
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

212. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 10. schůze, konané dne 25. července 2019 

 
 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 120/ 
 
 
Senát 
 

 
I.  vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, 

uvedených v příloze tohoto usnesení; 
 
II. pověřuje senátory Jiřího Voseckého, Miloše Vystrčila a Leopolda Sulovského 

odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Kubera v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jiří Burian v. r. 
ověřovatel Senátu 
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Příloha k usnesení č. 212 
 

Pozměňovací návrh  
 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Návrh zákona upravit takto: 
„ZÁKON 

ze dne                  2019, 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

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., 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:  

 
1. V § 67a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo v němž uplynulo 25 let 
ode dne, od něhož byl přiznán starobní důchod“.  
 
2. V § 67a odst. 2 se za větu první vkládá věta „Zvýšení podle odstavce 1 písm. a) náleží jen 
z důvodu splnění té podmínky, která se splnila jako první; pokud se podmínky uvedené 
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v odstavci 1 písm. a) splní v témže kalendářním měsíci, náleží toto zvýšení jen z důvodu 
dosažení věku 85 let.“. 
 
3. V § 67a odst. 2 větě třetí se slova „Dosáhl-li poživatel důchodu věku 85 let“ nahrazují 
slovy „Splnil-li poživatel důchodu podmínky pro zvýšení podle odstavce 1 písm. a)“. 
 
4.  Za § 67a se vkládá nový § 67b, který zní:  

 
„§ 67b 

 
(1) Pokud při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2020 u průměrného 

starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní 
výměry důchodu stanovené podle § 67 nedosáhne výše 900 Kč, přičte se k tomuto zvýšení 
procentní výměry důchodu jednotná částka v takové výši, aby u průměrného starobního 
důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu, tohoto zvýšení procentní výměry 
důchodu a této částky odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč.  
 

(2) Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, náleží dodatečná částka 
zvýšení podle odstavce 1 k procentní výměře toho důchodu, který se vyplácí v plné výši 
(§ 4 odst. 2 věta první).“. 
 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Uplynulo-li 25 let ode dne, od něhož byl přiznán starobní důchod, před 1. lednem 2020, 
zvyšuje se procentní výměra vypláceného starobního důchodu podle § 67a odst. 1 písm. a) 
zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, od splátky 
důchodu splatné po 31. prosinci 2019; toto zvýšení náleží k procentní výměře zvýšené podle 
§ 67 a § 67b zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 30. září 2019. O tomto 
zvýšení se nevydává písemné rozhodnutí; poživatel starobního důchodu obdrží o tomto 
zvýšení písemné oznámení s tím, že ustanovení § 86 odst. 2 věty druhé zákona o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení se použije obdobně. 
 
2. Byl-li přede dnem 1. ledna 2020 starobní důchod zvýšen podle § 67a odst. 1 písm. a) 
zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
nenáleží zvýšení z důvodu uplynutí 25 let ode dne, od něhož byl přiznán starobní důchod. 
 

 
Čl. III 

 
Účinnost 

 
        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, 
které nabývá účinnosti dnem 30. září 2019.“. 
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