Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn
I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za
vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním
příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým
účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
***
§2
(1) Občané uvedení v § 1 mají nárok na příplatek k důchodu (dále jen „příplatek“). Při
úmrtí obou rodičů za podmínek uvedených v § 1 odst. 3 se nárok na příplatek posuzuje po
každém rodiči zvlášť.
(2) Příplatek ke starobnímu nebo plnému invalidnímu důchodu se stanoví za každý
započatý měsíc odbojové činnosti vykázané na dokladech uvedených v § 1 odst. 1 ve výši 50
Kč měsíčně, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně.
(3) Příplatek k vdovskému nebo vdoveckému důchodu se stanoví polovinou částky
uvedené v odstavci 2, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně.
(4) Příplatek k důchodu sirotka se stanoví dvěma pětinami částky uvedené v odstavci
2, nejméně však částkou 200 Kč měsíčně.
(5) Výše příplatku k důchodu po osobách, které padly, byly popraveny nebo
zemřely ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře
anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním, činí součet částky odvozené od
délky odbojové činnosti zemřelé osoby a částky
a) 3 000 Kč, jde-li o vdovu nebo vdovce, nebo
b) 2 400 Kč, jde-li o sirotka, pokud sirotek ke dni úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let.
(56) Celková doba odbojové činnosti se sčítá; přitom se měsícem rozumí 30
kalendářních dnů.
(67) V případě souběhu nároků podle odstavců 2 až 4 5 se vyplácí pouze příplatek
jeden, a to vyšší, popřípadě nejvyšší; to platí i v případě souběhu dvou nároků sirotka.
(78) Příplatek není součástí důchodu. Výplata příplatku nenáleží po dobu, po kterou
nenáleží výplata důchodu uvedeného v § 1, jehož pobírání je podmínkou nároku na příplatek.
Příplatek se vyplácí spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako
důchod. Vláda příplatek zvýší nařízením ve stejných termínech jako důchody podle zvláštního
právního předpisu2).

2)

§ 67 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 264/2002 Sb.

§3
(1) O nároku na výplatu příplatku a o jeho výši rozhoduje na základě písemné žádosti
orgán sociálního zabezpečení příslušný k výplatě důchodu. Žádost se podává u orgánu
sociálního zabezpečení uvedeného ve větě první; jde-li však o poživatele důchodu
vypláceného Českou správou sociálního zabezpečení, lze žádost podat nebo sepsat u okresní
správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu žadatele.
(2) Doklady k žádosti se nevyžadují v případech, kdy podmínky pro vznik nároku na
výplatu příplatku lze posoudit z podkladů, které jsou obsaženy v úředních evidencích orgánů
sociálního zabezpečení příslušných k výplatě důchodu; k případnému předložení příslušných
dokladů vyzve žadatele orgán sociálního zabezpečení uvedený v odstavci 1.
(3) Splnění podmínky státního občanství České republiky se posuzuje ke dni podání
žádosti.
(4) Orgány sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 poskytují osobám uvedeným
v § 1 potřebnou pomoc při uplatňování jejich nároků.
(5) Není-li v této hlavě stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování o příplatku a jeho
výplatu obdobně ustanovení
a) zvláštního právního předpisu upravujícího organizaci a provádění sociálního
zabezpečení3), týkající se vydávání rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění,
soudního přezkumu rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění, doručování písemností,
řízení ve věcech důchodového pojištění, včetně odvolacího řízení a lhůty pro výplatu
dávek a
b) zvláštního právního předpisu upravujícího důchodové pojištění4), týkající se vzniku a
zániku nároku na důchod nebo jeho výplatu, odepření nároku nebo výplaty, zjištění vad v
určení výše a změn rozhodných skutečností.
(6) Zemřel-li žadatel o příplatek dříve, než byla výplata příplatku přiznána nebo
příplatek vyplacen, příplatek za období od vzniku nároku na výplatu příplatku do dne úmrtí se
přizná a vyplatí jednorázově vdově nebo vdovci po zemřelém žadateli.
(7) Náklady na výplatu příplatku jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
§4
Vznikl-li nárok na výplatu důchodu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží
příplatek od splátky důchodu splatné v měsíci následujícím po měsíci, v němž tento zákon
nabyl účinnosti. Příplatek bude vyplacen nejpozději v pravidelné měsíční výplatě za pátý
měsíc po doručení žádosti orgánu sociálního zabezpečení příslušnému k výplatě důchodu;
nárok na poskytnutí příplatku za dobu od vzniku nároku na příplatek tím není dotčen.
Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po dni účinnosti tohoto zákona, náleží příplatek ode dne
3)
4)

§ 86, 89, 90, 108, 111, 112, 116 a 117 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
§ 55 a § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.
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přiznání důchodu, a to vždy v měsíční výši uvedené v § 2 odst. 2, 3 nebo 4 po zvýšení podle
§ 2 odst. 7 8, k nimž do té doby došlo. Přitom se vychází z toho, že příplatek byl přiznán v
roce 2005.
HLAVA DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU
§5
(1) Občan České republiky, který pobírá starobní důchod nebo plný invalidní důchod
nebo částečný invalidní důchod z českého důchodového pojištění1) a
a) kterému byla výše důchodu upravena jako účastníkovi odboje5), nebo
b) kterému Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) na základě splnění podmínek
stanovených v § 7 vydalo potvrzení o jeho účasti na povstání v květnu 1945 (dále jen
„potvrzení“) na žádost podanou ministerstvu do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebo
c) který
1. je účasten rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění
zákona č. 47/1991 Sb., nebo u něhož bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné
činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno
přede dnem jeho účinnosti, anebo byl účasten rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona
č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu
odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, nebo
2. byl zařazen v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí
o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže
rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona
č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v
centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková
doba pobytu v těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců, (dále jen „oprávněný“), má
nárok na zvláštní příspěvek k důchodu (dále jen „zvláštní příspěvek“).
(2) Nárok na zvláštní příspěvek má rovněž vdova nebo vdovec, pokud pobírá po osobě
uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo c) vdovský nebo vdovecký důchod z českého
důchodového pojištění1) nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený
důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před
1. lednem 1996. Pobíráním důchodu po osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo c) se pro
tyto účely rozumí též pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu po osobě, která
splňovala příslušnou podmínku uvedenou v těchto ustanoveních, třebaže ke dni svého úmrtí
starobní ani plný invalidní důchod nepobírala. Osobou podle odstavce 1 písm. c) se pro tyto
účely rozumí i osoba, která byla neoprávněně omezena na osobní svobodě způsobem

5)

§ 94 zákona č. 155/1995 Sb.
§ 59 až 66 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná
ustanovení předchozích předpisů.
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uvedeným v tomto ustanovení po dobu kratší než 12 měsíců, avšak byl na ní vykonán trest
smrti anebo která v průběhu tohoto neoprávněného zbavení osobní svobody zemřela.
(3) Zvláštní příspěvek podle odstavce 1 písm. c) a podle odstavce 2, jde-li o vdovu
nebo vdovce po osobě uvedené v odstavci 1 písm. c), náleží i tehdy, jestliže omezení
osobní svobody, které nebylo časově vymezeno anebo které mělo trvat déle než
12 měsíců, skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. Tato skutečnost
se prokazuje dokladem o propuštění ze zdravotních důvodů.
§6
(1) Výše zvláštního příspěvku činí
a) u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) a c) částku 2 500 Kč měsíčně,
b) u oprávněného uvedeného v § 5 odst. 1 písm. b) a vdovy nebo vdovce uvedených v § 5
odst. 2 částku 1 250 Kč měsíčně.
(2) V případě souběhu nároků na výplatu zvláštních příspěvků podle odstavce 1 se
vyplácí pouze zvláštní příspěvek jeden, a to vyšší; je-li jejich výše stejná, vyplácí se pouze
jeden zvláštní příspěvek k důchodu starobnímu, plnému invalidnímu nebo částečnému
invalidnímu.
(3) Náleží-li zvláštní příspěvek podle § 5 odst. 2 vdově nebo vdovci, kteří nepobírají
vdovský nebo vdovecký důchod, vyplácí se spolu s důchodem, který je vyplácen.
(4) Zvláštní příspěvek vláda zvýší nařízením, jestliže úhrnný index cen v pravidelné
veřejné hromadné vnitrostátní železniční a autobusové dopravě, za vnitrostátní telefonní
služby a za tuzemské lázeňské nebo rekreační pobyty vzroste aspoň o 5 %, a to vždy za
období kalendářního roku, nebo za období více let, pokud podmínka aspoň 5 % růstu
úhrnného indexu cen v předchozím roce nebyla splněna.
(5) Ustanovení § 2 odst. 7 8 věty první až třetí a § 3 platí pro zvláštní příspěvek
obdobně.
***
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II. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením
navrhovaných změn
***
§ 75
(1) Za poskytování
a) osobní asistence (§ 39),
b) pečovatelské služby (§ 40),
c) tísňové péče (§ 41),
d) průvodcovských a předčitatelských služeb (§ 42),
e) podpory samostatného bydlení (§ 43),
f) odlehčovacích služeb (§ 44),
g) služeb v centrech denních služeb (§ 45),
h) služeb v denních stacionářích (§ 46),
i) pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb uvedených v § 70
odst. 3,
hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li v odstavci 2
stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní
činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto
dětí,
b) účastníkům odboje 30),
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. , o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona
č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace
podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný
výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě

30)

Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících
národního boje za osvobození.
Zákon č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům.
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méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních
důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací,
jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona
č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v
centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková
doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba
měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12
měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d)
starším 70 let.
***
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III. Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením
navrhovaných změn
***
§ 107
(1) Vláda stanoví nařízením výši všeobecných vyměřovacích základů za jednotlivé
kalendářní roky (§ 17 odst. 2) před rokem 1996 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994 (§ 17 odst. 4), a to podle údajů Českého
statistického úřadu o průměrné měsíční mzdě za tyto jednotlivé kalendářní roky.
(2) Vláda může zvýšit nařízením částky stanovené v § 15; zvýšení těchto částek se
provádí od 1. ledna.
(3) Vláda zvýší nařízením částky základní výměry důchodů uvedené v § 33 odst. 1,
§ 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1, pokud byly zvýšeny základní výměry
vyplácených důchodů, a to o částky, o které byly zvýšeny základní výměry vyplácených
důchodů. Vláda zvýší nařízením procentní výměry důchodů přiznávaných v tom kalendářním
roce, v němž byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů v mimořádném termínu, a
to tak, jak byly zvýšeny procentní výměry vyplácených důchodů, které byly přiznány v tomto
kalendářním roce před zvýšením důchodů v mimořádném termínu.
(4) Vláda může nařízením stanovit, že u pojištěnců, kteří začali před 1. lednem
1993 vykonávat zaměstnání v hornictví, uvedené v § 76a větě první, se důchodový věk
s přihlédnutím k délce zaměstnání v hornictví stanoví v nižších věkových hranicích,
než jsou věkové hranice stanovené podle tohoto zákona, podmínky pro stanovení těchto
nižších věkových hranic, přičemž tyto nižší věkové hranice a podmínky pro jejich
stanovení nebudou stanoveny výhodněji, než tomu bylo podle právních předpisů
účinných k 31. prosinci 1992, a dále způsob, jak se toto zaměstnání vykonávané po 31.
prosinci 1992 prokazuje; zaměstnavatelé, kteří po 31. prosinci 1992 zaměstnávali tyto
pojištěnce, jsou přitom povinni výkon tohoto zaměstnání potvrzovat. Vláda dále může
stanovit, jakým způsobem se přepočtou starobní důchody pojištěnců uvedených ve větě
první, kteří splnili podmínky pro stanovení těchto nižších věkových hranic.
***

