
PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

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. a zákona č. 310/2017 Sb. a 

zákona č. 191/2018 Sb.,  s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 36a 

Minimální starobní důchod 

(1) Minimální starobní důchod se stanovuje ve výši částky stanovené jako 

měsíční hranice příjmové chudoby pro jednotlivce v České republice zjištěné 

Evropským statistickým úřadem za rok předcházející roku, v němž dojde 

k podání žádosti o přiznání minimálního starobního důchodu. 

 

(2) Je-li starobní důchod, souběh starobního důchodu s vdovským nebo 

vdoveckým důchodem nebo souběh starobního důchodu a důchodu 

vypláceného z ciziny, vypočtený podle tohoto zákona, nižší než částka 

stanovená podle odstavce 1, může pojištěnec požádat o přiznání minimálního 

starobního důchodu. 
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(3) Minimální starobní důchod se pojištěnci nepřizná, vlastní-li pojištěnec movitý 

nebo nemovitý majetek, ze kterého pojištěnci plynou příjmy podléhající 

zdanění na základě zákona o daních z příjmů. 

 

 

(4) Žádost podle odstavce 2 se podává orgánu sociálního zabezpečení.  

 

(5) Žádost o minimální starobní důchod obsahuje čestné prohlášení pojištěnce 

žádajícího o přiznání minimálního starobního důchodu potvrzující, že nemá 

příjmy podle odstavce 3. V případě pochybností lze majetkové poměry 

pojištěnce přezkoumat. O podané žádosti orgán sociálního zabezpečení 

rozhodne do 4 měsíců od podání. Tuto lhůtu lze, v případě pochybností o 

majetkových poměrech pojištěnce, prodloužit, maximálně však o další 4 

měsíce.   

 

(6) Pojištěnec, kterému byl přiznán minimální starobní důchod, je povinen na 

výzvu orgánu sociálního zabezpečení opětovně podat čestné prohlášení 

potvrzující, že nemá příjmy podle odstavce 3. V případě, že pojištěnec ve 

stanovené lhůtě čestné prohlášení nedodá, jeho nárok na minimální starobní 

důchod zaniká.  

 

(7) Pojištěnec, který žádá o přiznání minimálního starobního důchodu, je 

povinen poskytnout potřebnou součinnost při šetření majetkových poměrů. 

Při nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě se řízení o přiznání 

minimálního starobního důchodu zastaví. Na tento následek musí být 

pojištěnec předem upozorněn.  

 

(8) K prošetření majetkových poměrů osoby žádající o přiznání minimálního 

starobního důchodu, podle § 36a odstavce 5, je příslušný Úřad práce České 

republiky. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna provést šetření 

nejpozději do 3 měsíců ode dne postoupení žádosti orgánem sociálního 

zabezpečení. 
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Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 

401/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona  č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 134/2016 

Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 

§ 4 

(1) Úřad práce plní úkoly v oblastech  

a. zaměstnanosti,  

b. ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,  

c. státní sociální podpory,  

d. dávek pro osoby se zdravotním postižením,  

e. příspěvku na péči,  

f. pomoci v hmotné nouzi,  

g. inspekce poskytování sociálně-právní ochrany,  

h. dávek pěstounské péče,  

i. a přiznání minimálního starobního důchodu, 

 

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3), zákonem o 

ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně 

některých zákonů4), zákonem o sociálně-právní ochraně dětí11), zákonem o státní 

sociální podpoře5), zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením a o změně souvisejících zákonů8), zákonem o sociálních službách9), 

zákonem o důchodovém pojištění9a) a zákonem o pomoci v hmotné nouzi10).  

(2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti 

sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie.  

 ____________________ 

3) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

5) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  

6) Například zákoník práce, zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně 

některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).  

8) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů.  

9) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

9a) § 36a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.  

11) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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