
(platí od 1. 87. 2017 do 31. 127. 2017)

155/1995 Sb.
ZÁKON

ze dne 30. června 1995

o důchodovém pojištění
Ve znění nařízení vlády č. 19/1996 Sb., nařízení vlády č. 218/1996 Sb., nařízení vlády č. 129/1997 Sb.,

zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., v úplném znění zákona č. 233/1998 Sb.,

ve znění nařízení vlády č. 104/1998 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č.
353/2001 Sb.,

zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
424/2003 Sb.,

zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č.
436/2004 Sb.,

zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
24/2006 Sb.,

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. zákona č. 405/2006 Sb.,

zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č.
479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 135/2010 Sb.,

zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č.
401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb.,

zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného
opatření č. 344/2013 Sb. zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb.,

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č.
377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190195/2016 Sb.,

zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona
č. 203150/2017 Sb.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ

 
HLAVA PRVNÍ

OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
 
§ 5

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni

a)   zaměstnanci v pracovním poměru,

b)     příslušníci Policie České  republiky, Vězeňské služby České  republiky, Generální  inspekce bezpečnostních
sborů,  Bezpečnostní  informační  služby,  Úřadu  pro  zahraniční  styky  a  informace,  Celní  správy  České



republiky  a  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky  5),  vojáci  z  povolání  5a),  vojáci  v  záloze  ve
výkonu vojenské činné služby 46) a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě 5b),

c)   členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,

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

e)   osoby samostatně výdělečně činné,

f)        zaměstnanci  činní  na  základě  dohody  o  pracovní  činnosti  a  zaměstnanci  činní  na  základě  dohody  o
provedení práce,

g)   soudci,

h)      členové  zastupitelstev  územních  samosprávných  celků  a  zastupitelstev městských  částí  nebo městských
obvodů  územně  členěných  statutárních  měst  a  hlavního  města  Prahy,  kteří  jsou  pro  výkon  funkce
dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,

i)        prezident  republiky,  členové  vlády,  prezident,  viceprezident  a  členové Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Radypředseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady
Ústavu  pro  studium  totalitních  režimů,  členové  Rady  Českého  telekomunikačního  úřadu,  členové  Národní
rozpočtové  rady,  finanční  arbitr,  zástupce  finančního  arbitra,  Veřejný  ochránce  práv  a  zástupce  Veřejného
ochránce práv,

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

HLAVA SEDMÁ
ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ

 
§ 67

(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen (dále jen "růst cen") a na
růstu mezd. Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, který spadá do období před kalendářním
měsícem, do něhož spadá den, od něhož se důchody zvyšují.

(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu
(dále jen "pravidelný termín").

(3) Procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují mimo pravidelný termín (dále jen "mimořádný termín"),
pokud v období pro zjišťování růstu cen stanoveném podle odstavce 4 dosáhl růst cen aspoň 5 %. V mimořádném
termínu  se  vyplácené důchody  zvyšují  od  splátky důchodu  splatné  v  pátém kalendářním měsíci  následujícím po
kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.

(4) Období  pro  zjišťování  růstu  cen  se  stanoví  tak,  že  prvním měsícem  tohoto  období  je  kalendářní měsíc
následující  po  posledním  kalendářním měsíci  období  pro  zjišťování  růstu  cen  použitého  při  předchozím  zvýšení
procentní výměry důchodů, a posledním měsícem tohoto období je při zvýšení důchodů

a)   v pravidelném termínu červen kalendářního roku, který o jeden rok předchází kalendářnímu roku, do něhož
spadá pravidelný termín zvýšení důchodů,

b)   v mimořádném termínu kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.

(5) Jestliže podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu byla splněna v červenci nebo v srpnu, zvýší
se důchody pouze v pravidelném termínu s tím, že posledním měsícem období pro zjišťování růstu cen je srpen.

(6)  Růst  cen  se  stanoví  jako  procentní  přírůstek  indexu  spotřebitelských  cen  v  posledním  měsíci  období
stanoveného  pro  zjišťování  růstu  cen  oproti  tomuto  indexu  v  kalendářním měsíci,  který  bezprostředně  předchází
prvnímu  kalendářnímu  měsíci  tohoto  období  s  tím,  že  tento  růst  se  stanoví  se  zaokrouhlením  na  jedno  platné
desetinné  místo  a  podíl  pro  jeho  stanovení  činí  vždy  nejméně  1.  Výpočet  růstu  cen  se  provádí  z  originálních
bazických  úhrnných  indexů  spotřebitelských  cen  (životních  nákladů)  za  domácnosti  celkem  a  z  originálních
bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců zjištěných Českým statistickým
úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší.



(7)  Základní  výměry  vyplácených  důchodů  se  zvyšují  tak,  aby  výše  základní  výměry  důchodu  činila  9  %
průměrné mzdy s tím, že výše základní výměry se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

(8) Procentní výměry vyplácených důchodů se při zvýšení důchodů v pravidelném termínu zvýší o tolik procent
zaokrouhlených s přesností na  jedno platné desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn
částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného
starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen podle odstavce 6 a jedné polovinytřetinyrůstu reálné mzdy
zaokrouhlené s přesností na jedno platné desetinné místo. Procentní výměry vyplácených důchodů se však nezvýší,
pokud  se  v  důsledku  zvýšení  základní  výměry  důchodu  podle  odstavce  7  zvýší  výše  průměrného  starobního
důchodu alespoň o tolik procent, kolik činí procento zvýšení stanovené ve větě první.

 

(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


