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Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán v podrobné rozpravě ve druhém čtení dne
30. srpna 2011 poslancem Václavem Votavou.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru č. 167 ze dne
24. srpna 2011 (tisk 414/1)

1.

V části šesté v čl. VI se v bodě 8 v § 17 odstavci 1 písmenu d) za slova „fondy
obhospodařované penzijní společností“ doplňují slova „a transformovaný fond“.

2.

V části deváté v čl. IX se v bodě 2 v § 7a odstavci 2 ve větě první za slova „v odstavci
1“ doplňují slova „písm. b)“ a středník se nahrazuje čárkou.

3.

V části dvanácté v čl. XII se doplní na konci nový bod 17, který zní:
„17. V § 105a odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „;je-li pojištěnec
uvedený ve větě první účasten důchodového spoření, zvyšuje se tato finanční částka
o jeho prostředky naspořené v důchodovém spoření.“.

4.

Za část dvacátou třetí se vkládá nová část dvacátá čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XXIV

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb.,
zákona č. 530/2005 Sb., zákona č.189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb.,
se mění takto:
1. § 160 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 zní:
„§ 160
Souběh výsluhového příspěvku s důchody
Při souběhu nároku na výplatu výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu
starobního důchodu ze základního důchodového pojištění nebo invalidního důchodu74) se
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důchodů, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem. Rozdíl mezi
výsluhovým příspěvkem a důchodem se zjišťuje ke dni přiznání starobního důchodu ze
základního důchodového pojištění nebo invalidního důchodu anebo ke dni úpravy
invalidního důchodu při změně stupně invalidity. Jde-li o souběh nároku na výplatu
výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního důchodu ze základního
důchodového pojištění, považuje se ode dne přiznání starobního důchodu ze základního
důchodového pojištění za výsluhový příspěvek toliko rozdíl mezi náležejícím starobním
důchodem ze základního důchodového pojištění a výsluhovým příspěvkem k tomuto dni a
nadále se samostatně zvyšuje podle § 159 bez přihlédnutí k výši důchodu.
___________________
74)
Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 163 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Nepožádá-li bývalý příslušník v případě,
že se stal invalidním, o přiznání invalidního důchodu anebo nejpozději do 2 let po
dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod ze základního
důchodového pojištění o přiznání starobního důchodu ze základního důchodového
pojištění, výplata výsluhového příspěvku se zastaví.“
3. V § 167 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ze základního důchodového
pojištění“.
Dosavadní část dvacátá čtvrtá se označuje jako část dvacátá pátá. A Čl. XXIV se
označuje jako Čl. XXV.
5.

V části dvacáté páté Čl. XXV se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňují se
slova „ ,s výjimkou ustanovení části devatenácté, která nabývají účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“.

B

Výbor pro sociální politiku svým usnesením č. 51 ze dne 25. srpna 2011 nepřijal
žádný pozměňovací návrh (tisk 414/2)

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 30. srpna 2011
C

Poslankyně Gabriela Pecková

K části dvanácté
1. V čl. XII se za bod 16. doplňuje bod 17., který zní:
„17. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní:
„§ 106a
Hodnocení některých dob za období před rokem 1993
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Za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle
československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a
Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby
důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, nelze přiznat ani zvýšit důchod
z českého důchodového pojištění (zabezpečení) a ani nelze s přihlédnutím k těmto dobám
poskytnout vyrovnání, dorovnání, příplatky a obdobná plnění k důchodu nebo jeho části nebo
poskytovaná místo důchodu nebo jeho části; k těmto dobám lze v souladu s čl. 4 ústavního
zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní
Republiky, přihlédnout pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo
tímto zákonem (§ 61).
2. Za článek XII se vkládá nový článek XIII, který zní:
„Čl. XIII
Žádosti o poskytnutí vyrovnání, dorovnání, příplatků a obdobných plnění uvedených v § 106a
větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se odloží a řízení o nich se nevede; byly-li tyto žádosti podány přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, řízení o nich se zastaví. Opatření učiněná přede dnem účinnosti tohoto zákona
na základě těchto žádostí zůstávají nedotčena s tím, že příslušné plnění náleží po vyúčtování
zálohové výplaty za rok 2011 ve výsledné výši beze změny, pokud trvá podle právních
předpisů České republiky i Slovenské republiky nárok na důchod, který byl důvodem pro
přiznání tohoto plnění; zánikem nároku na důchod podle právních předpisů některého
z uvedených států zaniká trvale i nárok na příslušné plnění.“.
Dosavadní čl. XIII až XXIV se označují jako čl. XIV až XXV.
3. K části dvacáté čtvrté
V čl. XXIV (podle dosavadního číslování) se za slova „1. ledna 2013“ doplňují slova
„ , s výjimkou ustanovení čl. XII bodu 17 a čl. XIII, která zabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení.“.
V Praze dne 31. srpna 2011
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zpravodajka výboru pro sociální politiku
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