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III. 

 

 

N á v r h   

 

ZÁKON 

 

ze dne ………. 2021, 

 

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

předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST  PRVNÍ 

 

Změna zákona č. 155/1995 Sb. 

 

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., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 244/2019 Sb.,  zákona č. 315/2019 

Sb., zákona č. 469 /2020 Sb. a zákona č. …. /2020 Sb. (ST 922),  se mění takto: 
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1. V § 4 odstavec 2 zní: 

 

  „(2) Výše starobního důchodu se skládá ze solidární části a ze zásluhové části. Výše 

důchodů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) a starobního důchodu, na který vznikl nárok 

podle § 29 odst. 2 a § 61a odst. 1, se skládá ze  základní výměry a z procentní výměry. Výše 

důchodů se stanoví měsíčně.“. 

 

2. V § 11 odst. 2  větě první se slova  „omluvné důvody“ nahrazují slovy „omluvný důvod“ 

a  slova „považují skutečnosti uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a)“ se nahrazují slovy 

„považuje výplata dávek nemocenského pojištění, s výjimkou nemocenského při dočasné 

pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec způsobil úmyslně“. 

 

3. V § 15 odst. 2 se slova „po roce 2014“ nahrazují slovy „od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2021“ 

a text „(§ 16)“ se zrušuje. 

 

4. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

 „(3) V období po roce 2021 se výpočtový základ  

 

a) pro účely výpočtu zásluhové části starobního důchodu stanoví z osobního vyměřovacího 

základu tak, že do částky druhé redukční hranice se počítá 100 % a k částce nad druhou 

redukční hranici se nepřihlíží, 

 

b) pro účely výpočtu procentní výměry invalidního důchodu stanoví z osobního 

vyměřovacího základu tak, že 

 

1. do částky první redukční hranice se počítá 100 %, 

 

2. z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %, 

 

 3.  k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 

 

5. V § 15 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

 

6. V § 16 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 

30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu 

kalendářních dnů, v nichž v rozhodném období byly dosaženy vyměřovací základy, pokud 

tyto dny připadají na dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují 

do  vyměřovacího základu,  na dobu účasti  na pojištění osob  uvedených v § 5 odst. 1 písm. 

e) nebo § 6 nebo na dobu, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté (dále 

jen „kalendářní den s příjmem“).“. 

 

7. V § 16 odstavce 4 až 6 znějí: 

 

        „(4) Za kalendářní dny s příjmem se nepovažují po 31. prosinci 2021 kalendářní dny 

účasti na pojištění,  
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a) v  nichž u pojištěnců uvedených v § 5 odst. 1 trvala sociální událost, s níž zákon 

o nemocenském pojištění spojuje vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, 

 

b) v nichž trvalo pracovní volno bez náhrady příjmu a nebo trvala neomluvená nepřítomnost 

v práci, 

 

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho 

vyměřovacího základu, 

 

d) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely, 

 

e) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného 

příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na pojištění 

přiznána soudem, 

 

pokud se tyto kalendářní dny nekryjí s jinými kalendářními dny účasti na pojištění, v nichž 

byly dosaženy vyměřovací základy. 

 

  (5) Za kalendářní dny s příjmem se nepovažují před 1. lednem 2022 kalendářní dny, které 

se podle právních předpisů účinných před 1. lednem 2022 vykazovaly na evidenčních listech 

důchodového pojištění nebo na evidenčních listech o dobách zaměstnání a výdělcích jako 

vyloučená doba. 

 

 (6) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

  

    a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když 

tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení 

odstavce 4 písm. d) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové 

nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

 

   b) zúčtoval v částečném rozsahu, nepovažují se kalendářní dny, za které nebyl zúčtován 

příjem započitatelný do vyměřovacího základu, za kalendářní dny, v nichž byly dosaženy 

vyměřovací základy; v tomto případě se do vyměřovacího základu nezahrnují částky 

příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou 

Úřadu práce,  

 

   c) nezúčtoval, postupuje se podle odstavce 4 písm. d); v tomto případě se do vyměřovacího 

základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.“. 

 

8. V § 16 se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7. 

 

9. V § 18 odst. 2 větě poslední  a odst. 3 se slova „vyloučenou dobou“ nahrazují slovy „dobou, 

v níž nejsou kalendářní dny s příjmem“. 

 

10. V § 18 odst. 4 se text „a 7“ zrušuje. 

 

11. V § 19 odst. 1 větě první se slova „Starobní a invalidní důchod“ nahrazují slovy „Výpočtový 

základ pro stanovení zásluhové části starobního důchodu nebo stanovení procentní výměry 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBW7MSQ33)



 

4 
 

invalidního důchodu“ a slova „vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí 

výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl 

dřívější důchod vyměřen, vynásobeného“ nahrazují slovy „stanoven z nižšího osobního 

vyměřovacího základu, než je osobní vyměřovací základ, z něhož byl stanoven výpočtový 

základ pro vyměření dřívějšího důchodu,  vynásobený“. 

 

12. V § 19 odst. 1 větě poslední se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“. 

 

13. § 19a se zrušuje. 

 

14. § 29 zní: 

 

„§ 29 

 

           (1)  Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně 

 

a) 25 let  a  dosáhl  aspoň  věku  potřebného  pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

„důchodový věk“), nebo 

 

b) 15 let a dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 

pro muže stejného data narození, pokud nesplnil podmínky podle písmene a). 

 

(2) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1, má nárok na starobní 

důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod 

stanovené v § 38 písm. a) nebo b). 

 

(3)  Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se 

náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 2  písm. 

c) a d) a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996 

započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění se přitom zaokrouhluje 

na celé dny směrem nahoru.“. 

 

 

 

15.  V § 31 odst. 1  úvodní  části  ustanovení  se  slova  „nebo § 29 odst. 3“  zrušují. 

 

16. § 33 a 34 znějí: 

  

                                                                       „§ 33 

 

      Výše solidární části starobního důchodu činí 28 % průměrné mzdy. Výše solidární části 

starobního důchodu v kalendářním roce nesmí být nižší než výše solidární části starobního 

důchodu v předcházejícím kalendářním roce. 

 

  

§ 34 

 

 (1) Výše zásluhové části starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1, se 

stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku 

na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby 
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pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní 

doby pojištění.  

 

 (2) Výše zásluhové části starobního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané 

do vzniku nároku na tento důchod 0,39 % výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se 

pro účely věty první započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou 

náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d) 

a v § 102 odst. 5 a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů 

náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje 

na  celé dny směrem nahoru.  

  

 (3) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 se zvyšuje za 

dobu pojištění přesahující 35 let doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod (dále 

jen „zvýšení za delší dobu pojištění“). Zvýšení za delší dobu pojištění se stanoví za každý celý 

rok doby pojištění. Částka zvýšení za delší dobu pojištění činí 0,5 % průměrné mzdy platné pro 

kalendářní rok, do něhož spadá den, od něhož se starobní důchod přiznává. Částka zvýšení za 

delší dobu pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

 (4) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 a 3 se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. a) a po 

vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní 

důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této 

výdělečné činnosti o 1 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která 

nebyla zhodnocena podle věty první jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do 

vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu 

potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se zásluhová část starobního důchodu nezvýší 

podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění 

získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. 

Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení zásluhové části starobního důchodu 

nepovažují doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a) a b).  

  

 (5) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 se na žádost 

zvyšuje  pojištěnci,  který splnil  podmínky nároku  na  starobní  důchod  podle § 29 odst. 1 

písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a  pobíral přitom 

starobní  důchod  v  plné  výši,  za  každých  360   kalendářních     dnů  této  výdělečné  

činnosti  o  0,26 % výpočtového základu. Ustanovení odstavce 4 věty třetí platí zde obdobně.  

  

 (6) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 2 se zvyšuje 

pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. b) a po 

vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní 

důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každý celý rok doby pojištění 

získané  do  dosažení  doby  pojištění  potřebné  pro  vznik  nároku  na   starobní důchod podle  

§ 29 odst. 1 písm. a) o 0,39  % výpočtového základu; po dosažení doby pojištění potřebné pro 

vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 písm. a) se výše zásluhové části starobního 

důchodu zvyšuje podle odstavce 4.  

  

 (7)  Pokud  pojištěnec,  který  splnil  podmínky  nároku  na  starobní  důchod  podle  § 29  

odst. 1 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom 

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo plný invalidní důchod, přičte se doba této 

výdělečné činnosti k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod.  
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 (8) Celým rokem doby pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí 365 kalendářních 

dnů.“. 

 

17.  V § 35 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“. 

 

18. § 36 zní: 

 

                                                                       „§ 36 

 

 (1) Výše zásluhové části starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31, se stanoví 

podle § 34 odst. 2 a 3 s tím, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních 

dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o  

 

    VARIANTA I 

  

    0,8 % výpočtového základu. 

 

    VARIANTA II 

 

     a) 0,6 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,  

  

     b) 0,8 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,  

  

     c) 1 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.  

 

     (2) Výše zásluhové části starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, 

který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával 

výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této 

výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění 

získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se 

snižovala výše zásluhové části starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení zásluhové 

části starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového 

věku platí ustanovení § 34 odst. 4 a 5 obdobně.“. 

 

 

19. V § 37 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 

20. V § 37 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.    

 

21. V § 37c odstavec 2 zní: 

 

 „(2) Výše starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven podle 

odstavce 1, nesmí být nižší než výše starobního důchodu, která by byla stanovena podle 

předpisů účinných dne 31. prosince 2021 a která by byla zvýšena podle předpisů o zvýšení 

důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2022 a podle předpisů o zvýšení solidární části 

a zásluhové části starobního důchodu, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 2023 

do  dne, od něhož se přiznává tento důchod. Výše starobního důchodu se přitom po zvýšení 

podle předpisů o zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2022 upraví tak, že 
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solidární část starobního důchodu se stanoví ve výši platné pro rok 2022 a zásluhová část 

starobního důchodu se stanoví ve výši rozdílu mezi výší starobního důchodu stanovenou 

po zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2022 a této 

solidární části starobního důchodu.“. 

 

22. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „§ 33 odst. 2 věty druhé a třetí a“ zrušují 

a za slova „odst. 1 věty druhé“ se vkládají slova „a odst. 2 věty druhé“. 

 

23. V § 41 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Výše procentní výměry invalidního důchodu 

činí nejméně 770 Kč měsíčně.“. 

 

24. V § 51 odst. 2 a § 53 odst. 2 se za slova „starobního důchodu“ vkládají slova „,na který vzniká 

nárok podle § 29 odst. 2 nebo § 61a odst. 1“. 

 

25. V § 51 se na konci odstavce 2 doplňují slova „nebo 50 % částky stanovené jako rozdíl mezi 

výší starobního důchodu, na který vzniká nárok podle § 29 odst. 1 a na který měl nebo by měl 

nárok manžel (manželka) v době smrti, a částkou základní výměry stanovené podle odstavce 

1“. 

 

26. V § 53 se na konci odstavce 2 doplňují slova „nebo 40 % částky stanovené jako rozdíl mezi 

výší starobního důchodu, na který vzniká nárok podle § 29 odst. 1 a na který měl nebo by měl 

nárok zemřelý v době smrti, a částkou základní výměry stanovené podle odstavce 1“. 

 

27. V § 54 odst. 3 se slovo „Základní“ nahrazuje slovy „Solidární část starobního důchodu 

a  základní“ a za slova „desetikoruny nahoru“ se vkládají slova „a zásluhová část starobního 

důchodu“.  

 

28. V § 59 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

 

          „(1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku  na výplatu starobního důchodu, na který 

vznikl nárok podle § 29 odst. 1 nebo § 31, a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, 

vyplácí se starobní důchod v plné výši a vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí ve výši 

 

     a) poloviny procentní výměry, je-li vdovský nebo vdovecký důchod nižší než starobní důchod 

nebo ve stejné výši jako starobní důchod, 

 

     b) poloviny procentní výměry a poloviny rozdílu mezi výší vdovského nebo vdoveckého 

důchodu a výší starobního důchodu, je-li vdovský nebo vdovecký důchod vyšší než 

starobní důchod.“. 

       

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3. 

 

29. V § 59 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Jsou-li současně splněny podmínky nároku 

na výplatu starobního důchodu, na který vznikl nárok § 29 odst. 2 nebo podle § 61a odst. 1, 

nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, vyplácí se 

nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.“. 

 

30. V § 59 odst. 2 větě páté se slova „první až “ nahrazují slovy „druhé a“. 

 

31. V § 59 se odstavec 3 zrušuje. 
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32. V § 61 odst. 1 se slova „základní výměra a procentní výměry“ nahrazují slovy „solidární část    

a zásluhová část dílčího starobního důchodu a základní výměra a procentní výměra“. 

 

33. V § 61 odst. 2 se slova „základní výměry a procentní výměry“ nahrazují slovy „solidární části 

a zásluhové části dílčího starobního důchodu nebo základní výměry a procentní  výměry.“.     

 

34. V § 61 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

 „(3) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více dílčích důchodů nebo 

na výplatu dílčího důchodu a jiného důchodu z českého důchodového pojištění, přičemž 

jedním z těchto důchodů je starobní důchod přiznaný podle § 29 odst. 1 nebo § 31, vyplácí se 

v plné výši solidární část starobního důchodu nebo základní výměra jiného důchodu, je-li tato 

základní výměra vyšší než solidární část starobního důchodu, a zásluhová část starobního 

důchodu. Vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí ve výši poloviny procentní výměry, je-

li vdovský nebo vdovecký důchod nižší než starobní důchod nebo je ve stejné výši jako 

starobní důchod, nebo ve výši poloviny procentní výměry a poloviny rozdílu mezi výší 

vdovského nebo vdoveckého důchodu a výší starobního důchodu, je-li vdovský nebo 

vdovecký důchod vyšší než starobní důchod.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

35. V § 61a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento starobní důchod se skládá ze základní 

výměry, která činí 10 % průměrné mzdy, a z procentní výměry, za kterou se považuje 

procentní výměra invalidního důchodu.“.   

 

36. V § 61a odst. 4 se text „odst. 1“ nahrazuje textem „odst. 2“. 

 

37. § 67 zní:   

 

„§ 67 

 

  (1) Vyplácené důchody se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu. Vyplácenými 

důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, který spadá do období před kalendářním 

rokem, do něhož spadá termín zvýšení důchodů (dále jen „rok zvýšení důchodů“).  

  

  (2) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (dále 

jen „růst cen“) a na růstu průměrné mzdy.  

 

  (3) Obdobím pro zjišťování růstu cen je období od července kalendářního roku, který 

o  dva  roky předchází roku zvýšení důchodů, do června kalendářního roku, který o jeden rok 

předchází rok zvýšení důchodů. Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu 

spotřebitelských cen v posledním měsíci období uvedeného ve větě první oproti tomuto 

indexu v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci 

tohoto období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo 

a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu cen se provádí z originálních 

bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem 

a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti 

důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je 

vyšší. 
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  (4) Solidární části starobního důchodu se zvyšují tak, aby výše solidární části starobního 

důchodu činila 28 % průměrné mzdy platné pro rok zvýšení důchodů  s tím, že výše solidární 

části starobního důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Výše solidární části 

starobního důchodu nesmí být přitom nižší než výše solidární části starobního důchodu platná 

v kalendářním roce, který bezprostředně předchází roku zvýšení důchodů.  

 

  (5) Zásluhové  části  starobního  důchodu se zvyšují o tolik procent zaokrouhlených 

s přesností na jedno platné desetinné místo nahoru, kolik činí růst cen podle odstavce 3. Pokud 

zvýšení zásluhové části starobního důchodu spolu  se zvýšením solidární části starobního 

důchodu podle odstavce 4 nedosáhne částky zvýšení u průměrného starobního důchodu aspoň 

o růst cen podle odstavce 3, může být stanoveno vyšší zvýšení zásluhové části starobního 

důchodu, nejvýše však o tolik procent, aby zvýšení průměrného starobního důchodu 

odpovídalo růstu cen podle odstavce 3. Zvýšení zásluhové části starobního důchodu se 

zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

  (6) Základní výměry důchodu se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu činila 

10 % průměrné mzdy platné pro rok zvýšení důchodů s tím, že výše základní výměry se 

zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Výše základní výměry důchodu nesmí být přitom 

nižší než výše základní výměry důchodu platná v kalendářním roce, který bezprosředně 

předchází roku zvýšení důchodů. 

 

  (7) Procentní výměry důchodu se zvyšují o tolik procent zaokrouhlených s přesností na 

jedno platné desetinné místo nahoru, aby u důchodu ve výši odpovídající výši průměrného 

starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní 

výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného podle 

odstavců 4 a 5. Zvýšení procentní výměry důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

 

  (8) Průměrný starobní důchod se zjišťuje podle údajů České správy sociálního 

zabezpečení jako průměrná výše všech starobních důchodů, které byly vyplaceny za poslední 

kalendářní měsíc období pro zjišťování růstu cen podle odstavce 3, s výjimkou starobních 

důchodů přiznaných  podle § 29 odst. 1 písm. b), § 29 odst. 2 a § 61a, popřípadě starobních 

důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 2022 za dobu pojištění kratší, 

než byla doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní důchod ke dni dosažení 

důchodového věku.  

  

  (9) Zvýšení vyplácených důchodů stanoví prováděcí právní předpis do 30. září 

kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku zvýšení důchodů.“. 

 

38. V § 67a odst. 1 se slovo „Procentní“ nahrazuje slovy „Zásluhová část vypláceného starobního 

důchodu a procentní“. 

 

39. V § 67a odst. 2 se ve větě první slova „procentní výměra“ nahrazují slovy „zásluhová část“ 

a ve větě druhé se slova „procentní výměře“ nahrazují slovy „zásluhové části starobního 

důchodu nebo procentní výměře“. 

 

40. V § 104 odst. 1 se slova „uvedenou v § 16 odst. 4 větě první“ nahrazují slovy „pro účely §  16 

odst. 5“. 

 

41. V § 105 odst. 2 se text „(§ 16 odst. 4)“ nahrazuje slovy „pro účely § 16 odst. 5“. 
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42. V § 105b se slova „[§ 11 odst. 2 věta první a § 16 odst. 4 písm. a)]“ zrušují. 

 

43. V § 105c odst. 1 se na konci věty první doplňují slova „, pokud starobní důchod byl přiznán 

ode dne, který spadá do období před 1. lednem 2022“. 

 

44. V § 106c odst. 2 se slova „poloviny podle § 37 odst. 1, nebo ve výši“ zrušují. 

 

45. V § 107 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

 

„c) výši solidární části starobního důchodu stanovenou podle § 33 a § 54 odst. 3 a  výši základní 

výměry  důchodu  stanovenou  podle  § 41 odst. 1,  § 51 odst. 1,  § 53 odst. 1, § 54 odst. 3 a  

    § 61a odst. 2 pro kalendářní rok, 

 

 d) výši částky zvýšení za delší dobu pojištění podle §  34 odst. 3 pro kalendářní rok,“. 

 

 

46. V § 107 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

  

 „e) zvýšení vyplácených důchodů podle § 67 odst. 9,“. 

 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

 

47. V § 108 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a ke kalendářním dnům   

uvedeným v § 16 odst. 4“. 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Výše důchodů, na které vznikl nárok před 1. lednem 2022 a které se přiznávají ode dne, který 

spadá do období před tímto dnem, se stanoví podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Důchody přiznané ode dne, který spadá do období před 1. lednem 2022, se zvýší od splátky 

důchodu splatné v lednu 2022 podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Starobní důchody, na které vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3 nebo § 31 zákona č. 155/1995 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které byly přiznány 

ode  dne, který spadá do období před 1. lednem 2022, se po zvýšení podle bodu 2 upraví 

ode  dne splátky důchodu splatné v lednu 2022 tak, že starobní důchod se bude skládat 

ze  solidární části a ze zásluhové části. Solidární část starobního důchodu bude tvořit částka 

ve výši 28 % průměrné mzdy platné pro rok 2022 po zaokrouhlení na celé desetikoruny 

směrem nahoru. Zásluhovou část starobního důchodu bude tvořit částka stanovená jako 

kladný rozdíl starobního důchodu zvýšeného podle bodu 2 a solidární části starobního 

důchodu stanovené podle věty druhé. Pokud starobní důchod zvýšený podle bodu 2 

nedosahuje výše solidární části starobního důchodu stanovené podle věty druhé, zvýší se 

bez  žádosti na tuto částku; tento starobní důchod bude tvořit jen solidární část. Pokud starobní 

důchod zvýšený podle bodu 2 se rovná výši solidární části starobního důchodu stanovené 
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podle věty druhé, bude tento starobní důchod tvořit jen solidární část. O zvýšení starobního 

důchodu podle věty čtvrté se vydá rozhodnutí; o změně struktury starobního důchodu podle 

věty druhé a třetí se vydá oznámení, přičemž pro toto oznámení platí obdobně § 86 odst. 2 

zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

 

4. Má-li se v den, od něhož se zvyšuje starobní důchod podle bodu 3, vyplácet tento důchod 

v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem, upraví se výše těchto důchodů od tohoto 

dne podle § 59 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona; přitom se vychází ze starobního důchodu po úpravě podle bodu  2. O úpravě 

podle věty první se vydá rozhodnutí. 

 

5. Vznikl-li nárok na starobní důchod přeměnou invalidního důchodu podle § 61a zákona 

o důchodovém pojištění před splátkou tohoto starobního důchodu splatnou v lednu 2022 

a  tento starobní důchod po zvýšení podle bodu 2 nedosahuje výše solidární části starobního 

důchodu stanovené podle bodu 3 věty druhé, zvýší se na žádost pojištěnce procentní výměra 

tohoto starobního důchodu od této splátky ještě o částku stanovenou jako rozdíl mezi touto 

výší solidární části starobního důchodu a tímto starobním důchodem zvýšeným podle bodu 2; 

o tomto zvýšení se vydá rozhodnutí. Podmínkou postupu podle věty první je, že poživateli 

starobního důchodu zanikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na starobní 

důchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu, že starobní důchod, na který vznikl nárok přeměnou 

invalidního důchodu, nebo invalidní důchod přiznaný před dosažením věku 65 let byl vyšší. 

 

6. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) 

zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a  po  dni, od něhož byl přiznán tento důchod, vykonával výdělečnou činnost a nepobíral 

přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a který požádal 

o  zvýšení starobního důchodu  za tuto výdělečnou činnost ke dni splatnosti splátky starobního 

důchodu splatné v lednu 2022 nebo k pozdějšímu dni, se za každých 90 kalendářních dnů této 

výdělečné činnosti zvyšuje zásluhová část starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu, 

který byl stanoven pro účely výše procentní výměry starobního důchodu podle zákona 

č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.   

      

7. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod podle § 29 odst. 2 nebo § 29 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a  po  dni, od něhož byl přiznán tento důchod, vykonával výdělečnou činnost a nepobíral 

přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a který požádal 

o  zvýšení starobního důchodu  za tuto výdělečnou činnost ke dni splatnosti splátky starobního 

důchodu splatné v lednu 2022 nebo k pozdějšímu dni, se za každý celý rok doby pojištění 

získané do dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 

odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, zvyšuje zásluhová část starobního důchodu o 1,5 % výpočtového 

základu, který byl stanoven pro účely výše procentní výměry starobního důchodu podle 

zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; po 

dosažení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 

§ 29 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se výše zásluhové části starobního důchodu zvyšuje podle bodu 6. 

 

8. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a po dni, od něhož byl přiznán tento 
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důchod, vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně, a který požádal o zvýšení starobního důchodu za tuto 

výdělečnou činnost ke dni splatnosti splátky starobního důchodu splatné v lednu 2022 nebo 

k pozdějšímu dni, se za tuto výdělečnou činnost zvyšuje zásluhová část starobního důchodu 

o  částku, o jakou by se zvyšovala procentní výměra starobního důchodu podle § 36 odst. 2 

zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

9. Pojištěnci, kterému byl přiznán  starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) 

zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a  po  dni, od něhož byl přiznán tento důchod, vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom 

starobní důchod v plné výši, se za každých 360 kalendářních dnů  této výdělečné činnosti 

zvyšuje zásluhová část starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu, který byl stanoven 

pro účely výše procentní výměry starobního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obdobně se postupuje u pojištěnce, který 

splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a po dosažení důchodového věku 

vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši. 

 

10. Starobní důchod, který se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vyplácel ve výši 

poloviny podle § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se od 1. ledna 2022 vyplácí v plné výši. Nárok na  zvýšení procentní 

výměry starobního důchodu podle § 34 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za dobu výdělečné činnosti vykonávané přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. 

 

11. Nezhodnocený zbytek výdělečné činnosti vykonávané v období od 1. ledna 2010  

do  31. prosince 2021 po vzniku nároku na starobní důchod při pobírání starobního důchodu 

ve výši poloviny se přičte v potřebném rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené v bodě 9, 

pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný pro zvýšení procentní výměry 

starobního důchodu podle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

12. Nezhodnocený zbytek doby výdělečné činnosti vykonávané po roce 2009 po vzniku nároku 

na starobní důchod bez pobírání starobního důchodu ani invalidního důchodu, který nebyl 

přičten podle § 34 odst. 4 věty druhé zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona,  se  přičte  v  potřebném  rozsahu k době výdělečné činnosti uvedené 

v § 34 odst. 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, pokud se tak získá ucelený úsek výdělečné činnosti potřebný podle § 34 odst. 5 zákona 

č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro zvýšení 

zásluhové části starobního důchodu. 

 

13. Splnily-li se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podmínky pro zvýšení procentních 

výměr vyplácených důchodů mimo pravidelný termín podle § 67 odst. 3 zákona č. 155/1995 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a termín tohoto 

mimořádného zvýšení by spadal do období po 31. prosinci 2021, toto zvýšení se neprovede. 

 

14. Splnil-li pojištěnec podmínky pro vznik nároku na starobní důchod uvedené v § 29 zákona  

č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, před 1. lednem 

2022, vzniká mu nárok na starobní důchod od 1. ledna 2022. Doba důchodového pojištění 
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získaná před 1. lednem 2022 se v případě uvedeném ve větě první považuje za dobu 

důchodového pojištění získanou do vzniku nároku na starobní důchod. 

 

 

 

ČÁST  DRUHÁ 

 

Změna zákona č. 582/1991 Sb. 

 

Čl. III 

 

 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona 

č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona 

č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona 

č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona 

č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 

č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona 

č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona 

č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona 

č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 

č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona 

č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona 

č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 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. 158/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona 

č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 

zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 

č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., 

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 

č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., 

zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. 

zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 228/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb.,  zákona č. 255/2020 

Sb. a zákona č. …/2020 Sb. (ST 922), se mění takto: 

 

 

1. V § 16c odst. 2 písmeno t) zní: 
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„t) doby, které se po 31. prosinci 2021 nepovažují podle § 16 odst. 4 zákona o důchodovém 

pojištění za kalendářní dny s příjmem, a doby, které se před 1. lednem 2022 při stanovení 

osobního vyměřovacího základu vylučují,“. 

 

2. V § 37 odst. 1 písmeno e) zní: 

 

„e) kalendářní dny účasti na důchodovém pojištění, v nichž trvala sociální událost, s níž zákon 

o nemocenském pojištění spojuje vznik nároku na dávku nemocenského pojištění,“. 

 

3. V § 37 odst. 2 písm. c) se slova „větě druhé písm. a), d) a e)“ nahrazují slovy „písm. a)“ 

a  za  slova „zákona o důchodovém pojištění“ se vkládají slova „a dobách účasti 

na  důchodovém pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d) zákona o důchodovém 

pojištění“. 

 

4. V § 38 odst. 4 písmeno g) zní: 

 

„g) doby uvedené v § 16 odst. 4 písm. a), b) a e) zákona o důchodovém pojištění, pokud se 

jedná zároveň o dobu účasti na důchodovém pojištění,“. 

  

5. V § 38 odst. 4 písm. h) se slova „procentní výměry“ nahrazují slovy „zásluhové části“. 

 

6. V § 40a odst. 1 větě třetí se slova „vyloučených dob“ nahrazují slovy „dob nepovažovaných 

za kalendářní dny s příjmem“. 

 

7. V § 40a odst. 2 větě první se slova „vyloučené doby“ nahrazují slovy „doby nepovažované   

za  kalendářní dny s příjmem“. 

 

8. V § 83 se odstavec 3 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 

9. V § 86 se odstavec 5 zrušuje. 

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 

 

 

 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení 

 

1. Evidenční listy důchodového pojištění se za dobu před 1. lednem 2022 vyplňují podle    

právních předpisů účinných před tímto dnem. 

 

2. Pokud pojištěnec po 31. prosinci 2021 žádá o přiznání důchodu ode dne, který spadá do období 

před 1. lednem 2022, může požádat o hodnocení vyloučených dob v období před 1. lednem 

2022 podle § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, a § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

 

Čl. V 

 

       Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., 

zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 

zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 

Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 

Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 

Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 

Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 

Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 

Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 

Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 

Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 

Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 

Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 

Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 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. 190/2016 

Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 259/2017 

Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 315/2019 

Sb., zákona č. 255/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb. a zákona č. …/2020 Sb. (ST 922), se mění 

takto: 

 

1. V § 5b odst. 1 větě první a v § 14 odst. 2 se číslo „50“ nahrazuje číslem „75“. 

 

2. V § 14 odst. 5 větě první se číslo „25“ nahrazuje číslem „40“. 

 

3. V § 14 odst. 5 větě druhé se číslo „10“ nahrazuje číslem „15“. 

 

 

 

Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

 

1.  Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období před rokem 2023 se stanoví podle 

právních předpisů účinných před 1. lednem 2023. 

 

2. Pro stanovení výše záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti v roce 2023 až do kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně 

činná podala nebo měla podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti 
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za rok 2022, se použijí právní předpisy účinné před 1. lednem 2023. Ustanovení věty první 

neplatí pro osobu samostatně výdělečně činnou, která zahájila nebo znovu zahájila výkon 

samostatné výdělečné činnosti po 31. prosinci 2022. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou čl. V a VI, které nabývají 

účinnosti dnem 1. ledna 2023. 
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