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VI. 

 

Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

Díl čtvrtý 

 

Zvláštní ustanovení o starobním důchodu některých pracujících v hornictví 

 

§ 37b 

 

 (1) Ustanovení tohoto dílu se vztahují na pojištěnce, kteří  

  

a) před 1. říjnem 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí 

v hlubinných dolech (dále jen "zaměstnání v hlubinném hornictví") a  

  

b) v zaměstnání v hlubinném hornictví odpracovali celkem aspoň  

1. 3 300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech, 2 

200 směn, nebo  

2. 3 081 směn, pokud zaměstnání v hlubinném hornictví skončilo z důvodu dosažení nejvyšší 

přípustné expozice, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových 

dolech, 1 981 směn, pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné 

expozice.  

  

 (2) Směnou v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu po 31. prosinci 1992 se rozumí 

taková směna, v níž pojištěnec vykonával zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část 

pod zemí. Počet směn v zaměstnání v hlubinném hornictví za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí 

tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hlubinném hornictví, které bylo podle právních 

předpisů účinných před tímto dnem zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající 

nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, se vynásobí koeficientem 0,6 

a  zaokrouhlí směrem nahoru.  

  

 (3) Ustanovení tohoto dílu se nevztahují na pojištěnce, jimž byl při přiznání starobního 

důchodu důchodový věk stanoven podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 107 

odst. 2.  

  

§ 37c 

 

 (1) Důchodový věk pojištěnce uvedeného v § 37b se stanoví tak, že od důchodového 

věku stanoveného podle § 32 se odečte 7 let; při stanovení důchodového věku tohoto pojištěnce 

se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.  

  

 (2) Procentní výměra starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven 

podle odstavce 1, se zvyšuje ode dne přiznání tohoto důchodu podle předpisů o zvýšení 

důchodů, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od 

něhož se přiznává tento důchod. Zvýšení podle věty první však spolu s procentní výměrou 

důchodu nesmí přesáhnout nejvyšší výměru, která se stanoví tak, že nejvyšší částka výše 

důchodu podle § 4 odst. 1 věty druhé zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a 

důchodů přiznávaných v roce 1995, se zvýší podle předpisů o zvýšení důchodů, které nabyly 
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účinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který předchází dni, od něhož se přiznává starobní 

důchod. Zvýšení podle věty první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní důchod byl 

přiznán ke dni 31. prosince 1995. 

 

Díl pátý 

 

Zvláštní ustanovení o důchodovém věku pojištěnců pracujících v rizikovém zaměstnání 

 

§ 37d 

 

(1) Ustanovení tohoto dílu se vztahují na pojištěnce, kteří v rizikovém zaměstnání 

odpracovali aspoň 184 směn. 

 

(2) Rizikovým zaměstnáním se rozumí zaměstnání vykonávané po 31. prosinci 

2012, v němž jsou vykonávány rizikové práce. Rizikovou prací se rozumí práce, která je 

podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví49) zařazena do třetí 

nebo čtvrté kategorie. 

 

(3) Za 1 směnu v rizikovém zaměstnání se považuje 8 hodin výkonu rizikové práce. 

Počet směn v rizikovém zaměstnání se stanoví způsobem uvedeným v zákoně o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení50). Za 1 směnu v rizikovém zaměstnání se považuje 

též 1 směna v zaměstnání v hlubinném hornictví, pokud se považuje za směnu 

v  zaměstnání v hlubinném hornictví podle § 37b odst. 2 věty první. 

 

§ 37e 

 

Důchodový věk pojištěnce uvedeného v § 37d se stanoví tak, že od důchodového 

věku stanoveného podle § 32 se odečte 1 kalendářní měsíc za každých 184 směn v 

rizikovém zaměstnání a za důchodový věk se považuje věk dosažený v posledním 

odečteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození 

pojištěnce; neobsahuje-li takto určený kalendářní měsíc takový den, považuje se za 

důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního odečteného měsíce. 

Podle věty první lze odečíst nejvýše 60 kalendářních měsíců. 

_____________ 

49) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. 

50) § 37 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

* * * * * * 
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§ 108 

 

 (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou,  

 

a) způsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti, co se rozumí zcela 

mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec, jehož pracovní schopnost poklesla 

nejméně o 70 %, schopen výdělečné činnosti, a způsob zhodnocení a využití zachované 

pracovní schopnosti podle § 39 odst. 4 písm. e),  

  

b) co se rozumí výdělečnou činností v cizině a způsob přepočtu příjmů z výdělečné činnosti v 

cizině na českou měnu,  

  

c) postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným 

dobám. , 

  

d) co se považuje za výkon rizikové práce pro účely § 37d odst. 3. 

 

Poznámka: odstavec 1 ve znění podle návrhu zákona o důchodové reformě, který je navržen 

s účinností od 1. 1. 2022 

 

 (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení žádosti 

o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia, podmínky odborné a 

pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle § 21 odst. 1 

písm. c), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude uskutečňovat studium, 

podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, způsob a termíny předávání 

údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 

a  provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 35a 

 

      Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění  

 

 (1) Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo 

fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, 

který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační 

složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě 

dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřady, v nichž jsou státní 

zaměstnanci podle zákona o státní službě3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice, v nichž 

vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací 

detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, 

složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, 

které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů služební příjem nebo vojákům z povolání 

služební plat nebo služné u ostatních vojáků vykonávajících vojenskou činnou službu (dále jen 

"útvar"). Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka právnické osoby, která má 

sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a tato právnická osoba 

zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud tito zaměstnanci mají místo 

výkonu práce trvale v České republice.  

  

 (2) Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných 

pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným 

orgánům sociálního zabezpečení.  

  

 (3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a 

výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi dnů. 

Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou zaměstnavatelé povinni podat hlášení a předložit 

záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení výzvy.  

  

 (4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat  

  

a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce, 

kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3 

kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po dobu 

3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,  

  

b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6 

kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3 

kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc 

zaplaceno,  

  

c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele 

starobního nebo invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se 

týkají,  
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d) mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, 

včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2 a 3 až 4, po dobu 30 40 kalendářních roků 

následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o 

údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního 

důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,  

 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů, 

delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, 

vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z povolání 

a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu.  

  

 (5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v 

odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů uvedených v odstavci 4 (dále 

jen "doklady zaměstnavatele") do uplynutí těchto dob a bez zbytečného odkladu písemně 

oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou doklady zaměstnavatele uloženy.  

  

 (6) Jsou-li doklady zaměstnavatele po zaměstnavateli zaniklém bez právního nástupce 

uloženy ve spisovně nebo správním archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou 

službu, v provozovně, ve které se vykonává činnost na základě státního povolení k provozování 

živnosti vedení spisovny78), nebo v archivu, jsou zřizovatel spisovny, zřizovatel správního 

archivu, podnikatel, kterému bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení 

spisovny, archiv nebo jeho zřizovatel (dále jen "držitel dokladů") povinni na výzvu orgánu 

sociálního zabezpečení pořídit výpis, opis nebo kopii dokladů zaměstnavatele pro účely 

provádění důchodového pojištění a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy je orgánu 

sociálního zabezpečení zaslat. Držitel dokladů na žádost orgánu sociálního zabezpečení potvrdí 

shodu jím pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele 

uloženým u držitele dokladů. Držitel dokladů má právo na úhradu nákladů spojených s 

pořízením výpisu, opisu nebo kopie dokladů zaměstnavatele, s jejich zasláním orgánu 

sociálního zabezpečení a s potvrzením shody jím pořízeného opisu nebo kopie dokladu 

zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů; výši nákladů je držitel 

dokladů na výzvu orgánu sociálního zabezpečení povinen prokázat. Právo na úhradu těchto 

nákladů nemá veřejný archiv v případech, ve kterých nemá právo na úhradu nákladů na pořízení 

výpisu, opisu nebo kopie archiválie podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou 

službu79).  

  

 (7) Zaniká-li bez právního nástupce držitel dokladů, u kterého jsou uloženy doklady 

zaměstnavatele po zaměstnavateli zaniklém bez právního nástupce, před uplynutím dob 

uvedených v odstavci 4, je tento držitel dokladů povinen bez zbytečného odkladu písemně 

oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení skutečnosti týkající se jeho zániku a 

dále na vlastní náklady zajistit uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů do 

uplynutí těchto dob a písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kde 

jsou doklady zaměstnavatele uloženy. Příslušné okresní správy sociálního zabezpečení 

poskytují držitelům dokladů na jejich žádost potřebnou součinnost zejména při určení dokladů 

zaměstnavatele, jejichž další uložení je třeba zajistit.  

  

 (8) Zůstanou-li v majetkové podstatě80) zanikajícího držitele dokladů finanční 

prostředky, použijí se na úhradu nákladů na uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele 

dokladů vybraného ve spolupráci s příslušným státním oblastním archivem. V případě 

neexistence takových finančních prostředků se provede uložení podle odstavce 7 u jiného 

držitele dokladů na náklady ministerstva  České správy sociálního zabezpečení.   
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 (9) Prováděcí právní předpis stanoví, co se rozumí odůvodněnými náklady a stanoví 

maximální výši úhrady nákladů uvedených v odstavci 6 a nákladů na uložení podle odstavce 8, 

které je držitel dokladů oprávněn požadovat.  

____________________ 

3a) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.  

71a) § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

71b) § 94 zákoníku práce.  

78) § 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 49 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

79) § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

80) § 228 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

* * * * * * 
 

§ 37 

 

Vedení a předkládání záznamů  

 

 (1) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, 

musí obsahovat tyto údaje:  

  

a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, pohlaví, místo 

trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a 

zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a 

adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,  

  

b) rodné číslo,  

  

c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá 

účast na důchodovém pojištění,  

  

d) vyměřovací základ pojištěnce pro stanovení pojistného na důchodové pojištění za příslušná 

rozhodná období podle zvláštního zákona55), 

 

e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou si 

občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o 

dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle zákona o 

nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti o 

ošetřovné uvedl, že je osamělý, dobu, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče 

podle zákona o nemocenském pojištění, nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé 

ošetřovné, dobu, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče podle 

zákona o nemocenském pojištění, a dobu před porodem, po kterou nebyla vykonávána 

výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před 

očekávaným dnem porodu, do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,  
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f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,  

  

g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 zákona o důchodovém 

pojištění, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí 

o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra 

a spravedlnosti,  

  

h) jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů 

statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled 

kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to platí obdobně pro 

družstvo,  

  

i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém 

pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,  

  

j) dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.  

  

 (2) Zaměstnavatel dále vede evidenci  

  

a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní 

úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu 

poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních 

letech,  

  

b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení 

občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých 

kalendářních letech,  

  

c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém 

pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního 

měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na 

důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním 

měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení 

pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje 

potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní 

roky;  

 

potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vystavit občanu do 30 kalendářních 

dnů ode dne doručení žádosti o jeho vystavení.  

  

 (3) Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání 

v  hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen "zaměstnání 

v  hlubinném hornictví"), dále vede pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 

a § 37e zákona o důchodovém pojištění o těchto zaměstnancích  

  

a) jejich seznam,  

  

b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny 

vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,  
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c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy 

pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto 

popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené 

v Národní soustavě povolání 83), přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto 

zaměstnance má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,  

  

d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice;, 

 

e) evidenci o době výkonu rizikových prací v jednotlivých směnách, které nejsou 

považovány za směny podle písmene b); při vedení této evidence postupuje podle 

odstavce 4 písm. b) a c); 
 

zaměstnavatel vystavuje potvrzení o údajích podle písmen b) a d) b), d) a e) na předepsaných 

tiskopisech. Zaměstnavatel je povinen vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 

kalendářních dnů od obdržení této žádosti; zaměstnavatel je dále povinen vystavit občanu toto 

potvrzení a stejnopis potvrzení předložit České správě sociálního zabezpečení, a to do 30 

kalendářních dnů po skončení zaměstnání v hlubinném hornictví.  

 

(4) Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří vykonávají rizikové 

práce, s výjimkou rizikových prací vykonávaných v zaměstnání v hlubinném v hornictví, 

dále vede pro účely stanovení důchodového věku podle § 37e zákona o důchodovém 

pojištění o těchto zaměstnancích 

a) jejich seznam, 

b) evidenci o době výkonu rizikových prací v jednotlivých směnách a v jednotlivých 

kalendářních měsících; doba výkonu těchto prací v kalendářním měsíci se stanoví v 

celých hodinách, přičemž zbytek minut nižší než 60 se považuje za 1 hodinu, 

c) počet směn v rizikovém zaměstnání podle § 37d odst. 2 a 3 zákona o důchodovém 

pojištění v kalendářním roce; tento počet směn se stanoví tak, že se úhrn hodin výkonu 

rizikových prací v jednotlivých kalendářních měsících vydělí 8, přičemž zbytek hodin 

nižší než 8 se považuje za 1 směnu, 

d) údaje o rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, kterým byly rizikové práce 

zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle právních předpisů upravujících ochranu 

veřejného zdraví 86); 

 

zaměstnavatel vystavuje potvrzení o údajích podle písmene c) na předepsaných 

tiskopisech. Zaměstnavatel je povinen toto potvrzení předložit příslušnému orgánu 

sociálního zabezpečení spolu s evidenčním listem nebo na výzvu tohoto orgánu podle § 39. 

Zaměstnavatel je dále povinen vyhotovit stejnopisy tohoto potvrzení a občanu předat 

stejnopis tohoto  potvrzení spolu se stejnopisem evidenčního listu; pro stejnopisy tohoto 

potvrzení platí obdobně § 38 odst. 5. Co se rozumí rizikovým zaměstnáním, rizikovou 

prací a výkonem rizikové práce, stanoví právní předpisy upravující důchodové 

pojištění87). 

 

 (4) (5) Občané předkládají potvrzení uvedená v odstavci 2 a 4 v souvislosti se žádostí o 

přiznání důchodu. Občané předkládají potvrzení uvedené v odstavci 3 v souvislosti se žádostí 

o přiznání důchodu nebo v souvislosti se žádostí o přepočet důchodu podle zvláštního právního 

předpisu84).  
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 (5) (6) Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou a o osobu dobrovolně účastnou 

důchodového pojištění, vede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v evidenci údaje 

potřebné pro provádění důchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je na 

žádost osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 

povinna vydat jí potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím 

základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to 

nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jí žádost této osoby byla doručena. Okresní správa 

sociálního zabezpečení zasílá příslušnému plátci důchodu potvrzení o výši vyměřovacího 

základu pro stanovení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti za kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu osobě 

samostatně výdělečně činné.56)  

  

 (6) (7) Jde-li o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o 

zaměstnání, vede příslušná krajská pobočka Úřadu práce v evidenci údaje potřebné pro 

provádění důchodového pojištění. Krajská pobočka Úřadu práce zasílá České správě sociálního 

zabezpečení prostřednictvím ministerstva údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání 

náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí 

kalendářního roku. Ustanovení odstavce 5 odstavce 6 věty druhé platí zde přiměřeně.  

  

 (7) (8) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u 

nichž se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. 

Ustanovení odstavce 5  odstavce 6 věty druhé platí zde přiměřeně.  

  

 (8) (9) Zaniká-li obchodní společnost [odstavec 1 písm. h)] bez právního nástupce, je 

povinna předat údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) okresní správě sociálního zabezpečení 

uvedené v § 39 odst. 1 větě první, a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z 

obchodního rejstříku; to platí obdobně pro družstvo.  

____________________ 

55) § 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 

Sb.  

56) § 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.  

83) § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

84) Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních 

důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, ve 

znění nařízení vlády č. 69/2015 Sb. 

86) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. 

87) § 37d odst. 2 a 3 a § 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

* * * * * * 
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§ 54 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

  

a) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou 

okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném 

termínu podle § 12 písm. e),  

b) nesdělí svému zaměstnavateli na jeho výzvu skutečnosti uvedené v § 51 odst. 2,  

c) jako osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění na výzvu okresní správy sociálního 

zabezpečení nesdělí ve stanovené lhůtě skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3,  

d) poruší jako přizvaná osoba povinnost mlčenlivosti podle § 121, nebo   

e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 1 věty druhé, § 122 nebo § 122a.  

  

 (2) Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku tím, že  

a) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou 

okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném 

termínu podle § 12 písm. d),  

b) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 15 

odst. 1, nebo  

c) neoznámí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě nebo 

stanoveným způsobem skutečnosti uvedené v § 48.  

  

 (3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí 

přestupku tím, že  

a) neposkytne orgánu sociálního zabezpečení na jeho výzvu pomoc ve stanovené lhůtě nebo 

nepodá bezplatné sdělení pro potřeby uvedené v § 11 odst. 1,  

b) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou 

okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném 

termínu podle § 12 písm. d),  

c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 15 

odst. 1,  

d) v rozporu s § 35a odst. 3 nepodá na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě 

a stanoveným způsobem hlášení nebo nepředloží záznam o skutečnostech rozhodných pro 

nárok na dávku a jeho trvání nebo pro výši a výplatu dávky,  

e) neprovádí úschovu dokladů uvedených v § 35a odst. 4 po předepsanou dobu,  

f) nezajistí úschovu dokladů zaměstnavatele podle § 35a odst. 5,  

g) nevede řádně evidenci údajů uvedených v § 36a odst. 2 a v § 37 odst. 1 až 3 až 4 nebo 

nepředloží příslušnému orgánu sociálního zabezpečení stejnopis potvrzení podle § 37 odst. 

3 a 4,  

h) nevydá občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě ani po písemném upozornění orgánu 

sociálního zabezpečení potvrzení podle § 37 odst. 2, 3 nebo 7 odst. 2 až 4 nebo 8 nebo podle 

§ 40 nebo § 42,  

i) nevede evidenci údajů uvedených v § 37 odst. 7 odst. 8 nebo tyto údaje nepředkládá ve lhůtě 

stanovené v § 39a odst. 1 České správě sociálního zabezpečení podle § 39a odst. 5,  

j) nevede evidenční list důchodového pojištění podle § 38, nevyhotovuje jej stanoveným 

způsobem nebo jej ve lhůtě stanovené v § 39 nepředkládá příslušnému orgánu sociálního 

zabezpečení,  

k) nevydá orgánu sociálního zabezpečení na jeho žádost ve stanovené lhůtě potvrzení podle § 

40, 42 nebo nesdělí písemně údaje podle § 83 odst. 2, nebo  
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l) nepodá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení hlášení podle § 41 stanoveným způsobem 

nebo ve stanovené lhůtě.  

  

 (4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dokladů dopustí 

přestupku tím, že  

a) nesplní na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě povinnost týkající se 

výpisu, opisu nebo kopie dokladů zaměstnavatele nebo potvrzení shody podle § 35a odst. 6, 

nebo  

b) v rozporu s § 35a odst. 7 nesplní oznamovací povinnost nebo na vlastní náklady nezajistí 

uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů.  

  

 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb 

dopustí přestupku tím, že  

a) neprovede na žádost vyšetření zdravotního stavu podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo je 

neprovede ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,  

b) nezpracuje na žádost lékařské podklady podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo je nezpracuje ve 

lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,  

c) nesdělí na žádost informace podle § 16 odst. 2 písm. a) nebo je nesdělí ve lhůtě uvedené v § 

16 odst. 3,  

d) neumožní na žádost nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo nezapůjčí zdravotnickou 

dokumentaci podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo tak neučiní ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,  

e) neposkytne poživateli důchodu součinnost podle § 116d odst. 2,  

f) nepřevezme po dobu hospitalizace poživatele důchodu vyplacený důchod nebo jej nepředá 

poživateli bezprostředně po jeho obdržení podle § 116d odst. 3 písm. a),  

g) neuloží přijatý důchod nebo jeho část podle § 116d odst. 3 písm. b),  

h) nevyúčtuje písemně částky přijatého důchodu na žádost poživatele důchodu podle § 116d 

odst. 3 písm. c), nebo  

i) neoznámí provozovně držitele poštovní licence ve stanovené lhůtě ukončení pobytu 

poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jí neprodleně nevrátí 

částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu podle § 116d odst. 3 písm. d).  

  

 (6) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo odstavce 2,  

b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), d), h), k) nebo l), odstavce 4 písm. 

a) nebo odstavce 5 písm. e) až i),  

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo 

odstavce 5 písm. a) až d),  

d) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo  

e) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g), i) a j) nebo odstavce 4 písm. 

b). 

* * * * * * 
 

§ 85 

Prokazování některých dob 

 

 (1) V řízení ve věcech důchodového pojištění se prokazují  

  

a) doba vojenské služby potvrzením vydaným příslušným vojenským orgánem,  

b) doba odbojové činnosti a polní služby potvrzením vydaným příslušným vojenským orgánem,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MU418)



 

12 
 

c) doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako 

zaměstnanec v zahraničí nebo expert v zahraničí, potvrzením zaměstnavatele, který vyslal 

manžela ženy do zahraničí,  

d) doba výkonu civilní služby potvrzením orgánu státní správy, který vydal povolávací příkaz 

k nastoupení civilní služby,  

e) doba nezaměstnanosti před 1. lednem 1996 potvrzením orgánu státní správy, který občana 

vedl jako uchazeče o zaměstnání,  

f) doba studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v cizině rozhodnutím 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že studium na těchto školách je 

postaveno na roveň studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České 

republice,  

g) doba studia na zahraničních vysokých školách, uskutečňovaného na území České republiky, 

rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že uvedené studium je pro 

účely důchodového pojištění postaveno na roveň studia na vysokých školách v České 

republice,  

h) doba studia ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy, 

uskutečňovaném na území České republiky tuzemskou právnickou osobou na základě její 

dohody s danou zahraniční vysokou školou, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy o tom, že uvedené studium je pro účely důchodového pojištění postaveno na 

roveň studia na vysokých školách v České republice.  

  

 (2) Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12 se prokazují rozhodnutím 

okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení 

podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po 

skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání 

důchodu. Návrh na zahájení řízení podle věty první může podat i pozůstalý, který uplatňuje 

nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po občanu, který pečoval o osoby uvedené v 

§ 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 nebo 12. Okresní správa sociálního zabezpečení předkládá České 

správě sociálního zabezpečení stejnopis rozhodnutí uvedeného ve větě první, a to do 8 dnů ode 

dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

  

 (3) Výchovu dítěte a péči o dítě do 4 let věku v období před 1. červencem 2007 dokládá 

žena, která z důvodu výchovy dítěte uplatňuje nárok na nižší důchodový věk a žádá o zápočet 

doby péče o takové dítě, svým čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným 

dokladem o vztahu k dítěti, a to při uplatnění žádosti o důchod.  

  

 (4) Doba péče o dítě do 4 let věku po 30. červnu 2007 se dokládá čestným prohlášením 

při uplatnění žádosti o důchod a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. 

Čestné prohlášení se podává na předepsaném tiskopise. V čestném prohlášení se uvádí  

 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte60c) a jeho rodné číslo,  

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a rodné číslo osoby, na jejíž osobní péči bylo dítě 

převážně odkázáno, a její vztah k dítěti,  

c) jméno, popřípadě jména a příjmení druhého rodiče dítěte, je-li znám, a jeho rodné číslo,  

d) doba a rozsah péče o dítě,  

e) sdělení, zda ve stejné době o dítě pečovala i jiná osoba, a v kladném případě jméno, popřípadě 

jména a příjmení a rodné číslo této osoby, její vztah k dítěti a doba a rozsah péče této jiné 

osoby o dítě.  
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 (5) K prokázání doby pojištění lze použít čestného prohlášení nejméně 2 svědků a 

žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu, nelze-li tuto dobu prokázat jinak.  

  

 (6) Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu 

12 se považuje za podklad pro rozhodnutí orgánu příslušného rozhodovat o dávce důchodového 

pojištění, jestliže bylo vydáno po podání žádosti o tuto dávku; toto rozhodnutí se účastníku 

řízení nedoručuje a je obsaženo v rozhodnutí o dávce důchodového pojištění.  

 

 (7) Práce v cizině, k nimž se má podle přímo použitelných předpisů Evropské 

unie73d) nebo mezinárodních smluv přihlédnout v České republice a které by podle 

právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví splňovaly podmínky pro 

zařazení do třetí nebo čtvrté kategorie pro účely důchodového pojištění, se prokazují 

rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty 

podává orgán sociálního zabezpečení příslušný k rozhodnutí o přiznání důchodu. 

V případě osob podléhajících českým právním předpisům, avšak vykonávajícím práci 

v cizině pro cizího zaměstnavatele, rozhoduje o zařazení práce do třetí nebo čtvrté 

kategorie Ministerstvo zdravotnictví na návrh zaměstnavatele. 

____________________ 

60c) § 20 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb. 

 

 

* * * * * * 
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 5a 

 

 Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích 

základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 odst. 3.  

 

§ 5a 

 

(1) Vyměřovacím základem zaměstnavatele je 

a) částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 

odst. 3, kteří nevykonávají rizikové práce, 

b) částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uvedených v § 3 

odst. 3, kteří vykonávají rizikové práce. 

 

(2) Vykonával-li zaměstnanec v kalendářním měsíci rizikové práce i práce, které 

se nepovažují za rizikové práce, považuje se za vyměřovací základ zaměstnance, který 

vykonává rizikové práce, poměrná část vyměřovacího základu odpovídající době, po 

kterou vykonával rizikové práce; druhá část vyměřovacího základu se považuje za 

vyměřovací základ zaměstnance, který nevykonává rizikové práce. 

 

* * * * * * 
 

§ 7 

Sazby pojistného 

 

  (1) Sazby pojistného činí  

  

a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 

21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,  

a) u zaměstnavatele 

1. 24,8 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a odst. 1 písm. a), z toho 2,1 % na 

nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku 

zaměstnanosti, 

2. 29,8 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na 

nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku 

zaměstnanosti, 

b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,  

c) u osoby samostatně výdělečně činné  

1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, z toho 28 % na důchodové 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně 

činnou účastnou důchodového pojištění,  

2. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně 

činnou účastnou nemocenského pojištění,  

d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,  

e) u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu.  
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(2) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí osoba dobrovolně 

účastná důchodového pojištění za období předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto 

pojistné platí, se použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se 

pojistné na důchodové pojištění platí.  

  

  (3) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

* * * * * * 
 

§ 9 

 

(1) Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za 

kalendářní měsíc je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.  

  

(2) Zaměstnavatel je povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 předložit příslušné okresní 

správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu 

stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. a) a vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a 

odst. 1 písm. b) a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož 

byla platba pojistného provedena. Zaměstnavatel plní povinnost uvedenou ve větě první 

zasláním přehledu v elektronické podobě způsobem uvedeným v zákoně o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení77). 

 

(3) Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů 

splnit povinnost uloženou v odstavci 2 větě první způsobem uvedeným v odstavci 2 větě druhé, 

může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou 

okresní správou sociálního zabezpečení; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Tato 

povinnost je splněna i předáním tohoto tiskopisu příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení. Technické důvody podle věty první se posuzují podle § 61 odst. 5 zákona 

o  nemocenském pojištění obdobně. 

 

  

* * * * * * 
 

§ 23b 

 

 (1) Samostatnou výdělečnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí též spolupráce 

při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze v důsledku 

této spolupráce rozdělovat příjmy dosažené ze samostatné výdělečné činnosti a výdaje 

vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení mezi více osob.  

  

 (2) Smluvním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo 

fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území České republiky a u níž jsou v České 

republice činni zaměstnanci zaměstnavatele, jehož sídlo nebo bydliště je na území státu, s nímž 

Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, považovaní v 

České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy uzavřené s tímto 

zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem 
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nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány tomuto zaměstnavateli. Smluvní 

zaměstnavatel má pro účely tohoto zákona postavení zaměstnavatele. Organizační složka 

právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní 

smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku, plní 

úkoly zaměstnavatele podle tohoto zákona u vedoucích zaměstnanců této právnické osoby, 

jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice.  

  

 (3) Za období nároku na výplatu nemocenského z nemocenského pojištění osob 

samostatně výdělečně činných se pro účely tohoto zákona považuje též období dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény), po které se nemocenské podle zvláštního právního předpisu 

neposkytuje, pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, která je účastna 

nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.  

  

 (4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte 

jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází 

kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro 

úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé 

koruny nahoru.  

  

(5) Co se rozumí rizikovou prací a výkonem rizikové práce, stanoví právní 

předpisy upravující důchodové pojištění76).   

______________ 
76) § 37d odst. 2 a 3 a § 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
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