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ZÁKON

ze dne 12. září 2013

o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky
za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu

na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu části
schodku státního rozpočtu České republiky

za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek

(1) Účelem státního dluhopisového programu na
úhradu části schodku státního rozpočtu České repu-
bliky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek
je získání peněžních prostředků v částce, o niž skutečný
schodek hospodaření podle státního rozpočtu České
republiky na rok 2011 převýšil schodek rozpočtovaný.

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopiso-
vého programu je 7 788 190 000 Kč.

§ 2

Státní dluhopisový program na úhradu dalších
závazků státu splatných v roce 2013

(1) Účelem státního dluhopisového programu na
úhradu dalších závazků státu je získání peněžních pro-
středků na úhradu

a) jistin státního dluhu splatných v roce 2013,

b) jistin státních dluhopisů s dobou splatnosti delší
než 1 rok, odkupovaných z trhu v roce 2013,

c) závazků z případného rozhodnutí o předčasném
splacení jistin zajišťovacích derivátových operací,

d) závazků z případného rozhodnutí o předčasném
splacení úvěrů od Evropské investiční banky,

e) závazků z případného rozhodnutí o předčasném
splacení státních dluhopisů.

(2) Státní dluhopisy uvedené v odstavci 1 písm. b)
mohou být odkoupeny z trhu v roce 2013 až do výše
30 000 000 000 Kč.

(3) Maximální rozsah tohoto státního dluhopiso-
vého programu je 149 139 400 000 Kč.

§ 3

Splatnost závazků

Závazky vyplývající ze státních dluhopisových
programů podle tohoto zákona budou splaceny nej-
později uplynutím 105 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. září 2013

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu

stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/
/2011 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2012 a přepočítacího koeficientu pro úpravu

tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2012 činí 25 903 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 či-
ní 1,0015.

§ 2

Výše redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2014 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového

základu činí 11 415 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočto-

vého základu činí 30 093 Kč,
c) třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového

základu činí 103 768 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního,

vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok
2014 činí 2 340 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2014

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovec-
ké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014 se zvyšují od
splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2013 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 10 Kč mě-
síčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,4 %
procentní výměry důchodu, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným dů-
chodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se ne-
vyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při
změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s dů-
vody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty dů-
chodu zvýšení procentní výměry důchodu podle od-
stavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry
důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obno-
vení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských,
vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže
nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvý-
šených podle odstavce 1.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Koníček v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. září 2013

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 8 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti
komunistického režimu a o odporu proti němu, ve
znění zákona č. 220/2011 Sb., a podle § 2 odst. 8 zá-
kona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce někte-
rým účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb.:

§ 1

(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistic-
kým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády
č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního

boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu
některým osobám, o jednorázové peněžní částce někte-
rým účastníkům národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 458/
/2011 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané před 1. led-
nem 2014 se zvyšují o 0,4 % částky příplatku, která
náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky
se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí,
splatné po 31. prosinci 2013.

(2) Částka příplatku se po zvýšení podle od-
stavce 1 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:

Ing. Koníček v. r.
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