 

Akceptováno. Byl doplněn odkaz na dokument obsahující 
předpoklady projekce. Rovněž informace o relativní pozici ČR 
v mezinárodním srovnání míry ohrožení chudobou důchodců 
byla doplněna. 

Důvodová 
zpráva 

Ministerstvo 
financí 

• Graf 1 v důvodové zprávě na straně 5 
ukazuje vývoj podílu základní výměry k různým 
násobkům průměrného důchodu. Z definice 
násobků je zřejmé, že jde o rozdělení plochy v 
každém časovém okamžiku na stejně relativně 
velké části, tudíž dodatečné čáry násobků jsou 
přesně souběžné a  nezobrazují nic relevantního. 
Zajímavější by bylo zobrazit např. vztah k 
průměrnému důchodu (tj. 1-násobku) a 
prostřednímu (mediánovému) důchodu. 

Akceptováno. Graf změněn/zjednodušen a doplněna křivka u 
důchodu ve výši mediánu. Nicméně upozorňujeme, že výše 
„mediánového“ důchodu je vlivem silné příjmové solidarity 
(redukční hranice) na úrovni cca 98-99 % výše průměrného 
důchodu. Jde tedy o téměř totožné hodnoty. 

Návrh 
zákona 

Ministerstvo 
vnitra 

S ohledem na to, že v případě výplaty důchodů 
příslušníkům bezpečnostních sborů je orgánem 
sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra, dojde v 
souvislosti s navrhovanou změnou v rámci rezortu 
ke zvýšení čerpání prostředků ze státního rozpočtu. 
V současné době je toto zvýšení odhadováno na 
částku přibližně 120 miliónů ročně. Požadujeme 
proto, aby zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly 
Ministerstva vnitra v souvislosti s nabytím účinnosti 

Vysvětleno. MPSV s MV souhlasí. Ministerstvo financí  uvedlo 
(viz výše), že s materiálem vyslovuje souhlas, tj. včetně dopadů, 
a konstatuje, že „bude nutné najít společně s dalšími ministry 
v rámci příprav návrhu státního rozpočtu na rok 2019 zdroje 
krytí“. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
jednotlivých ustanovení navrhovaného zákona bylo 
ze strany Ministerstva financí zohledněno. 
Zásadní připomínka 

Návrh 
zákona 
Čl. I 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 3 – k § 67a odst. 1:  
Nespatřujeme důvod k tomu, aby ke zvýšení podle 
písmene a) došlo od splátky důchodu splatné v 
kalendářním měsíci, v němž poživatel dosáhl 
stanoveného věku, ale ke zvýšení podle písmene b) 
došlo ode dne, kdy poživatel dosáhl stanoveného 
věku. Doporučujeme proto sjednotit způsob zvýšení 
procentní výměry vypláceného důchodu. 

Neakceptováno. Důchodců, kterých se bude týkat zvýšení o 
1000 Kč, bude cca 200  tisíc, oproti několika stům těch, kteří se 
dožijí 100 let (u nichž je tradicí, že se důchod zvyšuje právě ke 
dni dosažení tohoto výjimečného věku), takže administrativní 
náročnost zvýšení v těchto případech je nesrovnatelná (jinak by 
se muselo zvýšení důchodu vyjadřovat v deninách). Kromě toho 
je nová úprava přizpůsobena i skutečnosti, že první zvýšení těm, 
kteří dosáhnou 85 let věku již před účinností navrhovaného 
opatření, bude  provedeno spolu s hromadným zvýšením 
důchodů od ledna 2019, tj. od splátky důchodů splatné v lednu. 
Připomínka byla projednána  a vysvětlena.   

Návrh 
zákona 
Čl. II 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. II bodu 1:  
 Navrhované znění přechodného ustanovení 
považujeme za zbytečně složité a nepřehledné 
(zavádějící je též vazba na den nabytí účinnosti 
tohoto zákona s ohledem na jeho dělenou účinnost). 
Dáváme proto na zvážení, zda by nebylo vhodnější 
a jednodušší v přechodné ustanovení uvést, že při 
stanovení výše vyplácených důchodů v lednu 2019 
se pro účely zvýšení procentní výměry vyplácených 
důchodů podle § 67 odst. 8 ke zvýšení základní 
výměry podle tohoto zákona nepřihlíží. 

Neakceptováno. Jde o návrh jiného věcného řešení/přístupu, 
které by veškeré zvýšení podle statistických indexů promítlo do 
procentní výměry důchodu, což by v úhrnu zvýšilo důchody 
v průměru o dodatečných 210 Kč; to by znamenalo náklad 
úhrnem přibližně 7,3 mld. Kč ročně. Záměrem navrhovaného 
přechodného ustanovení je reagovat jen na změnu u výše 
základní výměry důchodu. Přechodné ustanovení bude použito 
jen jednorázově pro účely nařízení vlády o zvýšení v lednu 
2019, kdy se přechází na navrhovanou úpravu výše základní 
výměry. Na základě poznámky o dělené účinnosti však bylo 
opraveno znění čl. II bodu 2, aby bylo zřejmé, že se jedná o 
ustanovení § 67a ve znění účinném až od 1. ledna 2019; ve 
vztahu k čl. II bodu 1 se jedná o obecnou účinnost zákona od 1. 
září 2018, takže u tohoto ustanovení by problém nastat neměl. 
Připomínka byla projednána  a vysvětlena. 

Návrh 
zákona 

Hospodářská 
komora 

Hospodářská komora České republiky (dále jen 
„HK ČR“) konstatuje, že návrh nemá přímé dopady 
na podnikatelskou veřejnost, nicméně ohrožuje 
stabilitu veřejných financí České republiky, a proto 

Vysvětleno. Ministerstvo financí uvedlo, že s návrhem 
vyslovuje souhlas a konstatuje, že „bude nutné najít společně 
s dalšími ministry v rámci příprav návrhu státního rozpočtu na 
rok 2019 zdroje krytí“. Zároveň dochází na MPSV k ustavení 
Pracovního týmu pro důchodovou reformu, který „předloží 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
považujeme za nutné se k návrhu vyjádřit.  
Rozumíme sociální motivaci vlády s ohledem na 
její programové prohlášení, nicméně s ohledem na 
fiskální důsledky se HK ČR nemůže s návrhem 
ztotožnit. Domníváme se navíc, že tak razantní 
zásahy do stability veřejných financí nejsou v 
souladu se statusem této vlády. V některých 
aspektech návrh původní plány vlády dokonce 
překračuje. Jedná se tak o navenek líbivý krok, 
který je společensky nezodpovědný a hřeší na 
současný příznivý vývoj ekonomiky. S tímto 
přístupem HK ČR nesouhlasí. 
HK ČR podporuje dlouhodobé a systémové řešení 
penzijního systému komplexní reformou, 
předkládaný návrh je ale proti tomu zcela 
nekoncepční. Návrh jednoznačně zhorší fiskální 
udržitelnost penzijního systému, když v souvislosti 
s navrženými opatřeními předpokládá navýšení 
výdajů státního rozpočtu v roce 2019 o cca 12 mld. 
Kč a ve střednědobém výhledu o cca  
39 mld. Kč. Navýšení výdajů státního rozpočtu 
musí být nutně kryto buď zvýšenými příjmy, nebo 
krácením výdajů, nebo kombinací obojího. 
Vzhledem k tomu, že souběžně je předložen i návrh 
na změny v oblasti daní a jen změny v daních z 
příjmů mají negativní dopad na veřejné rozpočty ve 
výši cca 22 mld. Kč, nelze předpokládat, že zvýšení 
výdajů na důchody bude kryto zvýšením příjmů, ale 
naopak razantním omezením jiných výdajů. S 
takovými kroky ale programové prohlášení 
nepočítá.  

návrh řešení , které … definuje standard plošného zabezpečení 
ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti … 
zachovávající výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a 
vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost… Systém 
nastavený budoucí reformou musí být dlouhodobě stabilní, 
srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována 
v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou 
podporu.“ 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Dnešní důchodový systém v ČR je velmi 
nediverzifikovaný a extrémně  solidární, což jej  
činí dlouhodobě  riskantním v konečném důsledku 
jak pro stát, tak i z pohledu jednotlivce. Novela 
nejenže neřeší současné problémy důchodového 
systému, ale ve své podstatě je ještě zhoršuje. 
Důsledkem zavedení navrhovaného opatření bude 
zmenšení zásluhovosti. Vysoké předdůchodové 
příjmy jsou regulovány již při výpočtu důchodu. 
Jediným řešením současné situace je skutečná 
penzijní reforma, která bude řešit fiskální 
udržitelnost systému, jeho diverzifikaci, zvýšení 
jeho ekvivalence a působit ve směru rozložení 
mezigeneračního břemene.  HK ČR se obává, že 
oproti původním nadějným proklamacím, se vláda 
na řešení penzijního systému neplánuje podílet.  
Dlouhodobá neudržitelnost českého penzijního 
systému se zásadním negativním dopadem na celé 
veřejné finance je již nyní kritizována ze strany 
Evropské komise. Lze důvodně předpokládat, že 
předmětný návrh kritickou pozici Evropské komise 
dále vyostří. 
Zásadní připomínka 

Návrh 
zákona 

Hospodářská 
komora 

Zvýšení základní výměry na 10 % průměrné mzdy a 
zvýšení důchodů důchodcům, kteří dosáhli věku 85 
let, je z hlediska krátkodobých i střednědobých 
dopadů na rozpočet posuzováno zvlášť. Z důvodové 
zprávy tedy není jasný celkový dopad navržených 
změn do veřejných financí. S ohledem na celkovou 
srozumitelnost návrhu je vhodné zprávu v tomto 
smyslu doplnit. 

Akceptováno. Byla doplněna tabulka obsahující souhrnné 
dopady navržených opatření. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Zásadní připomínka 

Návrh 
zákona 
Čl. I 

Ministerstvo 
zemědělství 

K bodu 2 
Doporučujeme text z bodu 2 zahrnout do bodu 1 a 
uvést tedy bod 1 v tomto znění: 
„1. V § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1, § 53 
odst. 1 a § 67 odst. 7 se číslo „9“ nahrazuje číslem 
„10“. Bod 2 se tedy zruší a dosavadní bod 3 bude 
označen jako bod 2. 

 
Neakceptováno. Úprava ve dvou novelizačních bodech je 
záměrná s ohledem na různou účinnost jednotlivých bodů podle 
čl. III. Připomínka byla projednána a vysvětlena. 

Návrh 
zákona 
Čl. I 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

K čl. I návrhu novely – k bodům 1 a 2 
Doporučujeme sloučit body 1 a 2 novely. Obsahem 
obou těchto bodů je provedení téže změny – 
nahrazení čísla „9“ číslem „10“ v uvedených 
ustanoveních. Domníváme se, že vyčlenění 
provedení této změny v § 67 odst. 7 zákona do 
samostatného bodu novely není s ohledem na 
poslední větu čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády opodstatněné (týká-li se tatáž změna více 
ustanovení právního předpisu, lze vymezit tuto 
změnu v jednom bodu novely s uvedením 
ustanovení, kterých se týká). 

 
Neakceptováno. Úprava ve dvou novelizačních bodech je 
záměrná s ohledem na různou účinnost jednotlivých bodů podle 
čl. III. Připomínka byla projednána a vysvětlena. 

Návrh 
zákona 
Čl. I 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Doporučujeme v nově navrhovaném § 67a odst. 1 
písm. a) namísto navrhovaného zvýšení procentní 
výměry vypláceného důchodu o 1000 Kč měsíčně u 
poživatele důchodu, který dosáhl 85 let věku, zvážit 
zvýšení procentní výměry vypláceného důchodu 
např. o 500 Kč nebo 250 Kč měsíčně u poživatele 
důchodu, který dosáhl 80 let věku. Ministerstvo 
zahraničních věcí sice nedisponuje informacemi o 
demografickém výhledu této skupiny občanů ani 
odhadem finančních nákladů na takovou úpravu, 
snížení věku příjemců by však mohlo být přijato 

Neakceptováno.  Předložený návrh vyplývá a je naplněním 
jednoznačného úkolu z Programového prohlášení vlády, kde je 
uvedeno, že se „zvýší základní výměra důchodu na 10 % 
průměrné mzdy“ a dále, že se „upraví navýšení důchodu o 1000 
Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let“. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
veřejností vstřícněji. 

Návrh 
zákona 

Konfederace 
zaměstnava-
telských  a 
podnika-
telských 
svazů ČR 

Návrh na zvýšení základní výměry důchodů 
(starobních vč. předčasných, invalidních i 
pozůstalostních) z 9 % na 10 % průměrné mzdy a 
zvýšení důchodů o 1.000,- Kč důchodcům, kteří 
dosáhli věku 85 let je realizací úkolů lednového 
Programového prohlášení vlády. Navrhovaná 
změna se nedotkne způsobu výpočtu procentní 
výměry starobních důchodů, která vychází ze 
zásluhovosti jejich poživatelů. 
 
S návrhem tak, jak byl předložen nesouhlasíme. 
KZPS ČR dlouhodobě podporuje růst důchodů, 
které jsou stále nízké, ale abychom návrh mohli 
podpořit, musí být jasně objasněno a stanoveno z 
jakých zdrojů bude vláda krýt navýšení důchodů.  
 
V navrhované podobě se jedná o výrazné skokové 
navýšení výdajů státního rozpočtu, kdy není 
vyjasněno krytí zvýšení výdajů státního rozpočtu. 
 
Předpokládané navýšení na důchody (v r. 2019 o 
cca 12 mld. Kč a ve střednědobém výhledu o cca 39 
mld. Kč), musí být kryto buď zvýšenými příjmy, 
nebo krácením výdajů. Vzhledem k tomu, že 
souběžně je předložen i návrh na změny v oblasti 
daní a jen změny v daních z příjmů mají negativní 
dopad na veřejné rozpočty o cca – 22 mld. Kč, 
nelze předpokládat, že zvýšení výdajů na důchody 
bude kryto zvýšením příjmů, ale naopak omezením 
jiných výdajů a je otázka, které oblasti výdajů se 

Vysvětleno. Ministerstvo financí uvedlo, že s návrhem 
vyslovuje souhlas a konstatuje, že „bude nutné najít společně 
s dalšími ministry v rámci příprav návrhu státního rozpočtu na 
rok 2019 zdroje krytí“. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
omezení dotkne.   

Návrh 
zákona 

Rada seniorů Předložená právní úprava zákona č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění navyšuje základní výměru 
starobních, invalidních a pozůstalostních penzí z 9 
na 10 procent průměrné mzdy a procentní výměru 
starobních penzí u osob 85+ o 1 000 Kč. Jde o 
významnou pomoc nejen příjemcům nízkých 
starobních penzí a věkově starším důchodcům, ale 
zejména o zásadní progresivní navýšení penzí 
invalidních a pozůstalostních. Všechny tyto změny 
Rada seniorů České republiky vítá a oceňuje. A 
také vládě premiéra Babiše za historicky nebývalou 
iniciativu děkuje. Stále však přetrvává třetí problém 
současného období, kterým je permanentní pokles 
skromného sociálního postavení českých starobních 
důchodců. Pokles byl zahájen již v roce 2014 a 
pokračuje stále.  V letošním roce má náhradový 
poměr dokonce propadnout až na úroveň 39,4 %. 
Jde o propad 4,2 procentního bodu za posledních 
pět let! Tato situace v historii České republiky 
nikdy nenastala! Pokles sociálního postavení 
seniorské populace pod 40 procentních bodů 
náhradového poměru neumožňují ani mezinárodní 
Úmluvy, které Česká republika ratifikovala.   
 
Rada seniorů ČR považuje poloviční dynamiku 
růstu starobních penzí oproti dynamice růstu mezd 
za extrémní mezigenerační nespravedlnost! 
Zejména při vysokém růstu platů ve státní a veřejné 
správě. Řešení jsme požadovali prostřednictvím 
mimořádné valorizace penzí v roce 2018 u vlády 

Neakceptováno. Zákon o důchodovém pojištění neumožňuje 
zvyšovat základní výměry důchodů od jiného data než procentní 
výměry důchodů, a to zejména proto, že stanovení částky 
zvýšení procentní výměry důchodu přímo souvisí se zvýšením 
základní výměry důchodu, která musí činit zákonem stanovené 
procento průměrné mzdy, přičemž úhrn částky zvýšení základní 
výměry a částky zvýšení procentní výměry důchodu musí 
odpovídat zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného 
ve výši součtu růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy. 
Vzhledem k tomu, že by se jednalo o zásadní změnu oproti 
návrhu, který byl rozeslán do meziresortního připomínkového 
řízení, musel by být tento proces opakován. Z časového hlediska 
je pak otázka, zda by bylo vůbec reálné při časovém omezení 
(dle Plánu legislativních prací vlády pro rok 2018 je třeba vládě 
předložit do konce února) připravit věcný podklad pro 
vypracování paragrafovaného znění takové změny. 
 
Z hlediska administrativní proveditelnosti by návrh znamenal 
nejen technologické, ale také zásadní provozně organizační 
problémy, které by si vyžádaly na straně ČSSZ několikaměsíční 
přípravy a zdvojnásobení nákladů oproti navrženému postupu. 
Tím by fakticky došlo k neproveditelnosti návrhu od termínu 
1.1.2019. 
 
Pokud jde o plnění mezinárodních úmluv: Úmluva MOP č. 128 , 
kterou ČR pro oblast starobních důchodů ratifikovala, a 
Evropský zákoník sociálního zabezpečení požadují, aby výše 
starobního důchodu typického příjemce (v úmluvě je 
specifikován jako kvalifikovaný dělník, nikoli jako příjemce 
průměrného důchodu) dosahovala 45 %, resp. 40 % jeho 
předchozích příjmů.  ČR požadované úrovně náhradového 
poměru dlouhodobě plní. Zvýšení základní výměry bude mít 
pozitivní vliv na náhradový poměr požadovaný Úmluvou MOP 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
premiéra Sobotky. Na opodstatněný požadavek 
seniorské populace ale bývalá vláda reagovala. 
Vláda současná tak může nečinnost vlády předchozí 
napravit. S ohledem na všechna tato fakta 
požadujeme provedení navrhovaných úprav časově 
uskutečnit nikoliv dle návrhu až k 1. lednu 2019, 
ale k 1. říjnu 2018. Tato připomínka i požadavek 
jsou zásadními. 

č. 128 a Evropským zákoníkem sociálního zabezpečení a 
navrhované úpravy tak neohrozí plnění úmluv ze strany ČR. 
Připomínka  a požadavek byly vysvětleny. 
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