
13/06 06 PÄ 20:17 FAS +420 2 57534403 PSP CR 

\ 

Ústavnímu sondu 
České republiky 

v Bmě 

ke sp. zn/ PÍ. ÚS 8/07 

USTAVNÍ SOUD CR 
Joštova 8. 660 83 Brno 

d n i 1 0 1 3 -06- 2008 

krát Přílohy; 
Čj.; viz Číselný kód Vyřizuje: / 

T 
- ^ 

K1S9460S 

Předcház 

Věc: Návrh Krajského soudu v Ostravě na zrušení § 15 zákona c. 155/1995 Sb,. 
o důchodovém pojištění 

Vyjádření Poslanecké snčmovny 
Parlamentu České republiky 

V Praze dne y^ . června 2008 

Na základě žádosti Ústavního soudu sp. zn. PÍ, ÚS S/07 ze dne 12. května 2008, kterou 



zaslala soudce zpravodaj JUDr. Dagmar Lastovecfcá dopisem doručeným Poslanecké 

sněmovně Parlamenm České republiky dne 14. května 2008, podávám k návrhu Krajského 

soudu v Ostravě na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb,, o důchodovém pojištění, 

v požadované lhůtě podle § 69 a v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu, a § 29 odst. ) písm. a) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

za Poslaneckou sněmovnu toto 

v y j á d ř e n í ; 

T- Krajský soud v Ostravč při své rozhodovací činnosti dospěl k názoru, že ustanovení 

§ 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je neústavní, protože tímto 

ustanovením jsou poškozováni pojištěnci s vyššími příjmy, tedy takové osoby, jejichž 

příjem přesahuje základní stanovenou částku osobního vyměřovacího základu. Podle 

názoru navrhüvatele je uvedené ustanovení rozporné s či. 1 odst. I Ústavy, jakož i 

s článkem 1 Listiny základních práv a svobod, neboť zjevně nepřiměřeným způsobem 

diskriminuje značnou část pojiSlénýeh. 

II. Návrh zákona o důchodovém pojištění zaslala vláda do Poslanecké sněmovny dne 

2. března 1995 jako sněmovní lísk C. 1574. Návrh zákona byl přikázán k projednání 

Brannému a bezpečnostnímu výboru. Hospodářskému výboru, Rozpočtovému výboru. 

Ústavně právnímu výboru. Výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti, Výboru 

pro sociální politiku a zdravotnictví, Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a 

životní prostředí. Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu, 

Zahianičnúnu výboru a Zemědělskému výboru. 

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, Hospodářský výbor, Výbor pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil Poslanecké sněmovně, aby 

s návrhem zákona o důchodovém pojištění vyslovila souhlas; k ustanoveni § 15 

návrhu zákona připomínku neměl. 
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Ustavně právní výbor konečné usnesení k vládnímu návrhu zákona neprijaj; mezi 

připomínkami, se kterými souhlasil, nebyla připomínka k ustanovení § 15 návrhu 

zákona. 

Branný a bezpečnostní výbor nepřijal žádné usnesení, neboť odchodem části poslanou 

přestal být usnášcníschopný. 

Zemědělský výbor vzai návrh zákona o důchodovém pojištění na vědomí. 

Výbor pro veřejnou správus regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor petiční, pro 

lidská práva a národnosti, Rozpočtový výbor a Zahraniční výbor projednávání 

vládního návrhu zákona přerušil. 

K tomuto tisku byla vydána dne 15. června 1995 „Zpráva o projednávání víádnihú 

návrhu zákona o důchodovém pojištění (tisk 1574) ve výborech Poslanecké sněmovny 

Parlamentu" pod č. 1801. 

V rozpravě na 32. schůzí dne 29, června 1995 ke sněmovnímu tisku 1574 ve zněm 

SPZ 1SÖ1 k ustanovení § 15 vládního návrhu zákona o důchodovém pojištění 

přednesli pozměňovací návrhy Tito poslanci; 

Poslanec Dalibor Štambera ve znění „V § 15 se částka 4 500 Kč nahrazuje částkou 

5 000 Kč a částka 9 000 Kč se nahrazuje částkou 10 000 Kč.". 

Poslanec Jaroslav Strait ve znění: „§ 15 zní: 

Výpočtovým základem je osobni vyměřovací základ (§ 16), pokud nepřevyšuje 

částku 6000 KČ. PřevyŠuje-li osobní vyměřovací základ částku 6000 Kč, stanoví se 

výpočtový základ tak} že částka 6000 Kč se počítá v plné výši; z částky osobního 

vyiněřovacího základu nad 6000 Kč do 14 400 Kč se počítá 30 %, z částky osobního 

vyměřovacího základu nad 14 400 do 24 000 Kč se počítá 10 % a k částce nad 24 000 

Kč se nepřihlíží".". 

V hlasování č. 429 pro návrh poslance Dalibora Stambery hlasovali pro 103 poslanci, 

10 poslanců bylo proti, 5 poslanců se zdrželo; návrh byl přijat. O návrhu poslance 

Jaroslava Štraita se nehlasovalo. 
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V hlasování č, 479 o celém vládním návrhu zákona o důchodovém pojištění podle 

sněmovního tisku 1574 ve zněni doporučení Výboru pro sociální politiku a 

zdravotnictví uvedeném ve sněmovním tisku 1801, včetně schválených 

pozměňovacích navrhli, hlasovalo pro 100 poslanců, 76 poslanců bylo proti, 

I poslanec se zdržely 1 poslanec nehlasoval. 

IIL Zákon č. 155/1995 Sh.s o důchodovém pojištění, byl přijat po řádně provedeném 

zákonodárném procesu, byl podepsán příslušnými ústavními činiteli a vyhlášen ve 

Sbírce zákonů. 

Ing. Miloslav Vlček 
předseda Poslanecké sněmovny 


