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Plenární zasedání sekce MHD 23.11. – 24.11. 2011

Výběr ze Sbírky zákonů 2011

1. Vyhláška  č.  72/2011  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  č.  277/2004  Sb.,  o  stanovení  zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s 
podmínkou a náležitosti  lékařského potvrzení  osvědčujícího zdravotní  důvody, pro něž se za 
jízdy  nelze  na  sedadle  motorového  vozidla  připoutat  bezpečnostním  pásem  (vyhláška  o 
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb. (částka 
28, účinnost 15.4.2011)

Touto vyhláškou se mění vzor, resp. vymezení náležitostí:

- lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.

Lékařská kontrola zdravotního stavu osoby, u níž je tato kontrola z důvodu nemoci, vady nebo jejího stavu 
podmínkou  zdravotní  způsobilosti  k  řízení  motorových  vozidel,  musí  být  provedena  v  rámci  lékařské 
prohlídky v termínu lékařské prohlídky stanovené zákonem o silničním provozu nebo v termínu stanoveném 
v posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, nejméně však jednou za pět let.

Posudek  o  zdravotní  způsobilosti  k  řízení  motorových  vozidel  lze  nahradit  posudkem  o  zdravotní 
způsobilosti  k  výkonu práce,  jejíž  součástí  je i  řízení  motorového vozidla,  pokud je řízení  motorového 
vozidla  druhem práce sjednaným v pracovní  smlouvě a v posudku budou doplněny všechny stanovené 
náležitosti.

2. Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (částka 29, 
účinnost 1.4.2011)

Zákonem byl zřízen Úřad práce České republiky s celostátní působností, který je jedinou účetní jednotkou; 
dále byly zřízeny krajské pobočky. 

Hlavními úkoly Úřadu práce je plnění úkolů v oblasti

- zaměstnanosti,
- ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a
- státní sociální podpory.

3. Nález Ústavního soudu sp. zn. PI ÚS 55/2010, č. 80/2011 Sb. (částka 30)

Ústavní  soud  zrušil  zákon č.  347/2010  Sb.,  kterým se  mění  některé  zákony  v souvislosti  s  úspornými 
opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, uplynutím dne 31. prosince 2011.
 
Ústavní soud v rozhodoval o návrhu skupiny opozičních poslanců, kteří se domáhali zrušení napadeného 
zákona  bezprostředně  po  jeho  přijetí  z důvodu,  že  takovým  rozhodnutím  došlo  ke  zkrácení  ústavně 
garantovaných práv v rámci legislativního procesu.
 
Vzhledem k tomu, že Ústavní soud shledal rozpor napadeného zákona s čl. 1 odst. 1, čl. 6 Ústavy České 
republiky a čl. 22 Listiny, rozhodl podle § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu o jeho zrušení uplynutím 
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dne 31. prosince 2011. Ústavní soud nerozhodoval o schválené předloze zákona, ale pouze o proceduře jeho 
přijetí.
 
Ústavní  soud vzal  při  stanovení  data  zrušení  napadeného zákona v úvahu negativní  důsledky,  které  by 
mohly nastat v případě zrušení zákona ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Je ovšem třeba dodat, že 
pokud nebude do okamžiku nabytí účinnosti derogačního výroku tohoto nálezu přijata nová úprava, obživne 
dnem  1.  ledna  2012  úprava  obsažená  v právním  řádu  přede  dnem  účinnosti  zákona  č.  347/2010  Sb., 
zrušeného tímto nálezem.

4. Nařízení  vlády č.  114/2011 Sb.,  kterým se mění nařízení  vlády č.  290/1995 Sb.,  kterým se 
stanoví seznam nemocí z povolání (částka 42, účinnost 1.7.2011)

Vláda schválila podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
nový seznam nemocí z povolání, který nahrazuje od 1. 7. 2011 dosavadní seznam nemocí z povolání platný 
od začátku roku 1996. Důvodem je přizpůsobení toho nařízení vlády aktuálním lékařským posudkům a 
vývoji technologií.

5. Nález Ústavního soudu sp. zn. PI ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb. (částka 45)

Ústavní  soud  rozhodl,  že  zákon,  kterým se  změnila  právní  úprava  stavebního  spoření,  není  v souladu 
s ústavou. Napadený zákon č. 348/2010 Sb. byl přijat ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, aniž 
by pro takovýto postup byl dán důvod. Tím došlo k porušení některých ústavních principů, jež se vážou 
k průběhu zákonodárné procedury.  Z tohoto důvodu Ústavní  soud tento zákon zrušil  uplynutím dne 31. 
prosince 2011.
 
S ohledem na námitky skupiny poslanců však přistoupil i k posouzení obsahu napadeného zákona. Snížení 
příspěvku  do  budoucna  (počínaje  rokem  2011)  pro  všechny  účastníky  stavebního  spoření  neshledal 
v rozporu s ústavním pořádkem, protože se nejedná o případ nepřípustné nepravé retroaktivity.  Rozpor s 
ústavní  zásadou  právní  jistoty  a  legitimního  očekávání  ale  naopak  shledal  ve  vztahu  k mimořádnému 
zdanění  příspěvku  na  stavební  spoření  za  rok  2010.  Ustanovení  napadeného  zákona,  která  ukládají 
mimořádnou daň na příspěvek na stavební spoření za rok 2010, proto zrušil již ke dni vyhlášení nálezu ve 
Sbírce zákonů.

6. Sdělení MPSV č. 128/2011 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční 
mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % 
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (částka 49)

MPSV vyhlašuje, že od 1. července 2011 je podle

a)  §  8 odst.  2  zákona č.  110/2006 Sb.,  o  životním a existenčním minimu,  částkou odpovídající  50 % 
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 11 900 Kč,

b) § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona 
č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., částkou odpovídající
1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 11 900 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2010 částka 5 900 Kč.

7. Sdělení MPSV č. 129/2011 Sb.,  o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků 
vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při 
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (částka 49)
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MPSV  podle  §  5  odst.  2  zákona  č.  118/2000  Sb.,  o  ochraně  zaměstnanců  při  platební  neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou 
pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 
2011 do 30. dubna 2012 částka 23 951 Kč.

8. Zákon  č.  133/2011  Sb.  kterým  se  mění  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) (částka 51, účinnost 
1.8.2011)

Přehled hlavních změn: 

A. Kontroly 
technického stavu 
vozidel v provozu 

Jednou  z novinek  (§  6a)  je  stanovení  podmínek  pro  provádění  kontroly 
technického stavu vozidla v provozu. Řidič bude mj. povinen na výzvu policisty 
zajet  k  zařízení  pro  provedení  kontroly  technického  stavu,  pokud  zajížďka, 
včetně cesty zpět, není delší než 8 km. Zjistí-li se při kontrole technického stavu 
vážná nebo nebezpečná závada, bude řidič povinen uhradit náklady na provedení 
kontroly technického stavu. 

B. Zimní výbava Novela zavádí v novém § 40a povinné používání zimních pneumatik (M+S) na 
všech druzích pozemních komunikací pro vozidla kategorií M a N, a to v období 
od  1.  listopadu  do  31.  března  za  podmínky,  že
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, 
nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat,  že se na pozemní 
komunikaci  během  jízdy  může  vyskytovat  souvislá  vrstva  sněhu,  led  nebo 
námraza.
U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg 
budou  tyto  pneumatiky  povinné  na  všech  kolech  a  hloubka  dezénu  jejich 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit nejméně 4 mm.
 
U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg 
budou  tyto  pneumatiky  povinné  na  všech  kolech  hnacích  náprav  s  trvalým 
přenosem hnací síly a hloubka dezénu jejich hlavních dezénových drážek nebo 
zářezů musí činit nejméně 6 mm

Povinnost se nevztahuje na případy nouzového dojetí s rezervní pneumatikou.
C. Opatření proti 
tajným závodům na 
silnicích 

V novém § 47a se výslovně stanoví, že řidič nesmí na dálnici,  silnici a místní 
komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže 
by  jimi  mohla  být  ohrožena  bezpečnost  silničního  provozu,  nejde-li  o  akce 
pořádané  v  souladu  s  rozhodnutím  příslušného  správního  úřadu  o  zvláštním 
užívání pozemní komunikace.
Pojme-li policista důvodné podezření, že řidič uvedený zákaz nerespektuje, bude 
podle § 118a oprávněn mu zabránit v další jízdě a zajistit jeho vozidlo, a to až na 
dobu 48 hodin. 

D. Parkovací průkaz 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

Pro osoby se zdravotním postižením se v § 67 zavádí nový druh parkovacího 
průkazu, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude 
vystaven přímo na jméno konkrétního oprávněného držitele  a bude odpovídat 
vzoru podle Evropské unie, čímž bude použitelný i v ostatních členských státech 
EU. (Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001  
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava  
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

E. Měření rychlosti Novela zrušuje v § 79a povinnost, aby místo měření rychlosti obecní policií bylo 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-290.htm
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obecní policií povinně  označování  dopravními  značkami.  Značkou  nebudou  muset  být 
označeny ani stacionární radary. 

F. Dopravně 
psychologická 
vyšetření řidičů 

Tato vyšetření,  která se doposud vztahovala pouze na řidiče nákladních aut a 
autobusů,  budou nově podstupovat  také  všichni,  kteří  budou žádat  o  vrácení 
řidičského oprávnění,  které  pozbyli  v  důsledku dosažení  12 bodů v bodovém 
hodnocení. 

Vyšetření už budou zahrnovat pouze vyšetření dopravním psychologem. Povinné 
vyšetření neurologem, včetně vyšetření pomocí EEG, se naopak zcela zrušuje. 

Výrazně se rovněž zužuje okruh osob, které budou oprávněny provádět dopravně 
psychologická vyšetření. Tyto osoby budou muset nově mít akreditaci udělenou 
Ministerstvem  dopravy,  která  je  podmíněna  mj.  postgraduálním  vzděláním 
v oboru dopravní psychologie. 

G. Změny v bodovém 
systému 

Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se již díky novele 
zákona  nebudou  sčítat,  nýbrž  se  vždy  zaznamenají  body  pouze  za  jednání 
nejpřísněji postižitelné.

Zcela nový je pak přehled bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený 
v příloze k zákonu o silničním provozu. Počet bodově hodnocených jednání se 
výrazně  zužuje  a  rovněž  se  v některých  případech  mění  bodové  sazby  za 
konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří:

- bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h; bude ukládána pouze  
pokuta bez bodů
- bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h; bude ukládána  
pouze pokuta bez bodů
- bodová tolerance  v případě překročení  maximální  doby řízení  vozidla  nebo  
nedodržení  minimální  doby  odpočinku  o  méně  20  %,  respektive  v případě  
nedodržení  bezpečnostní  přestávky  o  méně  než  33  %;  bude  ukládána  pouze  
sankce  podle  zákona  o  přestupcích  bez  bodů
- zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody – nově se  
zaznamená 7 bodů
-  zrušení  bodového  postihu  za  nerespektování  zákazové  či  příkazové  značky
- zrušení všech jednobodových postihů

H. Povinné výměny 
řidičských průkazů 

V případě některých řidičských průkazů se v § 134 mění  (zkracují)  lhůty pro 
jejich povinné výměny. Nově platí, že
a) řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2012,
b)  řidičské  průkazy vydané  od 1.  ledna  2003 do 30.  dubna 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
 
Současně se stanoví, že doba platnosti se v případě, že žádost bude podána včas, 
prodlužuje  o  dobu  potřebnou  k výrobě  a  vydání  nového  řidičského  průkazu 
(max. o 20 dnů). Včas podané žádosti budou vyřizovány bez správního poplatku, 
pozdě podané žádosti již budou správnímu poplatku podléhat. 

I. Nová úprava 
dopravních přestupků 

Dosavadní  úprava  přestupků  proti  bezpečnosti  a  plynulosti  provozu  na 
pozemních komunikacích,  obsažená v § 22 zákona o přestupcích,  se zrušuje. 
Přestupky budou nově upraveny v § 125c zákona o silničním provozu. Vymezení 
skutkových podstat a sankce za jejich naplnění však až na několik málo výjimek 
odpovídají dosavadní právní úpravě. 



© DOSIA - 5 -

9. Vyhláška č. 182/2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (částka 67, účinnost 19.7.2011)

Vyhláška odstraňuje rozpor obsažený v původním znění vyhlášky a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, kdy stanoví povinnost použití oděvního doplňku s označením z  retroreflexního 
materiálu v případě pobytu mimo vozidlo na pozemní komunikaci  mimo obec v souvislosti  s nouzovým 
stáním, avšak vyjma motocyklů, mopedů a nemotorových vozidel.

Dalším důvodem novely této vyhlášky je obsah lékárniček povinně umístěných ve vozidlech. Z     povinného   
obsahu  lékárniček  je  vypuštěna  resuscitační  maska  a  leták  o  postupu  při  poskytování  první  pomoci. 
Důvodem je, že většina neproškolených laiků nedokáže resuscitační masku použít ani rozpoznat případné 
komplikace. Důvodem pro vypuštění letáku je fakt, že jeho znění dle vyhlášky nemůže pružně reagovat na 
změny ve standardech poskytování první pomoci

10. Zákon č. 185/2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (částka 68, účinnost 8.7.2011) „tzv. euronovela zákoníku práce“

Dne 8.  července  2011 nabyl  účinnosti  zákon,  kterým byl  v souladu s požadavky směrnice  Evropského 
parlamentu a Rady 2009/38/ES novelizován zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb.). Novela přináší změny v 
oblasti informování zaměstnanců a projednání s nimi, a to včetně informování a projednání nadnárodního. 
Nadnárodní informace jsou nově vymezeny (§ 288 ZP) a je posíleno postavení rady zaměstnanců, které je 
mj. ve stanovených případech přiznána způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení.

Až  do  13.  4.  2008  zákon  zásadně  nepřipouštěl  současné  působení  volených  zástupců  zaměstnanců  a 
odborových organizací.  To bylo změněno nálezem Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 (sp. zn. Pl. ÚS 
82/06). Za tím účelem Ústavní soud vypustil části textu ustanovení § 281 odst. 1 a § 282 odst. 1 a 2 ZP. Tato 
ustanovení jsou upravena právě novelou ZP provedenou zákonem č. 185/2011 Sb. 

Do ZP se vtěluje nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., který určil, že u zaměstnavatele mohou působit 
vedle sebe jak odborová organizace, tak i jiní zástupci zaměstnanců. Nově se výslovně upravuje povinnost 
zaměstnavatele poskytovat členům evropské rady zaměstnanců nezbytné školení bez ztráty na mzdě

11. Zákon 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (částka 78, 
účinnost 30.9.2011 s výjimkami) = tzv. MALÁ DŮCHODOVÁ REFORMA

Hlavním důvodem pro reformu důchodového pojištění byl nález Ústavního soudu ČR, kterým byl shledán § 
15 zákona o důchodovém pojištění  protiústavní.1 Ústavní  soud shledal,  že relace mezi  výší odvedeného 
pojistného a výší přiznaného důchodu musí odrážet jitou míru přiměřenosti, a proto je třeba uplatnit princip 
zásluhovosti v důchodovém pojištění.

Pro účel zákona vznikla nová definice pojmu „průměrná mzda“ 

„= částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva  
roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro  
úpravu  tohoto  všeobecného  vyměřovacího  základu;  vypočtená  částka  se  zaokrouhluje  na  celé  koruny  

1 (§  15  zák.  zakotvuje  způsob stanovení  výpočtového  základu,  z něhož se  vypočítává  procentní  výměra  
důchodu, tedy i výše tzv. redukčních hranic)
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nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než průměrná  
mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.“
 
Nový systém tvorby redukčních hranic a jejich aplikace v     období od 30.9.2011 do 31.12.2015  

Redukční hranice již nejsou stanoveny konkrétní částkou, ale procenty průměrné mzdy. Nově jsou místo 
dvou redukčních hranic dočasně stanoveny tři. V pásmech mezi jednotlivými redukčními hranicemi se z 
osobního  vyměřovacího  základu  počítá  vždy  jen  určitá  část.  Zůstane  zachováno,  že  částky  pod  první 
redukční hranicí se budou započítávat celé, tedy 100 %. Procentuální podíl částek nad první případně nad 
druhou a třetí redukční hranicí se pak bude postupně měnit tak, že v roce 2015 třetí redukční hranice vymizí.

Tabulka pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu podle nového § 15 zákona č. 
155/1995 Sb.:

Redukční hranice
(% z průměrné mzdy)

od 30. 9. 2011
do 31. 12. 2011

2012 2013 2014 od 2015

do 44 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

nad 44 % do 116% 29 % 28 % 27 % 26 % 26 %

nad 116 % do 400 % 13 % 16 % 19 % 22 %

nad 400 % 10 % 8 % 6 % 3 % 0 %

Porovnání redukčních hranic do 29. září 2011 a od 30. září 2011 podle "starého" a "nového" znění zákona o 
důchodovém pojištění:

Od 1. 1. 2011 do 29. 9. 2011 Od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2011

redukční hranice započítává se
(% os. vyměřovacího základu)

redukční hranice započítává se
(% os. vyměřovacího základu)

do 11000 Kč 100 % do 10886 Kč 100 %

nad 11000 Kč do 28200 Kč 30 % nad 10886 Kč do 28699 Kč 29 %

nad 28200 Kč 10 % nad 28699 Kč do 98960 Kč 13 %

nad 98960 Kč 10 %

Rozhodné období pro výpočet důchodu

Místo současných 30 let bude nově rozhodné období celoživotní, období, které začíná kalendářním rokem 
bezprostředně následujícím po roce, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let, a končí rokem, který bezprostředně 
předchází roku přiznání důchodu.

Valorizace důchodů

http://zakony.alfa9.cz/zakony/dokumenty.aspx?orighref=select%25u003aK%25u003d155%25u002f1995%25u0020Sb.&ud=11.8.2011
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Nově je její míra daná zákonem, nezávisí na rozhodnutí vlády. K valorizaci důchodů dojde vždy, pokud 
inflace a třetina růstu reálných mezd za rok dosáhnou v součtu alespoň 2 %. Valorizovat se bude přesně o  
tyto částky, tedy o 100 % růstu cen a jednu třetinu růstu reálných mezd.

Změna podmínek pro předčasný odchod do důchodu

V současnosti platí, že výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, na který vznikl nárok po 
31. 12. 2009 je za každý celý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu. Takto stanovená výše se snižuje za 
každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku 
o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů a o 1,5 % výpočtového základu za 
období od 721. kalendářního dne.

Podle  návrhu by se o 0,9 % krátil  důchod do 360. dne  před dosažením důchodového věku,  o 1,2 % od 
361 do 720. dne před důchodovým věkem a o 1,5 % od 721. dne před důchodovým věkem.

Podle novely má na předčasný starobní důchod nárok ten pojištěnec, které získal potřebnou dobu pojištění  
podle § 29 odst. 1 nebo 3 zákona o důchodovém pojištění a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od 
něhož se starobní důchod přiznává, chybí maximálně:

• 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
• 5 let, pokud je jeho důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

V původních návrzích mělo také dojít k odstranění možnosti ministra přiznat žadateli důchod bez ohledu na 
splnění potřebných podmínek. Tuto výsadu si nakonec ponechá.

Tabulka: Porovnání krácení předčasnosti
Dřívější odchod do penze
(ve dnech) 

Krácení penze
leden 2011 až září 2011 (v %)

Krácení penze
od října 2011 (v %)

90 a méně 0,9 0,9
91 – 180  1,8 1,8
181 - 270 2,7 2,7
271 – 360 3,6 3,6
361 – 450 4,5 4,8
451 - 540 5,4 6,0
541 - 630 6,3 7,2
631 – 720 7,2 8,4
721 - 810 8,7 9,9
811 – 900 10,2 11,4
901 – 990 11,7 12,9
991 – 1 080 13,2 14,4
1 081 – 1 170 14,7 15,9

Pozůstalostní důchody

V současnosti máte nárok na jeho výplatu po dobu jednoho roku a v případě nepříznivé sociální situace je 
možné o ni v průběhu pěti let požádat znovu. Novela zákona o důchodovém pojištění tuto lhůtu krátí na dva 
roky.

Zrychlení navyšování odchodu do důchodu pro ženy
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Tempo zvyšování důchodového věku by pro ženy mělo zrychlit, aby se tak rychleji přiblížilo věkové hranici 
stanovené pro muže

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977
 
Rok
narození

Důchodový věk činí u
mužů žen s počtem vychovaných dětí

0 1 2 3 a 4 5 a více
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

60r+2m
60r+4m
60r+6m
60r+8m
60r+10m

61r
61r+2m
61r+4m
61r+6m
61r+8m
61r+10m

62r
62r+2m
62r+4m
62r+6m
62r+8m
62r+10m

63r
63r+2m
63r+4m
63r+6m
63r+8m
63r+10m

64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m

65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m

66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m

67r

57r
57r
57r

57r+4m
57r+8m

58r
58r+4m
58r+8m

59r
59r+4m
59r+8m

60r
60r+4m
60r+8m

61r
61r+4m
61r+8m

62r
62r+4m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
63r+10m

64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64+10m

65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m

66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m

67r

56r
56r
56r
56r

56r+4m
56r+8m

57r
57r+4m
57r+8m

58r
58r+4m
58r+8m

59r
59r+4m
59r+8m

60r
60r+4m
60r+8m

61r
61r+4m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+6m
64r+8m
64r+10m

65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m

66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m

67r

55r
55r
55r
55r
55r

55r+4m
55r+8m

56r
56r+4m
56r+8m

57r
57r+4m
57r+8m

58r
58r+4m
58r+8m

59r
59r+4m
59r+8m

60r
60r+4m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m

66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m

67r

54r
54r
54r
54r
54r
54r

54r+4m
54r+8m

55r
55r+4m
55r+8m

56r
56r+4m
56r+8m

57r
57r+4m
57r+8m

58r
58r+4m
58r+8m

59r
59r+4m
59r+8m
60r+2m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+8m

66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m

67r

53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r

53r+4m
53r+8m

54r
54r+4m
54r+8m

55r
55r+4m
55r+8m

56r
56r+4m
56r+8m

57r
57r+4m
57r+8m

58r
58r+4m
58r+8m
59r+2m
59r+8m
60r+2m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+8m
66r+2m
66r+8m
66r+10m

67r



© DOSIA - 9 -

12. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 226/2011 Sb., o výši redukčních hranic pro 
stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 (částka 81, 
účinnost 30.9.2011)

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:

Pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 výše:

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 10 886 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 28 699 Kč,
c) třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 98 960 Kč.

13. Nařízení vlády č. 243/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových 
poplatků  a  o  výši  sazeb  mýtného  za  užívání  určených  pozemních  komunikací,  ve  znění  
pozdějších předpisů (částka 88, účinnost 1.9.2011)

Od 1. září 2011 dochází  k úpravě sazeb mýtného pro autobusy (vozidla  kategorií M2 a M3).  Pro  autobusy 
doposud platily v zásadě stejné sazby jako pro nákladní automobily. Nyní se  mýtné pro autobusy znatelně 
sníží, přičemž bude platit ve stejné výši jak pro jízdu po dálnicích a rychlostních komunikacích, tak i po 
zpoplatněných úsecích silnic 1. třídy. Současně se již nebude mýtné lišit ani podle počtu náprav autobusu a 
jediným rozlišujícím kritériem bude emisní třída, kterou daný autobus plní.

Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 (dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy)

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0 - II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší

1,38 1,00 0,80

Pro všechny provozovatele autobusů je ale  také  podstatné, že  k tomu, aby jim  od 1. září 2011 byly  za  
autobusy,  které  již  jsou  zaregistrovány  v  systému  elektronického  mýtného,   účtovány  snížené  sazby 
mýtného, je nezbytně nutná jejich součinnost. Aby jim  od 1. září 2011  mohly být účtovány snížené sazby 
mýtného,  musí si do příslušných  zaevidovaných elektronických zařízení (OBU jednotek) od provozovatele 
systému  elektronického mýtného nechat zadat data nezbytná pro rozlišení kategorie vozidel. Dokud tak 
neučiní, budou i po účinnosti novely nadále platit mýtné ve stejné výši jako doposud, které může být až o 
několik korun na kilometr vyšší.

14. Zákon  č.  297/2011  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka 105, 
účinnost 19. ledna 2013 v výjimkami, které nabývají účinnosti 1.1.2012)

zákon s ohledem na tzv. „řidičákovou turistiku“ vymezuje pojem „obvyklé bydliště“, od kterého si slibuje 
snížení počtu udílení řidičského oprávnění osobám, které nemají trvalý pobyt v ČR.
novelizuje se text související se změnou vymezení skupin vozidel a ruší se pojem „podskupina“.
výčet dokladů, které mají být předkládány na výzvu policisty se doplňuje o průkaz profesní způsobilosti 
řidiče.
nově je vymezen obsah ve skupinách AM, A1, A a nové skupiny A2 (=motocykly s postranním vozíkem 
nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW, věková hranice pro novou skupinu A2 se stanoví na 18 
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let)
Do § 82 se tedy doplňuje nový odstavec 2, který zakazuje udělení řidičského oprávnění osobám, kterým 
byl v jiném státě uložen trest zákazu řízení popř. odebráno řidičské oprávnění
řidičské  oprávnění  pro  skupinu  A  bude  možné  získat  ve  20  letech  po  dvouletém  držení  řidičského 
oprávnění pro skupinu A2 nebo v 21 letech omezeně pro tříkolová vozidla, jinak až od 24 let
došlo ke zvýšení věkové hranice pro získání řidičského oprávnění i u několika dalších skupin, a to u 
skupin C a C+E z 18ti na 21 let a u skupin D a D+E z 21 na 24 let
lékaři  musí  oznamovat  změnu  nebo  omezení  způsobilosti  k řízení  motorových  vozidel  příslušnému 
obecnímu  úřadu  obce  s rozšířenou  působností  vždy  nikoli  jen  po  vyšetření  při  posuzování  zdravotní 
způsobilosti na žádost držitele nebo žadatele o řidičské oprávnění
pokud  bylo  získáno  řidičského  oprávnění  po  absolvování  výcviku  a  zkoušky  pouze  na  vozidlech 
vybavených automatickou převodovkou dochází k omezení tohoto oprávnění
udělení řidičského oprávnění pro některé skupiny vozidel je podmíněno předchozím získáním řidičského 
oprávnění pro skupiny jiné. V případě pozbytí nebo vzdání se řidičského oprávnění pro tyto „podmiňující 
skupiny“ pak držitel řidičského oprávnění přijde i o řidičské oprávnění pro skupiny „podmíněné“
vymezuje doba platnosti řidičského průkazu podle jednotlivých skupin vozidel
zákon novelizuje i zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

15. Zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a 
o  změně  a  doplnění  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  další 
související zákony (částka 105, účinnost 1.12.2011)

- zvýšení částky regulačního poplatku z 60 Kč na 100 Kč, který pojištěnec hradí  za jeden den 
hospitalizace,

- rozšíření rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění o péči poskytnutou s 
cílem zmírnit utrpení,

- úprava kritérií poskytnutí hrazené zdravotní péče tak, aby byla umožněna spoluúčast pojištěnce 
na „nadstandardní“ péči,

- odstraňuje nedostatky v právní  úpravě řízení  o cenách a úhradách léčiv a vyřazuje z úhrady 
léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely,  které obsahují léčivé látky určené k 
podpůrné nebo doplňkové léčbě,

- vláda  neschválila Ministerstvem původně navrhované snížení poplatku 30 Kč za položku na 
receptu na částku na 30 Kč za celý recept,

- nově  bude  možné  nabídnout  i  „nadstandardní“  péči,  která  přesahuje  požadavek  na  účelné 
vynakládání zdrojů pojištění; pojištěnec bude hradit rozdíl mezi cenou nabízené nadstandardní 
péče a úhradou ze zdravotního pojištění,

- mění se procesní lhůty v řízení o cenách a úhradách léčiv, nový institut zkráceného revizního 
řízení

- vyhlášky k tomuto zákonu budou např. řešit: rozhodné období pro zjištění zahraniční výrobní 
ceny, stanovení přípustné odchylky ve velikosti balení, pravidla pro zvýšení maximální ceny ve 
veřejném zájmu, pravidla pro zvýšení a snížení úhrady ve veřejném zájmu atd.

16. Sdělení č. 310/2011 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí,  kterým se vyhlašuje pro účely 
nemocenského  pojištění  výše  redukčních  hranic  pro  úpravu  denního  vyměřovacího  základu 
platných v roce 2012 (částka 108, účinnost 21.10.2011),
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Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, vyhlašuje, že v roce 2012 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 838 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 257 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 514 Kč.

17. Zákon  č.  329/2011 Sb.,  o  poskytování  dávek osobám se  zdravotním postižením a o  změně 
souvisejících zákonů (částka 115, účinnost 1.1.2012)

Druhy dávek:
1) příspěvek na mobilitu a 
2) příspěvek na zvláštní pomůcku

Zákon vymezuje osoby, které mají nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku a na 
průkaz osoby se zdravotním postižením. O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto  
zákona  rozhoduje  Úřad  práce  České  republiky  (krajské  pobočky  a  pobočka  pro  hlavní  město  Prahu)  a  o 
odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč.
Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku 
poskytovaného na pořízení  motorového vozidla činí 200 000 Kč, Součet  vyplacených příspěvků na zvláštní  
pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.
 

Zpracovala: Mgr. Andrea Steinbauerová
tel. 234 462 700
e-mail: steinbauerova.andrea@cmkos.cz


