
V Praze dne června 2010
Č.j. 2010/45103-24

Vážený pane generálni sekretári,

Mgr" Jifi Král

V současné dobe platném a účinném zákone Č. 155/1995 Sb.,

o duchodovém pojišteni, ve zneni pozdejšich predpisu, jsou nároky na sníženi

vekové hranice pro vznik nároku na starobni duchod podie predpisu platných pred

1. led nem 1996 po odpracováni stanovené doby zamestnáni v !. pracovni kategorii

nebo v L (II.) kategorii funkcí zachovány do 31. prosince 2018. Pokud jde o výši

duchodu, plati, že výše starobniho, plného invalidniho a částečného invalidniho

duchodu, na který vznikne nárok v dobe od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2005,

nesmi být nižši než výše duchodu, která by náležela, kdyby duchod byl priznán

podie predpisu platných ke dni 31. prosince 1995, a to včetne zvýšeni, která by

náležela k tom pauze k tomuto dni;

rok zamestnáni, které bylo podie predpisu platných pred 1. červnem 1992 zarazeno

do L (II.) pracovní kategorie nebo do l. (II.) kategorie funkcí, postupuje se pri

stanoveni výše starobniho, plného invalidniho a částečného invalidniho duchodu

podie části vety pred strednikem, vznikne-Ii nárok na duchod v dobe od 1. ledna

1996 do 31. prosince 2018 - v obdobi po 31. prosinci 2005 se však takto postupuje

jen na žádost pojištence; praktičnost tohoto postupu ovšem rok od roku slábne.

Pokud jde o domnenku, že z doby pred 1. lednem 1993 existova ly jakési

nakumulované prostredky určené na výplatu duchodu, nadto duchodu pouze pro

jakkoli určenou skupinu osob, neni tato domnenka reálná. Pred 1. led nem 1993, tj.

ze dne 7. června t. r.,

a sociálnich veci ČR panu JUDr. Petru Šimerkovi, Vám z jeho povereni sdeluji:

Protože neni v mé pravomoci posuzovat zahraniční, tedy ani slovenskou,

právni úpravu, omezím se na reakci práve pouze na otázky, které v mé pravomoci

JSou.



pred zavedenim pojistného na sociální zabezpečení a príspevku na státní

politiku zamestnanosti, byly duchody financované z daní odvádených do státního

rozpočtu. Ze státního rozpočtu byly duchody vypláceny za podmínek stanovených

zákonem. Žádný právni predpis nestanovil, jaká část a které dane se použije na

financováni duchodu. Vzhledem k tomu, že nebyly vybírány dane s účelovým

využitím pro výplatu duchodu, nemohly vznikat ani žádné nakumulované prostredky

na tuto výplatu.

Co se týče úvahy o jakémsi "návratu" k pracovním kategoriim, v ČR se s nim

nepočítá; o snahách k návratu ke kategoriim funkci vozbrojených silách neni

dokoncezdejšJ .ministerstvoani jnformováno.

S pozd ravem

Vážený pan

JUDr. Marilán Ďurina

generálni sekretár

Česká a Slovenská obec delostrelecká

občanské sdruženi
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