
 
Úplné znění Příkazu ministra č. 30/2006 

 

Příkaz ministra č.  30/2006 o Statutu a Jednacím řádu Dávkové 
komise ministra práce a sociálních věcí a o pověření České správy 
sociálního zabezpečení k odstraňování některých tvrdostí, které by 

se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení,  
ve znění dodatků č. 1 až 7 

 
 

 Na základě § 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, a § 88 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  
a k provádění § 106 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
 

1.     v y d á v á m 
 

 Statut Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí a Jednací řád 
Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí, které tvoří přílohy I a II tohoto 
příkazu, 
 

 

2.      p o v ě ř u j i 
 

a) Českou správu sociálního zabezpečení k odstraňování tvrdostí v případech 
     uvedených v příloze III tohoto příkazu, 
 
b) Českou správu sociálního zabezpečení a ředitele odboru sociálního pojištění  

MPSV k vydávání správních aktů uvedených v příloze III tohoto příkazu, 
 

 

3.      u k l á d á m 
 

 vrchnímu řediteli Kabinetu ministra, ředitelům odborů sociálního pojištění, 
posudkové služby a migrace a integrace cizinců MPSV a řediteli ČSSZ informovat           
o obsahu tohoto příkazu své podřízené, 
 

 

4.      z r u š u j i 
 

a) příkaz ministra č. 18/2002 „Změna složení Dávkové komise ministra práce 
a sociálních věcí“, 

 
b) příkaz ministra č. 26/2003 „Pověření České správy sociálního 

zabezpečení k odstraňování některých tvrdostí, které by se vyskytly při 
provádění  sociálního zabezpečení, a změna příkazu ministra č. 15/2001 
(Statut a Jednací řád Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí) ve 
znění příkazu ministra č. 18/2002“ ve znění příkazu ministra č. 8/2004,  

 



c) příkaz ministra č. 27/2003 „Další pověření České správy sociálního 
zabezpečení k odstraňování některých tvrdostí, které by se vyskytly při 
provádění sociálního zabezpečení“, 

 
d) dodatek č. 1 k příkazu ministra č. 27/2003, 

 
e) příkaz ministra č. 8/2004 Sb. „Statut a Jednací řád Dávkové komise 

ministra práce a sociálních věcí“, 
 

f) dodatek č. 1 k příkazu ministra č. 8/2004, 
 

g) příkaz ministra č. 13/2006 „Pověření České správy sociálního zabezpečení  
      k odstraňování tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního  
      zabezpečení“. 
 

 
Tento příkaz ministra nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2006. 
 
 
 

 
 
 
Přílohy: I. Statut Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí 
 
  II. Jednací řád Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí 
 

III. Pověření  
 
 

 
 

 
 

             RNDr. Petr Nečas 
                                                                             místopředseda vlády a 
                                          ministr práce a sociálních věcí 
 

 

 

 



                                                                               Příloha č. I k příkazu ministra č. 30/2006  
 

 
S T A T U T 

Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí  
 

 
Čl. I 

 

 Dávková komise ministra práce a sociálních věcí (dále jen „Dávková komise“) 
je poradním orgánem ministra práce a sociálních věcí pro odstraňování tvrdostí, 
které se vyskytnou při provádění sociálního zabezpečení a mezinárodních smluv 
v sociálním zabezpečení. 
 

Čl. II 
 
1. Pro účely řízení o odstraňování tvrdostí zákona, které by se vyskytly při 

provádění sociálního zabezpečení, sociální zabezpečení zahrnuje  
a) nemocenské pojištění, 
b) důchodové pojištění, 
pokud jsou upraveny zvláštními předpisy.1) 

 

2. Pro účely řízení o odstraňování tvrdostí, které by se vyskytly při provádění 
mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, se mezinárodními smlouvami 
rozumí pouze ty, které obsahují ustanovení o odstraňování tvrdostí; to platí 
obdobně i pro koordinační nařízení EU2). 

 
3. V  řízení  o  odstraňování tvrdostí zákona  podle  §  4 odst. 3 zákona  

č. 582/1991 Sb., o organizaci a  provádění sociálního zabezpečení, a podle § 88 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nelze odstraňovat případné 
tvrdosti, které by se  vyskytly při provádění jiných právních předpisů, než které 
jsou uvedeny v odstavci  1 a 2. 

 
Čl. III 

 
1. Předsedou Dávkové komise je vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů.  
  ------- 

1) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,      zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
2)

 
Například Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 

samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, 

kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které 

se tato ustanovení ještě nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 988/2009, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a 

nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich 

státní příslušnosti.
 



                          
 

 

2. Členy Dávkové komise kromě předsedy jsou: 
- pracovník odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí   

určený předsedou Dávkové komise, který je současně zástupcem předsedy 
Dávkové komise, 

- ředitel odboru posudkové služby Ministerstva práce a  sociálních věcí, 
      -    pracovník určený ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení, 

- zástupce odboru kabinet ministra určený ředitelem tohoto odboru, 
- vedoucí oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstva práce             

a sociálních věcí. 
 

3. Členové z řad zaměstnanců MPSV nebo ČSSZ uvedení v bodě 2 jsou 
zastupitelní těmi pracovníky, kteří je v době jejich nepřítomnosti zastupují v jejich 
funkci; zastupitelnost jiným pracovníkem  musí být na příslušném zasedání 
Dávkové komise udělena výslovně. Při současné nepřítomnosti předsedy 
Dávkové komise i jeho zástupce určí předseda předem, kdo z členů bude jednání 
řídit. 

 

4. Podklady pro jednání Dávkové komise zajišťuje tajemník, kterého pověřuje 
k výkonu této funkce ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení             
se souhlasem  předsedy  Dávkové  komise. 

 
5. Předseda i další členové Dávkové komise, popř. osoby pověřené k jejich 

zastupování, mohou k jednání Dávkové komise přizvat i jiné osoby – experty, 
kteří mají hlas poradní. 

Čl. IV 
 

 Dávková komise je schopna projednávat předložené případy a navrhovat 
řešení, je-li přítomen předseda nebo jeho zástupce, popřípadě člen řídící jednání 
Dávkové komise (čl. III odst. 3), a alespoň další dva členové, případně jejich 
zástupci. 

Čl. V 
 

 Podrobnosti přípravy jednání a jednání Dávkové komise stanoví Jednací řád 
Dávkové komise.  

Čl. VI 
 
 Ministr práce a sociálních věcí má právo rozhodnout o žádosti o odstranění 
tvrdosti zákona bez předchozího projednání případu v Dávkové komisi. 
 

Čl. VII 
 

1.   Za činnost Dávkové komise odpovídá její předseda ministrovi práce a sociálních  
      věcí. 
 
2.  Předseda Dávkové komise informuje ministra práce a sociálních věcí o práci 
      Dávkové komise a jednou za rok předkládá písemnou zprávu o její činnosti. 
 

 



Příloha č. II k příkazu ministra č. 30/2006 
 

 
JEDNACÍ  ŘÁD 

Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí  
 

 

Čl. I 

Základní ustanovení 

 

Jednací řád Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí (dále jen 
„Dávková komise“) upravuje postup při projednávání žádostí o odstranění tvrdostí, 
které se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení a mezinárodních smluv 
v sociálním zabezpečení. 
 

Čl. II 

Příprava jednání Dávkové komise 

 

1. Žádosti o odstranění tvrdosti zákona občanů, v jejichž prospěch má být tvrdost 
zákona odstraněna, uplatněné na okresní správě sociálního zabezpečení nebo 
Pražské správě sociálního zabezpečení, popřípadě Městské správě sociálního 
zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“), se postupují České správě sociálního 
zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).  

 
2. ČSSZ k žádostem postoupeným podle bodu 1 věty první a k žádostem, které byly 

uplatněny na ČSSZ, vypracuje rozbor a postoupí je odboru sociálního pojištění 
Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Dávkový spis ČSSZ zašle 
odboru sociálního pojištění MPSV ve složitých případech na vyžádání, a to 
prostřednictvím tajemníka Dávkové komise.  

 
3. Jde-li o žádosti o odstranění tvrdostí zákona týkající se jiných právních předpisů 

nebo mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, než které jsou uvedeny   
v čl. II odst. 1 a 2 Statutu Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí, nebo 
o žádosti o odstranění tvrdostí zákona v případech, kdy dosud nebylo vydáno 
rozhodnutí o žádosti o dávku důchodového nebo nemocenského pojištění, 
postupují se tyto žádosti odboru sociálního pojištění MPSV. 

 
4. O každém postoupení žádosti o odstranění tvrdosti zákona informuje žadatele 

postupující orgán. 
 
5. Žádosti uplatněné nebo postoupené na  MPSV, nejde-li o žádosti uvedené v bodu 

3, se postupují tajemníkovi Dávkové komise s pokynem, zda je třeba postupovat 
podle bodu 2, popř. co je třeba došetřit; odbor sociálního pojištění MPSV zároveň 
informuje žadatele, že bylo zahájeno řízení o odstranění tvrdosti zákona. 

 
6. Jestliže v době, kdy byla podána žádost o odstranění tvrdosti zákona týkající se 

dávky důchodového pojištění, probíhá řízení o námitkách nebo přezkumné řízení 



soudní (na základě žaloby nebo kasační stížnosti), uvědomí ČSSZ žadatele              
o tom, že v řízení o odstranění tvrdosti zákona bude pokračováno po nabytí 
právní moci příslušného rozhodnutí; to platí obdobně, jsou-li podány námitky, 
žaloba nebo kasační stížnost až po podání žádosti uvedené v části věty před 
středníkem. V závislosti na výsledku opravného řízení se poté buď v řízení                
o odstranění tvrdosti zákona pokračuje, nebo ČSSZ vydá rozhodnutí o jeho 
zastavení. 

 
7. Jestliže v době, kdy byla podána žádost o odstranění tvrdosti zákona týkající se 

dávky nemocenského pojištění, probíhá soudní nebo správní řízení v téže věci, 
která je předmětem žádosti o odstranění tvrdosti zákona, uvědomí ČSSZ žadatele 
o tom, že řízení o odstranění tvrdosti zákona bude zahájeno po nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí. Bylo-li v době, kdy probíhá řízení o odstranění 
tvrdosti zákona, zahájeno v téže věci soudní nebo správní řízení, uvědomí ČSSZ 
žadatele o tom, že řízení o odstranění tvrdosti zákona se do nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí přerušuje. V závislosti na výsledku opravného řízení se 
poté v řízení o odstranění tvrdosti zákona buď pokračuje, nebo odbor sociálního 
pojištění MPSV vydá rozhodnutí o jeho zastavení. 

 
8.   Odbor sociálního pojištění MPSV 
 

a) po obdržení rozboru podle bodu 2 doplní doporučení pro Dávkovou komisi; 
b) vypracuje doporučení pro Dávkovou komisi v případech, kdy není třeba 

rozbor ČSSZ; 
c) vypracuje návrh dopisu ředitele odboru, jde-li o žádosti uvedené v bodu 3  
     nebo o takové žádosti uplatněné na MPSV.  
 

     Žádosti uvedené v písm. a) a b) pak vrací tajemníkovi Dávkové komise k zařazení  

     na nejbližší jednání Dávkové komise. 

 

Čl. III 

Jednání Dávkové komise 

 

1. Jednání Dávkové komise je neveřejné. 
 
2. Dávková komise rozhoduje většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy nebo - v případě nepřítomnosti předsedy 
- jeho zástupce, popřípadě člena řídícího jednání Dávkové komise (čl. III  
odst. 3 Statutu Dávkové komise). 

 

3. Dávková komise projedná předložené případy tak, jak plynou v pracovním 
pořádku. 

 
4. Jednání Dávkové komise se konají v termínech a prostorách určených jejím 

předsedou. 
 

5. Tajemník Dávkové komise připravuje podkladový materiál pro jednání této 
komise a zajišťuje předložení příslušných dávkových spisů. 



 
6. Předseda a další členové Dávkové komise obdrží od tajemníka Dávkové 

komise program, zápis z posledního jednání Dávkové komise a písemný 
podkladový materiál pro jednání nejpozději tři pracovní dny před jednáním 
Dávkové komise. 

 
7. Při jednání Dávkové komise referuje o jednotlivých případech tajemník 

Dávkové komise. 
 

8. O jednání Dávkové komise pořizuje tajemník Dávkové komise zápis, který 
předloží ve lhůtě do 10 pracovních dnů po dni zasedání Dávkové komise 
předsedovi Dávkové komise. 

 

Čl. IV 

Příprava rozhodnutí ministra 

 

           Tajemník Dávkové komise po projednání případu v Dávkové komisi postoupí 
materiály potřebné pro rozhodnutí ministra odboru sociálního pojištění MPSV, který 
zpracovává návrh rozhodnutí a předkládá jej ministrovi k podpisu. 
 

Čl. V 

Rozhodnutí ministra 

 

           Ministr podepisuje veškerá kladná i záporná rozhodnutí. 

 

Čl. VI 

Realizace rozhodnutí ministra 

 

1.  Kladná rozhodnutí ministra zasílá odbor sociálního pojištění MPSV žadateli              
a jejich kopie příslušné správě sociálního zabezpečení k realizaci.  
 

2.  Záporná rozhodnutí ministra odesílá  žadateli  odbor  sociálního  pojištění   MPSV,  
který současně zasílá jejich kopie příslušné správě sociálního zabezpečení. 

 

 

 

Čl. VII 

Postup při opakované žádosti 

 

1. Opakovaná žádost o odstranění tvrdosti zákona, o níž již bylo vydáno příslušné 
rozhodnutí, a která neobsahuje nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit změnu 
dřívějšího rozhodnutí, se bez projednání v Dávkové komisi odloží a žadatel       
bude o  tom  vyrozuměn dopisem ředitele odboru sociálního pojištění MPSV. 

 



2. U opakované žádosti o odstranění tvrdosti, o níž již bylo vydáno příslušné 
rozhodnutí  a která obsahuje nové skutečnosti rozhodné pro nové posouzení 
případu, se postupuje  přiměřeně podle článků II. až VI. tohoto Jednacího řádu. 

 
Čl. VIII 

Postup při žádostech podaných před vydáním rozhodnutí o žádosti 
o dávku důchodového nebo nemocenského pojištění 

 
           Žádosti o odstranění tvrdosti zákona, které byly podány před vydáním 
rozhodnutí o žádosti o dávku důchodového nebo nemocenského pojištění, se bez 
projednání v Dávkové komisi odloží a žadatel bude o tom vyrozuměn dopisem 
ředitele odboru sociálního pojištění MPSV s tím, že žádost o odstranění tvrdosti lze 
podat až po vydání rozhodnutí o žádosti o dávku důchodového nebo nemocenského 
pojištění. 

Čl. IX 
 

Postup při žádostech, jimž lze vyhovět v rámci platných předpisů 

 

           Občany, kterým bude v průběhu řízení o odstranění tvrdosti zákona vyhověno 
ve stejné věci rozhodnutím ČSSZ nebo OSSZ v souladu s platnou právní úpravou, 
bude ČSSZ informovat, že jejich žádost o odstranění tvrdosti zákona se z tohoto 
důvodu stala bezpředmětnou. 

Čl. X 
 

Postup při zpětvzetí žádosti 
 

 Vezme-li žadatel žádost o odstranění tvrdosti zákona zpět, bude o přijetí 
takového zpětvzetí žádosti vyrozuměn dopisem ředitele odboru sociálního pojištění 
MPSV. 

Čl. XI 

Postup při úmrtí žadatele 

 

 Dozví-li se ČSSZ o úmrtí žadatele před vydáním rozhodnutí ministra ve věci, 
informuje o tom neprodleně odbor sociálního pojištění MPSV, který vydá rozhodnutí 
o zastavení řízení; v ostatních případech se řízení dokončí v rámci § 63 zákona              
o důchodovém pojištění nebo § 51 zákona o nemocenském pojištění. 
 

 

Čl. XII 

Mlčenlivost 

 

           Členové Dávkové komise, jejich zástupci a osoby přizvané k jednání podle           
čl. III. odst. 5 Statutu Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí jsou povinni 
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při projednávání 
jednotlivých žádostí. 
 



 
 
 

Příloha č. III k příkazu ministra č. 30/2006  
 

 

POVĚŘENÍ 

ČI. I 

A. Pověřuji Českou správu sociálního zabezpečení, aby ve své působnosti  
 
I. Kladně rozhodovala o žádostech o odstranění tvrdosti zákona, jestliže půjde o 
 
1. žádosti o důchod nebo o jeho úpravu spojené s žádostí o hodnocení doby 

osobní péče o jinou než blízkou osobu, která je převážně nebo úplně 
bezmocná nebo částečně bezmocná starší 80 let, pokud jsou splněny tyto 
podmínky: 

 
a) osoba pečující a osoba, o niž bylo pečováno, spolu žily v domácnosti, 
b) byla splněna podmínka § 5 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění zákona č. 116/2001 Sb., 
c) jde o období od 1. ledna 1996 do 30. června 2001, 
d) péče o osobu uvedenou v předvětí trvala i po 30. červnu 2001; 

 

2. žádosti o hodnocení doby činnosti výkonného letce vykonávané v době před 
1. lednem 1993 v I. pracovní kategorii pro splnění podmínky potřebné doby 
důchodového pojištění, pro splnění podmínky pro stanovení nižšího než 
obecného důchodového věku a pro výši procentní výměry dvojnásobkem 
obdobně, jako je hodnocena tato doba zařazená v období před 1. lednem 1993 
do I. kategorie funkcí výkonným letcům ve služebním poměru příslušníka 
ozbrojených sil a sborů; výkonným letcem se přitom rozumějí  

 
I. v resortu FMD a jeho právních předchůdců: 
 

1.  v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1978 
a) velitel letadla, 
b) druhý pilot letadla, 
c) letecký navigátor, 
d) palubní mechanik, 
e) palubní radiotelegrafista – radiotelefonista, 
f) palubní průvodčí. 

 
      2. v období od 1. ledna 1979 do 31. ledna 1983 

a) velitel letadla, 
b) druhý pilot letadla, 
c) letecký navigátor, 
d) palubní technik – inženýr letadla, 



e) palubní radiotelegrafista, 
f) inspektor – pilot přezkušovacích letounů, 
g) inspektor – letecký navigátor přezkušovacích letounů, 
h) žák                 - pilot  

                   - letecký navigátor, 
                                      - palubní technik,  
                                          - palubní radiotelefonista, 

i) vedoucí odborný referent – stálý člen posádky přezkušovacích letadel, 
j) samostatný odborný referent – stálý člen posádky přezkušovacích letadel, 
k) palubní průvodčí, 
l) palubní průvodčí – vedoucí kabiny, 
m) palubní průvodčí – vedoucí oblasti. 

 
       3. v období od 1. února 1983 do 31. prosince 1992 

a)  velitel letadla, 
b) druhý pilot letadla, 
c) letecký navigátor, 
d) palubní technik – inženýr letadla, 
e) palubní radiotelegrafista, 
f) inspektor – pilot přezkušovacích letounů, 
g) inspektor – letecký navigátor přezkušovacích letounů, 
h) žák                 - pilot  

                                 - letecký navigátor, 
                                 - palubní technik,  
                                 - palubní radiotelefonista, 

i) vedoucí odborný referent – stálý člen posádky přezkušovacích letadel, 
j) samostatný odborný referent – stálý člen posádky přezkušovacích letadel, 
k) palubní průvodčí, 
l) palubní průvodčí – vedoucí kabiny, 
m) palubní průvodčí – vedoucí oblasti; 

 

II. v resortu MZe 
 
pilot letadel; 
 
III. v resortu Svazarm 

 
a) pilot inspektor instruktor létání, 
b) výsadkář – inspektor a instruktor, 
c) pilot výsadkového letounu, 
d) palubní mechanik výsadkového letounu, 
e) pilot, 
f) letecký mechanik, 
g) zkušební technik, 

 

 
pokud  byla zařazena do I. pracovní kategorie, tj.  bez ohledu na počet odlétaných 
hodin; 
 
3. žádosti o  důchod nebo o jeho úpravu spojené s žádostí o hodnocení doby péče 



o bezmocnou, resp. závislou, osobu [§ 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“], o 
dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči [§ 5 
odst. 1 písm. r) ZDP ve znění účinném ke dni 31. prosince 2006] a péče muže o 
dítě do čtyř let věku [§ 5 odst. 1 písm. r) a odst. 3 věty druhé ZDP], pokud 
započtení této doby pro účely důchodového pojištění jako náhradní doby 
důchodového pojištění brání pouze nedodržení lhůty k podání přihlášky k účasti 
na důchodovém pojištění; 

 
4. žádosti o hodnocení doby, po kterou občan nemohl po dosažení věku 18 let 

studovat ani vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění 
z důvodu onemocnění a léčby TBC, jako náhradní doby pojištění, pokud jeho 
zdravotní stav po tuto dobu odpovídal podle posudku příslušného lékaře plné 
invaliditě; 

body  1  až  4  se  týkají  i  žádostí  pozůstalých,  jde-li  o  přiznání  nebo  úpravu výše 
pozůstalostních důchodů;  
 
5. žádosti o přiznání starobního důchodu v případech, v nichž jsou splněny 

podmínky § 76 odst. 1 věty  páté   zákona   č. 155/1995 Sb.,   o   důchodovém   
pojištění,   ve  znění  pozdějších   předpisů,   s výjimkou   podmínky   
stanovené  v § 2 odst. 1  písm. c)   nebo  § 2  odst. 2 písm. c) nařízení vlády 
č. 557/1990 Sb., je-li  ročník narození žadatele 1951 a vyšší; přitom podmínka 
uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 557/1990 Sb. musí být splněna 
ve lhůtě uvedené v písm.c) tohoto ustanovení, resp. v případě § 3 tohoto nařízení 
vlády ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, a podmínka uvedená v § 2 odst. 2 
písm. b) nařízení vlády č. 557/1990 Sb. musí být splněna ve lhůtě uvedené 
v písm. c) tohoto ustanovení; 

 
6. (zrušen) 
 
7. žádosti o přiznání nebo úpravu starobního důchodu spojené s prominutím  
     podmínky 
 

a) získání doby zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných   
        dolech (tzv. I. AA pracovní kategorie) potřebné pro nárok na starobní  
        důchod v 55 až 59 letech  [§  21  odst.  1  písm.  a)  nebo  §  174  odst. 1  
        zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke  
        dni 31. prosince 1995], jestliže příčinou nesplnění této podmínky bylo 

 
aa) překročení nejvyšší přípustné expozice (dále jen „NPE“), šlo-li                

o zaměstnání v uranových dolech, nebo 
ab)     skončení zaměstnání v I. AA pracovní kategorii ze zdravotních    
           důvodů (za zdravotní důvody se považuje dosažení nejvyšší 
           přípustné expozice i v jiných než uranových dolech),  anebo 
ac)     vojenské cvičení konané v průběhu zaměstnání I. AA pracovní  
           kategorie, 
            

pokud doba chybějící do příslušné potřebné doby zaměstnání v I. AA pracovní 
kategorii činila nejvýše 364 dnů; 

 



b)   trvání  zaměstnání   I.  pracovní   kategorie   ke  dni   31. prosince 1992   
       pro   účely   § 174  odst. 2  zákona č. 100/1988 Sb.,  ve  znění   účinném  
       ke  dni  31.  prosince    1995,  pokud   ke skončení   tohoto  zaměstnání   
       došlo z organizačních důvodů po roce 1989; 

 

8. žádosti o přiznání nebo úpravu starobního důchodu spojené s prominutím 
podmínky získání aspoň 15 roků v ostatních zaměstnáních v hornictví 
vykonávaných pod zemí v hlubinných dolech  (dále jen „hornická I. A 
pracovní kategorie“) pro účely § 21 odst.  1 písm. b) zákona  č. 100/1988 Sb., 
ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995,  jestliže příčinou nesplnění této 
podmínky bylo 

a) překročení NPE, šlo-li o zaměstnání v uranových dolech, nebo 
b) skončení zaměstnání v hornické I. A pracovní kategorii ze zdravotních  
      důvodů (za zdravotní důvody se považuje dosažení nejvyšší  přípustné  
      expozice i v jiných než uranových dolech),   anebo 
c) vojenské cvičení konané v průběhu zaměstnání hornické I.A pracovní 

kategorie, 
          

pokud doba chybějící do příslušné potřebné doby zaměstnání v hornické I. A 
pracovní kategorii činila nejvýše 182 dnů; 
 
9. žádosti o přiznání důchodů osob příslušných k české komunitě, které 
přesídlily na území ČR, popř. bývalé ČSFR z nástupnických států bývalého 
SSSR na základě pozvání vlády ČR (s výjimkou tzv. druhé vlny přesídlenců 
z Republiky Kazachstánu); přitom pro nárok na důchod podle českých předpisů se 
přihlíží k prokázaným dobám zaměstnání (pojištění, popř. náhradním dobám) 
získaným na území bývalého SSSR, a pokud je tímto postupem splněna podmínka 
potřebné doby důchodového pojištění, stanoví se výše českého důchodu v dílčí výši 
odpovídající poměru dob získaných podle českých právních předpisů vůči součtu 
dob, k nimž se podle tohoto bodu přihlíží. 
 
II. vydávala rozhodnutí o zamítnutí žádostí podle části I, jestliže nebudou splněny 
předpoklady pro kladné rozhodnutí, rozhodnutí podle čl. II bodu 6 Jednacího řádu 
Dávkové komise ministra práce a sociálních věcí a informovala žadatele v případech 
stanovených v čl. IX uvedeného jednacího řádu. 
 

B. Stanovím, že 
 
1. pokud v důsledku hodnocení doby podle čl. I bodu 1 až 4 nebo aplikací čl. I bodu   
    5 vznikne žadateli o odstranění tvrdosti zákona nárok na důchod nebo na jeho  
    zvýšení, lze tento důchod 
    a)  přiznat  nejdříve  od  prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,  
         do něhož spadá den doručení žádosti o odstranění tvrdosti zákona ČSSZ nebo  
         MPSV;  den  přiznání  důchodu  se  považuje  za  den  vzniku  nároku  na tento  
         důchod, 
    b)  zvýšit  nejdříve  od  splátky  splatné  v měsíci následujícím po měsíci, do něhož  

    spadá den doručení žádosti o odstranění tvrdosti zákona ČSSZ nebo MPSV; 
 

2.  řízení o žádostech  o  dobrovolné  hodnocení  doby  péče  muže  o dítě do čtyř let     
     věku  doručených  ČSSZ  nebo  MPSV  přede  dnem  účinnosti  tohoto  příkazu se  



     dokončí  podle  tohoto  příkazu;  pokud  dobrovolným  hodnocením uvedené doby  
     vznikne  

 

a) nárok    na    důchod,   lze   tento   důchod   přiznat   nejdříve   od   prvního dne      

    kalendářního měsíce, kterým tento příkaz ministra nabyl účinnosti; den přiznání  

    důchodu se považuje za den vzniku nároku na tento důchod,  

      b) nárok na zvýšení důchodu, lze tento důchod zvýšit nejdříve od splátky splatné  
         v měsíci, kterým tento příkaz ministra nabyl účinnosti; 
 
3.  řízení   o   žádostech  k  odstranění  tvrdosti  podle  příkazů  ministra  č. 26/2003,  
     č.  27/2003  ve  znění  dodatku  č.  1, a č. 13/2006 doručených ČSSZ nebo MPSV  
     před účinností tohoto příkazu se dokončí podle uvedených příkazů ministra; 
  
4. žádosti o úpravu důchodu podle příkazu ministra č. 27/2003 ve znění dodatku č.1  

se považují za žádosti o úpravu důchodu podle čl. LXVII zákona č. 264/2006  Sb.,  
pokud   je    lze   kladně  vyřídit;  v  opačném  případě  se  postupují  se  stručným  

     záznamem    odboru    sociálního  pojištění MPSV  k  přípravě  návrhu  rozhodnutí      
     ministra  práce  a  sociálních věcí. 
 
 

Čl. II 
 

           Pověřuji ředitele odboru sociálního pojištění MPSV, aby  
 
a) informoval podatele žádostí uvedených v čl. II bodu 3 a žadatele uvedené v  čl. VII 

bodu 1, čl. VIII a X Jednacího řádu Dávkové komise ministra práce a sociálních 
věcí,  

 
b) vydával rozhodnutí podle čl. II bodu 7 a čl. XI Jednacího řádu Dávkové komise 

ministra práce a sociálních věcí a zmocňuji jej k případnému přenesení tohoto 
pověření v době jeho nepřítomnosti na vedoucího pracovníka tohoto odboru. 

 
 
 

Přechodná ustanovení některých dodatků: 
 

Čl. II dodatku č. 2 

(zrušen) 
 

          
             Čl. II dodatku č. 4 

 

            Důchod podle čl. I1) se přizná od prvního dne (resp. jeho výše se upraví od 
splátky důchodu splatné) v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, do něhož 
spadá den doručení žádosti o odstranění tvrdosti zákona ČSSZ nebo MPSV, nejdříve 
však po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento dodatek2); den přiznání důchodu se 
přitom považuje za den vzniku nároku na důchod. 



 
Čl. II dodatku č. 6 

  

 Důchod podle čl. I bodu 4 se přizná od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, do něhož spadá den doručení žádosti o odstranění tvrdosti 
zákona do ČSSZ nebo MPSV, nejdříve však po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento 
dodatek3); den přiznání důchodu se přitom považuje za den vzniku nároku na 
důchod. 
 
----------- 
1) Tj. čl. I písm. A bodů 7 a 8.  
2)  Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2008. 
3)  Dodatek č. 6 nabyl účinnosti dnem 1. července 2011. 
 
 

Čl. II dodatku č. 7 
 
1. Žádosti, které byly po 30. červnu 2011 vyřízeny podle čl. I písm. A části I bodu 2 

přílohy č. III k příkazu ministra ve znění účinném přede dnem účinnosti dodatku č. 7 

k příkazu ministra, se na žádost pojištěnce znovu posoudí; přitom se bude 

postupovat podle dodatku č. 7. Finanční účinnost se určí od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá den doručení žádosti 

o odstranění tvrdosti zákona ČSSZ nebo MPSV, třebaže byla žádost doručena přede 

dnem účinnosti dodatku č. 7 k příkazu ministra. 

      

2. Žádosti o zprostředkované převzetí výplaty důchodu Českou správou sociálního 

zabezpečení od Sociální pojišťovny v Bratislavě doručené do ČSSZ (OSSZ, PSSZ, 

MSSZ) před účinností tohoto dodatku, o nichž nebylo dosud rozhodnuto, se vyřídí 

podle Příkazu ministra č. 30/2006 ve znění účinném přede dnem účinnosti dodatku č. 

7; podle tohoto příkazu v uvedeném znění se postupuje i po uvedeném datu 

v případech aplikace § 41 odst. 3 nebo § 61a zákona č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nikoli však při přiznávání jiného 

důchodu, než jehož výplata byla převzata, nebo pozůstalostního důchodu po zemřelé 

osobě, jejíž výplata důchodu byla převzata. 

 


