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   155/1995 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 30. èervna 1995

   o dùchodovém pojištìní

   Zmìna: 19/1996 Sb.

   Zmìna: 218/1996 Sb.

   Zmìna: 255/1996 Sb.

   Zmìna: 134/1997 Sb. (èást)

   Zmìna: 129/1997 Sb.

   Zmìna: 289/1997 Sb.

   Zmìna: 134/1997 Sb., 254/1997 Sb., 289/1997 Sb. (èást)

   Zmìna: 289/1997 Sb. (èást), 104/1998 Sb.

   Zmìna: 234/1998 Sb.

   Zmìna: 224/1999 Sb.

   Zmìna: 228/1999 Sb.

   Zmìna: 18/2000 Sb.

   Zmìna: 118/2000 Sb.

   Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

   Zmìna: 116/2001 Sb., 188/2001 Sb.

   Zmìna: 353/2001 Sb.

   Zmìna: 346/2001 Sb.

   Zmìna: 263/2002 Sb., 264/2002 Sb.

   Zmìna: 420/2002 Sb.

   Zmìna: 198/2002 Sb., 439/2002 Sb.

   Zmìna: 338/2003 Sb., 424/2003 Sb., 425/2003 Sb.

   Zmìna: 85/2004 Sb.

   Zmìna: 281/2004 Sb.

   Zmìna: 359/2004 Sb.

   Zmìna: 436/2004 Sb.

   Zmìna: 521/2004 Sb., 562/2004 Sb., 565/2004 Sb.

   Zmìna: 168/2005 Sb.

   Zmìna: 377/2005 Sb.

   Zmìna: 361/2005 Sb.

   Zmìna: 414/2005 Sb., 415/2005 Sb.
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   Zmìna: 24/2006 Sb.

   Zmìna: 246/2006 Sb.

   Zmìna: 264/2006 Sb., 267/2006 Sb. (èást)

   Zmìna:  362/2003 Sb., 109/2006 Sb. , 189/2006 Sb. (èást), 461/2006 Sb.,
   462/2006 Sb.

   Zmìna: 152/2007 Sb.

   Zmìna: 405/2006 Sb.

   Zmìna: 181/2007 Sb.

   Zmìna: 178/2008 Sb.

   Zmìna: 152/2007 Sb. (èást), 256/2007 Sb., 257/2007 Sb., 261/2007 Sb.

   Zmìna: 211/2008 Sb.

   Zmìna: 305/2008 Sb. (èást)

   Zmìna: 479/2008 Sb.

   Zmìna:  189/2006  Sb., 296/2007 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb. (èást),
   365/2008 Sb., 382/2008 Sb.

   Zmìna: 41/2009 Sb.

   Zmìna: 306/2008 Sb. (èást), 108/2009 Sb.

   Zmìna: 158/2009 Sb.

   Zmìna: 303/2009 Sb.

   Zmìna: 218/2007 Sb., 479/2008 Sb., 306/2008 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

   ÈÁST PRVNÍ

   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   § 1

   Rozsah pùsobnosti

   (1) Tento zákon upravuje dùchodové pojištìní (dále jen "pojištìní") pro
   pøípad stáøí, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

   (2)  Organizaci  a  provádìní  pojištìní,  povinnosti pojištìných osob,
   pøíjemcù  dávek  a  zamìstnavatelù  a  jejich odpovìdnost v pojištìní a
   pojistné   na   pojištìní   (dále  jen  "pojistné")  upravují  zvláštní
   zákony.^1)

   (3)  Tento  zákon  se  použije  na právní vztahy, které nejsou upraveny
   pøímo   použitelným   pøedpisem   Evropských   spoleèenství  v  oblasti
   pojištìní^1a).

   § 2

   Úèast na pojištìní

   (1)  Úèast na pojištìní je povinná pro fyzické osoby (dále jen "osoby")
   uvedené v § 5. Pojištìní se mohou dobrovolnì úèastnit též osoby uvedené
   v § 6.
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   (2) Pojištìncem se pro úèely pojištìní rozumí osoba, která je nebo byla
   úèastna pojištìní.

   § 3

   Zpùsobilost osob v právních vztazích pojištìní

   (1)  Zpùsobilost  osoby  mít  v  právních  vztazích  pojištìní  práva a
   povinnosti  vzniká  narozením  a zaniká smrtí, popøípadì prohlášením za
   mrtvého.

   (2)  Zpùsobilost  osoby  vlastními  právními  úkony  nabývat v právních
   vztazích  pojištìní  práv  a  brát  na sebe povinnosti vzniká dosažením
   zletilosti,^2)   pokud   se   dále  nestanoví  jinak.  Zpùsobilost  být
   úèastníkem øízení o pøiznání invalidního dùchodu [§ 4 odst. 1 písm. b)]
   vzniká  ukonèením  povinné  školní  docházky;  pøiznáním tohoto dùchodu
   vzniká zpùsobilost podle vìty první a trvá až do dosažení zletilosti. O
   omezení   a   zbavení  zpùsobilosti  k  právním  úkonùm  platí  obdobnì
   ustanovení obèanského zákoníku.

   (3)  Osoba,  která  nemá zpùsobilost k právním úkonùm podle odstavce 2,
   musí  být  zastoupena  zákonným  zástupcem;  kdo  je zákonným zástupcem
   nezletilých, stanoví zvláštní zákon.^3)

   § 4

   Druhy dùchodù a jejich výše

   (1) Z pojištìní se poskytují tyto dùchody:

   a) starobní,

   b) invalidní,

   c) vdovský a vdovecký,

   d) sirotèí.

   (2)  Výše  dùchodu  se  skládá ze základní výmìry a z procentní výmìry.
   Základní výmìra se stanoví pevnou èástkou a procentní výmìra se stanoví
   procentní  sazbou  z  výpoètového  základu,  jde-li o dùchody uvedené v
   odstavci  1  písm.  a) a b), nebo z procentní výmìry dùchodu zemøelého,
   jde-li o dùchody uvedené v odstavci 1 písm. c) a d).

   ÈÁST DRUHÁ

   ÚÈAST NA POJIŠTÌNÍ

   HLAVA PRVNÍ

   OKRUH POJIŠTÌNÝCH OSOB

   § 5

   (1)  Pojištìní  jsou  pøi  splnìní  podmínek stanovených v tomto zákonì
   úèastni

   a) zamìstnanci v pracovním pomìru,

   b)   pøíslušníci   Policie   Èeské  republiky,  Vìzeòské  služby  Èeské
   republiky, Bezpeènostní informaèní služby, Úøadu pro zahranièní styky a
   informace,  Celní správy Èeské republiky a Hasièského záchranného sboru
   Èeské  republiky^5),  vojáci  z povolání^5a) a státní zamìstnanci podle
   služebního zákona^5b),

   c)  èlenové  družstva  v  družstvech,  kde podmínkou èlenství je jejich
   pracovní   vztah   k   družstvu,  jestliže  mimo  pracovnìprávní  vztah
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   vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odmìòováni,

   d)  osoby,  které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do
   funkce  vedoucího  správního  úøadu  nebo do funkce statutárního orgánu
   právnické osoby zøízené zvláštním zákonem, popøípadì do funkce zástupce
   tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo
   statutárním  orgánem  pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou tìmto
   osobám  nevznikl  pracovní  nebo  služební  pomìr, a osoby, které podle
   zvláštního   zákona  vykonávají  veøejnou  funkci  mimo  pracovní  nebo
   služební   pomìr,  pokud  se  na  jejich  pracovní  vztah  vztahuje  ve
   stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i),

   e) osoby samostatnì výdìleènì èinné,

   f) zamìstnanci èinní na základì dohody o pracovní èinnosti,

   g) soudci,

   h) èlenové zastupitelstev územních samosprávných celkù a zastupitelstev
   mìstských  èástí  nebo  mìstských  obvodù územnì èlenìných statutárních
   mìst  a  hlavního  mìsta  Prahy, kteøí jsou pro výkon funkce dlouhodobì
   uvolnìni nebo kteøí pøed zvolením do funkce èlena zastupitelstva nebyli
   v  pracovním  pomìru,  ale  vykonávají  funkci  ve stejném rozsahu jako
   dlouhodobì uvolnìní èlenové zastupitelstva,

   ch) poslanci Poslanecké snìmovny a senátoøi Senátu Parlamentu,

   i)  prezident  republiky,  èlenové  vlády,  prezident,  viceprezident a
   èlenové  Nejvyššího  kontrolního  úøadu,  èlenové Rady pro rozhlasové a
   televizní  vysílání,  pøedseda Energetického regulaèního úøadu, èlenové
   Rady  Ústavu  pro  studium  totalitních  režimù,  èlenové  Rady Èeského
   telekomunikaèního  úøadu, finanèní arbitr, zástupce finanèního arbitra,
   Veøejný ochránce práv a zástupce Veøejného ochránce práv,

   j) dobrovolní pracovníci peèovatelské služby,

   k)  pìstouni,  kteøí vykonávají pìstounskou péèi v zaøízeních pro výkon
   pìstounské  péèe podle zvláštního právního pøedpisu,^5a) nebo kterým je
   za  výkon  pìstounské  péèe  vyplácena  odmìna náležející pìstounovi ve
   zvláštních pøípadech podle zvláštního právního pøedpisu,^5b)

   l)  osoby  ve výkonu trestu odnìtí svobody zaøazené do práce a osoby ve
   výkonu zabezpeèovací detence zaøazené do práce,

   m)  osoby, které se soustavnì pøipravují na budoucí povolání studiem na
   støední nebo vyšší odborné škole (dále jen "støední škola") nebo vysoké
   škole  v  Èeské republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia
   po dosažení vìku 18 let v období pøed rokem 2010,

   n)  osoby  vedené  v evidenci úøadu práce jako uchazeèi o zamìstnání po
   dobu,  po  kterou jim náleží podpora v nezamìstnanosti nebo podpora pøi
   rekvalifikaci,^28)  a  v rozsahu nejvýše tøí let též po dobu, po kterou
   jim  tato  podpora  v  nezamìstnanosti  nebo  podpora pøi rekvalifikaci

�   nenáleží, s tím, že tato doba tøí let se zjiš uje zpìtnì ode dne vzniku
   nároku  na  dùchod,  doba,  po  kterou  podpora  v nezamìstnanosti nebo
   podpora  pøi rekvalifikaci nenáležela pøed dosažením vìku 55 let, se do
   ní  zapoèítává  v  rozsahu  nejvýše 1 roku a nezapoèítává se do ní doba
   úèasti  na pojištìní podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu
   výdìleèné  èinnosti,  která  podle zvláštního právního pøedpisu nebrání
   (není   pøekážkou)   zaøazení   a   vedení   v   evidenci   uchazeèù  o
   zamìstnání^28a), a to i když tato èinnost zakládá úèast na pojištìní,

   o)  osoby  se  zdravotním  postižením zaøazené v teoretické a praktické
   pøípravì pro zamìstnání nebo jinou výdìleènou èinnost,

   p)   osoby   konající  vojenskou  službu  v  ozbrojených  silách  Èeské
   republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službì,^5)
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   q) osoby konající civilní službu,

   r) osoby peèující osobnì o dítì ve vìku do ètyø let,

   s)  osoby  peèující  osobnì  o osobu mladší 10 let, která je závislá na
   péèi  jiné  osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je
   závislá  na péèi jiné osoby ve stupni II (støednì tìžká závislost) nebo
   stupni  III  (tìžká  závislost)  anebo stupni IV (úplná závislost)^5c),
   pokud  spolu  žijí v domácnosti^5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje,
   jde-li o blízkou osobu,

   t)  poživatelé  invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì [§ 39
   odst. 2 písm. c)] z èeského pojištìní, a to do dosažení vìku potøebného
   pro  vznik  nároku  na  starobní  dùchod  podle  §  32;  za  poživatele
   invalidního  dùchodu  pro invaliditu tøetího stupnì se pro úèely úèasti
   na  pojištìní  považují též osoby, které nepobírají tento dùchod, avšak
   splòují  podmínky nároku na tento dùchod a pobírají výsluhový pøíspìvek
   podle zvláštních zákonù,^6)

   u)  osoby  po skonèení výdìleèné èinnosti, která zakládala jejich úèast
   na  nemocenském  pojištìní  podle  zvláštního právního pøedpisu^5e), po
   dobu  trvání  doèasné  pracovní  neschopnosti,  kterou  si  nepøivodily
   úmyslnì,  pokud  tato  doèasná pracovní neschopnost vznikla v dobì této
   výdìleèné  èinnosti  nebo  v  ochranné  lhùtì podle zvláštního právního
   pøedpisu^5e),  po  dobu  karantény  naøízené  podle zvláštního právního
   pøedpisu^5f) v dobì této výdìleèné èinnosti nebo v ochranné lhùtì podle
   zvláštního  právního  pøedpisu^5e),  po  dobu  trvání  podpùrèí  doby u
   ošetøovného  a  po  dobu  trvání  podpùrèí  doby  u  penìžité  pomoci v
   mateøství v období pøed porodem,

   v)  pracovníci  v  pracovním  vztahu  uzavøeném  podle  cizích právních
   pøedpisù,

   w) spoleèníci a jednatelé spoleènosti s ruèením omezeným a komanditisté
   komanditní  spoleènosti,  jestliže mimo pracovnìprávní vztah vykonávají
   pro ni práci, za kterou jsou touto spoleèností odmìòováni,

   x)  èlenové družstva, kteøí vykonávají èinnost v orgánech družstva mimo
   pracovnìprávní  vztah  za  odmìnu,  jejíž  výše je pøedem urèena, pokud
   výkon této èinnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce
   pro družstvo.

   (2)  Za  zamìstnance  v  pracovním  pomìru [odstavec 1 písm. a)] se pro
   úèely  tohoto  zákona považuje též osoba èinná v pomìru, který má obsah

�   pracovního  pomìru, avšak pracovní pomìr nevznikl, nebo  nebyly splnìny
   všechny podmínky stanovené pracovnìprávními pøedpisy pro jeho vznik.

   (3) zrušen

   (4) zrušen

   (5)  Ustanovení  odstavcù  1  a  2  se  nevztahují na osoby, které jsou
   zamìstnanci  zahranièního zamìstnavatele a jsou èinni v Èeské republice
   ve  prospìch  tohoto zamìstnavatele; zahranièním zamìstnavatelem se pro
   úèely  tohoto  zákona  rozumí  zamìstnavatel,  jehož  sídlo je na území
   státu,   s  nímž  Èeská  republika  neuzavøela  mezinárodní  smlouvu  o
   sociálním zabezpeèení.

   § 6

   (1)  Pojištìní  jsou  úèastny  též osoby starší 18 let, jestliže podaly
   pøihlášku  k  úèasti  na  pojištìní  a  úèast na pojištìní se týká doby
   jejich

   a)  vedení v evidenci úøadu práce jako uchazeèe o zamìstnání, pokud jim
   po  dobu  této evidence nenáleží podpora v nezamìstnanosti nebo podpora
   pøi rekvalifikaci,
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   b)  soustavné  pøípravy  na  budoucí  povolání  studiem na støední nebo
   vysoké škole v Èeské republice,

   c)  výdìleèné  èinnosti  v  cizinì  po 31. prosinci 1995, jedná-li se o
   osoby  uvedené  v  §  5  odst.  1 písm. a), c) a e); za dobu pøede dnem
   podání pøihlášky je úèast na pojištìní možná nejvýše v rozsahu dvou let
   bezprostøednì pøed tímto dnem,

   d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základì smlouvy uzavøené s
   vysílající  organizací  podle zvláštního právního pøedpisu;^6a) za dobu
   pøede  dnem  podání  pøihlášky  je  úèast  na pojištìní možná nejvýše v
   rozsahu dvou let bezprostøednì pøed tímto dnem,

   e)  èinnosti v Èeské republice ve prospìch zahranièního zamìstnavatele,
   jde-li  o  osoby  uvedené  v  §  5  odst.  5; za dobu pøede dnem podání
   pøihlášky  je  úèast  na  pojištìní  možná  nejvýše  v rozsahu dvou let
   bezprostøednì pøed tímto dnem,

   f)  výkonu  funkce  poslance  Evropského parlamentu, zvoleného na území
   Èeské republiky,

   g) pobytu v cizinì, po kterou následovaly svého manžela, který v cizinì
   pùsobil v diplomatických službách Èeské republiky.

   (2)  Pojištìní  jsou  úèastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže
   podaly  pøihlášku  k  úèasti  na  pojištìní.  Úèast  na  pojištìní osob
   uvedených  ve vìtì první je však možná v rozsahu nejvýše deseti let; za
   dobu  pøede  dnem  podání  pøihlášky je pøitom úèast na pojištìní možná
   nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostøednì pøed tímto dnem.

   § 7

   Podle tohoto zákona se pøiznává invalidní dùchod pro invaliditu tøetího
   stupnì  též  osobám,  které  nebyly  úèastny  pojištìní,  avšak splòují
   podmínky stanovené tímto zákonem (§ 42 odst. 1).

   HLAVA DRUHÁ

   PODMÍNKY ÚÈASTI NA POJIŠTÌNÍ

   Díl první

   Podmínky  úèasti  zamìstnancù  a  dalších  skupin  osob  vykonávajících
   pracovní nebo obdobnou èinnost

   § 8

   (1)  Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) a v) a odst.
   2  jsou  úèastny  pojištìní  podle  tohoto  zákona,  pokud jsou úèastny
   nemocenského pojištìní podle zvláštního právního pøedpisu^5e). Podmínka
   úèasti  na  nemocenském  pojištìní  se pro úèely vìty první považuje za
   splnìnou po dobu, po kterou trvá pøerušení nemocenského pojištìní^7a).

   (2)  Osoby  uvedené  v § 5 odst. 1 písm. w) a x) jsou úèastny pojištìní
   podle  tohoto  zákona  v  tìch  kalendáøních  mìsících, v nichž jim byl
   zúètován  pøíjem  zapoèitatelný  do  vymìøovacího základu pro stanovení
   pojistného z èinnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) aspoò ve výši
   rozhodného   pøíjmu.   Rozhodný  pøíjem  èiní  jednu  ètvrtinu  souèinu
   všeobecného  vymìøovacího  základu  (§  17  odst. 2) za kalendáøní rok,
   který  o  dva  roky  pøedchází  kalendáønímu roku, za který se posuzuje
   úèast  na  pojištìní,  a  pøepoèítacího  koeficientu (§ 17 odst. 4) pro
   úpravu  tohoto  všeobecného  vymìøovacího  základu;  rozhodný pøíjem se
   zaokrouhluje  na celé stokoruny smìrem nahoru. Byl-li pøíjem uvedený ve
   vìtì  první  zúètován  až  po ukonèení èinností uvedených v § 5 odst. 1
   písm.  w) a x), považuje se za zúètovaný v posledním kalendáøním mìsíci
   výkonu tìchto èinností.

   (3)  Úèast na pojištìní v pøípadì výkonu více právních vztahù uvedených
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   v § 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až l), v) až x) se posuzuje samostatnì
   v každém tomto právním vztahu.

   Díl druhý

   Podmínky úèasti osob samostatnì výdìleènì èinných

   § 9

   (1)  Pojištìní jsou úèastny osoby samostatnì výdìleènì èinné [§ 5 odst.
   1  písm.  e)], pokud vykonávají samostatnou výdìleènou èinnost na území
   Èeské  republiky  a  splòují  dále  stanovené  podmínky. Za samostatnou
   výdìleènou  èinnost  vykonávanou na území Èeské republiky se považuje i
   samostatná  výdìleèná  èinnost  provádìná  mimo  území Èeské republiky,
   jestliže  je  vykonávána  na základì oprávnìní k výkonu takové èinnosti
   vyplývajícího z právních pøedpisù Èeské republiky.

   (2)  Za  osobu  samostatnì  výdìleènì  èinnou  se  pro  úèely pojištìní
   považuje  osoba, která ukonèila povinnou školní docházku a dosáhla vìku
   aspoò 15 let a

   a) vykonává samostatnou výdìleènou èinnost, nebo

   b)  spolupracuje  pøi výkonu samostatné výdìleèné èinnosti, pokud podle
   zákona  o  daních z pøíjmù lze na ni rozdìlovat pøíjmy dosažené výkonem
   této  èinnosti  a  výdaje  vynaložené  na  jejich dosažení, zajištìní a
   udržení.^8)

   (3)  Výkonem samostatné výdìleèné èinnosti podle odstavce 2 písm. a) se
   rozumí

   a) podnikání v zemìdìlství, je-li fyzická osoba provozující zemìdìlskou
   výrobu evidována podle zvláštního zákona,^9)

   b)  provozování  živnosti na základì oprávnìní provozovat živnost podle
   zvláštního zákona,^10)

   c)  èinnost  spoleèníka veøejné obchodní spoleènosti nebo komplementáøe
   komanditní spoleènosti vykonávaná pro tuto spoleènost,^11)

   d) výkon umìlecké nebo jiné tvùrèí èinnosti na základì autorskoprávních
   vztahù,^12)  s  výjimkou  èinnosti,  z níž pøíjmy jsou podle zvláštního
   právního pøedpisu samostatným základem danì z pøíjmù fyzických osob pro
   zdanìní zvláštní sazbou danì^6b),

   e)  výkon  jiné  èinnosti  konané  výdìleènì na základì oprávnìní podle
   zvláštních  pøedpisù,^13)  která  není  uvedena v písmenech a) až d), a
   výkon  èinnosti  mandatáøe  konané na základì mandátní smlouvy uzavøené
   podle obchodního zákoníku^13a); podmínkou zde je, že tyto èinnosti jsou
   konány  mimo vztah zakládající úèast na nemocenském pojištìní, a jde-li
   o  èinnost  mandatáøe,  též  to,  že mandátní smlouva nebyla uzavøena v
   rámci jiné samostatné výdìleèné èinnosti. Za výkon jiné èinnosti konané
   výdìleènì  na  základì  oprávnìní  podle  zvláštních  pøedpisù  se vždy
   považuje  èinnost  znalcù,  tlumoèníkù,  zprostøedkovatelù kolektivních
   sporù,   zprostøedkovatelù   kolektivních   a  hromadných  smluv  podle
   autorského  zákona,  rozhodce  podle  zvláštních  právních  pøedpisù  a
   insolvenèního správce, popøípadì dalšího správce,

   f)  výkon  èinností  neuvedených  v  písmenech  a) až e) a vykonávaných
   vlastním jménem a na vlastní odpovìdnost za úèelem dosažení pøíjmu;^14)
   za  výkon  tìchto  èinností  se  však  nepovažuje  pronájem nemovitostí
   (jejich èástí) a movitých vìcí.^15)

   (4) Osoba samostatnì výdìleènì èinná je úèastna pojištìní jen jednou, i
   když  vykonává  nìkolik  èinností  uvedených  v  odstavci  3, popøípadì
   spolupracuje  pøi  výkonu  nìkolika  tìchto èinností nebo souèasnì koná
   èinnosti podle odstavce 2 písm. a) a b).
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   (5)  Kde  se dále hovoøí o samostatné výdìleèné èinnosti, rozumí se tím
   též spolupráce pøi výkonu této èinnosti [odstavec 2 písm. b)].

   (6)  Samostatná  výdìleèná  èinnost se považuje za vedlejší samostatnou
   výdìleènou   èinnost,   pokud   osoba   samostatnì  výdìleènì  èinná  v
   kalendáøním roce

   a) vykonávala zamìstnání (odstavec 8 vìta první),

   b)  mìla  nárok  na  výplatu  invalidního  dùchodu  nebo jí byl pøiznán
   starobní dùchod,

   c)  mìla  nárok  na rodièovský pøíspìvek^15b) nebo na penìžitou pomoc v
   mateøství  nebo  nemocenské  z  dùvodu tìhotenství a porodu, pokud tyto
   dávky náleží z nemocenského pojištìní zamìstnancù, nebo osobnì peèovala
   o  osobu mladší 10 let, která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni I
   (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péèi jiné osoby ve
   stupni  II  (støednì tìžká závislost) nebo stupni III (tìžká závislost)
   anebo stupni IV (úplná závislost)^5c), pokud osoba, která je závislá na
   péèi  jiné  osoby,  je  osobou  blízkou,  nebo žije s osobou samostatnì
   výdìleènì èinnou v domácnosti^5d), není-li osobou blízkou,

   d)  vykonávala  vojenskou  službu v ozbrojených silách Èeské republiky,
   pokud nejde o vojáky z povolání, nebo

   e) byla nezaopatøeným dítìtem podle § 20 odst. 3 písm. a).

   (7)  Samostatná  výdìleèná  èinnost se považuje za vedlejší samostatnou
   výdìleènou  èinnost v tìch kalendáøních mìsících, v nichž po celý mìsíc
   byla   vykonávána   samostatná  výdìleèná  èinnost  a  souèasnì  trvaly
   skuteènosti uvedené v odstavci 6; jestliže samostatná výdìleèná èinnost
   byla vykonávána jen po èást kalendáøního mìsíce, považuje se samostatná
   výdìleèná  èinnost za vedlejší samostatnou výdìleènou èinnost, pokud po
   tu  èást  kalendáøního  mìsíce,  po  kterou  byla vykonávána samostatná
   výdìleèná   èinnost,   tyto   skuteènosti   souèasnì   trvaly.  Trváním
   skuteèností  podle  vìty  první  se  rozumí  též  trvání  jen nìkterých
   skuteèností uvedených v odstavci 6.

   (8)  Zamìstnáním  se  rozumí  èinnost  zakládající úèast na nemocenském
   pojištìní zamìstnancù a jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a
   x),  úèast na dùchodovém pojištìní. Peèuje-li o osobu, která je závislá
   na  péèi jiné osoby [odstavec 6 písm. c)], více osob souèasnì, považuje
   se  samostatná  výdìleèná  èinnost  za  vedlejší samostatnou výdìleènou
   èinnost  u  té  osoby  samostatnì  výdìleènì  èinné,  která byla urèena
   písemnou  dohodou všech osob, které peèují o osobu mladší 10 let, která
   je  závislá  na  péèi  jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o
   osobu,  která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni II (støednì tìžká
   závislost)  nebo  ve  stupni  III  (tìžká závislost) anebo ve stupni IV
   (úplná   závislost)^5c),   za   osobu  peèující  v  nejvìtším  rozsahu;
   nedojde-li  k  této dohodì, považuje se samostatná výdìleèná èinnost za
   vedlejší samostatnou výdìleènou èinnost u té osoby samostatnì výdìleènì
   èinné, která podle rozhodnutí pøíslušného orgánu sociálního zabezpeèení
   podle  zvláštního  právního  pøedpisu^15e)  peèuje  o  osobu,  která je
   závislá na péèi jiné osoby, v nejvìtším rozsahu. Skuteènosti o vedlejší
   samostatné  výdìleèné èinnosti uvedené v odstavci 6 písm. a) a c) až e)
   musí  osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná  doložit  nejpozdìji do konce
   kalendáøního  mìsíce  následujícího  po mìsíci, v nìmž podala pøehled o
   pøíjmech  a  výdajích ze samostatné výdìleèné èinnosti podle zvláštního
   zákona^17)  za  kalendáøní  rok,  za který chce být považována za osobu
   samostatnì   výdìleènì   èinnou   vykonávající   vedlejší   samostatnou
   výdìleènou èinnost.

   (9)  Samostatná  výdìleèná  èinnost  se  považuje za hlavní samostatnou
   výdìleènou  èinnost  v  období,  ve  kterém  se  podle  odstavcù 6 až 8
   samostatná   výdìleèná   èinnost  nepovažuje  za  vedlejší  samostatnou
   výdìleènou èinnost.

   § 10
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   (1)  Osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná  je v kalendáøním roce úèastna
   pojištìní  po  dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdìleènou
   èinnost.

   (2)  Osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná  je v kalendáøním roce úèastna
   pojištìní po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdìleènou
   èinnost,  pokud  její  pøíjem  z vedlejší samostatné výdìleèné èinnosti
   dosáhl  v  kalendáøním roce aspoò rozhodné èástky; rozhodná èástka èiní
   2,4násobek   èástky,   která   se   stanoví   jako  souèin  všeobecného
   vymìøovacího základu (§ 17 odst. 2) za kalendáøní rok, který o dva roky
   pøedchází kalendáønímu roku, za který se posuzuje úèast na pojištìní, a
   pøepoèítacího  koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného
   vymìøovacího  základu.  Byla-li  v  kalendáøním  roce vykonávána hlavní
   samostatná  výdìleèná  èinnost i vedlejší samostatná výdìleèná èinnost,
   stanoví  se  pøíjem z vedlejší samostatné výdìleèné èinnosti tak, že se
   pøíjem  ze  samostatné  výdìleèné  èinnosti dosažený v kalendáøním roce
   vydìlí  poètem  kalendáøních  mìsícù, v nichž byla aspoò po èást mìsíce
   vykonávána  samostatná výdìleèná èinnost, a výsledná èástka se vynásobí
   poètem  kalendáøních  mìsícù,  v  nichž byla podle § 9 odst. 7 aspoò po
   èást  mìsíce vykonávána vedlejší samostatná výdìleèná èinnost. Za výkon
   samostatné  výdìleèné èinnosti a vedlejší samostatné výdìleèné èinnosti
   se  pro  úèely  stanovení pøíjmu podle vìty druhé nepovažuje kalendáøní
   mìsíc, v nìmž po celý mìsíc osoba samostatnì výdìleènì èinná mìla nárok
   na  výplatu  nemocenského  nebo  penìžité pomoci v mateøství jako osoba
   samostatnì výdìleènì èinná; za období nároku na výplatu nemocenského se
   pøitom považuje též období prvních 14 kalendáøních dnù doèasné pracovní
   neschopnosti  (karantény),  za  které  se  nemocenské osobám samostatnì
   výdìleènì  èinným nevyplácí. Za pøíjem ze samostatné výdìleèné èinnosti
   se  pro  úèely  tohoto  zákona  považuje daòový základ osoby samostatnì
   výdìleènì èinné urèený podle zákona o pojistném na sociální zabezpeèení
   a  pøíspìvku  na  státní politiku zamìstnanosti^17b).Rozhodná èástka se
   zaokrouhluje na celé koruny smìrem nahoru.

   (3)  Rozhodná  èástka  se  sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendáøní
   mìsíc,  v  nìmž  po  celý  mìsíc  nebyla vykonávána vedlejší samostatná
   výdìleèná  èinnost,  a  za každý kalendáøní mìsíc, v nìmž po celý mìsíc
   osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná  vykonávající  vedlejší samostatnou
   výdìleènou  èinnost  mìla  nárok  na výplatu nemocenského nebo penìžité
   pomoci  v  mateøství  jako  osoba samostatnì výdìleènì èinná; za období
   nároku na výplatu nemocenského se pøitom považuje též období prvních 14
   kalendáøních dnù doèasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se
   nemocenské  osobám  samostatnì  výdìleènì  èinným nevyplácí. Dvanáctina
   uvedená ve vìtì první se zaokrouhluje na celé koruny smìrem nahoru.

   (4)   Osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná,  která  vykonávala  vedlejší
   samostatnou výdìleènou èinnost a nesplòuje podmínky úèasti na pojištìní
   podle odstavcù 2 a 3, je v kalendáøním roce úèastna pojištìní, jestliže
   se  pøihlásila  k  úèasti  na  pojištìní za tento rok; lhùty pro podání
   pøihlášky  k úèasti na pojištìní stanoví zvláštní zákony.^1) Ustanovení
   vìty  první platí obdobnì i pro èást kalendáøního roku, v nìmž úèast na
   pojištìní  vznikla  nebo  zanikla  podle odstavce 5 nebo 6 anebo v nìmž
   vedlejší samostatná výdìleèná èinnost nebyla vykonávána po celý rok.

   (5)  Úèast osoby samostatnì výdìleènì èinné na pojištìní vzniká dnem 1.
   ledna  kalendáøního  roku,  ve  kterém  byly splnìny podmínky uvedené v
   odstavcích  1  až  3  nebo za který se pøihlásila k úèasti na pojištìní
   podle  odstavce  4,  anebo  prvním  dnem  kalendáøního  mìsíce, v jehož
   prùbìhu  se  z  vedlejší samostatné výdìleèné èinnosti, která nezakládá
   úèast na pojištìní, stala hlavní samostatná výdìleèná èinnost, nejdøíve
   však  dnem,  v  nìmž  zaèala  vykonávat  (znovu  vykonávat) samostatnou
   výdìleènou  èinnost;  úèast  na pojištìní nemùže pøitom vzniknout pøede
   dnem, od kterého je oprávnìna samostatnou výdìleènou èinnost vykonávat.

   (6) Úèast osoby samostatnì výdìleènì èinné na pojištìní zaniká dnem 31.
   prosince  kalendáøního  roku, ve kterém byly splnìny podmínky uvedené v
   odstavcích  1  až  3  nebo za který se pøihlásila k úèasti na pojištìní
   podle  odstavce  4,  anebo  posledním dnem kalendáøního mìsíce, v jehož

Page 9



155_1995_Sb-1.txt
   prùbìhu  se  z  hlavní  samostatné  výdìleèné  èinnosti  stala vedlejší
   samostatná výdìleèná èinnost, která nezakládá úèast na pojištìní. Úèast
   na  pojištìní  osoby  samostatnì výdìleènì èinné však zaniká nejpozdìji
   dnem,

   a)   kterým  osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná  ukonèila  samostatnou
   výdìleènou  èinnost.  Za  ukonèení  samostatné  výdìleèné  èinnosti  se
   považuje  vždy  pøerušení  této  èinnosti,  a to ode dne pøerušení této
   èinnosti, pokud po mìsíci, v nìmž došlo k tomuto pøerušení, trvalo toto
   pøerušení  aspoò šest kalendáøních mìsícù po sobì jdoucích; to neplatí,
   byla-li  samostatná  výdìleèná  èinnost  pøerušena z dùvodù uvedených v
   odstavci 3 vìtì první,

   b)  kterým zaniklo osobì samostatnì výdìleènì èinné oprávnìní vykonávat
   samostatnou výdìleènou èinnost,

   c)  od  kterého  byl  osobì samostatnì výdìleènì èinné pozastaven výkon
   její èinnosti.

   ÈÁST TØETÍ

   ZÁKLADNÍ POJMY

   HLAVA PRVNÍ

   DOBA POJIŠTÌNÍ A NÁHRADNÍ DOBA POJIŠTÌNÍ

   § 11

   (1) Dobou pojištìní je po 31. prosinci 1995 doba úèasti na pojištìní

   a)  osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a odst. 2, za
   kterou bylo v Èeské republice zaplaceno pojistné,

   b)  osob  uvedených  v  § 6, za kterou bylo v Èeské republice zaplaceno
   pojistné, a to nejdøíve ode dne zaplacení pojistného.

   (2)  Za  dobu  pojištìní  uvedenou  v  odstavci  1  písm.  a) se u osob
   uvedených  v  §  5  odst.  1  písm.  a) až d) a f) až l) a v) a odst. 2
   nepovažuje   kalendáøní   mìsíc,   ve  kterém  nebyly  dosaženy  pøíjmy
   zapoèitatelné  do  vymìøovacího  základu pro stanovení pojistného podle
   zvláštního   zákona^17)  proto,  že  tyto  osoby  nevykonávaly  èinnost
   zakládající  úèast  na  pojištìní,  pokud  nešlo  o  omluvné dùvody; za
   omluvné  dùvody  se  považují  skuteènosti  uvedené v § 16 odst. 4 vìtì
   druhé  písm.  a).  Podmínka  zaplacení  pojistného uvedená v odstavci 1
   písm.  a)  se  považuje  za  splnìnou,  v  pøípadì, kdy pojistné nebylo
   zaplaceno  jen  proto, že v kalendáøním roce osoba uvedená v odstavci 1
   písm.  a)  dosáhla  stanoveného  maximálního  vymìøovacího  základu pro
   pojistné^17c),  a  v  pøípadì,  kdy zamìstnavatel pojistné na pojištìní
   neodvedl,  aèkoliv  byl  povinen  toto  pojistné  odvést, pokud se dále
   nestanoví  jinak;  zamìstnavatelem  se  pro  úèely tohoto zákona rozumí
   právnická  nebo  fyzická  osoba  zamìstnávající  pojištìnce v pracovním
   pomìru  a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je pojištìnec v jiném
   právním  vztahu  zakládajícím  úèast  na pojištìní podle tohoto zákona,
   jakož  i  organizaèní  složka  státu.^16a) Za dobu pojištìní uvedenou v
   odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), d), f),
   w)  a  x)  nepovažuje  kalendáøní  mìsíc, za který jejich zamìstnavatel
   neodvedl    pojistné,   které   byl   povinen   odvést,   je-li   tímto
   zamìstnavatelem  obchodní  spoleènost nebo družstvo a tyto osoby byly v
   takovém  kalendáøním  mìsíci souèasnì spoleèníky této spoleènosti anebo
   èleny  statutárního  orgánu  nebo  dozorèí  rady  této spoleènosti nebo
   družstva;  pro  úèely  èásti vìty pøed støedníkem se za dlužné pojistné
   nepovažuje  dlužné  penále.  Ustanovení  vìty  tøetí  neplatí,  bylo-li
   pojistné  dlužné  za  kalendáøní  mìsíc  zaplaceno  do  tøí let ode dne
   splatnosti  tohoto  pojistného.  Byl-li  osobám  uvedeným ve vìtì tøetí
   pøiznán  dùchod,  popøípadì  z  dùvodu  úmrtí  tìchto  osob byl pøiznán
   vdovský,  vdovecký  nebo  sirotèí dùchod, a pøi pøiznání tohoto dùchodu
   nebyla  zapoèítána  podle vìty tøetí doba pojištìní z dùvodu neodvedení
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   pojistného,  pøihlédne  se  k  této  dobì,  jen bylo-li dlužné pojistné
   uhrazeno  za  prosinec  kalendáøního  roku,  do  nìhož spadá kalendáøní
   mìsíc,  za  který  nebylo dlužné pojistné odvedeno, nebo bylo-li dlužné
   pojistné  uhrazeno za poslední kalendáøní mìsíc pøed pøiznáním dùchodu,
   za  který  obchodní spoleènost nebo družstvo dlužily pojistné, anebo za
   poslední  kalendáøní  mìsíc,  v  nìmž byl pojištìnec osobou uvedenou ve
   vìtì  tøetí;  dlužné  pojistné musí být pøitom uhrazeno nejpozdìji do 3
   let  ode dne splatnosti tohoto pojistného. Za dobu pojištìní uvedenou v
   odstavci  1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a
   f)  až  k)  a  v)  a  v  odstavci  2 považuje též doba, po kterou podle
   pravomocného   rozhodnutí   soudu  trval  nadále  jejich  právní  vztah
   zakládající  úèast na pojištìní, pokud podle tohoto rozhodnutí došlo ke
   skonèení  tohoto vztahu neplatnì a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k
   neplatnému  skonèení  tohoto  vztahu,  splnìna  podmínka uvedená v § 8;
   podmínka  zaplacení  pojistného se pøitom považuje za splnìnou, pøièemž
   ustanovení vìty tøetí až páté tím není dotèeno.

   (3) Dobou pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) je též

   a)  v kalendáøním roce, do nìhož spadá den, od nìhož se pøiznává dùchod
   (dále  jen "rok pøiznání dùchodu"), doba pøed tímto dnem, jestliže tyto
   osoby  zaplatily  do  dne  podání  žádosti o pøiznání dùchodu zálohy na
   pojistné   splatné   do   konce   kalendáøního  mìsíce  pøedcházejícího
   kalendáønímu mìsíci, v nìmž byla podána tato žádost,

   b) kalendáøní rok, který bezprostøednì pøedchází roku pøiznání dùchodu,
   pokud byly za tento kalendáøní rok zaplaceny zálohy na pojistné splatné
   za  tento  rok  a  doplatek na pojistném ještì nebyl splatný pøede dnem
   podání žádosti o pøiznání dùchodu.

   § 12

   (1)  Náhradní  dobou  pojištìní  je po 31. prosinci 1995 doba úèasti na
   pojištìní  osob  uvedených  v § 5 odst. 1 písm. m) až u); podmínkou pro
   to,  aby  se tato doba úèasti na pojištìní hodnotila jako náhradní doba
   pojištìní,  je,  že  byla  získána  na  území Èeské republiky a že doba
   pojištìní trvala aspoò jeden rok. U doby uvedené v § 5 odst. 1 písm. r)
   se  nevyžaduje  péèe o dítì na území Èeské republiky. Podmínkou pro to,
   aby  se  doba úèasti na pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. s)
   hodnotila  jako  náhradní  doba  pojištìní, je, že o dobì osobní péèe o
   osobu  mladší  10  let, která je závislá na péèi jiné osoby ve stupni I
   (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péèi jiné osoby ve
   stupni   II  (støednì  tìžká  závislost)  nebo  ve  stupni  III  (tìžká
   závislost)  anebo ve stupni IV (úplná závislost)^5c), rozhodl pøíslušný
   orgán sociálního zabezpeèení podle zvláštního právního pøedpisu^17c).

   (2)  Nestanoví-li  se v tomto zákonì jinak, hodnotí se pro vznik nároku
   na  dùchod  a  výši  procentní  výmìry  dùchodu náhradní doba pojištìní
   stejnì jako doba pojištìní.

   § 13

   (1)  Za  dobu pojištìní se považují též doby zamìstnání získané pøed 1.
   lednem  1996  podle  pøedpisù platných pøed tímto dnem, s výjimkou doby
   studia  po dosažení vìku 18 let; jde-li však o dobu zamìstnání v cizinì
   pøed  1.  kvìtnem  1990,  hodnotí  se  tato  doba, jen pokud bylo za ni
   zaplaceno pojistné, a to nejdøíve ode dne zaplacení pojistného.

   (2)  Za  náhradní  dobu pojištìní se považují též náhradní doby získané
   pøed  1.  lednem  1996  podle  pøedpisù platných pøed tímto dnem a doba
   pobírání dùchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištìní se považuje
   též  doba  studia  získaná  pøed 1. lednem 1996 podle pøedpisù platných
   pøed  tímto  dnem,  a  to  po  dobu  prvních šesti let tohoto studia po
   dosažení vìku 18 let.

   § 14

   (1)  Kryjí-li  se  doby  pojištìní  navzájem,  zapoète se pro stanovení
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   celkové  doby  pojištìní  pro  vznik  nároku na dùchod a výši procentní
   výmìry dùchodu jen ta doba, jejíž zápoèet je pro pojištìnce výhodnìjší;
   totéž  platí,  kryjí-li  se  navzájem náhradní doby pojištìní nebo doba
   pojištìní a náhradní doba pojištìní.

   (2)  Tutéž  dobu péèe o dítì podle § 5 odst. 1 písm. r) nelze zapoèítat
   souèasnì více osobám; peèovalo-li o dítì souèasnì více osob, zapoète se
   tato  péèe  jako  náhradní  doba  pojištìní  té osobì, která peèovala v
   nejvìtším  rozsahu.  Ustanovení pøedchozí vìty platí obdobnì i pøi péèi
   podle § 5 odst. 1 písm. s).

   HLAVA DRUHÁ

   VÝPOÈTOVÝ ZÁKLAD

   § 15

   Výpoètovým   základem   je  osobní  vymìøovací  základ  (§  16),  pokud
   nepøevyšuje  èástku  10  500  Kè. Pøevyšuje-li osobní vymìøovací základ
   èástku  10 500 Kè, stanoví se výpoètový základ tak, že èástka 10 500 Kè
   se  poèítá  v  plné výši, z èástky osobního vymìøovacího základu nad 10
   500  Kè  do  27  000 Kè se poèítá 30 % a z èástky osobního vymìøovacího
   základu nad 27 000 Kè se poèítá 10 %.

   § 16

   (1)   Osobní   vymìøovací   základ  je  mìsíèní  prùmìr  úhrnu  roèních
   vymìøovacích základù pojištìnce za rozhodné období (§ 18). Tento prùmìr
   se  vypoète  jako  souèin  koeficientu  30,4167  a podílu úhrnu roèních
   vymìøovacích  základù  za  rozhodné  období  a  poètu  kalendáøních dnù
   pøipadajících  na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vylouèené
   doby  (odstavce  4  až  6),  snižuje  se  o  nì  poèet kalendáøních dnù
   pøipadajících na rozhodné období.

   (2)  Roèní  vymìøovací  základ  pojištìnce se stanoví jako souèin úhrnu
   vymìøovacích základù pojištìnce za kalendáøní rok a koeficientu nárùstu
   všeobecného  vymìøovacího  základu  (§  17  odst. 1). Úhrn vymìøovacích
   základù  pojištìnce za jednotlivý kalendáøní rok po roce 2007 nesmí být
   vyšší  než  maximální vymìøovací základ pro pojistné^17c) stanovený pro
   tento  rok;  do  tohoto úhrnu se však nezapoèítávají vymìøovací základy
   osoby dobrovolnì úèastné pojištìní.

   (3)  Vymìøovacím  základem  pojištìnce  za dobu po 31. prosinci 1995 je
   vymìøovací  základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona^17)
   a  za  dobu  pøed  1.  lednem  1996  hrubý  výdìlek stanovený pro úèely
   dùchodového  zabezpeèení  podle  pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996.
   Vymìøovací  základ pro stanovení pojistného a hrubý výdìlek se považují
   za  vymìøovací  základ  pojištìnce  podle  vìty  první nejdøíve ode dne
   zaplacení  pojistného,  jde-li o pojištìnce, u nichž pro zapoètení doby
   pojištìní  pøed  1.  lednem  1996 byla v pøedpisech platných pøed tímto
   dnem  stanovena  podmínka zaplacení pojistného, a o pojištìnce, u nichž
   pro  zapoètení  doby  pojištìní  po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1
   stanovena  podmínka  zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 vìty
   druhé,  a  jde-li  o  dobu po 30. èervnu 2002, též vìty tøetí a ètvrté,
   platí  zde  obdobnì.  Do  vymìøovacího  základu  pojištìnce se zahrnuje
   náhrada  mzdy, platu nebo jiného pøíjmu zapoèitatelného do vymìøovacího
   základu  pro  stanovení  pojistného  podle  zvláštního  zákona^17) nebo
   hrubého  výdìlku náležející v pøípadì uvedeném v § 11 odst. 2 vìtì páté
   v  kalendáøních  mìsících,  za  které náležela. Do vymìøovacího základu
   pojištìnce  za dobu po 31. prosinci 1995 se pro úèely stanovení roèního
   vymìøovacího  základu  zahrnuje  též  náhrada  za  ztrátu na výdìlku po
   skonèení  pracovní  neschopnosti  náležející  za pracovní úraz (nemoc z
   povolání)^18)  a  náhrada  za  ztrátu  na  služebním  pøíjmu (platu) po
   skonèení  neschopnosti  k službì.^19) Jde-li o pojištìnce uvedeného v §
   6,  který  platí  pojistné  za  kalendáøní rok pøedcházející o více než
   jeden  rok  kalendáønímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se
   vymìøovací  základ,  z  nìhož  je  toto  pojistné  placeno,  tak, že se
   vynásobí  koeficientem  stanoveným  jako  podíl,  v  jehož  èitateli je
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   všeobecný  vymìøovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendáøní rok, za který
   se  pojistné  platí, a ve jmenovateli je všeobecný vymìøovací základ za
   kalendáøní rok, který o dva roky pøedchází kalendáønímu roku, ve kterém
   bylo  pojistné  zaplaceno,  vynásobený  pøepoèítacím koeficientem (§ 17
   odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vymìøovacího základu.

   (4)  Vylouèenými  dobami  jsou pøed 1. lednem 1996 doby, které se podle
�   pøedpisù  platných  pøed  tímto  dnem vyluèovaly pøi zjiš ování hrubých

   výdìlkù  pro úèely výpoètu prùmìrného mìsíèního výdìlku, a doby uvedené
   v  písmenu  j);  pøitom  doby  studia  po  dosažení  vìku  18  let jsou
   vylouèenými  dobami  pouze  v  rozsahu, v jakém se považují za náhradní
   dobu  pojištìní. Vylouèenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se
   nekryjí  s dobou úèasti na pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm.
   e),  dobou pojištìní, v níž mìl pojištìnec pøíjmy, které se zahrnují do
   vymìøovacího základu, dobou pojištìní podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo
   dobou,  za  kterou  náležely náhrady uvedené v odstavci 3 vìtì ètvrté a
   páté, doby

   a)  doèasné  pracovní  neschopnosti,  kterou  si  pojištìnec nezpùsobil
   úmyslnì,  pokud  doèasná  pracovní  neschopnost  vznikla  nejpozdìji  v
   poslední  den  ochranné  lhùty  podle zvláštního právního pøedpisu^5e),
   doby  karantény  naøízené podle zvláštního právního pøedpisu^5f), doby,
   po  kterou trvala potøeba ošetøování nebo péèe o dítì ve vìku do 10 let
   nebo  jiného  èlena  domácnosti podle zvláštního právního pøedpisu^5e),
   nejde-li  o  osoby,  které  nemají  nárok  na ošetøovné, nejvýše však v
   rozsahu  prvních  9  kalendáøních  dnù  potøeby  ošetøování  nebo péèe,
   popøípadì  prvních 16 kalendáøních dnù, jde-li o osamìlého zamìstnance,
   který  má  v  péèi aspoò jedno dítì ve vìku do 16 let, které neukonèilo
   povinnou  školní  docházku,  a  doby  pøed  porodem,  po  kterou nebyla
   vykonávána  výdìleèná  èinnost  z  dùvodu tìhotenství, nejdøíve však od
   zaèátku  osmého  týdne  pøed  oèekávaným  dnem  porodu  do  dne,  který
   bezprostøednì pøedcházel dni porodu,

   b)   pobírání   invalidního  dùchodu  pro  invaliditu  tøetího  stupnì,
   popøípadì plného invalidního dùchodu, nebo pobírání starobního dùchodu;
   pøitom  se  za  pobírání  tìchto dùchodù považuje i vyplácení obdobných
   dùchodù od cizozemského nositele pojištìní,

   c)  po  které  pojištìnec  byl  poplatníkem  pojistného  na  pojištìní,
   nelze-li zjistit výši jeho vymìøovacích základù,

   d)  výkonu  vojenské služby v ozbrojených silách Èeské republiky, pokud
   nejde  o vojáky z povolání a vojáky v další službì,^5) a výkonu civilní
   služby,

   e) úèasti na pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s),

   f) studia uvedené v § 5 odst. 1 písm. m), a jde-li o stanovení osobního
   vymìøovacího   základu   pro  výpoèet  invalidního  dùchodu,  též  doby
   soustavné  pøípravy  na budoucí povolání studiem na støední nebo vysoké
   škole  v  Èeské  republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po
   dosažení vìku 18 let,

   g) úèasti na pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n),

   h) teoretické a praktické pøípravy pro zamìstnání nebo jinou výdìleènou
   èinnost osoby se zdravotním postižením,^28)

   ch)ode  dne  pøiznání  dùchodu do konce roku pøiznání dùchodu, jde-li o
   pøípady  uvedené v § 18 odst. 2 a 3, a doby pøed dosažením 18 let vìku,
   jde-li o pøípady uvedené v § 18 odst. 2,

   i)  za  nìž  byly  podle  zákona  o  ochranì  zamìstnancù  pøi platební
   neschopnosti zamìstnavatele a o zmìnì nìkterých zákonù vyplaceny mzdové
   nároky v nižší èástce, než náležely,

   j)  za  nìž v pøípadì uvedeném v § 11 odst. 2 vìtì šesté nebyla náhrada
   mzdy,  platu nebo jiného pøíjmu zapoèitatelného do vymìøovacího základu
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   pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona^17) pøiznána soudem.

   (5)  Èiní-li  souèet  vylouèených dob uvedených v odstavci 4 vìtì druhé
   písm.  f)  a  h)  více než 1825 kalendáøních dnù, omezí se poèet tìchto
   vylouèených dob nad 1825 kalendáøních dnù na jednu polovinu.

   (6)  Doba  úèasti  na  pojištìní  osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e)
   uvedená  v  §  11  odst.  3  písm. b) se považuje za vylouèenou dobu do
   zjištìní   výše   pojistného  podle  skuteèného  pøíjmu  ze  samostatné
   výdìleèné  èinnosti  po  odpoètu  výdajù vynaložených na jeho dosažení,
   zajištìní a udržení.

   (7)   Jestliže   zamìstnavatel   pojištìnci   zapoèitatelný  pøíjem  do
   vymìøovacího základu

   a)  zúètoval  v plném rozsahu, zahrnuje se tento pøíjem do vymìøovacího
   základu,  a  to  i  když  tento pøíjem nebyl pojištìnci v plném rozsahu
   vyplacen; v tomto pøípadì se ustanovení odstavce 4 písm. i) nepoužije a
   do  vymìøovacího  základu  se  nezahrnují  ani mzdové nároky uspokojené
   úøadem práce,

   b) zúètoval v èásteèném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúètován
   pøíjem  zapoèitatelný  do  vymìøovacího základu, vylouèenou dobou podle
   odstavce  4  písm.  i);  v  tomto  pøípadì  se  do vymìøovacího základu
   nezahrnují  èástky  pøíjmu  vyplacené zamìstnavatelem ani mzdové nároky
   uspokojené úøadem práce,

   c)  nezúètoval,  použije  se  ustanovení  odstavce  4 písm. i); v tomto
   pøípadì  se do vymìøovacího základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené
   úøadem práce.

   (8)  Doby uvedené v odstavci 4 vìtì druhé písm. a) až j) se považují za
   vylouèené  doby,  i  když  se  kryjí  s  dobou úèasti na pojištìní osob
   uvedených  v  §  5  odst.  1  písm.  e),  s  dobou pojištìní, v níž mìl
   pojištìnec  pøíjmy,  které  se zahrnují do vymìøovacího základu, nebo s
   dobou,  za  kterou  náležely náhrady uvedené v odstavci 3 vìtì ètvrté a
   páté, pokud o to pojištìnec nebo jiný oprávnìný požádá; pøíjmy dosažené
   v   takto  urèených  vylouèených  dobách  se  do  vymìøovacího  základu
   nezahrnují.  Postup  podle  vìty  první  se  týká pouze celého èasového
   úseku,  po  který  se doby uvedené ve vìtì první vzájemnì kryjí. Zpùsob
   podání  žádosti  podle  vìty  první  a lhùty, v nichž lze žádost podat,
   stanoví zvláštní právní pøedpis^19b).

   (9)  Osobní  vymìøovací  základ,  roèní  vymìøovací základ pojištìnce a
   výpoètový základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

   § 17

   (1) Koeficient nárùstu všeobecného vymìøovacího základu se stanoví jako
   podíl  všeobecného  vymìøovacího základu za kalendáøní rok, který o dva
   roky   pøedchází   roku  pøiznání  dùchodu,  vynásobeného  pøepoèítacím
   koeficientem  (odstavec  4),  a  všeobecného  vymìøovacího  základu  za
   kalendáøní  rok,  za který se vypoèítává roèní vymìøovací základ; tento
   koeficient  se  stanoví  s  pøesností  na ètyøi platná desetinná místa.
   Koeficient  nárùstu  všeobecného vymìøovacího základu èiní vždy nejménì
   hodnotu 1.

   (2)  Výši  všeobecného  vymìøovacího  základu za kalendáøní rok stanoví
   vláda  naøízením  do  30. záøí následujícího kalendáøního roku, a to ve
   výši  prùmìrné  mìsíèní  mzdy  zjištìné  Èeským  statistickým úøadem za
   kalendáøní rok; výše všeobecného vymìøovacího základu za kalendáøní rok
   nesmí  být  pøitom  nižší  než výše všeobecného vymìøovacího základu za
   bezprostøednì pøedcházející kalendáøní rok.

   (3) Pro stanovení roèního vymìøovacího základu za kalendáøní rok, který
   o  jeden rok pøedchází roku pøiznání dùchodu, a za rok pøiznání dùchodu
   èiní  koeficient  nárùstu všeobecného vymìøovacího základu vždy hodnotu
   1.
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   (4)*)  Pøepoèítací  koeficient  se  stanoví jako podíl prùmìrné mìsíèní
   mzdy zjištìné Èeským statistickým úøadem za první pololetí kalendáøního
   roku,  který  o  jeden  rok pøedchází roku pøiznání dùchodu, a prùmìrné
   mìsíèní  mzdy  zjištìné  Èeským  statistickým  úøadem za první pololetí
   kalendáøního  roku,  který  o dva roky pøedchází roku pøiznání dùchodu.
   Výši  pøepoèítacího  koeficientu  pro  úpravu  všeobecného vymìøovacího
   základu  za  kalendáøní  rok,  který o dva roky pøedchází roku pøiznání
   dùchodu,  stanoví  vláda  naøízením  do  30. záøí kalendáøního roku, ve
   kterém   stanoví   tento  všeobecný  vymìøovací  základ.*)  Pøepoèítací
   koeficient  èiní  vždy nejménì hodnotu 1; tento koeficient se stanoví s
   pøesností na ètyøi platná desetinná místa.

   *)  pozn.  ASPI - dle èl. III zákona è. 420/2002 Sb. výši pøepoèítacího
   koeficientu pro úpravu všeobecného vymìøovacího základu za rok 2001 pro
   úèely  dùchodového  pojištìní  stanoví vláda naøízením do 30. listopadu
   2002.  Ustanovení  §  17  odst.  4  vìty  druhé zákona se pro stanovení
   koeficientu uvedeného ve vìtì první nepoužije.

   § 18

   (1)  Rozhodným  obdobím  pro stanovení osobního vymìøovacího základu je
   období  30 kalendáøních rokù bezprostøednì pøed rokem pøiznání dùchodu,
   pokud  se  dále  nestanoví  jinak.  Do  rozhodného období se nezahrnují
   kalendáøní  rok,  ve kterém pojištìnec dosáhl 18 let vìku, a kalendáøní
   roky pøedcházející.

   (2) Pokud roku pøiznání dùchodu bezprostøednì pøedchází kalendáøní rok,
   v  nìmž  pojištìnec dosáhl 18 let vìku, jsou rozhodným obdobím tyto dva
   kalendáøní  roky.  Pøiznává-li  se  dùchod  ode  dne,  který  spadá  do
   kalendáøního  roku,  v nìmž pojištìnec dosáhl 18 let vìku, je rozhodným
   obdobím tento kalendáøní rok. Podle pøedchozích vìt se postupuje, pokud
   doba  mezi dosažením 18 let vìku a dnem, od kterého se pøiznává dùchod,
   pøesahuje  30  dnù,  a není-li celá doba mezi 18. rokem vìku a dnem, od
   kterého se pøiznává dùchod, vylouèenou dobou.

   (3)  Pokud  doba  mezi  dosažením  18  let  vìku  a dnem, od kterého se
   pøiznává  dùchod,  nepøesahuje  30  dnù,  nebo je-li celá doba mezi 18.
   rokem  vìku  a  dnem,  od kterého se pøiznává dùchod, vylouèenou dobou,
   anebo  pøiznává-li se dùchod pojištìnci mladšímu 18 let, jsou rozhodným
   obdobím  rok  pøiznání dùchodu a pøedcházející kalendáøní roky, v nichž
   mìl pojištìnec vymìøovací základ.

   (4) Do rozhodného období se nezahrnují kalendáøní roky pøed rokem 1986.
   Není-li  však  v takovém rozhodném období aspoò pìt kalendáøních rokù s
   vymìøovacím  základem  pojištìnce  (§  16  odst.  3 a 8), prodlužuje se
   rozhodné  období pøed rok 1986 postupnì tak, aby zahrnovalo ještì jeden
   takový  rok,  nejvýše  však kalendáøní rok bezprostøednì následující po
   roce, v nìmž pojištìnec dosáhl vìku 18 let.

   (5) Pokud poèet kalendáøních rokù zahrnutých do rozhodného období podle
   odstavcù  1  a  4  je nižší, než se stanoví v odstavci 1 vìtì první, je
   rozhodným obdobím tento nižší poèet kalendáøních rokù.

   § 19

   (1)  Starobní  a invalidní dùchod pojištìnce, který pobírá nebo pobíral
   nìkterý  z  tìchto  dùchodù nebo plný invalidní nebo èásteèný invalidní
   dùchod,  popøípadì  dùchod  za výsluhu let, nesmí být vymìøen z nižšího
   výpoètového  základu, než kolik èiní výpoètový základ stanovený podle §
   15  z  osobního  vymìøovacího  základu,  z  nìhož  byl  døívìjší dùchod
   vymìøen,  vynásobeného  koeficientem  stanoveným  jako  podíl,  v jehož
   èitateli  je souèin všeobecného vymìøovacího základu za kalendáøní rok,
   který  o  dva  roky  pøedchází  roku  pøiznání dùchodu, a pøepoèítacího
   koeficientu  (§  17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vymìøovacího
   základu,  a  ve  jmenovateli je všeobecný vymìøovací základ za poslední
   kalendáøní rok rozhodného období, z nìhož byl zjištìn osobní vymìøovací
   základ  pøi  pøiznání  døívìjšího  dùchodu. Pokud døívìjší dùchod nebyl
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   vymìøen  z  vymìøovacích základù stanovených za rozhodné období (§ 18),
   postupuje  se  podle  vìty  první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný
   vymìøovací  základ  za  kalendáøní  rok pøedcházející kalendáønímu roku
   pøiznání  døívìjšího  dùchodu;  jestliže  tento  døívìjší  dùchod nebyl
   vymìøen  z výpoètového základu, považuje se za osobní vymìøovací základ
   všeobecný   vymìøovací  základ,  z  nìhož  byl  tento  dùchod  vymìøen,
   vynásobený  pøepoèítacím  koeficientem  pro  úpravu  tohoto všeobecného
   vymìøovacího základu. Pokud pojištìnec pobíral více dùchodù, použije se
   nejvyšší   výpoètový   základ  stanovený  podle  vìty  první  a  druhé.
   Koeficient  podle  vìty  první  se  stanoví s pøesností na ètyøi platná
   desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde obdobnì.

   (2)  Ustanovení  odstavce 1 platí obdobnì v pøípadì, že døívìjší dùchod
   byl vymìøen z prùmìrného mìsíèního výdìlku podle pøedpisù platných pøed
   1.  lednem  1996,  s  tím,  že  prùmìrný mìsíèní výdìlek se považuje za
   osobní  vymìøovací  základ;  rozhodující  je  pøitom  prùmìrný  mìsíèní
   výdìlek  neomezený podle tìchto pøedpisù a rozhodné období podle tìchto
   pøedpisù,  z  nìhož  byl  tento prùmìrný mìsíèní výdìlek zjištìn. Pokud
   døívìjší   dùchod   nebyl   vymìøen   z  prùmìrného  mìsíèního  výdìlku
   stanoveného  za  rozhodné  období,  postupuje  se podle odstavce 1 vìty
   první  s  tím,  že  ve  jmenovateli  je  všeobecný vymìøovací základ za
   kalendáøní  rok  pøedcházející  kalendáønímu  roku  pøiznání døívìjšího
   dùchodu.

   § 19a

   (1)  Starobní a invalidní dùchod pojištìnce, který získal aspoò 15 rokù
   náhradní  doby pojištìní za dobu úèasti na pojištìní osob uvedených v §
   5 odst. 1 písm. s) nebo § 102a (dále jen „náhradní doba péèe o závislou
   osobu“),  nesmí  být  vymìøen  z nižšího výpoètového základu, než kolik
   èiní  výpoètový  základ  stanovený  podle  § 15 z osobního vymìøovacího
   základu vypoèteného podle odstavcù 2 a 3 a podle § 16.

   (2)  U  pojištìnce  uvedeného  v  odstavci  1  se  náhradní doba péèe o
   závislou  osobu  pro  úèely  stanovení  osobního  vymìøovacího  základu
   považuje

   a) za vylouèenou dobu, a to i když se kryje s dobou úèasti na pojištìní
   osob  uvedených  v  §  5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištìní, v níž mìl
   pojištìnec  pøíjmy,  které  se zahrnují do vymìøovacího základu, nebo s
   dobou,  za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 vìtì ètvrté a
   páté, nebo

   b)  za dobu pojištìní, v níž mìl pojištìnec pøíjmy, které se zohledòují
   pro úèely roèního vymìøovacího základu,

   a  to  podle toho, co je pro tohoto pojištìnce výhodnìjší; postup podle
   písmene  a)  se  pøitom  týká  pouze celého èasového úseku, po který se
   uvedené doby vzájemnì kryjí.

   (3) Za pøíjem pojištìnce uvedeného v odstavci 1 se pro úèely odstavce 2
   písm. b) považuje

   a)  po  31.  prosinci  2006  èástka odpovídající výši pøíspìvku na péèi
   podle  zákona  o  sociálních službách osoby, o kterou pojištìnec osobnì
   peèoval.  Úhrn  tìchto  èástek  za  kalendáøní rok se pøièítá k roènímu
   vymìøovacímu  základu  pojištìnce  stanovenému  za tento kalendáøní rok
   podle § 16 odst. 2 vìty první,

   b)  pøed  1.  lednem 2007 za kalendáøní rok èástka 96 000 Kè vynásobená
   koeficientem  stanoveným  jako  podíl,  v  jehož  èitateli je všeobecný
   vymìøovací  základ  za  kalendáøní  rok,  za  který se vypoèítává roèní
   vymìøovací  základ,  a ve jmenovateli je všeobecný vymìøovací základ za
   rok  2007;  netrvala-li  náhradní  doba  péèe  o  závislou  osobu  celý
   kalendáøní  rok,  snižuje  se  èástka  vypoètená  podle èásti vìty pøed
   støedníkem  úmìrnì.  Koeficient podle vìty první se stanoví s pøesností
   na  4 platná desetinná místa. Èástka za kalendáøní rok podle vìty první
   se  pøièítá k úhrnu vymìøovacích základù pojištìnce za tento kalendáøní
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   rok uvedenému v § 16 odst. 2 vìtì první.

   HLAVA TØETÍ

   DALŠÍ POJMY

   § 20

   Dítì

   (1)  Dítìtem  se  pro  úèely  tohoto  zákona  rozumí  dítì vlastní nebo
   osvojené,  a pokud se dále nestanoví jinak, též dítì pøevzaté do trvalé
   péèe nahrazující péèi rodièù.

   (2) Za dítì pøevzaté do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù se považuje
   dítì,  jež bylo pøevzato do této péèe na základì rozhodnutí pøíslušného
   orgánu,  dítì  manžela,  které  mu  bylo svìøeno do výchovy rozhodnutím
   soudu  nebo  na  základì  dohody rodièù schválené soudem, dítì manžela,
   nemá-li  druhý  z  rodièù  rodièovskou  zodpovìdnost,  a  dítì manžela,
   zemøel-li  druhý  rodiè  dítìte  nebo není-li znám. Za dítì pøevzaté do
   trvalé  péèe  nahrazující  péèi  rodièù se považuje dále dítì, jež bylo
   pøevzato  do  péèe na základì rozhodnutí orgánu sociálnì-právní ochrany
   dìtí  nebo  døívìjšího  pøíslušného  orgánu  o  svìøení  dítìte do péèe
   budoucího  osvojitele  nebo  do  péèe  osoby,  která  má  zájem stát se
   pìstounem^19c)  ,  a  dítì,  jež  bylo  pøevzato  do  péèe  na  základì
   pøedbìžného  opatøení  vydaného  v  rámci  øízení  o  svìøení dítìte do
   výchovy^19d).

   (3)  Za  nezaopatøené  dítì se pro úèely tohoto zákona považuje dítì do
   skonèení  povinné  školní  docházky,  a  poté, nejdéle však do 26. roku
   vìku, jestliže

   a) se soustavnì pøipravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),

   b)  se  nemùže soustavnì pøipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat
   výdìleènou èinnost pro nemoc nebo úraz, nebo

   c)  z  dùvodu  dlouhodobì  nepøíznivého  zdravotního stavu je neschopno
   vykonávat výdìleènou èinnost.

   (4) Po skonèení povinné školní docházky se do 18. roku vìku považuje za
   nezaopatøené  dítì  také  dítì,  které je vedeno v evidenci úøadu práce
   jako  uchazeè  o  zamìstnání  a nemá nárok na podporu v nezamìstnanosti
   nebo podporu pøi rekvalifikaci.

   (5) Za povinnou školní docházku^20) se pro úèely tohoto zákona považuje
   též

   a) pokraèování žákù, kteøí po splnìní povinné školní docházky nezískali
   základní   vzdìlání,   v   základním   vzdìlávání,^20a)  desátý  roèník
   základního vzdìlávání v základní škole speciální,^20b) pokraèování žákù
   se zdravotním postižením v základním vzdìlávání^20c) a kurz pro získání
   základního  vzdìlání organizovaný základní nebo støední školou ve formì
   denní  výuky,  který  navštìvují  osoby  mladší 26 let, které nezískaly
   základní vzdìlání,^20d)

   b)  období  školních  prázdnin  bezprostøednì  navazujících na ukonèení
   období  školního  vyuèování  školního roku, v nìmž dítì dovrší poslední
   rok  povinné  školní  docházky,  pokud  dítì  po  celý kalendáøní mìsíc
   nevykonává  výdìleènou  èinnost  v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá
   podporu v nezamìstnanosti nebo podporu pøi rekvalifikaci, nestalo-li se
   studentem støední školy.

   (6)  Za  nezaopatøené  dítì  se  nepovažuje  dítì, které je poživatelem
   invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího stupnì.

   Soustavná pøíprava dítìte na budoucí povolání
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   § 21

   (1)  Za  soustavnou  pøípravu  dítìte  na budoucí povolání se pro úèely
   tohoto zákona považuje

   a)  studium  na  støedních  a vysokých školách v Èeské republice,^21) s
   výjimkou  dálkového,  distanèního,  veèerního  a  kombinovaného studia,
   je-li  dítì  v  dobì  takového studia výdìleènì èinno alespoò v rozsahu
   uvedeném  v  § 27 nebo pobírá-li podporu v nezamìstnanosti nebo podporu
   pøi rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní)
   služby,  civilní  služby  nebo  za trvání služebního pomìru pøíslušníkù
   ozbrojených  sil;  za  studium  na støedních a vysokých školách v Èeské
   republice  se  považuje  též  studium na støedních a vysokých školách v
   cizinì,   pokud  podle  rozhodnutí  Ministerstva  školství,  mládeže  a
   tìlovýchovy  je  postaveno  na  roveò  studia  na  støedních a vysokých
   školách v Èeské republice,

   b) teoretická a praktická pøíprava pro zamìstnání nebo jinou výdìleènou
   èinnost  osob  se  zdravotním postižením^28) provádìná podle pøedpisù o
   zamìstnanosti.^21a)

   (2) Støedními školami se pro úèely tohoto zákona rozumí støední školy a
   konzervatoøe,   jsou-li   zapsány   do   rejstøíku   škol  a  školských
   zaøízení.^21b)  Støední  školy  zøizované ministerstvy obrany, vnitra a
   spravedlnosti  se považují za støední školy i po dobu, po kterou nejsou
   zapsány do rejstøíku škol a školských zaøízení.^21c)

   (3)  Studiem  na  vysokých školách podle odstavce 1 se pro úèely tohoto
   zákona rozumí studium na vysokých školách v bakaláøském, magisterském a
   doktorském studijním programu.^21d)

   § 22

   (1)  Soustavná  pøíprava  dítìte  na  budoucí povolání na støední škole
   podle  §  21  písm. a) zaèíná nejdøíve od poèátku školního roku prvního
   roèníku  školy. Jestliže žák zaèal plnit studijní povinnosti pøed tímto
   dnem,  zaèíná  jeho  soustavná  pøíprava  na budoucí povolání dnem, kdy
   zaèal tyto povinnosti plnit.

   (2)  Za soustavnou pøípravu dítìte na budoucí povolání na støední škole
   se považuje také

   a)   doba   od   skonèení  výuky  v  jednom  školním  roce  do  poèátku
   následujícího  školního  roku,  jestliže dítì pokraèuje bez pøerušení v
   dalším studiu,

   b)  doba  od úspìšného vykonání závìreèné nebo maturitní zkoušky, je-li
   tato  zkouška  konána  v  mìsíci  kvìtnu  nebo  èervnu, do konce období
   školního  vyuèování  školního  roku,^34)  v  nìmž  byla  taková zkouška
   konána;  to  platí  též,  bylo-li  v  mìsíci  kvìtnu nebo èervnu konáno
   absolutorium,

   c) doba školních prázdnin bezprostøednì navazujících na skonèení studia
   nebo  dobu  uvedenou  v písmenu b), pokud dítì po celý kalendáøní mìsíc
   nevykonává  výdìleènou  èinnost  v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá
   podporu v nezamìstnanosti nebo podporu pøi rekvalifikaci, nestalo-li se
   studentem  vysoké  školy;  to  neplatí,  pokud  poslední  roèník studia
   probíhal  po  dobu  výkonu  vojenské základní (náhradní) služby nebo za
   trvání služebního pomìru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).

   § 23

   (1) Soustavná pøíprava dítìte na budoucí povolání na vysoké škole podle
   §  21 písm. a) zaèíná nejdøíve dnem, kdy se dítì stává studentem vysoké
   školy, a konèí dnem, kdy dítì ukonèilo vysokoškolské studium.

   (2) Za soustavnou pøípravu dítìte na budoucí povolání se považuje také
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   a)  doba  od skonèení studia na støední škole do dne, kdy se dítì stalo
   studentem  vysoké školy, jestliže dítì pokraèuje bez pøerušení v dalším
   studiu,

   b)  kalendáøní  mìsíc,  v nìmž dítì ukonèilo studium na vysoké škole, a
   dále  kalendáøní  mìsíc  následující po kalendáøním mìsíci, v nìmž dítì
   ukonèilo  studium  na  vysoké  škole,  pokud  dítì  po celý tento mìsíc
   nevykonává  výdìleènou  èinnost  v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá
   podporu v nezamìstnanosti nebo podporu pøi rekvalifikaci,

   c)  doba  od  ukonèení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítì stalo
   studentem  téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné
   vysoké škole bezprostøednì navazuje na ukonèení studia na vysoké škole,
   nejdéle  však doba tøí kalendáøních mìsícù následujících po kalendáøním
   mìsíci, v nìmž dítì ukonèilo studium na vysoké škole; to platí obdobnì,
   jde-li o studium uvedené v § 21 odst. 3.

   § 24

   Osoby blízké

   Za osoby blízké se pro úèely tohoto zákona považují manželé, pøíbuzní v
�   øadì  pøímé,  dìti  uvedené  v  § 20 odst. 1, sourozenci, ze , snacha a

   manžel rodièe, a to kteréhokoli z manželù.

   § 25

   Pracovní úraz a nemoc z povolání

   (1)  Pracovním  úrazem  se  pro  úèely tohoto zákona rozumí úraz, který
   utrpìl  pojištìnec  pøi èinnosti zakládající úèast na pojištìní a který
   se  za  pracovní nebo služební považuje podle pracovnìprávních pøedpisù
   nebo  pøedpisù upravujících služební pomìry platných v dobì vzniku plné
   nebo  èásteèné  invalidity  následkem tohoto úrazu. Za pracovní úraz se
   považuje  též úraz, který pojištìnec utrpìl pøi pøípravì k obranì Èeské
   republiky  nebo pojištìnec, který není vojákem z povolání ani vojákem v
   další službì,^5) pøi výkonu služby v ozbrojených silách Èeské republiky
   anebo  pojištìnec  pøi výkonu èinnosti provádìné v rámci civilní služby
   podle  pokynù  osoby,  u  níž  se  koná  civilní  služba,  nebo v pøímé
   souvislosti  s takovým výkonem; to platí obdobnì pro onemocnìní vzniklé
   pøi výkonu tìchto služeb.

   (2)  Kde se v tomto zákonì dále hovoøí o pracovním úrazu, rozumí se tím
   též  nemoc  z  povolání.  Provádìcí  pøedpis  stanoví,  které nemoci se
   považují za nemoci z povolání.

   § 26

   Dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav

   Za  dlouhodobì  nepøíznivý  zdravotní  stav  se pro úèely tohoto zákona
   považuje  zdravotní  stav, který omezuje tìlesné, smyslové nebo duševní
   schopnosti pojištìnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento
   zdravotní  stav  trvá  déle než 1 rok nebo podle poznatkù lékaøské vìdy
   lze pøedpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

   § 27

   Výdìleèná èinnost

   Výdìleènou  èinností  se  rozumí  èinnost  osob uvedených v § 5 odst. 1
   písm.  a)  až l), v) až x) vykonávaná v rozsahu, který zakládá úèast na
   pojištìní.

   ÈÁST ÈTVRTÁ

   DÙCHODY
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   HLAVA PRVNÍ

   STAROBNÍ DÙCHOD

   Díl první

   Podmínky nároku na starobní dùchod

   § 28

   Pojištìnec  má nárok na starobní dùchod, jestliže získal potøebnou dobu
   pojištìní  a  dosáhl stanoveného vìku, popøípadì splòuje další podmínky
   stanovené v tomto zákonì.

   § 29

   (1)  Pojištìnec  má  nárok  na  starobní  dùchod,  jestliže získal dobu
   pojištìní nejménì

   a)  25  let a dosáhl aspoò vìku potøebného pro vznik nároku na starobní
   dùchod (dále jen „dùchodový vìk“) pøed rokem 2010,

   b) 26 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2010,

   c) 27 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2011,

   d) 28 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2012,

   e) 29 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2013,

   f) 30 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2014,

   g) 31 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2015,

   h) 32 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2016,

   i) 33 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2017,

   j) 34 let a dosáhl dùchodového vìku v roce 2018,

   k) 35 let a dosáhl dùchodového vìku po roce 2018.

   (2)  Pojištìnec  má  nárok  na  starobní  dùchod též, jestliže nesplnil
   podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištìní nejménì

   a) 15 let a dosáhl pøed rokem 2010 vìku aspoò 65 let,

   b)  16  let  a  dosáhl  v  roce 2010 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je
   dùchodový vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

   c)  17  let  a  dosáhl  v  roce 2011 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je
   dùchodový vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

   d)  18  let  a  dosáhl  v  roce 2012 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je
   dùchodový vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

   e)  19  let  a  dosáhl  v  roce 2013 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je
   dùchodový vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

   f)  20  let  a  dosáhl  po roce 2013 vìku aspoò o 5 let vyššího, než je
   dùchodový vìk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

   (3)  Pojištìnec,  který nesplòuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm.
   g)  až k), má nárok na starobní dùchod též, jestliže dosáhl dùchodového
   vìku po roce 2014 a získal aspoò 30 let doby pojištìní uvedené v § 11 a
   § 13 odst. 1.

   (4)  Pojištìnec,  který  nesplòuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2
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   nebo  3, má nárok na starobní dùchod též, jestliže dosáhl vìku 65 let a
   splnil  podmínky  nároku  na invalidní dùchod stanovené v § 38 písm. a)
   nebo b).

   (5)  Do  doby  pojištìní  potøebné  pro vznik nároku na starobní dùchod
   podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní
   doby  pojištìní,  s  výjimkou  náhradních dob pojištìní uvedených v § 5
   odst.  1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle pøedpisù platných pøed
   1. lednem 1996, zapoèítávají pouze v rozsahu 80 %; poèet dnù náhradních
   dob  pojištìní  stanovený  podle  èásti  vìty pøed støedníkem se pøitom
   zaokrouhluje na celé dny smìrem nahoru.

   § 30

   zrušen

   § 31

   (1)  Pojištìnec  má nárok na starobní dùchod pøed dosažením dùchodového
   vìku, jestliže získal dobu pojištìní stanovenou podle § 29 odst. 1 nebo
   3 a

   a) dosáhl alespoò vìku 60 let, pokud jeho dùchodový vìk èiní alespoò 63
   let, nebo

   b) do dosažení dùchodového vìku mu ode dne, od nìhož se starobní dùchod
   pøiznává,  chybí  nejvýše 3 roky, pokud jeho dùchodový vìk je nižší než
   63 let.

   (2)  Starobní dùchod podle odstavce 1 se pøizná nejdøíve ode dne podání
   žádosti  o  pøiznání  tohoto  dùchodu. Za den vzniku nároku na starobní
   dùchod  podle  odstavce  1  se  považuje  den, od nìhož je tento dùchod
   pøiznán.

   (3)  Pøiznání starobního dùchodu podle odstavcù 1 a 2 vyluèuje nárok na
   starobní dùchod podle § 29.

   § 32

   (1) Dùchodový vìk èiní

   a) u mužù 60 let,

   b) u žen

   1. 53 let, pokud vychovaly alespoò pìt dìtí,

   2. 54 let, pokud vychovaly tøi nebo ètyøi dìti,

   3. 55 let, pokud vychovaly dvì dìti,

   4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítì, nebo

   5. 57 let,

   jde-li o pojištìnce narozené pøed rokem 1936

   (2)  U pojištìncù narozených v období let 1936 až 1968 se dùchodový vìk
   stanoví podle pøílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se podle této pøílohy
   dùchodový vìk s pøiètením kalendáøních mìsícù, považuje se za dùchodový
   vìk  vìk dosažený v posledním pøièteném kalendáøním mìsíci v den, který
   se  èíslem  shoduje  se  dnem  narození pojištìnce; neobsahuje-li takto
   urèený mìsíc takový den, považuje se za dùchodový vìk ten vìk, který je
   dosažen v posledním dni posledního pøièteného kalendáøního mìsíce.

   (3) U pojištìncù narozených po roce 1968 èiní dùchodový vìk

   a) u mužù 65 let,
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   b) u žen

   1. 62 let, pokud vychovaly alespoò 4 dìti,

   2. 63 let, pokud vychovaly 3 dìti,

   3. 64 let, pokud vychovaly 2 dìti,

   4. 65 let.

   (4)  Podmínka  výchovy  dítìte  pro  nárok  ženy  na starobní dùchod je
   splnìna,  jestliže  žena  osobnì peèuje nebo peèovala o dítì ve vìku do
   dosažení  zletilosti  alespoò  po  dobu deseti rokù. Pokud se však žena
   ujala  výchovy  dítìte  po  dosažení osmého roku jeho vìku, je podmínka
   výchovy  dítìte  splnìna,  jestliže  žena osobnì peèuje nebo peèovala o
   dítì  ve  vìku  do dosažení zletilosti aspoò po dobu pìti rokù; to však
   neplatí,  pokud  žena  pøed dosažením zletilosti dítìte pøestala o dítì
   peèovat.

   Díl druhý

   Výše starobního dùchodu

   § 33

   (1) Výše základní výmìry starobního dùchodu èiní 2170 Kè mìsíènì.

   (2)  Výše  procentní  výmìry  starobního  dùchodu  se stanoví procentní
   sazbou  z  výpoètového  základu  podle doby pojištìní získané do vzniku
   nároku  na tento dùchod a podle doby pojištìní získané po vzniku nároku
   na  tento  dùchod. Do doby pojištìní získané do 18 let vìku a po vzniku
   nároku  na  starobní dùchod se nezahrnují náhradní doby pojištìní. Výše
   procentní výmìry starobního dùchodu èiní nejménì 770 Kè mìsíènì.

   § 34

   (1)  Výše  procentní  výmìry  starobního dùchodu, na který vznikl nárok
   podle  §  29,  èiní  za každý celý rok doby pojištìní získané do vzniku
   nároku  na  tento  dùchod  1,5  %  výpoètového základu mìsíènì. Do doby
   pojištìní  se  pro  úèely  pøedchozí  vìty  zapoèítávají  náhradní doby
   pojištìní  pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištìní za
   dobu úèasti na pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s)
   a  obdobných dob podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996; poèet dnù
   náhradních  dob pojištìní stanovený podle èásti vìty pøed støedníkem se
   pøitom zaokrouhluje na celé dny smìrem nahoru.

   (2) Výše procentní výmìry starobního dùchodu stanovená podle odstavce 1
   se  zvyšuje pojištìnci, který splnil podmínky nároku na starobní dùchod
   podle  § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento dùchod vykonával
   výdìleènou  èinnost  a  nepobíral  pøitom starobní dùchod ani invalidní
   dùchod  pro  invaliditu  tøetího stupnì, za každých 90 kalendáøních dnù
   této výdìleèné èinnosti o 1,5 % výpoètového základu. Doba kratší než 90
   kalendáøních  dnù,  která  nebyla  zhodnocena podle pøedchozí vìty jako
   doba  pojištìní, se pøiète k dobì pojištìní získané do vzniku nároku na
   starobní  dùchod,  pokud  se  tak získá celý rok doby pojištìní, a to v
   rozsahu  potøebném  pro  toto  pøiètení;  na  žádost pojištìnce se doba
   uvedená  ve  vìtì  první  nezvýší  podle  vìty první a pøiète se k dobì
   pojištìní  získané  do  vzniku  nároku  na tento dùchod, a to v rozsahu
   uvedeném v žádosti pojištìnce. Za výkon výdìleèné èinnosti se pro úèely
   zvýšení  procentní výmìry starobního dùchodu nepovažují doby pracovního
   volna  bez  náhrady  pøíjmu  a  neomluvené nepøítomnosti v práci a doby
   uvedené v § 16 odst. 4 vìtì druhé písm. a).

   (3) Výše procentní výmìry starobního dùchodu stanovená podle odstavce 1
   se  zvyšuje pojištìnci, který splnil podmínky nároku na starobní dùchod
   podle  § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento dùchod vykonával
   výdìleènou  èinnost  a  pobíral pøitom starobní dùchod ve výši poloviny
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   podle  §  37  odst.  1,  za každých 180 kalendáøních dnù této výdìleèné
   èinnosti  o 1,5 % výpoètového základu. Ustanovení odstavce 2 vìty tøetí
   platí zde obdobnì.

   (4) Výše procentní výmìry starobního dùchodu stanovená podle odstavce 1
   se  zvyšuje pojištìnci, který splnil podmínky nároku na starobní dùchod
   podle  § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento dùchod vykonával
   výdìleènou èinnost a pobíral pøitom starobní dùchod v plné výši podle §
   37  odst.  1, za každých 360 kalendáøních dnù této výdìleèné èinnosti o
   0,4 % výpoètového základu. Nárok na zvýšení procentní výmìry starobního
   dùchodu  podle  vìty  první  má  pojištìnec  vždy  po  2  letech, pokud
   výdìleèná  èinnost  trvala  nepøetržitì  po tuto dobu, nebo po skonèení
   výdìleèné   èinnosti;  za  nepøetržité  trvání  výdìleèné  èinnosti  se
   považuje  i  to,  kdy  na  kalendáøní  den  skonèení výdìleèné èinnosti
   bezprostøednì  navazuje  kalendáøní den, v nìmž výdìleèná èinnost znovu
   vznikla. Ustanovení odstavce 2 vìty tøetí platí zde obdobnì.

   (5) Výše procentní výmìry starobního dùchodu stanovená podle odstavce 1
   se  zvyšuje pojištìnci, který splnil podmínky nároku na starobní dùchod
   podle  §  29  odst.  2  a  po  vzniku  nároku na tento dùchod vykonával
   výdìleènou  èinnost  a  nepobíral  pøitom starobní dùchod ani invalidní
   dùchod  pro invaliditu tøetího stupnì, za každý celý rok doby pojištìní
   získané  do  dosažení  doby  pojištìní  potøebné  pro  vznik  nároku na
   starobní  dùchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 o 1,5 % výpoètového základu;
   po dosažení doby pojištìní potøebné pro vznik nároku na starobní dùchod
   podle  §  29 odst. 1 nebo 3 se výše procentní výmìry starobního dùchodu
   zvyšuje podle odstavce 2.

   (6)  Celým  rokem  doby pojištìní se pro úèely tohoto zákona rozumí 365
   kalendáøních dnù.

   § 35

   Výše procentní výmìry starobního dùchodu, na který vznikl nárok podle §
   29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.

   § 36

   (1)  Výše  procentní  výmìry  starobního dùchodu, na který vznikl nárok
   podle  §  31,  se  stanoví  podle  §  34 odst. 1 s tím, že tato výše se
   snižuje  za každých i zapoèatých 90 kalendáøních dnù z doby ode dne, od
   kterého se pøiznává starobní dùchod, do dosažení dùchodového vìku o

   a) 0,9 % výpoètového základu za období prvních 720 kalendáøních dnù,

   b) 1,5 % výpoètového základu za období od 721. kalendáøního dne;

   výše  procentní  výmìry  po  tomto snížení však nesmí být nižší, než je
   èástka uvedená v § 33 odst. 2 vìtì tøetí.

   (2) Výše procentní výmìry starobního dùchodu stanovená podle odstavce 1
   se  pojištìnci,  který  po  vzniku  nároku  na tento dùchod do dosažení
   dùchodového  vìku  vykonával  výdìleènou  èinnost  a  nepobíral  pøitom
   starobní  dùchod  ani  invalidní  dùchod pro invaliditu tøetího stupnì,
   pøepoète  po skonèení této výdìleèné èinnosti na žádost tak, že se doba
   této výdìleèné èinnosti po dni, od kterého byl pøiznán starobní dùchod,
   pøiète  k  dobì  pojištìní  získané  do vzniku nároku na tento dùchod a
   souèasnì  se  o  tuto  dobu  zkrátí  doba,  za kterou se snižovala výše
   procentní  výmìry  starobního  dùchodu  podle  odstavce  1. Pro zvýšení
   procentní  výmìry  za  dobu  výdìleèné  èinnosti vykonávané po dosažení
   dùchodového vìku platí ustanovení § 34 odst. 2 obdobnì.

   Díl tøetí

   Soubìh starobního dùchodu s pøíjmem z výdìleèné èinnosti

   § 37
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   (1)  Výplata  starobního  dùchodu,  na  který  vznikl nárok podle § 29,
   náleží osobám vykonávajícím výdìleènou èinnost v plné výši nebo ve výši
   poloviny;  polovina  starobního  dùchodu  se vyplácí na základì žádosti
   pojištìnce.  Polovinou  starobního  dùchodu se rozumí polovina základní
   výmìry  a  polovina  procentní výmìry; v pøípadì, že se starobní dùchod
   nevyplácí  v  plné  výši  z dùvodu soubìhu s jiným dùchodem podle § 59,
   rozumí  se  polovinou  starobního  dùchodu  polovina  procentní  výmìry
   vyplácené podle § 59.

   (2)  Výplata  starobního  dùchodu,  na  který  vznikl nárok podle § 31,
   nenáleží  do  dosažení  dùchodového vìku, pokud je vykonávána výdìleèná
   èinnost  nebo je poskytována podpora v nezamìstnanosti nebo podpora pøi
   rekvalifikaci;  ode  dne dosažení dùchodového vìku se posuzují podmínky
   pro výplatu starobního dùchodu obdobnì podle odstavce 1.

   HLAVA DRUHÁ

   INVALIDNÍ DÙCHOD

   Díl první

   Podmínky nároku na invalidní dùchod

   § 38

   Pojištìnec  má nárok na invalidní dùchod, jestliže nedosáhl vìku 65 let
   a stal se

   a)  invalidním a získal potøebnou dobu pojištìní, pokud nesplnil ke dni
   vzniku  invalidity  podmínky  nároku  na  starobní  dùchod  podle § 29,
   popøípadì,  byl-li  pøiznán  starobní dùchod podle § 31, pokud nedosáhl
   dùchodového vìku, nebo

   b) invalidním následkem pracovního úrazu.

   § 39

   (1)  Pojištìnec je invalidní, jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého
   zdravotního  stavu  nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejménì o 35
   %.

   (2) Jestliže pracovní schopnost pojištìnce poklesla

   a)  nejménì o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního
   stupnì,

   b)  nejménì o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého
   stupnì,

   c) nejménì o 70 %, jedná se o invaliditu tøetího stupnì.

   (3)  Pracovní  schopností  se  rozumí  schopnost  pojištìnce  vykonávat
   výdìleènou  èinnost  odpovídající  jeho  tìlesným, smyslovým a duševním
   schopnostem,  s  pøihlédnutím  k  dosaženému  vzdìlání,  zkušenostem  a
   znalostem   a   pøedchozím   výdìleèným  èinnostem.  Poklesem  pracovní
   schopnosti  se  rozumí pokles schopnosti vykonávat výdìleènou èinnost v
   dùsledku  omezení  tìlesných,  smyslových  a  duševních  schopností  ve
   srovnání  se  stavem,  který  byl  u pojištìnce pøed vznikem dlouhodobì
   nepøíznivého zdravotního stavu.

   (4)  Pøi urèování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního
   stavu  pojištìnce  doloženého  výsledky  funkèních vyšetøení; pøitom se
   bere v úvahu,

   a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivòující pracovní schopnost,

   b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav,
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   c) zda a jak je pojištìnec na své zdravotní postižení adaptován,

   d)  schopnost  rekvalifikace^34b)  pojištìnce  na  jiný  druh výdìleèné
   èinnosti, než dosud vykonával,

   e)  schopnost  využití  zachované pracovní schopnosti v pøípadì poklesu
   pracovní schopnosti nejménì o 35 % a nejvíce o 69 %,

   f)  v pøípadì poklesu pracovní schopnosti nejménì o 70 % též to, zda je
   pojištìnec schopen výdìleèné èinnosti za zcela mimoøádných podmínek.

   (5)  Za  zdravotní  postižení  se  pro úèely posouzení poklesu pracovní
   schopnosti   považuje  soubor  všech  funkèních  poruch,  které  s  ním
   souvisejí.

   (6)  Za  stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje
   takový  zdravotní  stav,  který  se  ustálil  na úrovni, která umožòuje
   pojištìnci  vykonávat výdìleènou èinnost bez zhoršení zdravotního stavu
   vlivem  takové èinnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu mùže být
   pøitom podmínìno dodržováním urèité léèby nebo pracovních omezení.

   (7)  Pojištìnec  je  adaptován  na  své zdravotní postižení [odstavec 4
   písm.   c)],   jestliže  nabyl,  popøípadì  znovu  nabyl  schopností  a
   dovedností,  které  mu  spolu  se  zachovanými  tìlesnými, smyslovými a
   duševními   schopnostmi   umožòují  vykonávat  výdìleènou  èinnost  bez
   zhoršení zdravotního stavu vlivem takové èinnosti.

   (8)  Procentní  míra  poklesu  pracovní  schopnosti  se urèuje v celých
   èíslech.

   § 40

   (1)  Potøebná  doba  pojištìní  pro  nárok  na  invalidní dùchod èiní u
   pojištìnce ve vìku

   a) do 20 let ménì než jeden rok,

   b) od 20 let do 22 let jeden rok,

   c) od 22 let do 24 let dva roky,

   d) od 24 let do 26 let tøi roky,

   e) od 26 let do 28 let ètyøi roky a

   f) nad 28 let pìt rokù.

�   (2) Potøebná doba pojištìní pro nárok na invalidní dùchod se zjiš uje z
   období  pøed  vznikem  invalidity, a jde-li o pojištìnce ve vìku nad 28
   let,  z  posledních  deseti  rokù pøed vznikem invalidity. U pojištìnce
   staršího  38  let  se  podmínka  potøebné  doby  pojištìní pro nárok na
   invalidní  dùchod považuje za splnìnou též, byla-li tato doba získána v
   období  posledních  20  let  pøed  vznikem  invalidity;  potøebná  doba
   pojištìní  èiní  pøitom  10  rokù. Podmínka potøebné doby pojištìní pro
   nárok  na  invalidní  dùchod  se považuje za splnìnou též, byla-li tato
   doba  získána  v  kterémkoliv  období  deseti rokù dokonèeném po vzniku
   invalidity;  u  pojištìnce  mladšího  24  let èiní pøitom potøebná doba
   pojištìní dva roky.

   (3)  Pro  úèely  splnìní  podmínky potøebné doby pojištìní pro nárok na
   invalidní  dùchod  se  za  dobu  pojištìní  považuje též doba úèasti na
   pojištìní  osob  uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a dále doba studia na
   støední nebo vysoké škole v Èeské republice, a to pøed dosažením 18 let
   vìku,  nejdøíve však po ukonèení povinné školní docházky, a po dosažení
   vìku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.

   Díl druhý
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   Výše invalidního dùchodu

   § 41

   (1) Výše základní výmìry invalidního dùchodu èiní 2170 Kè mìsíènì.

   (2)  Výše  procentní  výmìry invalidního dùchodu èiní za každý celý rok
   doby pojištìní

   a)  0,5  %  výpoètového základu mìsíènì, jedná-li se o invalidní dùchod
   pro invaliditu prvního stupnì,

   b)  0,75  % výpoètového základu mìsíènì, jedná-li se o invalidní dùchod
   pro invaliditu druhého stupnì,

   c)  1,5  %  výpoètového základu mìsíènì, jedná-li se o invalidní dùchod
   pro invaliditu tøetího stupnì;

   ustanovení  §  33  odst. 2 vìty druhé a tøetí a § 34 odst. 1 vìty druhé
   platí zde obdobnì.

   (3)  Pøi  zmìnì  stupnì  invalidity  se  novì  stanoví výše invalidního
   dùchodu,  a to ode dne, od nìhož došlo ke zmìnì stupnì invalidity. Nová
   výše  procentní  výmìry  invalidního  dùchodu  se  stanoví  jako souèin
   procentní  výmìry  invalidního  dùchodu,  který  náležel  ke dni, který
   pøedchází   dni,   od   nìhož  došlo  ke  zmìnì  stupnì  invalidity,  a
   koeficientu,  který  se  vypoète jako podíl procentní sazby výpoètového
   základu  za  každý  celý rok doby pojištìní uvedené v odstavci 2, která
   odpovídá  novému  stupni  invalidity,  a  procentní  sazby  výpoètového
   základu  za  každý  celý rok doby pojištìní uvedené v odstavci 2, která
   odpovídá  dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle vìty první se
   stanoví s pøesností na 4 platná desetinná místa.

   (4)  Pro  výši procentní výmìry invalidního dùchodu podle odstavce 2 se
   jako  doba  pojištìní  uvedená  v  §  11  a v § 13 odst. 1 zapoèítává v
   rozsahu  stanoveném  v  odstavci 5 i dopoètená doba, kterou je doba ode
   dne  vzniku  nároku  na  invalidní  dùchod do dosažení dùchodového vìku
   uvedeného  v § 32; u žen se pøitom bere v úvahu dùchodový vìk stanovený
   pro  ženy,  které  nevychovaly  žádné  dítì,  a  u mužù se bere v úvahu
   dùchodový   vìk  stanovený  pro  ženy  stejného  data  narození,  které
   nevychovaly  žádné  dítì. Dopoètená doba se však nezapoèítává, jestliže
   invalidita  vznikla  následkem  úmyslného  poškození  zdraví,  které si
   pojištìnec   zpùsobil  nebo  nechal  zpùsobit,  nebo  poškození  zdraví
   pojištìnce, které vzniklo jako následek jeho úmyslného trestného èinu.

   (5) Dopoètená doba se zapoète

   a)  plnì,  je-li  období  od  18 let vìku do vzniku nároku na invalidní
   dùchod   kryto  dobou  èeského  pojištìní  nebo  vznikla-li  invalidita
   následkem  pracovního  úrazu anebo doba, která není kryta dobou èeského
   pojištìní,  je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita pøed 28. rokem vìku
   pojištìnce, 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení vìku 28 let do 40.
   roku  vìku  pojištìnce,  nebo  3 let, vznikla-li invalidita od dosažení
   vìku 40 let pojištìnce,
   b) ve sníženém rozsahu, nejsou-li splnìny podmínky

   uvedené  v písmenu a); v tomto pøípadì se krátí dopoètená doba v pomìru
   délky  dob  pojištìní  získaných  v èeském pojištìní v období od 18 let
   vìku  do  vzniku  nároku  na invalidní dùchod k dobì, která uplynula od
   dosažení  18  let vìku do dne vzniku nároku na invalidní dùchod, s tím,
   že  po  tomto  krácení se poèet dnù dopoètené doby zaokrouhluje na celé
   dny smìrem nahoru;

   pro  úèely stanovení délky dopoètené doby se za dobu pojištìní považuje
   též  doba  studia  na  støední  nebo  vysoké škole v Èeské republice po
   dosažení vìku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia.

   Díl tøetí
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   Invalidní dùchod a jeho výše v mimoøádných pøípadech

   § 42

   (1)  Na  invalidní  dùchod  pro  invaliditu tøetího stupnì má nárok též
   osoba,  která dosáhla aspoò 18 let vìku, má trvalý pobyt na území Èeské
   republiky  a  je invalidní pro invaliditu tøetího stupnì, jestliže tato
   invalidita  vznikla  pøed  dosažením  18  let  vìku a tato osoba nebyla
   úèastna  pojištìní  po  potøebnou  dobu  (§  40). Za invaliditu tøetího
   stupnì  se  pro úèely vìty první považuje též takové omezení tìlesných,
   smyslových  nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost
   soustavné  pøípravy  k  pracovnímu uplatnìní. Pøi posuzování invalidity
   pro  úèely  nároku  na  invalidní  dùchod pro invaliditu tøetího stupnì
   podle  vìty  první  se  neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby
   uvedené  ve vìtì první pøed vznikem dlouhodobì nepøíznivého zdravotního
   stavu (§ 39 odst. 3 vìta druhá).

   (2)  Výše procentní výmìry invalidního dùchodu osoby uvedené v odstavci
   1   èiní   mìsíènì  45  %  výpoètového  základu;  pro  úèely  stanovení
   výpoètového  základu  se za osobní vymìøovací základ považuje všeobecný
   vymìøovací základ, který o dva roky pøedchází roku pøiznání invalidního
   dùchodu, vynásobený pøepoèítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu
   tohoto  všeobecného  vymìøovacího  základu.  Pro  výši  základní výmìry
   tohoto dùchodu platí § 41 odst. 1 obdobnì.

   (3)  Procentní výmìra invalidního dùchodu náleží pojištìnci mladšímu 28
   let,  který  splnil  podmínky nároku na invalidní dùchod pro invaliditu
   tøetího  stupnì,  nejménì  ve  výši  stanovené  podle  odstavce  2,  na
   invalidní dùchod pro invaliditu druhého stupnì nejménì ve výši poloviny
   èástky  stanovené podle odstavce 2 a na invalidní dùchod pro invaliditu
   prvního  stupnì nejménì ve výši tøetiny èástky stanovené podle odstavce
   2,  je-li  invalidní  dùchod  pøiznáván  pøed 18. rokem vìku nebo je-li
   období  od 18 let vìku do vzniku nároku na invalidní dùchod kryto dobou
   pojištìní  nebo  doba,  která  není  kryta  dobou  pojištìní, je kratší
   jednoho  roku;  pøitom  se  pro tyto úèely za dobu pojištìní považuje i
   doba  studia na støední nebo vysoké škole v Èeské republice po ukonèení
   povinné  školní  docházky do dosažení vìku 18 let a po dosažení vìku 18
   let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištìnec
   veden v evidenci úøadu práce jako uchazeè o zamìstnání, a náhradní doba
   pojištìní, i když doba pojištìní netrvala ani jeden rok.

   (4)  Pojištìnci,  který ke dni vzniku nároku na invalidní dùchod získal
   aspoò  15  rokù  doby  pojištìní  uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží
   procentní  výmìra  invalidního  dùchodu nejménì ve výši stanovené podle
   odstavce  2,  jde-li  o invalidní dùchod pro invaliditu tøetího stupnì,
   nejménì  ve  výši  poloviny èástky stanovené podle odstavce 2, jde-li o
   invalidní  dùchod  pro  invaliditu  druhého  stupnì,  a nejménì ve výši
   tøetiny  èástky  stanovené  podle odstavce 2, jde-li o invalidní dùchod
   pro invaliditu prvního stupnì.

   HLAVA TØETÍ

   zrušena

   Díl první

   zrušen

   § 43

   zrušen

   § 44

   zrušen

   Díl druhý
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   zrušen

   § 45

   zrušen

   Díl tøetí

   zrušen

   § 46

   zrušen

   § 47

   zrušen

   § 48

   zrušen

   HLAVA ÈTVRTÁ

   VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DÙCHOD

   Díl první

   Podmínky nároku na vdovský a vdovecký dùchod

   § 49

   (1) Vdova má nárok na vdovský dùchod po manželovi, který

   a) byl poživatelem starobního nebo invalidního dùchodu, nebo

   b)  splnil  ke  dni smrti podmínku potøebné doby pojištìní pro nárok na
   invalidní  dùchod  nebo podmínky nároku na starobní dùchod anebo zemøel
   následkem pracovního úrazu.

   (2)  Vdovec  má  nárok  na vdovecký dùchod po manželce, která splòovala
   podmínky uvedené v odstavci 1.

   § 50

   (1) Vdovský dùchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

   (2)  Po  uplynutí  doby  uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský
   dùchod, jestliže

   a) peèuje o nezaopatøené dítì,

   b)  peèuje  o  dítì,  které  je závislé na péèi jiné osoby ve stupni II
   (støednì  tìžká  závislost)  nebo  stupni  III  (tìžká závislost) anebo
   stupni IV (úplná závislost)^5c),

   c) peèuje o svého rodièe nebo rodièe zemøelého manžela, který s ní žije
   v  domácnosti  a  je  závislý  na péèi jiné osoby ve stupni II (støednì
   tìžká  závislost)  nebo  stupni  III  (tìžká závislost) anebo stupni IV
   (úplná závislost)^5c),

   d) je invalidní ve tøetím stupni, nebo

   e)  dosáhla  alespoò  vìku  o  4  roky  nižšího, než èiní dùchodový vìk
   stanovený  podle  § 32 pro muže stejného data narození nebo dùchodového
   vìku, je-li dùchodový vìk nižší.
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   (3)  Dítìtem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítì, které má po
   zemøelém nárok na sirotèí dùchod, a dítì, které bylo v rodinì zemøelého
   vychováváno,  jde-li  o vlastní (osvojené) dítì vdovy nebo bylo-li dítì
   aspoò  jedním  z  nich  pøevzato  do  dne  smrti manžela do trvalé péèe
   nahrazující péèi rodièù.

   (4)  Nárok na vdovský dùchod vznikne znovu, jestliže se splní nìkterá z
   podmínek  uvedených  v  odstavci  2  do  pìti rokù po zániku døívìjšího
   nároku na vdovský dùchod.

   (5)  Nárok  na  vdovský  dùchod  zaniká  uzavøením  nového  manželství.
   Zanikne-li  nárok  na vdovský dùchod podle pøedchozí vìty, náleží vdovì
   èástka  ve  výši  12 mìsíèních splátek vdovského dùchodu, na který mìla
   vdova  nárok  ke  dni  zániku  nároku na vdovský dùchod; tato èástka se
   vyplatí  nejpozdìji  do  tøí  mìsícù  ode  dne zániku nároku na vdovský
   dùchod.

   (6)  Nárok na vdovský dùchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o
   tom,   že   vdova  úmyslnì  zpùsobila  smrt  manžela  jako  pachatelka,
   spolupachatelka nebo úèastnice trestného èinu.

   (7)  Ustanovení  pøedchozích odstavcù platí obdobnì pro nárok vdovce na
   vdovecký dùchod.

   Díl druhý

   Výše vdovského a vdoveckého dùchodu

   § 51

   (1)  Výše  základní  výmìry vdovského a vdoveckého dùchodu èiní 2170 Kè
   mìsíènì.

   (2)  Výše  procentní  výmìry  vdovského  a vdoveckého dùchodu èiní 50 %
   procentní  výmìry  starobního  dùchodu  nebo  invalidního  dùchodu  pro
   invaliditu  tøetího  stupnì,  na  který  mìl  nebo  by mìl nárok manžel
   (manželka) v dobì smrti.

   (3)  Výše  procentní  výmìry  vdovského  a vdoveckého dùchodu, na který
   vznikl  znovu  nárok  podle § 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní
   výmìra  vdovského nebo vdoveckého dùchodu, která náležela ke dni zániku
   nároku na tento dùchod.

   HLAVA PÁTÁ

   SIROTÈÍ DÙCHOD

   Díl první

   Podmínky nároku na sirotèí dùchod

   § 52

   (1) Na sirotèí dùchod má nárok nezaopatøené dítì, zemøel-li

   a) rodiè (osvojitel) dítìte, nebo

   b)  osoba,  která pøevzala dítì do péèe nahrazující péèi rodièù, a dítì
   na  ni bylo v dobì její smrti pøevážnì odkázáno výživou, kterou nemohli
   ze závažných dùvodù zajistit jeho rodièe,

   jestliže  rodiè  (osvojitel)  nebo  osoba  uvedená  v  písmenu  b) byli
   poživateli  starobního  nebo  invalidního  dùchodu  nebo  ke  dni smrti
   splnili  podmínku potøebné doby pojištìní pro nárok na invalidní dùchod
   nebo  podmínky  nároku  na  starobní  dùchod  anebo  zemøeli  následkem
   pracovního úrazu.

   (2)  Osiøelé  nezaopatøené  dítì  má  za splnìní podmínek stanovených v
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   odstavci 1 nárok na sirotèí dùchod po každém z rodièù (osvojitelù) nebo
   osobì uvedené v odstavci 1 písm. b).

   (3) Nárok na sirotèí dùchod nevzniká po pìstounovi nebo jeho manželovi.

   (4) Nárok na sirotèí dùchod zaniká osvojením. Pokud oboustrannì osiøelé
   dítì  osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotèí dùchod, který
   náležel  po  osobì,  kterou  osvojitel  nahradil.  Dojde-li  ke zrušení
   osvojení,  vznikne  nárok na sirotèí dùchod znovu, a to ve výši, v jaké
   by náležel, kdyby byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.

   (5) Pro nárok na sirotèí dùchod platí § 50 odst. 6 pøimìøenì.

   Díl druhý

   Výše sirotèího dùchodu

   § 53

   (1) Výše základní výmìry sirotèího dùchodu èiní 2170 Kè mìsíènì.

   (2)  Výše procentní výmìry sirotèího dùchodu èiní 40 % procentní výmìry
   starobního  dùchodu  nebo  invalidního  dùchodu  pro invaliditu tøetího
   stupnì, na který mìl nebo by mìl nárok zemøelý v dobì smrti.

   (3)  Zanikl-li  nárok  na  sirotèí  dùchod  proto, že dítì pøestalo být
�   nezaopatøené  a  nárok  na  sirotèí dùchod vznikl znovu, nebo  podmínka

   nezaopatøenosti  byla  znovu  splnìna,  nesmí být výše procentní výmìry
   sirotèího  dùchodu  nižší než procentní výmìra sirotèího dùchodu, která
   náležela ke dni zániku nároku na tento dùchod.

   HLAVA ŠESTÁ

   SPOLEÈNÁ USTANOVENÍ O DÙCHODECH

   Díl první

   Nárok na dùchod a jeho výplatu

   § 54

   (1)  Nárok  na  dùchod  vzniká  dnem splnìní podmínek stanovených tímto
   zákonem.

   (2) Nárok na výplatu dùchodu vzniká splnìním podmínek stanovených tímto
   zákonem  pro vznik nároku na dùchod a na jeho výplatu a podáním žádosti
   o pøiznání nebo vyplácení dùchodu.

   (3)  Procentní výmìra a základní výmìra dùchodu se zaokrouhluje na celé
   koruny nahoru; pøitom se výše dùchodu vypoètená ke dni vzniku nároku na

�   dùchod zaokrouhluje zvláš .

   § 55

   (1) Nárok na dùchod nezaniká uplynutím èasu.

   (2)  Nárok  na  výplatu  dùchodu  nebo  jeho èásti zaniká, není-li dále
   uvedeno  jinak,  uplynutím  pìti let ode dne, za který dùchod nebo jeho
   èást  náleží.  Lhùta  podle  pøedchozí  vìty  neplyne  po dobu øízení o
   dùchodu, po dobu øízení o prohlášení osoby za mrtvou, jde-li o nárok na
   výplatu  vdovského,  vdoveckého nebo sirotèího dùchodu po této osobì, a
   po   dobu,  po  kterou  osobì,  která  musela  mít  opatrovníka,  nebyl
   opatrovník ustanoven. Lhùta podle vìty první neplyne rovnìž po dobu, po
   kterou   trvalo   øízení   o   neplatnosti   skonèení  právního  vztahu
   zakládajícího úèast na pojištìní (§ 11 odst. 2 vìta pátá).

   § 56
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   (1) Zjistí-li se, že

   a)  nárok  na dùchod nebo na jeho výplatu zanikl, dùchod se odejme nebo
   jeho  výplata  se  zastaví,  a  to  ode  dne následujícího po dni, jímž
   uplynulo období, za které již byl vyplacen,

   b)  dùchod  byl  pøiznán  nebo  je  vyplácen v nižší èástce, než v jaké
   náleží,  nebo  byl  neprávem  odepøen,  anebo byl pøiznán od pozdìjšího
   data,  než od jakého náleží, dùchod se zvýší nebo pøizná, a to ode dne,
   od  nìhož  dùchod nebo jeho zvýšení náleží. Dùchod nebo jeho zvýšení se
   pøitom  doplatí  nejvýše pìt let nazpìt ode dne zjištìní nebo uplatnìní
   nároku na dùchod nebo jeho zvýšení; pro bìh této lhùty platí § 55 odst.
   2  vìta druhá a tøetí obdobnì. Dùchod nebo jeho zvýšení se však doplatí
   ode dne, od nìhož dùchod nebo jeho zvýšení náleží, v pøípadì, že dùchod
   nebyl pøiznán nebo byl vyplácen v nižší èástce, než v jaké náleží, nebo
   byl  neprávem  odepøen,  anebo  byl  pøiznán od pozdìjšího data, než od
   jakého   náleží,  v  dùsledku  nesprávného  postupu  orgánu  sociálního
   zabezpeèení,

   c)  dùchod  byl  pøiznán  nebo  je vyplácen ve vyšší èástce, než v jaké
   náleží, nebo byl pøiznán nebo se vyplácí neprávem, dùchod se sníží nebo
   odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni,
   jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen,

   d)  se  zmìnily skuteènosti rozhodné pro výši dùchodu nebo pro nárok na
   jeho výplatu, postupuje se obdobnì podle ustanovení písmene b) nebo c).

   (2)  Byla-li  výplata  invalidního dùchodu zastavena pro nedostavení se
   pojištìnce   ke   kontrolní  lékaøské  prohlídce  nebo  nepodrobení  se
   vyšetøení  zdravotního  stavu a zjistí-li se, že pojištìnec pøestal být
   invalidním  již  pøed zastavením výplaty dùchodu, tento dùchod nenáleží
   ode dne zastavení jeho výplaty. Zjistí-li se, že pojištìnec pøestal být
   plnì  nebo  èásteènì invalidním až po zastavení výplaty dùchodu, dùchod
   nenáleží  ode  dne,  kterým  pojištìnec  pøestal být plnì nebo èásteènì
   invalidním.

   (3)  Zanikl-li  nárok  na  dùchod  nebo  jeho  výplatu,  popøípadì èást
   výplaty,  pro pøiznání jiného dùchodu, zúètují se èástky jiného dùchodu
   náležející  ode  dne  jeho  pøiznání  s  èástkami  dosavadního  dùchodu
   vyplacenými za tutéž dobu.

   (4)   Po  zjištìní  výše  vymìøovacího  základu  pro  pojistné  u  osob
   samostatnì  výdìleènì  èinných  podle  skuteèného  pøíjmu ze samostatné
   výdìleèné  èinnosti  se výše dùchodu pøepoète se zøetelem k výši tohoto
   vymìøovacího  základu,  a  to  ode  dne pøiznání dùchodu; byl-li dùchod
   vyplácen  ve  vyšší  nebo  nižší  výmìøe, než náleží po tomto pøepoètu,
   vyplacené  èástky  dùchodu se zúètují s èástkami dùchodu náležejícími v
   nové výši.

   § 57

   Pro nárok na výplatu èástky podle § 50 odst. 5 vìty druhé platí obdobnì
   ustanovení  o  nároku na dùchod a jeho výplatu, s výjimkou ustanovení o
   podání žádosti.

   Díl druhý

   Soubìh nárokù na dùchody a jejich výplatu

   § 58

   Jsou-li  souèasnì splnìny podmínky nároku na výplatu více dùchodù téhož
   druhu  nebo  na výplatu starobního nebo invalidního dùchodu, vyplácí se
   jen  jeden  dùchod,  a  to  vyšší;  to  však neplatí, jde-li o nárok na
   sirotèí  dùchody  podle § 52 odst. 2. Jsou-li souèasnì splnìny podmínky
   nároku  na  výplatu  starobního,  plného  invalidního  nebo  èásteèného
   invalidního  dùchodu  ve  stejné  výši,  vyplácí  se  dùchod,  který si
   pojištìnec  zvolil.  Dnem  úpravy  výplat  dùchodù  pro soubìh zanikají
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   nároky na dùchody, které se nevyplácejí.

   § 59

   (1) Jsou-li souèasnì splnìny podmínky nároku na výplatu starobního nebo
   invalidního  dùchodu  a  na  výplatu  vdovského nebo vdoveckého dùchodu
   anebo  sirotèího  dùchodu,  vyplácí se nejvyšší dùchod v plné výši (§ 4
   odst. 2 vìta první) a z ostatních dùchodù se vyplácí polovina procentní
   výmìry,  nestanoví-li  se  jinak  v odstavci 2. Podle pøedchozí vìty se
   postupuje  obdobnì, jsou-li souèasnì splnìny podmínky nároku na výplatu
   vdovského  nebo  vdoveckého  dùchodu  a  sirotèího  dùchodu. Je-li výše
   nìkolika  dùchodù  stejná,  krátí  se podle vìty první nejdøíve sirotèí
   dùchod  a  poté vdovský nebo vdovecký dùchod. Má-li oboustrannì osiøelé
   dítì  nárok  na  dva sirotèí dùchody, vyplácí se vyšší sirotèí dùchod v
   plné výši (§ 4 odst. 2 vìta první) a nižší sirotèí dùchod se vyplácí ve
   výši  procentní  výmìry;  je-li  výše  obou  sirotèích  dùchodù stejná,
   vyplácí  se  jeden sirotèí dùchod v plné výši a druhý sirotèí dùchod ve
   výši  procentní  výmìry.  Má-li  oboustrannì  osiøelé dítì nárok na dva
   sirotèí  dùchody,  považuje  se pro úèely vìt první až tøetí za sirotèí
   dùchod úhrn sirotèích dùchodù po úpravì podle vìty ètvrté.

   (2)  Jsou-li  souèasnì  splnìny  podmínky  nároku na výplatu starobního
   dùchodu  zvýšeného  za  dobu  výdìleèné  èinnosti  vykonávané po vzniku
   nároku na tento dùchod (§ 34 odst. 2, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2) a na
   výplatu   vdovského  nebo  vdoveckého  dùchodu,  odeète  se  pro  úèely
   posouzení výše dùchodù z procentní výmìry starobního dùchodu zvýšení za
   dobu  výdìleèné èinnosti vykonávané po vzniku nároku na tento dùchod, a
   je-li   zbylá  èást  procentní  výmìry  starobního  dùchodu  nižší  než
   procentní  výmìra vdovského nebo vdoveckého dùchodu, vyplácí se vdovský
   nebo  vdovecký  dùchod  v plné výši (§ 4 odst. 2 vìta první) a starobní
   dùchod  se  vyplácí  ve  výši  zvýšení tohoto dùchodu za dobu výdìleèné
   èinnosti  vykonávané  po vzniku nároku na tento dùchod a jedné poloviny
   zbylé èásti procentní výmìry.

   § 60

   Pøi úpravì dùchodù pro soubìh podle § 59 se vychází z výše jednotlivých
   dùchodù  po zaokrouhlení podle § 54 odst. 3; výše dùchodù po úpravì pro
   soubìh se zaokrouhluje rovnìž podle § 54 odst. 3.

   § 61

   (1)  Vyplácí-li  se  poživateli  dùchodu dùchod vypoètený se zøetelem k
   mezinárodní  smlouvì  podle  pomìru  dob  získaných v Èeské republice k
   celkovì  získané  dobì  (dále  jen "dílèí dùchod"), stanoví se základní
   výmìra  a  procentní  výmìry  dílèího  dùchodu  v  pomìru  tìchto  dob,
   nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.

   (2)  Pøi úpravì dílèího dùchodu pro soubìh podle § 59 a 60 se vychází z
   výše základní výmìry a procentní výmìry dílèího dùchodu po úpravì podle
   odstavce 1.

   (3)  Jsou-li  souèasnì  splnìny podmínky nároku na výplatu více dílèích
   dùchodù,  vyplácí  se nejvyšší procentní výmìra v plné výši a z nižších
   procentních výmìr se vyplácí polovina; základní výmìra se vyplácí jen u
   toho dílèího dùchodu, k nìmuž náleží vyšší základní výmìra.

   (4) Jsou-li souèasnì splnìny podmínky nároku na výplatu dílèího dùchodu
   a  jiného  dùchodu z èeského dùchodového pojištìní, vyplácí se u tohoto
   jiného  dùchodu  základní  výmìra v plné výši a základní výmìra dílèího
   dùchodu  se  nevyplácí; z procentních výmìr tìchto dùchodù se vyplácí v
   plné výši vyšší procentní výmìra a nižší procentní výmìra se vyplácí ve
   výši poloviny.

   Díl tøetí

   Pøemìna invalidního dùchodu na starobní dùchod
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   § 61a

   (1) Nárok na invalidní dùchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl
   vìku  65  let;  tímto  dnem  vzniká tomuto poživateli nárok na starobní
   dùchod.

   (2)  Starobní dùchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve
   výši,  v  jaké  náležel dosavadní invalidní dùchod. Pro úèely zvyšování
   tohoto  starobního  dùchodu  podle  §  67 se za den pøiznání starobního
   dùchodu považuje den, od nìhož byl pøiznán dosavadní invalidní dùchod.

   (3)  Nárok  na  starobní  dùchod  podle  odstavce 1 nevyluèuje nárok na
   starobní dùchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3.

   Díl ètvrtý

   Pøechod nároku na dùchody

   § 62

   (1)  Nárok na dùchod a nárok na výplatu dùchodu nelze postoupit ani dát
   do zástavy.

   (2)  Dohodu  o  srážkách  z  dùchodu  lze uzavøít jen pro pohledávky na
   výživném  a  na pøíspìvku na výživu a na úhradu pøeplatku na dùchodu, a
   to až do èástky, kterou lze srazit výkonem rozhodnutí.

   (3) Pro výkon rozhodnutí srážkami z dùchodu platí ustanovení zvláštního
   zákona o výkonu soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy.^24)

   § 63

   (1)  Zemøel-li  oprávnìný  po  uplatnìní  nároku  na  dávku dùchodového
   pojištìní,  vstupují  do  dalšího  øízení  o dávce a nabývají nároku na
   èástky  splatné  do  dne  smrti oprávnìného postupnì manželka (manžel),
   dìti  a  rodièe,  jestliže  žili  s  oprávnìným  v  dobì  jeho  smrti v
   domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být splnìna u dìtí, které
   mají nárok na sirotèí dùchod po zemøelém.

   (2)  Byla-li  dávka pøiznána pøed smrtí oprávnìného, vyplatí se splatné
   èástky,  které  nebyly  vyplaceny do dne smrti oprávnìného, èlenùm jeho
   rodiny podle poøadí a za podmínek stanovených v odstavci 1.

   (3)  Nároky  pøecházející  na  osoby  uvedené v odstavcích 1 a 2 nejsou
   pøedmìtem dìdictví; pøedmìtem dìdictví se stávají, není-li tìchto osob.

   Díl pátý

   Vyplácení dùchodù

   § 64

   (1)  Pøíjemcem  dùchodu  je  oprávnìný nebo jeho zákonný zástupce anebo
   zvláštní   pøíjemce.   Kdo   je  zvláštní  pøíjemce,  stanoví  zvláštní
   zákon.^25)

   (2)  Dùchody  se  vyplácejí  v  hotovosti.  Na základì žádosti pøíjemce
   dùchodu  se dùchod poukazuje na úèet pøíjemce u banky v Èeské republice
   nebo  poboèky  zahranièní banky nebo spoøitelního a úvìrního družstva v
   Èeské republice; je-li pøíjemcem dùchodu oprávnìný, poukazuje se dùchod
   na  úèet  jeho manžela (manželky) u banky v Èeské republice, pokud o to
   oprávnìný  plátce  dùchodu  požádá  na  pøedepsaném tiskopise a má-li v
   dobì,  kdy  o tento zpùsob výplaty požádá, právo disponovat s penìžními
   prostøedky  na  takovém  úètu. Podmínkou výplaty dùchodu oprávnìnému na
   úèet  jeho  manžela  (manželky)  je  souhlas manžela (manželky) s tímto
   zpùsobem  výplaty;  manžel  (manželka)  oprávnìného  je  povinen vrátit
   plátci  dùchodu splátky dùchodu oprávnìného poukázané na takový úèet po
   dni úmrtí oprávnìného.
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   (3) Požádá-li pøíjemce dávky o zmìnu zpùsobu výplaty dùchodu, je plátce
   dùchodu  povinen  provést  takovou  zmìnu nejpozdìji od splátky dùchodu
   splatné ve tøetím kalendáøním mìsíci po kalendáøním mìsíci, v nìmž byla
   uplatnìna žádost o zmìnu zpùsobu výplaty dùchodu. Je-li dùchod vyplácen
   na  úèet  manžela  (manželky)  u  banky  v Èeské republice nebo poboèky
   zahranièní   banky  nebo  spoøitelního  a  úvìrního  družstva  v  Èeské
   republice  podle  odstavce  2  vìty druhé, neodpovídá plátce dùchodu za
   škodu, která oprávnìnému vznikne právním úkonem manžela (manželky) jako
   majitele  úètu, jehož dùsledkem je omezení nebo zánik práva oprávnìného
   disponovat  s penìžními prostøedky na takovém úètu, ani za škodu, která
   oprávnìnému  vznikne,  zanikne-li  takový úèet v dùsledku úmrtí manžela
   (manželky).

   (4)  Pøíjemce  dùchodu vypláceného v hotovosti prostøednictvím držitele
   poštovní  licence  hradí  náklady  plátce  dùchodu  za  poukazy splátek
   dùchodu  vyplácených  v pravidelných lhùtách. Vìta první však neplatí v
   pøípadì, že oprávnìnému byl dùchod pøiznán pøed 1. lednem 2010 a tomuto
   oprávnìnému  trvá  od  31. prosince 2009 nepøetržitì nárok na alespoò 1
   dùchod.  Plátce dùchodu je povinen výši nákladù uvedených ve vìtì první
   zveøejnit.

   § 65

   1) Invalidní dùchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu
   poskytování  náhrady  mzdy, platu nebo odmìny^25a) nebo sníženého platu
   nebo  snížené  odmìny (dále jen „náhrada mzdy“) v dobì doèasné pracovní
   neschopnosti  nebo  karantény,  pokud  den  vzniku  invalidity spadá do
   období doèasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou dùvodem
   výplaty  nemocenského  nebo pobírání náhrady mzdy. Pro úèely vìty první
   se  za  výplatu  nemocenského  považují  i  dny, po které se nemocenské
   nevyplácí   z   dùvodu   porušení   režimu  doèasnì  práce  neschopného
   pojištìnce^25b),  a za pobírání náhrady mzdy se považují i první 3 dny,
   po  které  se  náhrada  mzdy nevyplácí^25c), a dny, po které se náhrada
   mzdy  neposkytuje  z  dùvodu  porušení režimu doèasnì práce neschopného
   pojištìnce^25d).

   (2)  Invalidní  dùchod  pro  invaliditu  následkem  úrazu  (onemocnìní)
   uvedeného  v  §  25  odst. 1 vìtì druhé se vyplácí nejdøíve po skonèení
   služby, za jejíhož výkonu došlo k tomuto úrazu (onemocnìní).

   § 66

   (1)  Osobám,  které  nemají  na území Èeské republiky trvalý pobyt nebo
   které  se na území Èeské republiky obvykle nezdržují, se vyplácí dùchod
   ve  výši odpovídající dobì pojištìní a náhradní dobì pojištìní získaným
   na území Èeské republiky.

   (2)  Za  osoby, které se na území Èeské republiky obvykle nezdržují, se
   považují  osoby,  které  v  cizinì  pobývají v kalendáøním roce po dobu
   alespoò 270 dnù.

   HLAVA SEDMÁ

   ZVYŠOVÁNÍ DÙCHODÙ

   § 67

   (1)  Vyplácené dùchody se zvyšují v závislosti na rùstu úhrnného indexu
   spotøebitelských  cen  za  domácnosti  celkem  (dále  jen "rùst cen") v
   období  stanoveném podle odstavce 5 a na rùstu indexu reálné mzdy (dále
   jen "rùst reálné mzdy") v období stanoveném podle odstavce 6.

   (2)  Dùchody  se  zvyšují  od splátky dùchodu splatné v lednu (dále jen
   "pravidelný  termín"), pokud zvýšení dùchodu stanovené podle odstavce 4
   èiní aspoò 2 %.

   (3)  Dùchody  se  zvyšují  mimo  pravidelný termín (dále jen "mimoøádný
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   termín"),  pokud  v  období stanoveném podle odstavce 5 rùst cen dosáhl
   aspoò  5  %.  Dùchody  se  podle  vìty první zvyšují od splátky dùchodu
   splatné  v pátém kalendáøním mìsíci následujícím po kalendáøním mìsíci,
   v nìmž rùst cen dosáhl aspoò 5 %.

   (4) Zvýšení dùchodù se stanoví tak, aby u prùmìrného starobního dùchodu
   èinilo  èástku odpovídající nejménì 100 % rùstu cen zjištìného v období
   podle  odstavce  5 a dále též èástku odpovídající nejménì jedné tøetinì
   rùstu reálné mzdy zjištìného v období podle odstavce 6.

�   (5)  Období  pro zjiš ování rùstu cen se stanoví tak, že prvním mìsícem
   tohoto  období je kalendáøní mìsíc následující po posledním kalendáøním

�   mìsíci období pro zjiš ování rùstu cen použitého pøi pøedchozím zvýšení
   dùchodù, a posledním mìsícem tohoto období je pøi zvýšení dùchodù

   a)  v pravidelném termínu èervenec kalendáøního roku, který o jeden rok
   pøedchází  kalendáønímu  roku, do nìhož spadá pravidelný termín zvýšení
   dùchodù,

   b)  v mimoøádném termínu kalendáøní mìsíc, v nìmž rùst cen dosáhl aspoò
   5 %.

�   (6)  Období  pro zjiš ování rùstu reálné mzdy se stanoví tak, že prvním
   rokem   tohoto  období  je  kalendáøní  rok  následující  po  posledním

�   kalendáøním  roce období pro zjiš ování rùstu reálné mzdy použitého pøi
   pøedchozím  zvýšení dùchodù, pøi kterém bylo pøihlédnuto k rùstu reálné
   mzdy,  a  posledním  rokem tohoto období je kalendáøní rok, který o dva
   roky  pøedchází  kalendáønímu  roku,  do  nìhož  spadá  termín  zvýšení
   dùchodù. Pokud je ve stanoveném období rùst reálné mzdy stanovený podle
   odstavce  9  nižší  než  1, pøihlédne se k rùstu reálné mzdy až pøi tom
   zvýšení  dùchodù,  pøi  kterém je ve stanoveném období rùst reálné mzdy
   stanovený podle odstavce 9 vyšší než 1.

   (7)  Jestliže  se po splnìní podmínky pro zvýšení dùchodù v pravidelném
   termínu  splní  v srpnu kalendáøního roku, který pøedchází kalendáønímu
   roku,  do  nìhož  spadá pravidelný termín zvýšení dùchodù, podmínka pro
   zvýšení  dùchodù  v mimoøádném termínu, zvýší se dùchody pouze jednou a
   zvýšení dùchodù podle rùstu cen se stanoví podle rùstu cen zjištìného v
   období stanoveném podle odstavce 5 písm. a) i v období stanoveném podle
   odstavce  5  písm.  b).  Jestliže  se  podmínky  pro  zvýšení dùchodù v
   pravidelném  termínu  a  pro zvýšení dùchodù v mimoøádném termínu splní
   souèasnì v èervenci, zvýší se dùchody jen v mimoøádném termínu.

   (8)  Podle  odstavcù  2  a 3 se zvyšují dùchody pøiznané ode dne, který
   spadá  do  období  pøed prvním dnem kalendáøního mìsíce, do nìhož spadá
   termín zvýšení dùchodù.

�   (9)   Rùst   cen   se   zjiš uje   podle   pøírùstku   úhrnného  indexu
   spotøebitelských  cen  za  domácnosti celkem vypoèteného z originálních
   bazických  indexù  spotøebitelských  cen zjištìných Èeským statistickým
   úøadem;  rùst  cen se stanoví jako podíl výše tohoto indexu v posledním

�   mìsíci  období  pro zjiš ování rùstu cen a výše tohoto indexu v mìsíci,
   který  bezprostøednì  pøedchází  prvnímu  mìsíci  tohoto  období.  Rùst
   reálných  mezd  se  stanoví  jako  podíl,  v  jehož  èitateli  je podíl
   všeobecného  vymìøovacího základu za poslední kalendáøní rok období pro

�   zjiš ování  rùstu  reálné  mzdy  a  všeobecného vymìøovacího základu za
   kalendáøní rok, který bezprostøednì pøedchází prvnímu kalendáønímu roku
   tohoto  období,  a  ve  jmenovateli  je podíl prùmìrného roèního indexu
   spotøebitelských  cen  za  domácnosti celkem vypoèteného z originálních
   bazických  indexù  spotøebitelských  cen zjištìných Èeským statistickým
   úøadem  za poslední kalendáøní rok tohoto období a uvedeného prùmìrného
   roèního indexu za kalendáøní rok, který bezprostøednì pøedchází prvnímu

�   kalendáønímu  roku  tohoto období. Prùmìrný starobní dùchod se zjiš uje
   podle  údajù  Èeské  správy  sociálního  zabezpeèení jako prùmìrná výše
   všech  starobních  dùchodù,  které  nejsou  vypláceny v soubìhu s jiným
   dùchodem (§ 59) a jejichž výplata byla provádìna za poslední kalendáøní

�   mìsíc období pro zjiš ování rùstu cen stanoveného podle odstavce 5.
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   (10)  Zvýšení dùchodù stanoví vláda naøízením; jde-li o zvýšení dùchodù
   v  pravidelném  termínu,  stanoví  vláda  zvýšení  dùchodù  do 30. záøí
   kalendáøního  roku,  který  o jeden rok pøedchází kalendáønímu roku, do
   nìhož  spadá  pravidelný  termín  zvýšení  dùchodù,  a jde-li o zvýšení
   dùchodù  v  mimoøádném termínu, stanoví vláda zvýšení dùchodù do 50 dnù
   od  posledního  dne kalendáøního mìsíce, v nìmž rùst cen dosáhl aspoò 5
   %.

   § 67a

   Procentní  výmìra vypláceného dùchodu se zvyšuje o 2 000 Kè mìsíènì ode
   dne,  kdy  poživatel  dùchodu  dosáhl  vìku  100  let.  Jsou-li splnìny
   podmínky  nároku  na  výplatu více dùchodù, zvyšuje se podle vìty první
   procentní   výmìra   starobního,  plného  invalidního  nebo  èásteèného
   invalidního dùchodu.

   ÈÁST PÁTÁ

   PØECHODNÁ USTANOVENÍ

   HLAVA PRVNÍ

   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

   § 68

   O  nárocích  na  dùchody,  které  vznikly pøed 1. lednem 1996 a o nichž
   nebylo  do  tohoto dne pravomocnì rozhodnuto, a o pøiznání, odnìtí nebo
   zmìnì  výše  tìchto  dùchodù za dobu pøed 1. lednem 1996, i když o nich
   již bylo pravomocnì rozhodnuto, se rozhodne s odchylkami dále uvedenými
   podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996.

   § 69

   (1)  Podle  tohoto  zákona  se  od  1.  ledna 1996 posuzují i nároky na
   dùchody,  jejichž  podmínky  stanovené  tímto zákonem byly splnìny pøed
   tímto  dnem  a  nezakládaly  nárok  na  dùchody  podle  døíve  platných
   pøedpisù,  pokud  není  dále stanoveno jinak; za den vzniku nároku se v
   tìchto pøípadech považuje 1. leden 1996.

   (2)  Nárok na vdovský dùchod podle odstavce 1 vznikne jen v pøípadì, že
   manžel vdovy zemøel po 31. prosinci 1990.

   (3) Nárok na vdovecký dùchod podle odstavce 1 vznikne jen v pøípadì, že
   manželka  vdovce  zemøela  po  31.  prosinci  1990; pro vznik nároku se
   nevyžaduje,  aby  manželka  splnila ke dni smrti podmínku potøebné doby
   zamìstnání.  Výše vdoveckého dùchodu se stanoví podle pøedpisù platných
   ke dni 31. prosince 1995.

   § 70

   Dùchody  starobní,  invalidní,  èásteèné invalidní, vdovské, vdovecké a
   sirotèí,  pøiznané  pøed  1. lednem 1996, se považují za starobní, plné
   invalidní,  èásteèné  invalidní,  vdovské,  vdovecké  a sirotèí dùchody
   podle  tohoto  zákona, a to ve výši, v níž náležely ke dni 31. prosince
   1995,   vèetnì   zvýšení  dùchodu  o  pevnou  èástku  podle  zvláštních
   zákonù^26)  (dále  jen  "zvýšení  o  pevnou  èástku"),  pokud  se  dále
   nestanoví jinak.

   § 71

   (1)  Výše  starobního,  plného  invalidního  a  èásteèného  invalidního
   dùchodu, na který vznikne nárok v dobì od 1. ledna 1996 do 31. prosince
   2005, nesmí být nižší než výše dùchodu, která by náležela, kdyby dùchod
   byl  pøiznán podle pøedpisù platných ke dni 31. prosince 1995 v rozsahu
   uvedeném  v odstavci 4, a to vèetnì zvýšení, která by náležela k tomuto
   dùchodu pouze k tomuto dni. Pro úèely porovnání výší starobních, plných
   invalidních  a  èásteèných invalidních dùchodù podle vìty první se výší
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   tìchto  dùchodù  rozumí  procentní výmìry tìchto dùchodù. Výše základní
   výmìry starobního, plného invalidního a èásteèného invalidního dùchodu,
   pokud  se  jejich výše stanoví po 31. prosinci 1995 s použitím pøedpisù
   platných  pøed  1.  lednem  1996, se stanoví podle pøedpisù platných ke
   dni,  od  nìhož  se pøiznává dùchod; pøitom v této výši základní výmìry
   dùchodu je zahrnuto zvýšení o pevnou èástku.

   (2) Získal-li pojištìnec alespoò jeden rok zamìstnání, které bylo podle
   pøedpisù  platných  pøed  1. èervnem 1992 zaøazeno do I. (II.) pracovní
   kategorie nebo do I. (II.) kategorie funkcí, postupuje se pøi stanovení
   výše  starobního,  plného  invalidního a èásteèného invalidního dùchodu
   podle odstavce 1, vznikne-li nárok na dùchod v dobì od 1. ledna 1996 do
   31.  prosince  2018.  V období po 31. prosinci 2005 se podle vìty první
   postupuje jen na žádost pojištìnce.

�   (3)  Odstavce 1 a 2 platí obdobnì pro stanovení výše dùchodu zjiš ované
   pro vymìøení vdovského, vdoveckého nebo sirotèího dùchodu.

   (4)  Pro  stanovení  výše  dùchodù  uvedených  v odstavcích 1 a 2 podle
   pøedpisù platných ke dni 31. prosince 1995 se použije ustanovení tìchto
   pøedpisù  o prùmìrném mìsíèním výdìlku, vèetnì urèení rozhodného období
   pro  jeho  výpoèet,  o  výši  dùchodu  a  o  nejvyšší a nejnižší výmìøe
   dùchodu,  s  výjimkou  ustanovení  o úpravì dùchodù, které jsou jediným
   zdrojem pøíjmu, a s výjimkou ustanovení umožòujícího na základì žádosti
   pojištìnce  požádat  po 31. prosinci 1990 o vymìøení výše dùchodu podle
   pøedpisù  platných  pøed  1.  øíjnem 1988; pøitom pøi urèení výdìlkù za
   dobu  po  31.  prosinci  1995 se postupuje podle § 16 odst. 3 a 4 a pøi
   urèení dopoètené doby se postupuje podle § 41 odst. 4.

   (5)  Ke starobnímu, plnému invalidnímu a èásteènému invalidnímu dùchodu
   pøiznanému  po  31. prosinci 1995, na který vznikl nárok pøed 1. lednem
   1996,  náleží ode dne pøiznání zvýšení podle § 2 zákona è. 76/1995 Sb.,
   o  zvýšení  vyplácených  dùchodù a dùchodù pøiznávaných v roce 1995; to
   však neplatí, stanoví-li se výše starobního dùchodu podle § 72 odst. 1.

   HLAVA DRUHÁ

   JEDNOTLIVÉ DRUHY DÁVEK

   Starobní dùchod

   § 72

   (1)  Výše  starobního  dùchodu  pojištìncù,  kteøí splnili podmínky pro
   nárok  na  tento  dùchod  pøed 1. lednem 1996, jsou po vzniku nároku na
   tento  dùchod  nepøetržitì  zamìstnáni  ke  dni  31.  prosince  1995  a
   nepobírali  tento  dùchod  ani  jeho  èást,  se  stanoví podle pøedpisù
   platných  po 31. prosinci 1995. Tato výše však nesmí být nižší než výše
   stanovená  podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996; ustanovení § 71
   odst. 1, 2 a 4 platí zde obdobnì.

   (2) Nárok na starobní dùchod podle tohoto zákona nevznikne, byl-li pøed
   1.  lednem  1996 pøiznán starobní dùchod, s výjimkou starobního dùchodu
   pøiznaného  podle  zákona  è.  39/1994  Sb.,  o  pøedèasném poskytování
   starobního dùchodu a o zmìnì zákonù na úseku zamìstnanosti.

   § 73

   (1)  Starobní dùchody vèetnì dùchodù pøiznaných podle zákona è. 39/1994
   Sb.,  o  pøedèasném  poskytování starobního dùchodu a o zmìnì zákonù na
   úseku  zamìstnanosti,  nebo  podle pøedchozích obdobných pøedpisù (dále
   jen  "pøedèasnì poskytované starobní dùchody"), pøiznané pøed 1. lednem
   1996,  se  po  dobu další výdìleèné èinnosti konané po vzniku nároku na
   tento  dùchod  vyplácejí  po  31. prosinci 1995 za podmínek stanovených
   tímto zákonem.

   (2)  Jestliže  poživatel  starobního  dùchodu nesplòuje ke dni 1. ledna
   1996  podmínky  uvedené  v  § 37 a v dobì pøedcházející splátce dùchodu
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   splatné  v  bøeznu 1996 nedovrší vìk, od nìhož se mu podle § 37 vyplácí
   starobní  dùchod  bez omezení, je poživatel tohoto dùchodu povinen tuto
   skuteènost  oznámit plátci dùchodu do osmi dnù ode dne úèinnosti tohoto
   zákona.  Ohlašovací  povinnost  podle  pøedchozí  vìty  nemá  poživatel
   starobního  dùchodu,  jestliže  ukonèí  výdìleènou èinnost (samostatnou
   výdìleènou  èinnost)  v  dobì  pøedcházející  splátce dùchodu splatné v
   bøeznu 1996.

   (3) Ohlašovací povinnost podle odstavce 2 má i zamìstnavatel poživatele
   dùchodu uvedeného v odstavci 2.

   (4)  Výplata  dùchodu  v  pøípadech  uvedených v odstavci 2 nenáleží od
   splátky  dùchodu  splatné  v  bøeznu  1996,  je-li poživatel starobního
   dùchodu výdìleènì èinný.

   § 74

   Nároky  na  snížení  vìkové hranice pro vznik nároku na starobní dùchod
   podle  pøedpisù  platných  pøed 1. lednem 1996 po odpracování stanovené
   doby  zamìstnání  v  I.  pracovní  kategorii  nebo v I. (II.) kategorii
   funkcí zùstávají zachovány do 31. prosince 2018. Snížená vìková hranice
   pro vznik nároku na starobní dùchod se pøitom považuje pro úèely tohoto
   zákona za dùchodový vìk.

   § 74a

   (1) U pojištìncù, kteøí vykonávali pøed 1. lednem 1993 aspoò po dobu 10
   let  zamìstnání  pøi  tìžbì,  prùzkumu a zpracování uranové rudy, které
   bylo  podle  pøedpisù  úèinných  pøed  1.  lednem  1969  zaøazeno  mezi
   zamìstnání  I.  pracovní kategorie zakládající nárok na starobní dùchod
   pøi  dosažení  vìku aspoò 55 let, èiní dùchodový vìk 50 let, pokud tito
   pojištìnci nastoupili do zamìstnání v uranovém prùmyslu na pracovištích
   s rizikem ionizujícího záøení pøed 1. lednem 1969 a vìku 50 let dosáhli
   po 30. èervnu 2006.

   (2) U pojištìncù, kteøí vykonávali pøed 1. lednem 1993 aspoò po dobu 10
   let  zamìstnání  pøi  tìžbì,  prùzkumu a zpracování uranové rudy, které
   bylo  podle  pøedpisù úèinných pøed tímto dnem zaøazeno mezi zamìstnání
   I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní dùchod pøi dosažení
   vìku aspoò 55 let, èiní dùchodový vìk 55 let, pokud tohoto vìku dosáhli
   po  30.  èervnu  2006  a  nesplòují  podmínky  uvedené v odstavci 1. Za
   zamìstnání  pøi  tìžbì, prùzkumu a zpracování uranové rudy se pro úèely
   vìty  první  nepovažuje  zamìstnání  v  hornictví vykonávané pod spodní
   úrovní   nadloží   a  na  skrývce  v  povrchových  dolech  (lomech)  na
   radioaktivní suroviny.

   § 75

   Pøedèasnì  poskytovaný  starobní dùchod pøiznaný pøed 1. lednem 1996 se
   považuje  za  starobní dùchod uvedený v § 30 s tím, že nárok poživatele
   pøedèasnì  poskytovaného  starobního  dùchodu  pøiznaného od 21. bøezna
   1994  do  31.  prosince 1995 na pøepoèet starobního dùchodu do dosažení
   potøebného vìku stanoveného pro vznik nároku na starobní dùchod zùstává
   zachován;  tento  vìk  se  posuzuje  podle  tohoto  zákona. Výše tohoto
   dùchodu  pøi  tomto  pøepoètu  se stanoví podle tohoto zákona s tím, že
   ustanovení  §  71  odst.  1  a  4 platí zde obdobnì; zvýšení starobního
   dùchodu  za  dobu  pojištìní  po  vzniku  nároku na tento dùchod po 31.
   prosinci 1995 se však stanoví podle tohoto zákona.

   § 76

   (1)  Nároky  na  snížení  vìkové  hranice  pro vznik nároku na starobní
   dùchod  podle naøízení vlády Èeské a Slovenské Federativní Republiky è.
   557/1990  Sb.,  o  mimoøádném  poskytování  starobního dùchodu nìkterým
   horníkùm,  zùstávají  zachovány  do  31. prosince 2000. Ustanovení § 74
   vìty  druhé platí zde obdobnì. Výše starobního dùchodu podle vìty první
   se  stanoví  podle  tohoto  zákona  s tím, že pro výši a výplatu tohoto
   dùchodu  platí  §  37 a § 71 odst. 1 a 4 obdobnì. Výše procentní výmìry
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   starobního  dùchodu  podle  vìty první se zvyšuje podle § 34 odst. 2 po
   dosažení  55 let vìku. Nárok na snížení vìkové hranice pro vznik nároku
   na  starobní  dùchod  podle pøedpisu uvedeného ve vìtì první vzniká též
   pojištìncùm,  kteøí  dosáhli 50 let do 31. prosince 2010, pokud splòují
   ostatní  podmínky stanovené v tomto pøedpisu; pøitom se nevyžaduje, aby
   ke  splnìní podmínek stanovených v § 2 odst. 2 písm. c) tohoto pøedpisu
   došlo v souvislosti se snížením nejvyšší pøípustné expozice.

   (2) Poživatel starobního dùchodu pøiznaného podle odstavce 1 nemá nárok
   na starobní dùchod podle tohoto zákona.

   § 76a

   Procentní  výmìra  starobního dùchodu, který je pøiznáván po 30. èervnu
   2006  pojištìncùm, jejichž dùchodový vìk byl stanoven podle § 74a odst.
   1  nebo  §  76  odst. 1, a pojištìncùm, kteøí vykonávali pøed 1. lednem
   1993  aspoò po dobu 15 let zamìstnání v hornictví se stálým pracovištìm
   pod  zemí  v  hlubinných  dolech  (popøípadì  10  let,  jde-li o takové
   zamìstnání v uranových dolech), které bylo podle pøedpisù úèinných pøed
   tímto  dnem  zaøazeno mezi zamìstnání I. pracovní kategorie zakládající
   nárok na starobní dùchod pøi dosažení vìku aspoò 55 let, se zvyšuje ode
   dne  pøiznání  tohoto  dùchodu  podle pøedpisù o zvýšení dùchodù, které
   nabyly úèinnosti v období od 1. ledna 1996 do dne, který pøedchází dni,
   od  nìhož se pøiznává tento dùchod. Zvýšení podle vìty první však spolu
   s  procentní výmìrou dùchodu nesmí pøesáhnout nejvyšší výmìru, která se
   stanoví  tak,  že  nejvyšší  èástka výše dùchodu podle § 4 odst. 1 vìty
   druhé  zákona  è.  76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených dùchodù a dùchodù
   pøiznávaných  v  roce  1995, se zvýší podle pøedpisù o zvýšení dùchodù,
   které  nabyly  úèinnosti  v  období  od  1.  ledna  1996  do dne, který
   pøedchází dni, od nìhož se pøiznává starobní dùchod. Zvýšení podle vìty
   první a druhé se stanoví tak, jako kdyby starobní dùchod byl pøiznán ke
   dni 31. prosince 1995.

   § 77

   Pøi  zvýšení  starobního dùchodu pøiznaného pøed 1. lednem 1996 za dobu
   pojištìní  po  vzniku nároku na tento dùchod po 31. prosinci 1995 se za
   výpoètový  základ  považuje prùmìrný mìsíèní výdìlek, z nìhož byl tento
   dùchod vymìøen.

   Plný invalidní a èásteèný invalidní dùchod

   § 78

   Poživateli  plného  invalidního dùchodu pøiznaného pøed 1. lednem 1996,
   který  ke  dni 31. prosince 1995 dosáhl aspoò vìku o deset let nižšího,
   než je jeho dùchodový vìk stanovený podle tohoto zákona [§ 32, 74, 76 a
   §  94  písm. a)], lze odejmout tento dùchod nejdøíve od splátky dùchodu
   splatné  v  lednu  1997,  a  to  jen  za  podmínek stanovených pøedpisy
   platnými  pøed 1. lednem 1996, jestliže byl tento plný invalidní dùchod
   pøiznán  pro  invaliditu  zpùsobenou  dlouhodobì nepøíznivým zdravotním
   stavem,  pro  který jeho poživatel mohl vykonávat soustavné zamìstnání,
   avšak  jen zcela nepøimìøené jeho døívìjším schopnostem a spoleèenskému
   významu dosavadního zamìstnání.

   § 79

   Jestliže poživatel plného invalidního dùchodu pøiznaného pøed 1. lednem
   1996  vykonává  po  31.  prosinci 1995 výdìleènou èinnost v cizinì nebo
   samostatnou   výdìleènou   èinnost,  s  výjimkou  samostatné  výdìleèné
   èinnosti  vykonávané  za zcela mimoøádných podmínek [§ 39 odst. 1 písm.
   b)],  je povinen tuto skuteènost oznámit plátci dùchodu do osmi dnù ode
   dne  úèinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 73 odst. 2 vìta druhá, odst.
   3 a 4 platí zde pøimìøenì.

   § 80

   U  èásteèného  invalidního dùchodu pøiznaného pøed 1. èervencem 1995 se
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   posuzuje  v  roce  1996  výplata  tohoto  dùchodu podle § 46 na základì
   prùmìrného  mìsíèního  pøíjmu z výdìleèné èinnosti zakládající úèast na
   pojištìní poživatele tohoto dùchodu, kterého dosáhl v roce 1995; pøitom
   se  nepøihlíží k pøíjmùm pøed pøiznáním èásteèného invalidního dùchodu.
   Do  doby  uvedené  v  §  47  odst.  6  a 7 se považuje podmínka výplaty
   èásteèného  invalidního  dùchodu ve výši podle § 46 odst. 1 písm. a) za
   splnìnou.

   § 80a

   zrušen

   § 80b

   zrušen

   § 81

   Je-li  poživatel  èásteèného invalidního dùchodu, s výjimkou èásteèného
   invalidního  dùchodu uvedeného v § 44 odst. 2 pøiznaného pøed 1. lednem
   1996,  výdìleènì  èinný  po 31. prosinci 1995 v cizinì, je povinen tuto
   skuteènost  oznámit plátci dùchodu do osmi dnù ode dne úèinnosti tohoto
   zákona.  Ustanovení  §  73  odst.  2  vìta druhá, odst. 3 a 4 platí zde
   pøimìøenì.

   Dùchod vdovský a vdovecký

   § 82

   (1) Byl-li vdovský dùchod pøiznán pøed 1. lednem 1996 a ke dni 1. ledna
   1996  vdova  nesplòuje  žádnou  z  podmínek  stanovenou  tímto zákonem,
   zùstává  nárok  na vdovský dùchod zachován, pokud jsou splnìny podmínky
   nároku  na  vdovský  dùchod  stanovené  pøedpisy  platnými  ke  dni 31.
   prosince 1995.

   (2)  Došlo-li  k  zániku  nároku na vdovský dùchod pøed 1. lednem 1996,
   vznikne nárok na vdovský dùchod znovu, splní-li se po 31. prosinci 1995
   podmínky  nároku  na  vdovský dùchod stanovené pøedpisy platnými ke dni
   31. prosince 1995, a to ve lhùtì a ve výši stanovené tìmito pøedpisy.

   (3)  Vdovský  dùchod podle odstavcù 1 a 2 se považuje za vdovský dùchod
   podle  tohoto  zákona  s  tím,  že  nárok  na  vdovský  dùchod zanikne,
   nebude-li  vdova  splòovat  podmínky  nároku  na tento dùchod stanovené
   tímto zákonem ani pøedpisy platnými ke dni 31. prosince 1995.

   § 82a

   (1)  Byla-li  výše  vdovského  dùchodu,  na který vznikl (znovu vznikl)
   nárok  pøed  1.  lednem  1996  nebo  na který znovu vznikl nárok po 31.
   prosinci  1995  podle  §  82  odst.  2, omezena pro soubìh s nárokem na
   výplatu  starobního nebo invalidního dùchodu podle pøedpisù o sociálním
   zabezpeèení  platných  pøed  1.  lednem 1996^35a), zvyšuje se procentní
   výmìra  vdovského dùchodu o èástku odpovídající rozdílu mezi vyplácenou
   výší  a  výší  bez  takového  omezení,  vèetnì zvýšení podle pøedpisù o
   zvýšení  dùchodù  náležejících od pøiznání vdovského dùchodu do dne, od
   kterého  se  úprava  podle  tohoto ustanovení provede. Zvýšení o èástku
   rozdílu  náleží  jen  v  dobì,  ve které omezení výše vdovského dùchodu
   podle pøedchozí vìty trvá.

   (2)  Nebyl-li  vdovský  dùchod z dùvodu uvedeného v pøedchozím odstavci
   vyplácen,  postupuje  se  obdobnì  s  tím, že za den pøiznání vdovského
   dùchodu  se  považuje  den,  kdy na takový vdovský dùchod vznikl (znovu
   vznikl) nárok.

�   (3)  Pro  zjiš ování  výše vdovského dùchodu pro úèely stanovení èástky
   rozdílu se nepoužijí ustanovení pøedpisù o sociálním zabezpeèení platná
   pøed 1. lednem 1996 o
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   a) nejvyšších pøípustných výmìrách úhrnu dùchodu pøi soubìhu starobního
   nebo invalidního dùchodu a vdovského dùchodu a o snížení výše vdovského
   dùchodu pro jejich pøekroèení^35a),

   b)  èástce, kterou nesmí pøi zvýšení dùchodu pøesáhnout nejvyšší výmìra
   úhrnu  dùchodu stanovená pro soubìh starobního nebo invalidního dùchodu
   a vdovského dùchodu po takovém zvýšení.

   Výše  starobního  nebo  invalidního  dùchodu  pøitom zùstává nedotèena;
   zvýšení  starobního dùchodu za dobu dalšího zamìstnání po vzniku nároku
   na  tento  dùchod  se  však  považuje  za  souèást starobního dùchodu a
   zvýšení podle písmene b) za souèást starobního nebo invalidního dùchodu
   i  tehdy,  byla-li podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996 souèástí
   úhrnu  dùchodu. Pokud by pøi stanovení èástky rozdílu podle pøedchozích
   vìt  výše  starobního  nebo  invalidního  dùchodu  bez zvýšení o pevnou
   èástku a vdovského dùchodu, která by náležela ke dni 31. prosince 1995,
   pøesáhla  èástku  stanovenou  v  §  4  odst. 1 zákona è. 76/1995 Sb., o
   zvýšení  vyplácených  dùchodù a dùchodù pøiznávaných v roce 1995, sníží
   se  výše  vdovského  dùchodu  tak,  aby  úhrn  dùchodu takovou èástku k
   uvedenému  dni  nepøesáhl.  Ustanovení  § 93 odst. 2 není postupu podle
   tohoto ustanovení na pøekážku.

   (4)  Ustanovení  pøedchozích  odstavcù  se  užije obdobnì, byla-li výše
   vdovského  dùchodu  omezena  pro soubìh s nárokem na výplatu dùchodu za
   výsluhu  let,  který se podle § 89 odst. 1 považuje od 1. ledna 1996 za
   èásteèný  invalidní  dùchod  nebo  za  starobní  dùchod,  nebo nebyl-li
   vdovský dùchod z téhož dùvodu vyplácen.

   (5)  Zvýšení  vdovského dùchodu o èástku rozdílu se provede na žádost a
   nejdøíve  od  splátky  dùchodu  splatné  po 1. èervenci 2006. Lhùta pro
   vydání  rozhodnutí  stanovená  zvláštním  pøedpisem^35b)  se  u žádostí
   uplatnìných do 31. øíjna 2006 prodlužuje o 90 dnù.

   (6)  Ustanovení  pøedchozích  odstavcù  platí  obdobnì  i  pro vdovecké
   dùchody.

   § 83

   Vdovì,  která  po  31. prosinci 1995 splòuje podmínky nároku na vdovský
   dùchod  a jíž není vdovský dùchod vyplácen ke dni 31. prosince 1995 pro
   soubìh  s  pøíjmem nebo je jí z tohoto dùvodu vyplácen vdovský dùchod v
   nižší  èástce,  se  na žádost zaène vyplácet vdovský dùchod nejdøíve od
   splátky dùchodu splatné v lednu 1996, a to ve výši odpovídající mìsíèní
   èástce,  která  by náležela ke dni 31. prosince 1995, po pøiètení všech
   zvýšení,  na  která vznikl nárok do tohoto dne, vèetnì zvýšení o pevnou
   èástku,  pokud  by toto zvýšení náleželo k vdovskému dùchodu ke dni 31.
   prosince 1995.

   § 84

   (1)  Vdovský  dùchod  vdovy, jejíž manžel zemøel po 31. prosinci 1990 a
   které  byl  podle  pøedpisù  platných pøed 1. lednem 1996 pøiznán tento
   dùchod  ve  výši  výživného proto, že nežila s manželem delší dobu pøed
   jeho  smrtí  ve  spoleèné  domácnosti a jejíž manželství pøestalo plnit
   svou  spoleèenskou  funkci,  se  na  žádost nejdøíve od splátky dùchodu
   splatné  v  lednu  1996 stanoví ve výši, v jaké by náležel bez takového
   omezení ke dni 31. prosince 1995 podle pøedpisù platných pøed 1. lednem
   1996.  Nárok  na  úpravu  výše vdovského dùchodu vzniká i v pøípadì, že
   vdovský dùchod nebyl vyplácen pro soubìh s pøíjmem.

   (2)  Vdovský  dùchod rozvedené ženy náležející ke dni 31. prosince 1995
   se  po  tomto  datu  považuje  za  vdovský  dùchod podle tohoto zákona;
   ustanovení § 82 platí obdobnì.

   § 85

   Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký dùchod pøed 1. lednem
   1996  nebo  došlo-li  k zániku nároku na takové dùchody po 31. prosinci
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   1995,  ale  jde  o dùchody, které byly pøiznány podle pøedpisù platných
   pøed  1.  lednem  1996,  a  osoba splnila nìkterou z podmínek nároku na
   vdovský  nebo  vdovecký  dùchod stanovenou tímto zákonem do pìti let od
   zániku  nároku na takový dùchod, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký
   dùchod  za  podmínek  podle  tohoto zákona, pokud již nevznikl nárok na
   vdovský  dùchod  podle  §  82 odst. 2; pøitom výše vdovského dùchodu se
   stanoví  podle tohoto zákona a výše vdoveckého dùchodu se stanoví podle
   pøedpisù platných ke dni 31. prosince 1995.

   Sirotèí dùchod

   § 86

   Došlo-li  k  zániku  nároku  na sirotèí dùchod pøed 1. lednem 1996 nebo
   došlo-li  k  zániku  nároku na sirotèí dùchod po 31. prosinci 1995, ale
   sirotèí dùchod byl pøiznán podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996,
   a  po 31. prosinci 1995 se splní nìkterá z podmínek stanovených v § 52,
   vznikne  nárok  na  sirotèí  dùchod  za podmínek a ve výši podle tohoto
   zákona.

   § 87

   Dojde-li  po  31. prosinci 1995 k osvojení dítìte, které pobírá sirotèí
   dùchod  oboustrannì  osiøelého  dítìte pøiznaný podle pøedpisù platných
   pøed  1. lednem 1996, považuje se za procentní výmìru sirotèího dùchodu
   po   jednom  z  rodièù  polovina  procentní  výmìry  sirotèího  dùchodu
   oboustrannì osiøelého dítìte.

   § 88

   Sirotèí dùchod vyplácený podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996 do
   vlastních  rukou  pojištìnci,  který  ke  dni  1.  ledna  1996  nenabyl
   zletilosti,  se  vyplácí do jeho rukou i nadále; po dobu výplaty tohoto
   dùchodu má tento pojištìnec zpùsobilost uvedenou v § 3 odst. 2.

   § 89

   Dùchod za výsluhu let

   (1)  Dùchod  za  výsluhu  let  pøiznaný  podle  pøedpisù  platných pøed
   úèinností  tohoto zákona se ve výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince
   1995,  považuje  od  1.  ledna  1996  za  èásteèný  invalidní dùchod, a
   jestliže  jeho  poživatel  dosáhl  ke dni 31. prosince 1995 dùchodového
   vìku uvedeného v § 32 odst. 1, za starobní dùchod.

   (2)  U  dùchodù  uvedených  v  odstavci 1 se za základní výmìru dùchodu
   považuje  èástka  680  Kè  mìsíènì  a  za  procentní  výmìru dùchodu se
   považuje  zbylá  èást dùchodu za výsluhu let. Èásteèný invalidní dùchod
   uvedený  v  odstavci  1 se v roce 1996 podle § 46 odst. 1 písm. b) a c)
   neupravuje.

   § 90

   Dùchod manželky

   (1)  Dùchod  manželky  pøiznaný  podle pøedpisù platných pøed úèinností
   tohoto zákona se považuje od 1. ledna 1996 za

   a)  starobní  dùchod,  jestliže  jeho  poživatelka  dosáhla  ke dni 31.
   prosince 1995 vìku aspoò 65 let, nebo

   b)  plný  invalidní  dùchod, jestliže jeho poživatelka nedosáhla tohoto
   vìku.

   (2)  U  dùchodù  uvedených  v  odstavci  1 písm. a) a b) se za základní
   výmìru  dùchodu  považuje zvýšení dùchodu manželky o pevnou èástku a za
   procentní  výmìru dùchodu se považuje výše dùchodu manželky bez zvýšení
   o pevnou èástku.
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   (3) Dnem úèinnosti tohoto zákona nárok na dùchod manželky zaniká.

   (4)  Dùchody uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) vyplácí orgán, který
   vyplácel dùchod manželky.

   § 91

   Sociální dùchod

   (1)  Sociální  dùchod  pøiznaný  podle pøedpisù platných pøed úèinností
   tohoto  zákona  se  ve  výši,  v jaké náležel ke dni 31. prosince 1995,
   považuje od 1. ledna 1996 za

   a)  starobní dùchod, jestliže jeho poživatel dosáhl ke dni 31. prosince
   1995 vìku aspoò 65 let, nebo

   b) plný invalidní dùchod, jestliže jeho poživatel nedosáhl tohoto vìku.

   (2)  U  dùchodù  uvedených  v  odstavci  1 písm. a) a b) se za základní
   výmìru  dùchodu  považuje  èástka  680 Kè mìsíènì a za procentní výmìru
   dùchodu se považuje zbylá èást sociálního dùchodu.

   (3)  Vyplácí-li  se  sociální  dùchod  ke dni 31. prosince 1995 spolu s
   jiným  dùchodem,  sluèuje  se  od  1.  ledna 1996 tento jiný dùchod bez
   zvýšení  o  pevnou  èástku  s  procentní  výmìrou  (odstavec 2) dùchodu
   uvedeného  v  odstavci  1 písm. a) nebo b) a nárok na tento jiný dùchod
   slouèením zaniká.

   (4)  Byl-li  ke dni 31. prosince 1995 na sociální dùchod vyšší než 1359
   Kè   mìsíènì  odkázán  též  rodinný  pøíslušník  poživatele  sociálního
   dùchodu, postupuje se pøimìøenì podle § 92 odst. 2 a 3.

   (5) Dnem úèinnosti tohoto zákona nárok na sociální dùchod zaniká.

   § 92

   Úprava dùchodù, které jsou jediným zdrojem pøíjmu

   (1)  Byl-li  starobní,  plný  invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotèí
   dùchod  oboustrannì  osiøelého  dítìte upraven ke dni 31. prosince 1995
   proto,  že  byl jediným zdrojem pøíjmu dùchodce podle pøedpisù platných
   pøed 1. lednem 1996, sluèuje se èástka zvýšení odpovídající této úpravì
   dùchodu  dnem  1. ledna 1996 s tímto dùchodem. Je-li dùchodci vypláceno
   souèasnì  více  dùchodù, sluèuje se èástka zvýšení odpovídající uvedené
   úpravì   s   dùchodem   starobním,   plným  invalidním  nebo  èásteèným
   invalidním,  a  jde-li  o poživatele vdovského nebo vdoveckého dùchodu,
   který  nemá  nárok  na  žádný  z uvedených dùchodù a náleží mu souèasnì
   sirotèí dùchod, sluèuje se s dùchodem vdovským nebo vdoveckým.

   (2)  Byl-li  starobní nebo invalidní dùchod upraven ke dni 31. prosince
   1995  proto,  že  byl  jediným zdrojem pøíjmu dùchodce a jeho rodinného
   pøíslušníka,  který je poživatelem dùchodu, sluèuje se s dùchodem podle
   odstavce  1 polovina èástky odpovídající tomuto zvýšení, pokud rodinným
   pøíslušníkem  dùchodce  není nezaopatøené dítì, a druhá polovina èástky
   zvýšení  se  dnem  1.  ledna  1996  sluèuje s dùchodem tohoto rodinného
   pøíslušníka.  Jestliže  rodinným  pøíslušníkem dùchodce je nezaopatøené
   dítì,  sluèuje  se  s dùchodem poživatele takto upraveného dùchodu celá
   èástka  zvýšení z dùvodu jediného zdroje pøíjmu, a to zpùsobem uvedeným
   v odstavci 1.

   (3)  Byl-li  starobní nebo invalidní dùchod upraven ke dni 31. prosince
   1995  proto,  že  byl  jediným zdrojem pøíjmu dùchodce a jeho rodinného
   pøíslušníka,  který  není  poživatelem  dùchodu, a èástka zvýšení podle
   odstavce   1  èiní  aspoò  680  Kè  mìsíènì,  vzniká  tomuto  rodinnému
   pøíslušníku,  pokud  není nezaopatøeným dítìtem, nárok na starobní nebo
   plný invalidní dùchod podle podmínek stanovených v § 91 odst. 1; èástka
   zvýšení ve výši 680 Kè mìsíènì se pøitom stává základní výmìrou dùchodu
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   rodinného pøíslušníka a èástka zvýšení pøesahující 680 Kè mìsíènì se ve
   výši   jedné   poloviny   stává  procentní  výmìrou  dùchodu  rodinného
   pøíslušníka  a  ve  výši  druhé  poloviny se pøièítá k procentní výmìøe
   dùchodu  poživatele dùchodu, jemuž byl dùchod upraven podle odstavce 1.
   Dùchod,  na  který vznikl rodinnému pøíslušníku nárok podle vìty první,
   vyplácí  orgán,  který  dosud  vyplácel  dùchod  upravený proto, že byl
   jediným  zdrojem pøíjmu dùchodce. Pokud èástka zvýšení podle odstavce 1
   nedosahuje  680  Kè  mìsíènì  nebo  rodinným  pøíslušníkem  dùchodce je
   nezaopatøené  dítì, sluèuje se s dùchodem poživatele dùchodu upraveného
   podle odstavce 1 celá èástka zvýšení z dùvodu jediného zdroje pøíjmu, a
   to zpùsobem uvedeným v odstavci 1.

   (4)  Dnem  úèinnosti  tohoto  zákona  nárok na zvýšení dùchodu z dùvodu
   jediného zdroje pøíjmu zaniká.

   § 93

   Soubìh nárokù na dùchody

   (1)  Došlo-li  pøi  soubìhu  nárokù  na  výplatu dùchodù podle pøedpisù
   platných  pøed  1.  lednem  1996  k  omezení  úhrnu vyplácených dùchodù
   nejvyššími výmìrami stanovenými pevnými èástkami a po 31. prosinci 1995
   zanikne  nárok  na  nìkterý  z  dùchodù, a tím odpadne dùvod pro takový
   soubìh  dùchodù,  zaène se dùchod, byla-li jeho výše takto omezena nebo
   nebyl-li  vyplácen pro soubìh s jiným dùchodem vùbec, vyplácet ve výši,
   která by náležela, kdyby takový dùchod byl podle pøedpisù platných pøed
   1. lednem 1996 vyplácen samostatnì, a to vèetnì všech zvýšení, která by
   k nìmu od jeho pøiznání náležela, jestliže to tyto pøedpisy umožòovaly.

   (2) Soubìh nárokù na výplatu dùchodù, k nìmuž došlo pøed 1. lednem 1996
   nebo  k  nìmuž  nedošlo  proto, že se dùchod nevyplácel, avšak nárok na
   dùchod  trval, se posuzuje po 31. prosinci 1995 podle pøedpisù platných
   pøed  1.  lednem  1996, a to i když po 31. prosinci 1995 dojde k zániku
   nároku  na  výplatu  na  nìkterý z tìchto dùchodù, pokud nárok na tento
   dùchod  trval.  Zvýšení  starobního dùchodu za dobu pojištìní po vzniku
   nároku  na  tento  dùchod  po  31.  prosinci 1995 se však stanoví podle
   tohoto zákona.

   § 94

   Nároky úèastníkù odboje

   Pojištìncùm,  které pøedpisy platné ke dni 31. prosince 1995 považovaly
   za  úèastníky  odboje, se pro nároky na dùchody vzniklé po 31. prosinci
   1995 zachovává nárok na

   a) snížení vìkové hranice pro nárok na starobní dùchod; ustanovení § 74
   vìty druhé platí zde obdobnì,

   b)  zvýšení  starobního  a  invalidního dùchodu o pevné èástky za každý
   zapoèatý rok odbojové èinnosti,

   c) stanovení nejnižší výmìry dùchodu v pevných èástkách,
   a  to  v  rozsahu  a  za podmínek stanovených pøedpisy platnými pøed 1.
   lednem  1996; zvýšení o pevné èástky podle písmene b) se pøitom pøièítá
   k procentní výmìøe dùchodu.

   § 95

   Výše dùchodu vypláceného do ciziny

   Byly-li  pøi  vymìøení  dùchodu  podle pøedpisù platných pøed 1. lednem
   1996  zapoèteny  i  doby  zamìstnání  (pojištìní) pøed 1. kvìtnem 1990,
   studia  po  30.  dubnu  1990  a  náhradní doby, pokud uvedené doby byly
   získány  v cizinì, sníží se procentní výmìra dùchodu o èástku rovnající
   se èástce dùchodu za doby získané v cizinì a základní výmìra dùchodu se
   sníží  v  tom  procentním pomìru, v jakém byla snížena procentní výmìra
   dùchodu,  jestliže  se  poživatel  takového  dùchodu  vystìhuje  po 31.
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   prosinci  1995  do státu, s nímž Èeská republika neuzavøela mezinárodní
   smlouvu o sociálním zabezpeèení.

   § 96

   Další dávky poskytované dùchodcùm

   Dávky  uvedené  v  §  184  vyhlášky  Federálního  ministerstva  práce a
   sociálních  vìcí  è.  149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
   zabezpeèení,  a  pøíplatky  k  dùchodùm  èlenù zemìdìlských družstev se
   vyplatí  naposledy za mìsíc prosinec 1995; dnem úèinnosti tohoto zákona
   nárok  na  nì  zaniká.  Poživatelùm  tìchto dávek nebo pøíplatkù náleží
   jednorázová  èástka  ve  výši  odpovídající  dvacetiètyønásobku mìsíèní
   èástky dávky nebo pøíplatku, v jaké náležely ke dni 31. prosince 1995.

   § 97

   Výplata jednorázových èástek

   Jednorázové  èástky  náležející  podle § 96 se vyplatí na žádost do tøí
   mìsícù  ode dne jejího podání; pro nárok na výplatu tìchto èástek platí
   obdobnì  ustanovení  o  nároku  na  dùchod  a  jeho výplatu, s výjimkou
   ustanovení o podání žádosti.

   § 98

   Pøíplatek k dùchodu

   Pøíplatek  k  dùchodu  podle § 25 odst. 7 a 8 zákona è. 119/1990 Sb., o
   soudní rehabilitaci, ve znìní zákona è. 47/1991 Sb., a podle § 24 odst.
   4 zákona è. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znìní zákona
   è.  267/1992 Sb., pøiznaný po 31. prosinci 1995, se sluèuje s procentní
   výmìrou  dùchodu,  ke  kterému  náleží, a tvoøí s dùchodem nadále jeden
   celek.  Zánikem  nároku  na  dùchod,  s  nímž  byl  pøíplatek k dùchodu
   slouèen,  však  není  dotèen  nárok  na  tento pøíplatek podle zákona o
   soudní rehabilitaci a zákona o mimosoudních rehabilitacích.

   HLAVA TØETÍ

   ZÁKLADNÍ  A PROCENTNÍ VÝMÌRA DÙCHODÙ PØIZNANÝCH PODLE PØEDPISÙ PLATNÝCH
   PØED 1. LEDNEM 1996

   § 99

   (1)  Zvýšení  o  pevnou  èástku  se u dùchodu pøiznaného podle pøedpisù
   platných  pøed  1. lednem 1996 považuje za základní výmìru dùchodu (§ 4
   odst. 2 vìta první).

   (2) Výše dùchodu pøiznaného podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996
   bez  zvýšení o pevnou èástku se považuje za procentní výmìru dùchodu (§
   4 odst. 2 vìta první).

   (3) Ustanovení odstavcù 1 a 2 platí i pro dùchody pøiznané podle § 71 a
   § 72 odst. 1 vìty druhé podle pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996.

   (4)  Pobírá-li  dùchodce ke dni 1. ledna 1996 více dùchodù, považuje se
   základní  výmìra  uvedená  v  odstavci 1 za základní výmìru starobního,
   plného  invalidního  nebo  èásteèného  invalidního dùchodu; za základní
   výmìru  vdovského  nebo  vdoveckého  dùchodu  se považuje, jen jde-li o
   soubìh tohoto dùchodu se sirotèím dùchodem.

   (5)  Základní  výmìra  dùchodu  pøiznaného  po  31. prosinci 1995 podle
   pøedpisù platných pøed 1. lednem 1996 se stanoví ve výši, v jaké náleží
   podle pøedpisù platných ke dni, od nìhož se dùchod pøiznává.

   § 100

   Procentní  výmìra  plných invalidních dùchodù pøiznaných pøed 1. lednem
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   1996  osobám  uvedeným  v § 42 odst. 1, která nedosahuje výše stanovené
   podle  §  42  odst.  2,  se  upraví bez žádosti na tuto výši od splátky
   dùchodu splatné po 31. prosinci 1995; pøitom se pro tyto úèely považuje
   za pøiznání tohoto dùchodu 1. leden 1996.

   § 101

   U  dílèích dùchodù pøiznaných pøed 1. lednem 1996 se za základní výmìru
   považuje zvýšení o pevnou èástku.

   HLAVA ÈTVRTÁ

   ÚÈAST NA POJIŠTÌNÍ NÌKTERÝCH OSOB A HODNOCENÍ NÌKTERÝCH DOB

   § 102

   Do  31. prosince 1998 jsou úèastni pojištìní interní vìdeètí aspiranti;
   pro  hodnocení  úèasti  na pojištìní interních vìdeckých aspirantù jako
   doby pojištìní platí § 11 obdobnì.

   § 102a

   (1)  Úèast osoby peèující o dítì ve vìku do 18 let, které je dlouhodobì
   tìžce  zdravotnì postižené vyžadující mimoøádnou péèi, a osoby peèující
   osobnì  o  pøevážnì  nebo úplnì bezmocnou osobu nebo èásteènì bezmocnou
   osobu  starší  80  let,  pokud  spolu  žijí v domácnosti, na dùchodovém
   pojištìní  pøed  1.  lednem  2007  se  posuzuje podle právních pøedpisù
   platných pøed tímto dnem.

   (2)   Úèast  osob  pobírajících  dávky  nemocenského  pojištìní  (péèe)
   nahrazující ušlý pøíjem po skonèení výdìleèné èinnosti, která zakládala
   nemocenské pojištìní, z nìhož byly tyto dávky vypláceny, pøed 1. lednem
   2009 se posuzuje podle právních pøedpisù platných pøed tímto dnem.

   § 102b

   Úèast   poslancù   Evropského  parlamentu,  zvolených  na  území  Èeské
   republiky,   pøede   dnem,  kterým  zaèíná  volební  období  Evropského
   parlamentu  v  roce  2009,  na  pojištìní  se  posuzuje  podle právních
   pøedpisù platných pøed tímto dnem.

   § 103

   Úèast  osob  samostatnì  výdìleènì  èinných  na  pojištìní podle tohoto
   zákona  vzniká  nejdøíve  od  1.  ledna  1996;  úèast  osob  samostatnì
   výdìleènì  èinných  a  spolupracujících  osob na dùchodovém zabezpeèení
   pøed  1.  lednem  1996  se  posuzuje podle pøedpisù platných pøed tímto
   dnem.

   § 104

   (1)  Doba  péèe  o  dítì  pøed  1.  lednem  1996 se hodnotí za podmínek
   stanovených  pøedpisy platnými pøed tímto dnem jako náhradní doba (§ 13
   odst.  2)  v  rozsahu  stanoveném tímto zákonem [§ 5 odst. 1 písm. r)];
   tato  doba  se  v rozsahu, který pøesahuje náhradní dobu podle pøedpisù
   platných  pøed 1. lednem 1996, považuje za vylouèenou dobu uvedenou v §
   16 odst. 4 vìtì první.

   (2)  Doby  zamìstnání  pøed  1.  lednem  1996,  u  nichž podle pøedpisù
   platných  pøed  tímto  dnem  byla  stanovena  podmínka,  aby  zakládaly
   nemocenské pojištìní,^36) se považují za dobu pojištìní (§ 13 odst. 1),
   jen pokud zakládaly nemocenské pojištìní v dobì svého trvání.

   ÈÁST ŠESTÁ

   SPOLEÈNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

   § 105
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   (1)  U  prezidenta republiky se pro úèast na pojištìní a hodnocení doby
   pojištìní považuje za splnìnou podmínka úèasti na nemocenském pojištìní
   (§  8)  a  zaplacení  pojistného  [§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2]. Za
   vymìøovací  základ  (§  16  odst. 3) se u prezidenta republiky považuje
   jeho mìsíèní plat.^27)

   (2)  Doba  výkonu  funkce  poslance Evropského parlamentu, zvoleného na
   území  Èeské  republiky,  se  ode  dne,  kterým  zaèíná  volební období
   Evropského  parlamentu  v  roce 2009, považuje za vylouèenou dobu (§ 16
   odst. 4).

   § 105a

   Pøevod  dùchodových  práv  ve  vztahu  k dùchodovému systému Evropských
   spoleèenství

   (1)  Pojištìnci,  kteøí  se  stali  úøedníky nebo ostatními zamìstnanci
   Evropských  spoleèenství  nebo  jejich  institucí  a  ukonèili  v Èeské
   republice  výdìleènou èinnost, mají nárok na pøevedení dùchodových práv
   získaných   v   Èeské   republice  do  dùchodového  systému  Evropských
   spoleèenství   nebo   jejich  institucí  (dále  jen  "dùchodový  systém
   Evropských  spoleèenství"),  pokud  jim  nebyl  pøiznán  starobní  nebo
   invalidní  dùchod  z  èeského  dùchodového pojištìní. Dùchodovými právy
   podle   vìty   první   se   rozumí   finanèní   èástka  stanovená  jako
   pojistnìmatematický ekvivalent v závislosti na získané dobì pojištìní a
   vymìøovacích  základech.  Pøevodem  dùchodových  práv  zaniká  nárok na
   zápoèet  tìch  dob pojištìní a vymìøovacích základù v èeském dùchodovém
   pojištìní,  které byly použity pro stanovení finanèní èástky podle vìty
   druhé.

   (2)  Stala-li  se osoba po skonèení služby nebo zamìstnání v Evropských
   spoleèenstvích  nebo jejich institucích, která byla po dobu této služby
   nebo  zamìstnání  úèastna  dùchodového systému Evropských spoleèenství,
   pojištìncem  v  èeském  dùchodovém  pojištìní,  má  nárok  na pøevedení
   dùchodových práv získaných v dùchodovém systému Evropských spoleèenství
   do  èeského  dùchodového  pojištìní;  tato  dùchodová práva se pøevedou
   prostøednictvím  doby  pojištìní  stanovené s pøihlédnutím k délce doby
   služby   nebo   zamìstnání  v  Evropských  spoleèenstvích  nebo  jejich
   institucích,  která  založila  úèast  v  dùchodovém  systému Evropských
   spoleèenství, a vymìøovacích základù stanovených za tuto dobu.

   (3)  Pøevody  dùchodových  práv  podle  odstavcù  1 a 2 se provádìjí na
   žádost pojištìnce.

   (4)   Vláda   stanoví   naøízením  bližší  podmínky  a  zpùsob  pøevodu
   dùchodových  práv podle odstavcù 1 a 2 a zpùsob výpoètu finanèní èástky
   podle  odstavce  1  a  urèení  dob  pojištìní  a  vymìøovacích  základù
   odpovídajících   dùchodovým   právùm   získaným  v  dùchodovém  systému
   Evropských spoleèenství podle odstavce 2.

   § 105b

   Pobírání  dávek  nemocenského  pojištìní (péèe) v dobì doèasné pracovní
   neschopnosti nebo karantény

   Za pobírání dávky nemocenského pojištìní (péèe) nahrazující ušlý pøíjem
   po  skonèení  výdìleèné  èinnosti, která zakládala nemocenské pojištìní
   (péèi),  z  nìhož  jsou tyto dávky vypláceny [§ 5 odst. 1 písm. u)], za
   pobírání   nemocenského   z   nemocenského  pojištìní  osob  samostatnì
   výdìleènì  èinných  (§  10 odst. 2 a 3), za pobírání dávky nemocenského
   pojištìní  (péèe)  nahrazující ušlý pøíjem [§ 11 odst. 2 vìta první a §
   16  odst.  4 písm. a)] a za dobu poskytování nemocenského pøiznaného na
   podkladì  nemocenského  pojištìní  (péèe) (§ 65 odst. 1) se v roce 2008
   pro  úèely tohoto zákona považuje též období prvních 3 kalendáøních dnù
   v  rámci  trvání doèasné pracovní neschopnosti nebo karantény, po které
   se   nemocenské   podle   pøedpisù   o   nemocenském  pojištìní  (péèi)
   neposkytuje,  a  období  prvních  3 dnù v rámci trvání doèasné pracovní
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   neschopnosti (neschopnosti ke službì nebo neschopnosti k výkonu funkce)
   nebo   karantény,  po  které  se  podle  zvláštních  právních  pøedpisù
   neposkytuje plat, služební pøíjem nebo odmìna.

   § 106

   Vztah k jiným právním pøedpisùm

   Pokud   je   v  jiných  právních  pøedpisech  uveden  pojem  "dùchodové
   zabezpeèení",  rozumí  se  tím dùchodové pojištìní podle tohoto zákona,
   nevyplývá-li  z  povahy  vìci nìco jiného. Ustanovení pøedchozí vìty se
   nevztahuje  na zákon è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení, ve znìní
   pozdìjších pøedpisù, a pøedpisy vydané k jeho provedení.

   Zmocòovací ustanovení

   § 107

   (1) Vláda stanoví naøízením

   a)  výši všeobecných vymìøovacích základù za jednotlivé kalendáøní roky
   (§  17  odst.  2)  pøed rokem 1996 a výši pøepoèítacího koeficientu pro
   úpravu  všeobecného  vymìøovacího základu za rok 1994 (§ 17 odst. 4), a
   to  podle  údajù Èeského statistického úøadu o prùmìrné mìsíèní mzdì za
   tyto jednotlivé kalendáøní roky,

   b)  které  nemoci  se  považují  za  nemoci z povolání, a seznam tìchto
   nemocí.

   (2) Vláda mùže zvýšit naøízením èástky stanovené v § 15; zvýšení tìchto
   èástek se provádí od 1. ledna.

   (3) Vláda zvýší naøízením èástky základní výmìry dùchodù uvedené v § 33
   odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1, pokud
   byly  zvýšeny  základní  výmìry  vyplácených  dùchodù, a to o èástky, o
   které  byly  zvýšeny  základní  výmìry vyplácených dùchodù. Vláda zvýší
   naøízením procentní výmìry dùchodù pøiznávaných v tom kalendáøním roce,
   v  nìmž  byly zvýšeny procentní výmìry vyplácených dùchodù v mimoøádném
   termínu,  a  to  tak,  jak  byly  zvýšeny  procentní výmìry vyplácených
   dùchodù,  které  byly  pøiznány  v tomto kalendáøním roce pøed zvýšením
   dùchodù v mimoøádném termínu.

   (4)  Vláda  mùže naøízením stanovit, že u pojištìncù, kteøí zaèali pøed
   1.  lednem  1993 vykonávat zamìstnání v hornictví, uvedené v § 76a vìtì
   první,  se  dùchodový vìk s pøihlédnutím k délce zamìstnání v hornictví
   stanoví v nižších vìkových hranicích, než jsou vìkové hranice stanovené
   podle  tohoto  zákona,  podmínky  pro stanovení tìchto nižších vìkových
   hranic,  pøièemž  tyto  nižší  vìkové  hranice  a  podmínky  pro jejich
   stanovení  nebudou  stanoveny  výhodnìji,  než tomu bylo podle právních
   pøedpisù  úèinných  k  31.  prosinci  1992,  a dále zpùsob, jak se toto
   zamìstnání  vykonávané  po 31. prosinci 1992 prokazuje; zamìstnavatelé,
   kteøí  po  31.  prosinci 1992 zamìstnávali tyto pojištìnce, jsou pøitom
   povinni  výkon  tohoto zamìstnání potvrzovat. Vláda dále mùže stanovit,
   jakým  zpùsobem  se  pøepoètou starobní dùchody pojištìncù uvedených ve
   vìtì  první,  kteøí  splnili  podmínky  pro  stanovení  tìchto  nižších
   vìkových hranic.

   § 108

   (1) Ministerstvo práce a sociálních vìcí stanoví vyhláškou,

   a)  okruh  dob,  které se též zapoèítávají do potøebné doby péèe o dítì
   pro splnìní podmínky výchovy dítìte pro nárok na starobní dùchod, a kdy
   se tato podmínka považuje rovnìž za splnìnou,

   b) zpùsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti, co se
   rozumí  zcela  mimoøádnými  podmínkami,  za  nichž je pojištìnec, jehož
   pracovní schopnost poklesla nejménì o 70 %, schopen výdìleèné èinnosti,
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   a  zpùsob zhodnocení a využití zachované pracovní schopnosti podle § 39
   odst. 4 písm. e),

   c) co se rozumí výdìleènou èinností v cizinì a zpùsob pøepoètu pøíjmù z
   výdìleèné èinnosti v cizinì na èeskou mìnu,

�   d)  postup  pøi  zjiš ování  roèního vymìøovacího základu pojištìnce ve
   vztahu k vylouèeným dobám.

   (2)   Ministerstvo   školství,   mládeže   a  tìlovýchovy  v  dohodì  s
   Ministerstvem  práce  a  sociálních vìcí mùže vyhláškou stanovit, které
   další  studium,  popøípadì  výuka,  se  pro úèely dùchodového pojištìní
   považuje  z  dùvodu svého rozsahu a úrovnì za studium na støedních nebo
   vysokých školách.

   § 109

   Zrušovací ustanovení

   Zrušují se:

   1.  §  1 odst. 3 a 4, § 2 odst. 2 až 4, § 6, § 7 písm. a), § 8 až 52, §
   54  až  69, § 73 odst. 4, v § 94 odst. 1 slova "dùchodového zabezpeèení
   a",  §  98,  100,  § 102 odst. 1 èást vìty první za støedníkem, v § 104
   odst.  2  slova "dùchodového zabezpeèení", § 110, § 122 odst. 1 až 5, §
   129  až 141, v § 145 odst. 6 slova "§ 122 odst. 1 až 3 a 5 a", § 146 až
   175, v § 177a odst. 1 slova "§ 6 odst. 2 a 3, § 8 odst. 1, § 9 odst. 2,
   §  12  odst.  2,  3 a 7, § 19 odst. 3, § 23 odst. 3, § 37 odst. 3, § 41
   odst. 2, § 44 odst. 2, § 48 odst. 2, § 54 odst. 9, § 59 odst. 3", slova
   "§  100 odst. 2" a slova "§ 120 odst. 7, § 131 odst. 3 a § 142 odst. 5"
   a  v  §  177a odst. 2 slova "kteøí obèané mají v dùchodovém zabezpeèení
   práva  a povinnosti jako pracovníci v pracovním pomìru, bližší podmínky
   jejich  úèasti  na  tomto  zabezpeèení, které další doby se považují za
   doby  zamìstnání  a  náhradní doby, co se považuje za dobu zamìstnání v
   cizinì,  které  osoby  se  považují  za blízké osoby, co se považuje za

�   dlouhodobì  nepøíznivý  zdravotní  stav,  za  zvláš   ulehèené pracovní
   podmínky  a  mimoøádné  podmínky  pro  nárok  na  invalidní  a èásteèný
   invalidní dùchod, podstatný pokles výdìlku a bližší úpravu jednotlivých
   podmínek invalidity a èásteèné invalidity, úpravu srovnatelného výdìlku
   o  pøepoèítací koeficient", slova "kdy je obèan èásteènì, pøevážnì nebo
   úplnì  bezmocný"  a  slova  "a  podmínky poskytování úrazových dùchodù,
   zaopatøovacích  požitkù  vojenských a váleèných poškozencù, pøídavkù za
   zranìní  a  pøíspìvkù pøiznaných podle § 6 zákona è. 16/1947 Sb., které
   byly  pøiznány  podle  pøedpisù platných pøed 1. lednem 1957" zákona è.
   100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení, ve znìní zákona è. 110/1990 Sb.,
   zákona  è.  180/1990  Sb., zákona è. 1/1991 Sb., zákona è. 46/1991 Sb.,
   zákona  è.  306/1991  Sb.,  zákona  Èeské národní rady è. 482/1991 Sb.,
   zákona  è.  578/1991  Sb.,  zákona  Èeské národní rady è. 582/1991 Sb.,
   zákona  è.  235/1992  Sb.,  zákona  Èeské národní rady è. 589/1992 Sb.,
   zákona Èeské národní rady è. 37/1993 Sb., zákona è. 84/1993 Sb., zákona
   è. 160/1993 Sb., zákona è. 266/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona
   è. 182/1994 Sb., zákona è. 241/1994 Sb. a zákona è. 118/1995 Sb.,

   2.  §  24  odst.  3 zákona è. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve
   znìní zákona è. 118/1995 Sb.,

   3.  zákon  è.  46/1991  Sb., o zvyšování dùchodù, ve znìní zákona Èeské
   národní rady è. 37/1993 Sb.,

   4. zákon è. 246/1991 Sb., o druhém zvýšení dùchodù v roce 1991,

   5. zákon è. 116/1992 Sb., o zvýšení dùchodù v roce 1992,

   6.  zákon  Èeské národní rady è. 547/1992 Sb., o zvýšení dùchodù v roce
   1993,

   7.  zákon  è.  255/1993  Sb.,  o druhém zvýšení dùchodù v roce 1993 a o
   zvýšení  dùchodù  pøiznávaných v roce 1994, ve znìní zákona è. 183/1994
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   Sb.,

   8.  èl.  V  zákona  è. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o
   nìkterých dalších zmìnách v sociálním zabezpeèení,

   9.  zákon è. 39/1994 Sb., o pøedèasném poskytování starobního dùchodu a
   o zmìnì zákonù na úseku zamìstnanosti,

   10. zákon è. 41/1994 Sb., o zvýšení dùchodù, které jsou jediným zdrojem
   pøíjmu, a sociálních dùchodù,

   11.  zákon  è.  183/1994  Sb.,  o zvýšení vyplácených dùchodù a dùchodù
   pøiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, ve znìní zákona è. 76/1995 Sb.,
   s výjimkou § 14,

   12.  zákon  è.  76/1995  Sb.,  o  zvýšení vyplácených dùchodù a dùchodù
   pøiznávaných v roce 1995,

   13.  naøízení vlády Èeské a Slovenské Federativní Republiky è. 231/1990
   Sb., o zvýšení vyplácených dùchodù a hranic nízkých dùchodù, které jsou
   jediným zdrojem pøíjmu,

   14.  naøízení vlády Èeské a Slovenské Federativní Republiky è. 257/1990
   Sb.,  o  pøechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpeèení pro
   osoby vykonávající umìleckou èinnost.

   § 110

   Úèinnost

   Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 1996.

   Uhde v. r.

   Havel v. r.

   Klaus v. r.

   Pøíloha

   Dùchodový vìk pojištìncù narozených v období let 1936 až 1968

+----------+---------- 
--------------------------------------------------------------------+
|  Rok     |                       Dùchodový vìk èiní u           |
| narození |           |
|          |           |
|          +---------- 
+-------------------------------------------------------------------+
|          |    mužù   |             žen s poètem vychovaných dìtí           |
|          |           
+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+
|          |           |    0     |    1    |     2    |     3    |    4     | 5
a více  |
+----------+---------- 
+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+
| 1936     |  60r+2m   |   57r    |   56r   |    55r   |    54r   |   54r    | 
53r       |
| 1937     |  60r+4m   |   57r    |   56r   |    55r   |    54r   |   54r    | 
53r       |
| 1938     |  60r+6m   |   57r    |   56r   |    55r   |    54r   |   54r    | 
53r       |
| 1939     |  60r+8m   |  57r+4m  |   56r   |  55r     |    54r   |   54r    | 
53r       |
| 1940     |  60r+10m  |  57r+8m  | 56r+4m  |    55r   |    54r   |   54r    | 
53r       |
| 1941     |   61r     |   58r    | 56r+8m  |  55r+4m  |    54r   |   54r    | 
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53r       |
| 1942     |  61r+2m   |  58r+4m  |   57r   |  55r+8m  |  54r+4m  |  54r+4m  | 
53r       |
| 1943     |  61r+4m   |  58r+8m  | 57r+4m  |    56r   |  54r+8m  |  54r+8m  
|53r+4m     |
| 1944     |  61r+6m   |   59r    | 57r+8m  |  56r+4m  |    55r   |   55r    
|53r+8m     |
| 1945     |  61r+8m   |  59r+4m  |   58r   |  56r+8m  |  55r+4m  |  55r+4m  | 
54r       |
| 1946     |  61r+10m  |  59r+8m  | 58r+4m  |    57r   |  55r+8m  |  54r+8m  
|54r+4m     |
| 1947     |   62r     |   60r    | 58r+8m  |  57r+4m  |    56r   |   56r    
|54r+8m     |
| 1948     |  62r+2m   |  60r+4m  |   59r   |  57r+8m  |  56r+4m  |  56r+4m  | 
55r       |
| 1949     |  62r+4m   |  60r+8m  | 59r+4m  |    58r   |  56r+8m  |  56r+8m  
|55r+4m     |
| 1950     |  62r+6m   |   61r    | 59r+8m  |  58r+4m  |    57r   |   57r    
|55r+8m     |
| 1951     |  62r+8m   |  61r+4m  |   60r   |  58r+8m  |  57r+4m  |  57r+4m  | 
56r       |
| 1952     | 62r+10m   |  61r+8m  | 60r+4m  |    59r   |  57r+8m  |  57r+8m  
|56r+4m     |
| 1953     |   63r     |   62r    | 60r+8m  |  59r+4m  |    58r   |   58r    
|56r+8m     |
| 1954     |  63r+2m   |  62r+4m  |   61r   |  59r+8m  |  58r+4m  |  58r+4m  | 
57r       |
| 1955     |  63r+4m   |  62r+8m  | 61r+4m  |    60r   |  58r+8m  |  58r+8m  
|57r+4m     |
| 1956     |  63r+6m   |   63r    | 61r+8m  |  60r+4m  |    59r   |   59r    
|57r+8m     |
| 1957     |  63r+8m   |  63r+4m  |   62r   |  60r+8m  |  59r+4m  |  59r+4m  | 
58r       |
| 1958     | 63r+10m   |  63r+8m  | 62r+4m  |    61r   |  59r+8m  |  59r+8m  
|58r+4m     |
| 1959     |   64r     |   64r    | 62r+8m  |  61r+4m  |    60r   |   60r    
|5Sr+8m     |
| 1960     |  64r+2m   |  64r+2m  |   63r   |  61r+8m  |  60r+4m  |  60r+4m  | 
59r       |
| 1961     |  64r+4m   |  64r+4m  | 63r+4m  |    62r   |  60r+8m  |  60r+8m  
|59r+4m     |
| 1962     |  64r+6m   |  64r+6m  | 63r+8m  |  62r+4m  |    61r   |   61r    
|59r+8m     |
| 1963     |  64r+8m   |  64r+8m  |   64r   |  62r+8m  |  61r+4m  |  61r+4m  | 
60r       |
| 1964     | 64r+10m   | 64r+10m  | 64r+4m  |    63r   |  61r+8m  |  61r+8m  
|60r+4m     |
| 1965     |   65r     |   65r    | 64r+8m  |  63r+4m  |    62r   |   62r    
|60r+8m     |
| 1966     |   65r     |   65r    |   65r   |  63r+8m  |  62r+4m  |   62r    | 
61r       |
| 1967     |   65r     |   65r    |   65r   |    64r   |  62r+8m  |   62r    
|61r+4m     |
| 1968     |   65r     |   65r    |   65r   |    64r   |    63r   |   62r    
|61r+8m     |
+----------+---------- 
+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+

Vysvìtlivky:
„r" znamená rok
„m" znamená kalendáøní mìsíc".

   Vybraná ustanovení novel

   Èl. II zákona è. 116/2001 Sb.

   Pøechodná ustanovení
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   1.  Výše  procentní  výmìry  starobního  dùchodu, na který vznikl nárok
   podle  §  29  zákona  è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní
   pozdìjších  pøedpisù,  (dále  jen  "zákon  o  dùchodovém pojištìní") se
   zvyšuje za dobu výdìleèné èinnosti vykonávané po vzniku nároku na tento
   dùchod  pøed 1. èervencem 2001 podle pøedpisù platných pøed tímto dnem;
   doba  výdìleèné èinnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní dùchod
   po  30. èervnu 2001, která nebyla zhodnocena podle pøedpisù platných po
   tomto dni (èl. I bod 4), se pøiète k dobì výdìleèné èinnosti vykonávané
   po  vzniku  nároku na tento dùchod pøed 1. èervencem 2001, pokud se tak
   získá 90 kalendáøních dnù takovéto výdìleèné èinnosti. To platí obdobnì
   pro  zvýšení procentní výmìry starobního dùchodu, na který vznikl nárok
   podle  §  30 nebo § 31 zákona o dùchodovém pojištìní, za dobu výdìleèné
   èinnosti  vykonávané  ode dne dosažení vìku potøebného pro vznik nároku
   na starobní dùchod.

   2.  O  nárocích  na  starobní dùchody, na které vznikl nárok podle § 30
   nebo  §  31  zákona  o  dùchodovém pojištìní pøed 1. èervencem 2001 a o
   nichž  nebylo do tohoto dne pravomocnì rozhodnuto, a o pøiznání, odnìtí
   nebo zmìnì výše tìchto dùchodù za dobu pøed 1. èervencem 2001, i když o
   nich  již  bylo  pravomocnì  rozhodnuto,  se  rozhodne  podle  pøedpisù
   platných pøed tímto dnem, pokud se nestanoví jinak v bodech 3 a 4.

   3.  Výše  procentní  výmìry  starobního  dùchodu, na který vznikl nárok
   podle § 30 zákona o dùchodovém pojištìní pøed 1. èervencem 2001 a který
   je  pøiznáván  ode  dne  spadajícího  do  období po 30. èervnu 2001, se
   stanoví podle pøedpisù platných po 30. èervnu 2001.

   4.  Výše procentní výmìry starobního dùchodu, který byl pøiznán podle §
   30  nebo  §  31  zákona  o  dùchodovém pojištìní ode dne spadajícího do
   období  pøed 1. èervencem 2001 a který se pøepoèítává za dobu výdìleèné
   èinnosti  vykonávané po 30. èervnu 2001 do dosažení vìku potøebného pro
   vznik  nároku  na  starobní  dùchod, se stanoví podle pøedpisù platných
   pøed 1. èervencem 2001.

   5.  Jestliže  poživatel starobního dùchodu pøiznaného podle § 30 nebo §
   31  zákona  o  dùchodovém pojištìní pøed 1. èervencem 2001 je výdìleènì
   èinný  dne  30.  èervna  2001 na základì pracovnìprávního vztahu, tento
   vztah trvá i po 30. èervnu 2001 a do dne pøedcházejícího splátce tohoto
   dùchodu splatné v øíjnu 2001 neupraví tento vztah v souladu s podmínkou
   uvedenou  v  § 37 odst. 5 zákona o dùchodovém pojištìní, nenáleží mu od
   této  splátky výplata tohoto dùchodu. Skuteènost, že nesplòuje uvedenou
   podmínku  pro  výplatu  starobního dùchodu, je poživatel tohoto dùchodu
   povinen  oznámit  plátci  dùchodu do 31. èervence 2001; tuto ohlašovací
   povinnost  má i zamìstnavatel poživatele starobního dùchodu. Ohlašovací
   povinnost  podle  vìty  druhé  nevzniká,  jestliže poživatel starobního
   dùchodu skonèí pracovnìprávní vztah v dobì pøedcházející splátce tohoto
   dùchodu uvedené ve vìtì první nebo si v této dobì upraví pracovnìprávní
   vztah v souladu s podmínkou uvedenou v § 37 odst. 5 zákona o dùchodovém
   pojištìní.

   6.  Doba  péèe  o jinou než blízkou osobu (èl. I bod 1) se považuje pro
   úèely dùchodového pojištìní za náhradní dobu pojištìní za období po 30.
   èervnu 2001.

   Èl. II zákona è. 188/2001 Sb.

   Pøechodné ustanovení

   Byla-li  výše  starobního  dùchodu podle § 76 zákona è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém  pojištìní,  ve  znìní  zákona  è.  134/1997  Sb., zákona è.
   289/1997  Sb.  a zákona è. 118/2000 Sb., pøiznaného v období od 1 ledna
   1997  do  30.  èervna  2001  stanovena podle § 71 odst. 1 a 4 zákona è.
   155/1995  Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní zákona è. 134/1997 Sb.,
   a  procentní  výmìra tohoto dùchodu byla omezena podle § 4 odst. 1 vìty
   druhé  zákona  è.  76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených dùchodù a dùchodù
   pøiznávaných v roce 1995, zvyšuje se procentní výmìra tohoto dùchodu od
   splátky  dùchodu  splatné  po  30. èervnu 2001 podle pøedpisù o zvýšení
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   dùchodù,  které  nabyly  úèinnosti  v  období  od  1. ledna 1996 do 31.
   prosince kalendáøního roku, který pøedchází kalendáønímu roku, do nìhož
   spadá  den,  od  nìhož byl tento starobní dùchod pøiznán. Zvýšení podle
   vìty  první  se stanoví tak, jako kdyby starobní dùchod uvedený ve vìtì
   první byl pøiznán ke dni 31. prosince 1995.

   Èl.IV zákona è. 263/2002 Sb.

   Pøechodné ustanovení

   Doba  dùchodového  pojištìní  pøede  dnem  úèinnosti  tohoto  zákona se
   posuzuje podle pøedpisù platných pøed tímto dnem.

   Èl.IV zákona è. 420/2002 Sb.

   Výši  pøepoèítacího  koeficientu  pro  úpravu  všeobecného vymìøovacího
   základu  za  rok  2001  pro  úèely  dùchodového pojištìní stanoví vláda
   naøízením  do  30.  listopadu  2002. Ustanovení § 17 odst. 4 vìty druhé
   zákona  è.  155/1995  Sb.,  o  dùchodovém  pojištìní,  se pro stanovení
   koeficientu uvedeného ve vìtì první nepoužije.

   Èl.II zákona è. 425/2003 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Úèast  na dùchodovém pojištìní osob samostatnì výdìleènì èinných za
   dobu pøed 1. lednem 2004 se posuzuje podle pøedpisù úèinných pøed tímto
   dnem. Za samostatnou výdìleènou èinnost se nepovažuje èinnost mandatáøe
   konaná  na základì mandátní smlouvy uzavøené podle obchodního zákoníku,
   pokud tato smlouva byla uzavøena pøed 1. lednem 2004.

   2.  O  nárocích na dùchody, které vznikly pøed 1. lednem 2004 a o nichž
   nebylo  do  tohoto dne pravomocnì rozhodnuto, a o pøiznání, odnìtí nebo
   zmìnì  výše  tìchto  dùchodù za dobu pøed 1. lednem 2004, i když o nich
   již  bylo  pravomocnì  rozhodnuto,  se rozhodne podle pøedpisù úèinných
   pøed tímto dnem.

   3.  Pro  úèely splnìní podmínky potøebné doby dùchodového pojištìní pro
   nárok  na  plný  invalidní  a  èásteèný  invalidní  dùchod  se  za dobu
   dùchodového  pojištìní  považuje  doba  studia  po dosažení vìku 18 let
   získaná v roce 1994 a 1995 podle pøedpisù úèinných pøed 1. lednem 1996.

   4.  Starobní  dùchod  pøiznaný  podle  § 30 odst. 1 zákona o dùchodovém
   pojištìní  ve  znìní úèinném ke dni 31. prosince 2003 se vyplácí po 31.
   prosinci  2003  do  dosažení  dùchodového  vìku za podmínek stanovených
   pøedpisy  úèinnými  ke  dni 31. prosince 2003; podle tìchto pøedpisù se
   posuzuje též pøepoèet a zvýšení procentní výmìry tohoto dùchodu za dobu
   výdìleèné  èinnosti,  kdy  výplata  tohoto dùchodu nenáležela, a soubìh
   nároku na tento dùchod a jeho výplatu s jinými dùchody.

   5.  U  poživatele  starobního  dùchodu  pøiznaného pøed 1. lednem 2004,
   který  vykonává  k  31.  prosinci  2003  výdìleènou  èinnost na základì
   pracovnìprávního   vztahu  sjednaného  na  dobu  urèitou,  se  podmínka
   sjednání  pracovnìprávního vztahu na dobu nejdéle jednoho roku považuje
   za  splnìnou, pokud mu tento pracovnìprávní vztah skonèí v prùbìhu roku
   2004.  Poživateli  starobního  dùchodu  pøiznaného pøed 1. lednem 2004,
   který  vykonává  k  31.  prosinci  2003  výdìleènou  èinnost na základì
   pracovnìprávního  vztahu  sjednaného  na  dobu  urèitou  tak,  že tento
   pracovnìprávní  vztah  má  skonèit po 31. prosinci 2004, náleží výplata
   starobního   dùchodu  po  31.  prosinci  2003  po  dobu  trvání  tohoto
   pracovnìprávního  vztahu,  nejdéle  však do dne pøedcházejícího splátce
   starobního  dùchodu  splatné  v  dubnu 2004; tento poživatel starobního
   dùchodu  a  jeho  zamìstnavatel  jsou povinni do 31. ledna 2004 oznámit
   plátci  starobního  dùchodu,  že  poživatel  starobního dùchodu ode dne
   pøedcházejícího   splátce  starobního  dùchodu  splatné  v  dubnu  2004
   nesplòuje  podmínku  sjednání  pracovnìprávního  vztahu na dobu nejdéle
   jednoho roku.
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   Èl. VI zákona è. 281/2004 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Osoba samostatnì výdìleènì èinná, která pøede dnem úèinnosti tohoto
   zákona  mìla  nárok  na rodièovský pøíspìvek nebo na výplatu èásteèného
   invalidního  dùchodu,  se  považuje  pro  úèely dùchodového pojištìní a
   pojistného  na dùchodové pojištìní v období pøede dnem úèinnosti tohoto
   zákona  za  osobu  samostatnì  výdìleènì  èinnou  vykonávající vedlejší
   samostatnou  výdìleènou  èinnost, nejdøíve však od 1. ledna 2004, pokud
   pobírání  tìchto  dávek  uvede  na  pøehledu  o  pøíjmech a výdajích ze
   samostatné výdìleèné èinnosti za rok 2004.

   2.  Záloha  na  dùchodové  pojištìní  a  pøíspìvek  na  státní politiku
   zamìstnanosti  (dále  jen  "záloha"),  která byla zaplacena v roce 2004
   pøede  dnem  úèinnosti tohoto zákona, popøípadì byla zaplacena ve vyšší
   èástce,  jen  proto,  že  osoba  samostatnì výdìleènì èinná, která mìla
   nárok  na  rodièovský  pøíspìvek nebo na výplatu èásteèného invalidního
   dùchodu,  byla  považována  pro úèely placení záloh za osobu samostatnì
   výdìleènì èinnou vykonávající hlavní samostatnou výdìleènou èinnost, se
   v  rozsahu  pøesahujícím èástku, kterou by byla povinna zaplatit, kdyby
   se  pøede  dnem  úèinnosti tohoto zákona považovala za osobu samostatnì
   výdìleènì  èinnou vykonávající vedlejší samostatnou výdìleènou èinnost,
   považuje  za  pøeplatek na pojistném na dùchodové pojištìní a pøíspìvku
   na státní politiku zamìstnanosti; tento pøeplatek se na základì písemné
   žádosti vrátí.

   3.  Pokud  osoba  samostatnì  výdìleènì  èinná,  která  mìla pøede dnem
   úèinnosti  tohoto  zákona nárok na rodièovský pøíspìvek nebo na výplatu
   èásteèného  invalidního  dùchodu,  nezaplatila zálohu, kterou byla pøed
   tímto  dnem  povinna  zaplatit  jako  osoba  samostatnì výdìleènì èinná
   vykonávající  hlavní  samostatnou  výdìleènou  èinnost,  popøípadì tuto
   zálohu  zaplatila  v  nižší  èástce,  než  mìla zaplatit, nepovažují se
   èástky,  které  nebyly  zaplaceny,  za  dluh;  penále, které vzniklo na
   základì tohoto dluhu, se promíjí.

   Èl. XIII zákona è. 359/2004 Sb.

   PØECHODNÁ USTANOVENÍ

   1.  Ustanovení  o nesluèitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu
   podle  §  53  odst. 2 písm. c) a d) zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do
   Evropského  parlamentu  a  o zmìnì nìkterých zákonù, se poprvé užijí na
   poslance  Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského
   parlamentu v roce 2004.

   2.  Ustanovení  èástí  druhé  až  jedenácté se poprvé užijí na poslance
   Evropského   parlamentu   zvolené   v  prvních  volbách  do  Evropského
   parlamentu v roce 2004.

   Èl.III zákona è. 24/2006 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Byla-li  výše  èásteèného  invalidního  dùchodu upravena podle § 46
   odst.  1  písm.  b)  zákona  è.  155/1995  Sb., ve znìní platném ke dni
   pøedcházejícímu  dni úèinnosti tohoto zákona, upraví se výše èásteèného
   invalidního  dùchodu  od  nejbližší  splátky  splatné  po dni úèinnosti
   tohoto  zákona  na  výši,  která  by náležela, pokud by k takové úpravì
   nedošlo.

   2.  Byla-li výplata èásteèného invalidního dùchodu zastavena podle § 46
   odst.  1  písm.  c)  zákona  è.  155/1995  Sb., ve znìní platném ke dni
   pøedcházejícímu   dni   úèinnosti  tohoto  zákona,  obnoví  se  výplata
   èásteèného  invalidního  dùchodu  od  nejbližší  splátky splatné po dni
   úèinnosti tohoto zákona ve výši uvedené v ustanovení § 46 odst. 1 písm.
   a)  zákona è. 155/1995 Sb., ve znìní platném ke dni pøedcházejícímu dni
   úèinnosti tohoto zákona.
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   Èl.X zákona è. 109/2006 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Nárok  na  vdovský a vdovecký dùchod za dobu pøed 1. lednem 2007 na
   základì  žádosti  uplatnìné  po  31.  prosinci  2006  se posuzuje podle
   dosavadních právních pøedpisù.

   2.  Poživatelùm  vdovských  a vdoveckých dùchodù, kteøí po 31. prosinci
   2006  nesplòují  podmínky nárokù na tyto dùchody, náleží výplata tìchto
   dùchodù naposledy pøi splátce dùchodu splatné v prosinci 2006.

   Èl.XXXIV zákona è. 189/2006 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Úèast  na  dùchodovém  pojištìní  osob samostatnì výdìleènì èinných
   uvedených  v  §  9  odst.  3  písm.  d)  a f) zákona è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém  pojištìní, ve znìní úèinném ode dne nabytí úèinnosti tohoto
   zákona,  které  pøed  1.  lednem  2008  nesplòovaly podmínky samostatné
   výdìleèné  èinnosti  stanovené  tímto  zákonem, vzniká nejdøíve dnem 1.
   ledna 2008. Tyto osoby, pokud samostatnou výdìleènou èinnost vykonávaly
   pøed 1. lednem 2008 a konají ji dále po 31. prosinci 2007, jsou povinny
   splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdìleèné èinnosti do
   8. února 2008.

   2. U osob samostatnì výdìleènì èinných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d)
   zákona  è.  155/1995  Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní úèinném ode
   dne  nabytí  úèinnosti  tohoto zákona, jimž vznikla úèast na dùchodovém
   pojištìní  podle  bodu 1, se za pøíjmy ze samostatné výdìleèné èinnosti
   nepovažují  odmìny  za  užití  téhož  díla,  jde-li o druhou nebo další
   licenèní  smlouvu  k  dílùm  vyhotoveným nebo provedeným pøed 1. lednem
   2008  nebo  byla-li  licenèní  smlouva uzavøena pøed 1. lednem 2008; to
   však  neplatí,  je-li  pøedmìtem  druhé  nebo  další  licenèní  smlouvy
   aktualizace díla.

   3.  Úèast  na  dùchodovém  pojištìní  a  doby  dùchodového  pojištìní a
   náhradní  doby  dùchodového  pojištìní  získané  pøed 1. lednem 2008 se
   hodnotí podle pøedpisù úèinných pøed tímto dnem.

   4.  Za dobu pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona se dùchod doplatí
   podle  §  55 odst. 2 zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, ve
   znìní  úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, nejvýše v rozsahu
   stanoveném  právními  pøedpisy  úèinnými  ke  dni,  který pøedchází dni
   nabytí úèinnosti tohoto zákona.

   Èl.LXVII zákona è. 264/2006 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Procentní výmìra starobních dùchodù pøiznaných v období od 1. ledna
   1996  do  30.  èervna  2006  osobám,  které dosáhly vìku 50 let pøed 1.
   èervencem  2006  a  splnily  ostatní  podmínky  uvedené v § 74a odst. 1
   zákona  è.  155/1995  Sb.,  o  dùchodovém  pojištìní, ve znìní èl. LXVI
   tohoto zákona, osobám uvedeným v § 76 odst. 1 zákona è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém  pojištìní,  ve  znìní  pozdìjších pøedpisù, a osobám, které
   vykonávaly  pøed  1.  lednem  1993  aspoò  po  dobu 15 let zamìstnání v
   hornictví se stálým pracovištìm pod zemí v hlubinných dolech (popøípadì
   10  let,  jde-li  o  takové  zamìstnání v uranových dolech), které bylo
   podle  pøedpisù  úèinných  pøed  tímto dnem zaøazeno mezi zamìstnání I.
   pracovní  kategorie  zakládající  nárok na starobní dùchod pøi dosažení
   vìku aspoò 55 let, se na žádost zvýší od splátky dùchodu splatné po 30.
   èervnu  2006 podle pøedpisù o zvýšení dùchodù, které nabyly úèinnosti v
   období  od  1.  ledna  1996  do  31.  prosince kalendáøního roku, který
   pøedchází  kalendáønímu roku, do nìhož spadá den, od nìhož byl starobní
   dùchod pøiznán. Zvýšení podle vìty první však spolu s procentní výmìrou
   dùchodu  nesmí  pøesáhnout  nejvyšší  výmìru,  která se stanoví tak, že
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   nejvyšší  èástka  výše  dùchodu  podle § 4 odst. 1 vìty druhé zákona è.
   76/1995  Sb.,  o  zvýšení  vyplácených dùchodù a dùchodù pøiznávaných v
   roce  1995,  se  zvýší  podle  pøedpisù o zvýšení dùchodù, které nabyly
   úèinnosti  v  období  od  1. ledna 1996 do dne, který pøedchází dni, od
   nìhož  byl pøiznán starobní dùchod. Zvýšení podle vìty první a druhé se
   stanoví  tak,  jako  kdyby  starobní  dùchod  uvedený ve vìtì první byl
   pøiznán  ke  dni 31. prosince 1995. Starobní dùchod se podle vìty první
   nezvýší,  pokud byl zvýšen podle § 76 odst. 3 zákona è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém  pojištìní,  ve znìní zákona è. 188/2001 Sb., nebo podle èl.
   II  zákona  è.  188/2001  Sb.,  kterým se mìní zákon è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém  pojištìní,  nebo  pokud  byl  zvýšen  na  základì  opatøení
   pøijatých ministrem práce a sociálních vìcí podle § 4 odst. 3 zákona è.
   582/1991  Sb.,  o  organizaci a provádìní sociálního zabezpeèení, podle
   zásad  obdobných  úpravì  obsažené  v  §  76a zákona è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém pojištìní, ve znìní èl. LXVI tohoto zákona.

   2.  Poživatelùm  dùchodù,  kteøí  dosáhli  vìku  100 let pøed úèinností
   tohoto  zákona, se zvyšuje procentní výmìra vypláceného dùchodu o 1 000
   Kè  mìsíènì  od splátky dùchodu splatné po dni úèinnosti tohoto zákona.
   Jsou-li  splnìny  podmínky  nároku  na výplatu více dùchodù, zvyšuje se
   podle  vìty  první procentní výmìra starobního, plného invalidního nebo
   èásteèného  invalidního  dùchodu. Na poživatele dùchodu uvedené ve vìtì
   první  se  nevztahuje  §  67a  zákona  è.  155/1995  Sb.,  o dùchodovém
   pojištìní, ve znìní èl. LXVI tohoto zákona.

   Èl.III zákona è. 152/2007 Sb.

   Pøechodná ustanovení k èl. I a II

   1.  Jestliže  muž  peèoval o dítì ve vìku do 4 let v období od 1. ledna
   1996  do  30.  èervna 2005 a nepodal pøed 1. èervencem 2007 pøihlášku k
   úèasti  na  dùchodovém pojištìní nebo návrh na zahájení øízení o dobì a
   rozsahu  péèe  o  toto  dítì, popøípadì podal tuto pøihlášku nebo tento
   návrh  opoždìnì,  mùže  podat  návrh  na  zahájení  tohoto øízení podle
   dosavadních  právních  pøedpisù do 30. èervna 2009. Bylo-li v období od
   1.  ledna  1996  do  30.  èervna  2007  rozhodnuto o žádosti o pøiznání
   dùchodu,  pøièemž  dùchod  byl pøiznán, avšak nebylo pøitom k dobì péèe
   uvedené ve vìtì první pøihlédnuto, považuje se návrh na zahájení øízení
   podle  vìty  první  též  za  žádost  o  úpravu výše pøiznaného dùchodu.
   Podmínka  podání  pøihlášky  k úèasti na dùchodovém pojištìní se po 30.
   èervnu  2007 nevyžaduje. Návrh na zahájení øízení podle vìty první mùže
   podat  i pozùstalá osoba, která uplatòuje nárok na vdovský nebo sirotèí
   dùchod z dùvodu úmrtí muže uvedeného ve vìtì první.

   2.  Jestliže  péèe  muže  o  dítì  ve  vìku  do 4 let nebo péèe osoby o
   dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené dítì vyžadující mimoøádnou péèi ve
   vìku do 18 let nebo o pøevážnì nebo úplnì bezmocnou osobu nebo èásteènì
   bezmocnou  osobu  starší 80 let anebo o osobu, která je závislá na péèi
   jiné  osoby  ve  stupni II (støednì tìžká závislost) nebo ve stupni III
   (tìžká  závislost)  anebo ve stupni IV (úplná závislost), skonèila pøed
   1.  èervencem 2007, avšak ke dni 30. èervna 2007 ještì neuplynula lhùta
   k  podání  pøihlášky  k  úèasti  na dùchodovém pojištìní podle právních
   pøedpisù  úèinných ke dni 30. èervna 2007 nebo lhùta k podání návrhu na
   zahájení  øízení  o  dobì  a rozsahu péèe o tyto dìti nebo o tyto osoby
   podle právních pøedpisù úèinných ke dni 30. èervna 2007, mùže oprávnìná
   osoba  podat  návrh  na  zahájení  øízení  o  dobì a rozsahu péèe podle
   dosavadních  právních  pøedpisù  do  30.  èervna  2009. Podmínka podání
   pøihlášky k úèasti na dùchodovém pojištìní osob uvedených ve vìtì první
   se po 30. èervnu 2007 nevyžaduje.

   3.  Jestliže  okresní  správa  sociálního  zabezpeèení zahájila pøed 1.
   èervencem  2007 øízení o dobì a rozsahu péèe o osoby uvedené v bodì 2 a
   toto  øízení  nebylo do 30. èervna 2007 pravomocnì skonèeno, dokonèí se
   toto øízení podle právních pøedpisù úèinných ke dni 30. èervna 2007.

   4. Jestliže péèe o osoby uvedené v bodì 2 a péèe ženy o dítì ve vìku do
   4  let  zaèala  pøed 1. èervencem 2007 a trvá ještì po 30. èervnu 2007,
   prokazuje  se  tato  doba  péèe podle právních pøedpisù úèinných po 30.
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   èervnu 2007.

   5. Výše starobních, plných invalidních a èásteèných invalidních dùchodù
   pøiznaných  pøed  1.  èervencem  2007  osobám,  jimž byly pøi stanovení
   osobního  vymìøovacího  základu  vylouèené  doby uvedené v § 16 odst. 4
   vìtì  druhé písm. e) zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, ve
   znìní úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, (dále jen "zákon o
   dùchodovém  pojištìní")  omezeny podle § 16 odst. 5 zákona o dùchodovém
   pojištìní, se na žádost upraví od splátky dùchodu splatné po 30. èervnu
   2007  tak,  že  do poètu vylouèených dob omezovaných podle § 16 odst. 5
   zákona  o  dùchodovém pojištìní se nezahrnou vylouèené doby uvedené v §
   16 odst. 4 vìtì druhé písm. e) zákona o dùchodovém pojištìní; pøitom za
   vylouèenou  dobu  uvedenou  v § 16 odst. 4 vìtì druhé písm. e) zákona o
   dùchodovém  pojištìní se považuje pro úèely této úpravy jen doba úèasti
   na  dùchodovém pojištìní osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. s) a § 102a
   zákona o dùchodovém pojištìní. Lhùta pro vydání rozhodnutí stanovená ve
   správním  øádu  se u žádostí uplatnìných do 31. øíjna 2007 prodlužuje o
   90 dnù.

   Èl. II zákona è. 178/2008 Sb.

   1.  V  roce  2008  se  dùchody  zvýší mimo pravidelný termín od splátky
   dùchodu splatné v srpnu 2008.

�   2.  Pro  zvýšení  dùchodù  podle  bodu 1 se období pro zjiš ování rùstu
   úhrnného  indexu spotøebitelských cen za domácnosti celkem stanoví tak,
   že  prvním  mìsícem  tohoto  období  je  srpen 2007 a posledním mìsícem
   tohoto  období  je  leden 2008. Zvýšení dùchodù podle bodu 1 se stanoví
   tak,  aby  u  prùmìrného  starobního dùchodu èinilo èástku odpovídající
   nejménì 100 % rùstu cen zjištìného v období podle vìty první.

   3.  Pro zvýšení dùchodù podle bodu 1 se nepoužijí ustanovení § 67 odst.
   3  vìty  druhé,  §  67  odst. 5 a § 67 odst. 10 èást vìty za støedníkem
   zákona  è.  155/1995  Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní úèinném ode
   dne nabytí úèinnosti tohoto zákona.

   Èl. VI zákona è. 305/2008 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  Postup  podle  èl.  V  bodu  17  se  vztahuje i na platby na úhradu
   dlužného  pojistného  po  31.  prosinci  2008, jde-li o úhradu dluhu na
   pojistném, který vznikl pøed 1. lednem 2009.

   2.  Zvýšení  vdoveckého dùchodu se podle èl. V bodu 24 provede nejdøíve
   od  splátky  dùchodu splatné po 1. èervenci 2006, byla-li žádost o toto
   zvýšení podána do 30. èervna 2011.

   3. U osob samostatnì výdìleènì èinných uvedených v § 9 odst. 3 písm. d)
   zákona  è.  155/1995  Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní úèinném ode
   dne  nabytí  úèinnosti  tohoto  zákona,  se  od  pøíjmu  ze  samostatné
   výdìleèné  èinnosti  odeèítají  odmìny  za  užití  téhož díla, jde-li o
   druhou  nebo další licenèní smlouvu k dílùm vyhotoveným nebo provedeným
   pøed  1.  lednem  2009  nebo  byla-li licenèní smlouva uzavøena pøed 1.
   lednem 2009; to však neplatí, je-li pøedmìtem druhé nebo další licenèní
   smlouvy aktualizace díla.

   Èl. II zákona è. 306/2008 Sb.

   Pøechodná ustanovení

   1.  O  nárocích na dùchody, které vznikly pøed 1. lednem 2010 a o nichž
   nebylo  do  tohoto dne pravomocnì rozhodnuto, a o pøiznání, odnìtí nebo
   zmìnì  výše  tìchto  dùchodù za dobu pøed tímto dnem, i když o nich již
   bylo   pravomocnì  rozhodnuto,  se  rozhodne  podle  právních  pøedpisù
   úèinných pøed tímto dnem.

   2.  Úèast  na  dùchodovém  pojištìní  a  doby  dùchodového  pojištìní a
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   náhradní  doby  dùchodového  pojištìní  získané  pøed 1. lednem 2010 se
   hodnotí podle právních pøedpisù úèinných pøed tímto dnem.

   3.  Náhradní  doby dùchodového pojištìní získané pøed 1. lednem 2010 se
   zapoèítávají  pro  vznik  nároku  na  dùchod  v  plné  výši,  jde-li  o
   pojištìnce, kterému vznikne nárok na dùchod pøed rokem 2019.

   4.  Nárok  na  starobní  dùchod  podle  §  30 zákona è. 155/1995 Sb., o
   dùchodovém  pojištìní,  ve znìní úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto
   zákona,  jeho  výše  a podmínky pro výplatu se ode dne úèinnosti tohoto
   zákona  posuzují  podle zákona o dùchodovém pojištìní, ve znìní úèinném
   do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona.

   5.  Dosáhl-li  poživatel plného invalidního nebo èásteèného invalidního
   dùchodu  vìku  65 let pøed 1. lednem 2010, zaniká nárok na tento dùchod
   dnem  1.  ledna  2010;  tímto  dnem  vzniká  tomuto poživateli nárok na
   starobní  dùchod,  a  to  ve  výši, v jaké mu náležel dosavadní dùchod.
   Plátce   dùchodu  je  povinen  nejpozdìji  do  31.  ledna  2010  zaslat
   poživateli  starobního dùchodu uvedenému ve vìtì první písemné oznámení
   o  zániku  nároku  na plný invalidní nebo èásteèný invalidní dùchod a o
   vzniku  nároku  na  starobní  dùchod  a  jeho výši. Pro úèely zvyšování
   tohoto  starobního  dùchodu  se  za  den  pøiznání  starobního  dùchodu
   považuje  den,  od  nìhož  byl  pøiznán  dosavadní  plný invalidní nebo
   èásteèný  invalidní  dùchod.  Nárok na starobní dùchod podle vìty první
   nevyluèuje nárok na starobní dùchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zákona
   o  dùchodovém  pojištìní,  ve  znìní  úèinném  ode dne nabytí úèinnosti
   tohoto zákona. 6. Je-li nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotèí dùchod,
   který  byl pøiznán pøed 1. lednem 2010, podmínìn nezaopatøeností dítìte
   a  dítì  je  ke  dni  31.  prosince 2009 poživatelem plného invalidního
   dùchodu,  nevztahuje  se  na toto dítì ustanovení § 20 odst. 6 zákona o
   dùchodovém  pojištìní, ve znìní úèinném ode dne nabytí úèinnosti tohoto
   zákona.

   7. Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký dùchod pøed 1. lednem 2010,
   zùstává  nárok  na  tento  dùchod  zachován po 31. prosinci 2009, pokud
   vdova  dosáhla  pøed  1. lednem 2010 vìku 55 let nebo dùchodového vìku,
   je-li  dùchodový vìk nižší, a vdovec dosáhl pøed 1. lednem 2010 vìku 58
   let nebo dùchodového vìku, je-li dùchodový vìk nižší. Došlo-li k zániku
   nároku  na vdovský nebo vdovecký dùchod pøed 1. lednem 2010 nebo po 31.
   prosinci  2009,  ale  jde o dùchody, které byly pøiznány pøed 1. lednem
   2010,  vznikne  nárok  na  vdovský nebo vdovecký dùchod po 31. prosinci
   2009  znovu  za podmínek stanovených zákonem o dùchodovém pojištìní, ve
   znìní úèinném do dne nabytí úèinnosti tohoto zákona.

   8. Plný invalidní dùchod, na který vznikl nárok pøed 1. lednem 2010, se
   ve  výši, v jaké náležel ke dni 31. prosince 2009, považuje od 1. ledna
   2010  za  invalidní  dùchod  pro  invaliditu  tøetího  stupnì. Èásteèný
   invalidní dùchod, na který vznikl nárok pøed 1. lednem 2010, s výjimkou
   èásteèného  invalidního  dùchodu uvedeného v bodì 9, se ve výši, v jaké
   náležel  ke  dni  31.  prosince  2009,  považuje  od  1.  ledna 2010 za
   invalidní dùchod pro invaliditu druhého stupnì, byl-li dùvodem èásteèné
   invalidity  pokles schopnosti soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 50
   %,  a  za  invalidní  dùchod  pro invaliditu prvního stupnì v ostatních
   pøípadech.  Za  den pøiznání invalidního dùchodu pro invaliditu tøetího
   stupnì  podle  vìty  první  se  považuje den, od nìhož byl pøiznán plný
   invalidní  dùchod;  za  den pøiznání invalidního dùchodu pro invaliditu
   druhého  stupnì  nebo pro invaliditu prvního stupnì podle vìty druhé se
   považuje  den,  od  nìhož byl pøiznán èásteèný invalidní dùchod. Plátce
   dùchodu  je  povinen  nejpozdìji  do  31.  ledna 2010 zaslat poživateli
   invalidního  dùchodu uvedenému ve vìtì první a druhé písemné oznámení o
   tom,  zda mu náleží invalidní dùchod pro invaliditu tøetího stupnì, pro
   invaliditu   druhého   stupnì   nebo  pro  invaliditu  prvního  stupnì.
   Ustanovení  vìty  první  a s výjimkou zmìny výše dùchodu též ustanovení
   vìty  druhé  platí,  pokud není na základì kontrolní lékaøské prohlídky
   konané  po  31.  prosinci 2009 stanoven jiný stupeò invalidity a vydáno
   rozhodnutí o invalidním dùchodu pro jiný stupeò invalidity.

   9.  Èásteèný  invalidní  dùchod,  na  který vznikl ke dni 1. ledna 1996
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   nárok  podle  § 89 odst. 1 zákona o dùchodovém pojištìní, se ve výši, v
   jaké  náležel  ke  dni  31. prosince 2009, považuje od 1. ledna 2010 za
   invalidní  dùchod pro invaliditu prvního stupnì. Dùchod uvedený ve vìtì
   první  nelze  odejmout; ustanovení o soubìhu nárokù na dùchody a jejich
   výplatu  nejsou  pøitom  dotèena.  Za  den pøiznání invalidního dùchodu
   podle  vìty  první  se  považuje  den,  od  nìhož byl pøiznán dùchod za
   výsluhu  let, který se podle § 89 odst. 1 zákona o dùchodovém pojištìní
   považoval  od  1.  ledna  1996 za èásteèný invalidní dùchod. Ustanovení
   bodu 8 vìty ètvrté platí zde obdobnì.

   10.  Plná  invalidita, která trvá ke dni 31. prosince 2009, se považuje
   od  1.  ledna  2010  za invaliditu tøetího stupnì. Èásteèná invalidita,
   která  trvá  ke  dni 31. prosince 2009, se považuje od 1. ledna 2010 za
   invaliditu  druhého  stupnì,  byl-li dùvodem èásteèné invalidity pokles
   schopnosti soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 50 %, a za invaliditu
   prvního stupnì v ostatních pøípadech.

   11.   Byl-li   èásteèný  invalidní  dùchod  pøiznán  s  pøihlédnutím  k
   mezinárodní smlouvì a èásteèná invalidita pøitom nebyla posouzena podle
   èeských právních pøedpisù, považuje se èásteèná invalidita za èásteènou
   invaliditu  z  dùvodu  poklesu  schopnosti soustavné výdìleèné èinnosti
   nejménì o 50 %.

   12. Posuzování invalidity u invalidních dùchodù uvedených v bodì 8 vìtì
   první  a  druhé  se od 1. ledna 2010 øídí právními pøedpisy úèinnými od
   tohoto dne.

   13.  Byl-li  plný  invalidní  dùchod  pøiznán pøed 1. lednem 2010 a pøi
   první  kontrolní  lékaøské  prohlídce  konané  po  roce 2009 je zjištìn
   takový stupeò invalidity, který má za následek snížení výše invalidního
   dùchodu,  sníží  se  výše  invalidního  dùchodu  až od tøinácté splátky
   tohoto  dùchodu  splatné  po dni konání této prohlídky. Byl-li èásteèný
   invalidní  dùchod  pøiznán pøed 1. lednem 2010 a pøi kontrolní lékaøské
   prohlídce  konané  po  roce  2009  je zjištìn takový stupeò invalidity,
   který  by  mìl  za  následek  snížení  výše invalidního dùchodu, náleží
   invalidní dùchod v dosavadní výši.

   14.  Za dobu pøed 1. lednem 2009 se dùchod nebo jeho zvýšení doplatí ve
   výši,  v  níž  dùchod  správnì  náležel,  nejvýše  v rozsahu stanoveném
   právními pøedpisy úèinnými ke dni 31. prosince 2008.

   15.  Byl-li  starobní  nebo  invalidní dùchod pøiznán pøed 1. èervencem
   2009  pojištìnci, který splòuje podmínky uvedené v § 19a odst. 1 zákona
   è.  155/1995  Sb.,  o  dùchodovém  pojištìní,  ve  znìní  úèinném od 1.
   èervence  2009, pøepoète se na žádost tento dùchod ke dni jeho pøiznání
   podle  §  19a  zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém pojištìní, ve znìní
   úèinném  od  1.  èervence 2009, a je-li dùchod po tomto pøepoètu vyšší,
   zvýší se od splátky dùchodu splatné v èervenci 2009.

   Èl. IX zákona è. 382/2008 Sb.

   Pøechodné ustanovení

   Úèast  osob  vedených v evidenci úøadu práce jako uchazeèi o zamìstnání
   na  dùchodovém  pojištìní  pøed  dosažením vìku 55 let se hodnotí podle
   právních pøedpisù úèinných ke dni, který pøedchází dni nabytí úèinnosti
   tohoto  zákona,  pokud  tìmto  osobám vznikl nárok na dùchod pøede dnem
   nabytí úèinnosti tohoto zákona.

   1)  Zákon  ÈNR  è.  582/1991  Sb.,  o organizaci a provádìní sociálního
   zabezpeèení, ve znìní zákona ÈNR è. 590/1992 Sb., zákona ÈNR è. 37/1993
   Sb., zákona è. 160/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona è. 241/1994
   Sb., zákona è. 118/1995 Sb. a zákona è. 160/1995 Sb.

   Zákon  ÈNR  è.  589/1992  Sb.,  o  pojistném  na sociální zabezpeèení a
   pøíspìvku  na  státní  politiku  zamìstnanosti,  ve znìní zákona ÈNR è.
   10/1993  Sb., zákona è. 160/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona è.
   42/1994  Sb.,  zákona è. 241/1994 Sb., zákona è. 59/1995 Sb., zákona è.
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   118/1995 Sb., zákona è. 149/1995 Sb. a zákona è. 160/1995 Sb.

   1)  Zákon  ÈNR  è.  582/1991  Sb.,  o organizaci a provádìní sociálního
   zabezpeèení, ve znìní zákona ÈNR è. 590/1992 Sb., zákona ÈNR è. 37/1993
   Sb., zákona è. 160/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona è. 241/1994
   Sb., zákona è. 118/1995 Sb. a zákona è. 160/1995 Sb.

   Zákon  ÈNR  è.  589/1992  Sb.,  o  pojistném  na sociální zabezpeèení a
   pøíspìvku  na  státní  politiku  zamìstnanosti,  ve znìní zákona ÈNR è.
   10/1993  Sb., zákona è. 160/1993 Sb., zákona è. 307/1993 Sb., zákona è.
   42/1994  Sb.,  zákona è. 241/1994 Sb., zákona è. 59/1995 Sb., zákona è.
   118/1995 Sb., zákona è. 149/1995 Sb. a zákona è. 160/1995 Sb.

   1a)  Napøíklad  Naøízení  Rady  (EHS)  è. 1408/71 o uplatòování systémù
   sociálního  zabezpeèení na zamìstnané osoby, osoby samostatnì výdìleènì
   èinné  a jejich rodinné pøíslušníky pohybující se v rámci Spoleèenství,
   Naøízení Rady (ES) è. 859/2003, kterým se rozšiøují ustanovení Naøízení
   (EHS)  è.  1408/71  a  Naøízení  (EHS)  è. 574/72 na státní pøíslušníky
   tøetích  zemí,  na  které  se  tato ustanovení ještì nevztahují pouze z
   dùvodu jejich státní pøíslušnosti.

   2) § 8 odst. 2 obèanského zákoníku.

   3)  Zákon  è.  94/1963 Sb., o rodinì, ve znìní zákona è. 132/1982 Sb. a
   zákona è. 234/1992 Sb.

   4)  Naøízení  vlády è. 262/1994 Sb., o odmìnách èlenùm zastupitelstev v
   obcích.

   5) Zákon è. 361/2003 Sb., o služebním pomìru pøíslušníkù bezpeènostních
   sborù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   5a)  Zákon  è. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znìní pozdìjších
   pøedpisù.

   5b)  Zákon  è. 218/2002 Sb., o službì státních zamìstnancù ve správních
   úøadech  a  o  odmìòování tìchto zamìstnancù a ostatních zamìstnancù ve
   správních úøadech (služební zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   5c) § 8 zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

   5d) § 115 obèanského zákoníku.

   5e) Zákon è. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištìní, ve znìní pozdìjších
   pøedpisù.

   5f)  Zákon  è.  258/2000  Sb.,  o  ochranì  veøejného  zdraví a o zmìnì
   nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   6)  § 33 zákona è. 76/1959 Sb., o nìkterých služebních pomìrech vojákù,
   ve znìní zákona è. 226/1992 Sb.

   § 116 až 119 zákona ÈNR è. 186/1992 Sb., o služebním pomìru pøíslušníkù
   Policie Èeské republiky, ve znìní zákona è. 26/1993 Sb.
   § 119 až 123 zákona è. 154/1994 Sb., o Bezpeènostní informaèní službì.

   6a)  Zákon  è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì a o zmìnì nìkterých
   zákonù (zákon o dobrovolnické službì).

   6b)  §  7  odst.  8  a § 36 odst. 2 písm. e) zákona è. 586/1992 Sb., ve
   znìní pozdìjších pøedpisù.

   7) Zákon è. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištìní.

   7a) § 10 odst. 9 zákona è. 187/2006 Sb.

   8)  § 13 zákona ÈNR è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní zákona
   è. 259/1994 Sb. a zákona è. 149/1995 Sb.
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   9)  §  2f  zákona  è.  252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších
   pøedpisù.

   10)  §  10  a  13  zákona  è.  455/1991  Sb., o živnostenském podnikání
   (živnostenský zákon).

   11) § 76 a násl. a § 93 a násl. obchodního zákoníku.

   12)  Zákon è. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vìdeckých a umìleckých
   (autorský  zákon),  ve  znìní zákona è. 89/1990 Sb., zákona è. 468/1991
   Sb. a zákona è. 318/1993 Sb.

   13) Napø. zákon ÈNR è. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ÈNR è. 358/1992
   Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), zákon ÈNR è. 524/1992
   Sb.,  o  auditorech  a  Komoøe  auditorù  Èeské republiky, zákon ÈNR è.
   523/1992  Sb.,  o daòovém poradenství a o Komoøe daòových poradcù Èeské
   republiky,  zákon  è.  36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících, zákon è.
   237/1991  Sb.,  o  patentových zástupcích, zákon ÈNR è. 360/1992 Sb., o
   výkonu   povolání   autorizovaných   architektù  a  o  výkonu  povolání
   autorizovaných inženýrù a technikù èinných ve výstavbì, ve znìní zákona
   è. 164/1993 Sb. a zákona è. 275/1994 Sb.

   13a) § 566 až 575 obchodního zákoníku.

   14) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ÈNR è. 586/1992 Sb.

   15)  §  9  odst.  1  písm. a) a b) zákona ÈNR è. 586/1992 Sb., ve znìní
   zákona è. 323/1993 Sb. a zákona è. 259/1994 Sb.

   15a)  §  2 odst. 1 písm. b) naøízení vlády è. 303/1995 Sb., o minimální
   mzdì, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   15b)  §  30 zákona è. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoøe, ve znìní
   pozdìjších pøedpisù.

   15e)  §  6  odst.  4  písm.  a) bod 13 zákona è. 582/1991 Sb., ve znìní
   zákona è. 152/2007 Sb.

   16a)  §  3  zákona  è.  219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím
   vystupování v právních vztazích.

   17) Zákon ÈNR è. 589/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   17) Zákon ÈNR è. 589/1992 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

   17b)  §  5b odst. 1 zákona è. 589/1992 Sb., ve znìní zákona è. 305/2008
   Sb.

   17c)  § 15a odst. 1 zákona è. 589/1992 Sb., ve znìní zákona è. 261/2007
   Sb.

   18) § 195 a § 206 odst. 2 zákoníku práce.

   19) Napø. § 92 odst. 2 zákona ÈNR è. 186/1992 Sb., § 106 odst. 2 zákona
   è. 154/1994 Sb.

   19b)  §  83  odst.  3  a  § 86 odst. 5 zákona è. 582/1991 Sb., ve znìní
   zákona è. 306/2008 Sb.

   19c) § 45b odst. 2 a § 69 odst. 1 a 2 zákona o rodinì.

   §  19  zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí, ve znìní
   pozdìjších pøedpisù.

   19d) § 45 zákona o rodinì.

   20)  §  36  až  43  zákona  è.  561/2004 Sb., o pøedškolním, základním,
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   støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon).

   20a) § 55 odst. 1 zákona è. 561/2004 Sb.

   20b) § 46 odst. 3 a § 48 zákona è. 561/2004 Sb.

   20c) § 55 odst. 2 zákona è. 561/2004 Sb.

   20d) § 55 odst. 3 zákona è. 561/2004 Sb.

   21)  Zákon  è.  29/1984 Sb., ve znìní zákona è. 188/1988 Sb., zákona è.
   171/1990 Sb., zákona è. 522/1990 Sb., zákona è. 134/1993 Sb., zákona è.
   190/1993  Sb.,  zákona  è.  331/1993  Sb., nálezu Ústavního soudu Èeské
   republiky  è.  49/1994 Sb., zákona è. 256/1994 Sb. a zákona è. 138/1995
   Sb.

   Zákon  è. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znìní zákona è. 216/1993
   Sb., zákona è. 46/1994 Sb. a zákona è. 192/1994 Sb.

   21a) Zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti.

   21b)  §  141  až  159 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním,
   støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon).

   21c) § 186 odst. 2 zákona è. 561/2004 Sb.

   21d)  § 45 až 47 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a
   doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách).

   24) § 276 a násl. obèanského soudního øádu.

   25) § 118 zákona è. 582/1991 Sb., ve znìní zákona è. 160/1995 Sb.

   25a) § 192 odst. 1 vìta první a § 194 zákoníku práce.

   25b) § 125 zákona è. 187/2006 Sb.

   25c) § 192 odst. 1 vìta druhá zákoníku práce.

   25d) § 192 odst. 5 zákoníku práce.

   26)  Zákon  è.  183/1994  Sb.,  o zvýšení vyplácených dùchodù a dùchodù
   pøiznávaných v roce 1994 a v roce 1995.

   Zákon   è.  76/1995  Sb.,  o  zvýšení  vyplácených  dùchodù  a  dùchodù
   pøiznávaných v roce 1995.

   27)  §  6  èl. II odst. 1 zákona ÈNR è. 10/1993 Sb., o státním rozpoètu
   Èeské  republiky na rok 1993, o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù Èeské
   národní rady a nìkterých dalších pøedpisù.

   28) Zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti.

   28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona è. 435/2004 Sb.

   29)  §  37  odst.  2 zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních škol,
   støedních  škol  a  vyšších  odborných  škol  (školský zákon), ve znìní
   zákona è. 171/1990 Sb. a zákona è. 138/1995 Sb.

   32)  § 13 zákona ÈNR è. 9/1991 Sb., o zamìstnanosti a pùsobnosti orgánù
   Èeské republiky na úseku zamìstnanosti, ve znìní zákona è. 272/1992 Sb.

   33) § 21 a 22 zákona è. 172/1990 Sb.

   34)  § 25 a 38 zákona è. 29/1984 Sb., ve znìní zákona è. 171/1990 Sb. a
   zákona è. 138/1995 Sb.

   34a) Zákon è. 266/2006 Sb.
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   34b) § 108 odst. 1 zákona è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti.

   35)  § 177 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních
   vìcí è. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeèení.

   35a)  Napøíklad  §  56 odst. 2 až 5, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona
   è.100/1988  Sb.,  ve  znìní úèinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná
   ustanovení pøedcházejících pøedpisù.

   35b) § 71 odst. 3 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád.

   36) § 8 odst. 2 zákona è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení.

Page 63


