
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 452) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 6. června 2019 
 

 

 

A. Poslankyně Lucie Šafránková 

SD 2895 

 

V § 67b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Všem příjemcům starobních důchodů, jejichž měsíční starobní důchod bude po tomto 

navýšení nižší než 10 000 Kč měsíčně, a zároveň nejsou příjemci důchodu jiného typu, anebo, jsou-

li příjemci důchodu jiného typu, součet měsíční výše jejich starobního důchodu a měsíční výše 

důchodu jiného typu bude po tomto navýšení nižší než 10 000 Kč, a bude základní výměra jejich 

měsíčního starobního důchodu dále navýšena o 900 Kč.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

 

 

B. Poslanec Tomáš Martínek 

1.  

SD 2952 

 

1. V článku I úvodní ustanovení zní: 

 

„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 
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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., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., 

zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., 

zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., 

zákona č. 191/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., se mění takto:“. 

 

2. Vkládají  se novelizační body 1 a 2, které znějí: 

 

„1. V § 16 odst. 4 na konci písmene k) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno l), 

které zní:  

 

„l) účasti pojištěnců pečujících osobně o dítě ve věku do 9 let.“. 

 

2. V § 16 odst. 7 se text „písm. a) až k)“ nahrazuje textem „písm. a) až l)“.“. 

 

Dosavadní text článku I se označuje jako novelizační bod 3. 

 

 

2. 

SD 2954 

 

1. V článku I úvodní ustanovení zní: 

 

„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., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., 

zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., 

zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., 

zákona č. 191/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., se mění takto:“ 
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2. Vkládají se novelizační body 1 a 2, které znějí: 

 

„1. V § 5 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která 

znějí: 

 

„h) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné 

škole (dále jen „střední škola“) nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let 

tohoto studia po dosažení věku 18 let, 

i) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem v bakalářském, magisterském 

nebo doktorském studijním programu v prezenční formě na vysoké škole v České republice, a to po 

dobu standardní doby studia studijního programu, ve kterém studují; osoba je na základě tohoto 

ustanovení účastna pojištění pouze během svého prvního studia v bakalářském studijním programu, 

prvního studia v magisterském studijním programu a prvního studia v doktorském studijním 

programu.“. 

 

2. V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).“. 

 

Dosavadní text článku I se označuje jako novelizační bod 3. 

 

 

 

C. Poslankyně Pavla Golasowská 

SD 2953 

1. V čl. I se text za slovy „se za § 67a vkládá nový § 67b, který zní:“ ruší a vkládá se nový text, 

který zní: 

„§ 67b 

(1) Procentní výměra starobního důchodu se zvyšuje o 500 Kč měsíčně za každé vychované 

dítě. 

(2) Podmínka výchovy dítěte pro nárok pojištěnce na zvýšení procentní výměry starobního 

důchodu podle odstavce 1 je splněna, jestliže pojištěnec osobně pečuje nebo pečoval o dítě ve věku 

do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však pojištěnec ujal výchovy dítěte po 

dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže pojištěnec osobně 

pečuje nebo pečoval o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, 

pokud pojištěnec před dosažením zletilosti dítěte přestal o dítě pečovat.“. 

2. Za čl. I se vkládá nový článek II, který zní: 

„Čl. II 

Splnil-li pojištěnec podmínku výchovy dítěte pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu 

před 1. lednem 2020, vzniká nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 500 Kč podle 

§ 67b zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2020, od splátky důchodu splatné 

po 31. prosinci 2019; toto zvýšení náleží k procentní výměře zvýšené podle § 67, případně k procentní 

výměře zvýšené podle § 67a.“. 
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Dosavadní Čl. II se přečísluje. 

3. Čl. III (dosavadní čl. II) zní: 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 7. června 2019 

 

 

 

 

 

 

Roman Sklenák, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 

 

 

 

 

Kamal Farhan, v.r. 

zpravodaj rozpočtového výboru 
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