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Úvod 

 

Pracovní kategorie v d chodovém zabezpe ení p ed rokem 1990, tedy 

v bývalém eskoslovensku byly od vod ovány jako forma preference n kterých 

druh  d lnických profesí tradi  spojovaných s t žkou, nebezpe nou a pro zdraví 

škodlivou prací. P edobraz eskoslovenských pracovních kategorií, tady zvýhodn ní 

ur itých skupin zam stnanc , postupn  vznikal na za átku dvacátého století. Do 

eskoslovenského právního ádu byly pracovní kategorie zavedeny až zákonem 

. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpe ení. Tímto zákonem byly, pro ú ely 

chodového zabezpe ení, z ízeny t i pracovní kategorie, p emž do nejvíce 

zvýhodn né I. pracovní kategorie byla za azena zam stnání pod zemí v dolech 

a výkonných letc , do II. pracovní kategorie pak zam stnání vykonávaná za zvláš  

žkých pracovních podmínek a ostatní zam stnání byla za azena do III. pracovní 

kategorie. Rozd lení do pracovních kategorií ve svém d sledku výrazn  

zvýhod ovalo profese za azené p edevším do první kategorie, a to ve výši 

chodové dávky a snížení v kové hranice pro získání d chodového nároku. Tyto 

výhody byly tedy jakousi „kompenzací za dobrovoln  podstoupená rizika“ p i 

výkonu zam stnání za azeného do preferované pracovní kategorie. 

Další vývoj právní úpravy pracovních kategorií pro ú ely sociálního 

zabezpe ení sm oval k rozši ování okruhu profesí za azených do preferovaných 

kategorií v tzv. resortních seznamech, které vydávala jednotlivá ministerstva.  

V období po roce 1990 systém preferovaných pracovních kategorií, 

z koncep ních d vod  a z d vodu ekonomické transformace, nebylo možno nadále 

zachovat a proto došlo ke zrušení pracovních kategorií zákonem . 235/1992 Sb., 

o zrušení pracovních kategorií a o n kterých dalších zm nách v sociálním 

zabezpe ení, ú inným od 1. ervna 1992. Ve spole nosti p evládal názor, že v tržní 

ekonomice podstatu problému preferovaných pracovních kategorií, tj. výkon 

rizikových prací a úplatu za tento výkon, eší sami zam stnavatelé v souladu se 

zákonnými p edpisy na ochranu zdraví p i práci a finan ním ohodnocením výkonu 

rizikové práce. 
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Samotné zrušení preferovaných pracovních kategorií je ale spojeno s pot ebou 

do ešení n kterých sociálních d sledk , a proto i po zrušení pracovních kategorií 

stala dlouhodob  zachována zvýhodn ní osobám, které byly do t chto kategorií 

za azeny p ed zrušením pracovních kategorií. Jedná se p edevším o ur itou 

kompenzaci a zachování nárok  ob an m, kte í zam stnání za azená do I. pop ípad  

II. pracovní kategorie vykonávali po dlouhou dobu a dále ešení nárok , které byly 

spojeny s výkonem zam stnání za azených do preferované pracovní kategorie.  

Cílem této rigorózní práce je popsat asov  vzestupný historický vývoj právní 

úpravy zam stnání za azených do preferované pracovní kategorie a dále zobrazit 

a vystihnout podstatu a specifické rysy jednotlivých právních p edpis  tak, jak 

postupn  vcházely v ú innost v eskoslovenském a pozd ji v eském právním ádu.  

 

Zdrojem informací pro zpracování této rigorózní práce byly materiály 

zpracované eskou správou sociálního zabezpe ení, zákony zve ejn né ve sbírce 

zákon , materiály a publikace zve ejn né Ministerstvem práce a sociálních v cí, 

rozsudky Krajského soudu a Nejvyššího správního soudu, nálezy Ústavního soudu, 

literatura a publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních v cí a zkušenosti, které 

jsem získal p i výkonu zam stnání v eské správ  sociálního zabezpe ení. 
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1 Vymezení pojmu sociální zabezpe ení a d chodové zabezpe ení 

 

V sou asné dob  je termín sociální zabezpe ení všeobecn  používán, avšak 

samotné vymezení tohoto pojmu je velice obtížné. S nejv tší pravd podobností, 

pojem sociální zabezpe ení byl p evzat z ruštiny, kde obsahoval ozna ení 

komplexního systému sociálních dávek pro všechny zam stnance. 

Pojem sociální zabezpe ení se dosud používal a stále používá nejednotn . 

V n kterých p ípadech je jím ozna ován soubor institucí a vztah , kterými stát 

provádí svou sociální politiku pro r zné skupiny ob an , jindy je jím ozna ován 

ur itý model ízení a správy institucí, jímž se ob an m poskytují ekonomické záruky 

a služby v ur itých životních situacích. Podle n kterých mezinárodních dokument  

(úmluvy, charty, pakty, doporu ení) pojem sociální zabezpe ení znamená název 

nebo ást názvu t chto dokument , které upravují ur itá odv tví sociálních práv 

a povinností ob an . 

ejm  nejvýstižn jší vymezení tohoto pojmu je, že sociálním zabezpe ením je 

myšleno zajišt ní lidských práv státem na p ijatelné sociální úrovni. Jedná se tedy 

o ur itou sociální bezpe nost ob an  a zajišt ní jejich ob anských práv vytvo ením 

sociálního prost edí, které je garantováno státem. Obsahem pojmu sociální 

zabezpe ení je komplexn  zajiš ovat ob an m p im enou a d stojnou jistotu 

sociální existence, která je zpravidla v sociálním stát  uskute ována sociálním 

a zdravotním pojišt ním, státními podporami a sociální pomocí ob an m. Jedná se 

edevším o zabezpe ení ob an  pen žními i nepen žními dávkami a v neposlední 

mí e i sociálními službami. Je tady možné konstatovat, že jde o systematické úsilí 

státu jako ve ejnoprávního subjektu o konkrétní ešení obtížných životních situací 

ob an , a to v p ípad , že se ocitnou v ekonomické nebo sociální nouzi. 

edpokladem je, že tito ob ané nejsou schopni svoji situaci ešit vlastními silami 

nebo s pomocí své rodiny i p íbuzných. Z tohoto vyplývá, že sociální zabezpe ení 

poskytuje jistoty oproti zdravotním nebo sociálním p ekážkám bránícím ekonomické 

aktivit  ob ana. Kone ným d sledkem sou asného pojetí sociálního zabezpe ení je 
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zavedení regulace odpov dnosti ob ana za svou budoucnost a stanovení míry 

a forem sociální solidarity mezi ob any s neopomenutelným faktorem zásluhovosti. 

Zatím co pracovní právo vznikalo jako donucení zam stnavatel  chovat se ur itým 

zp sobem a strp t ur ité chování zam stnanc  v rámci soukromého práva, právo 

sociálního zabezpe ení vzniklo v okamžiku, kdy úsilí státu p ekro ilo rámec 

chudinské pé e a za alo s donucením lidí (a jejich zam stnavatel ), aby se postarali 

o prost edky na budoucí sociální události v rámci ve ejného práva. Dnes se z eteln  

pozvolna stírá rozdíl mezi ochranou pracovních podmínek a ochranou p i sociálních 

událostech tím, jak sociální pojišt ní ztrácí sv j „pojiš ovací“ charakter a stává se jen 

jinou formou sociální ochrany p erozd lováním ásti p íjm  ob an 1. 

Dále je možno konstatovat, že stát prost ednictvím sociálního zabezpe ení 

zajiš uje pomoc svým ob an m v p ípadech nemoci, pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, zdravotního poškození a invalidity, nezam stnanosti, mate ství 

a rodi ovství, p i nedostate ných p íjmech zabezpe ujících alespo  minimální 

životní úrove , stá í a úmrtí osoby na kterou jsou jiné osoby odkázány, a  výživou i 

konkrétní pé í. Tuto pomoc ob an m stát zabezpe uje prost ednictvím sociálního 

pojišt ní, kde vytvá í povinný finan ní systém, kterým se bu  ob an/pojišt nec sám 

finan  zú ast uje pro p ípad své budoucí sociální události, nebo n kdo 

jiný/zam stnavatel ob ana pro tuto sociální událost povinn  zajiš uje. Dopl kovou 

formou sociálního zajišt ní m že být i tzv. dobrovolné pojišt ní, které je založeno 

výhradn  na dobrovolné ú asti ob ana zabezpe it se na budoucí sociální událost 

mimo povinný systém sociálního pojišt ní.  

Zvláštním subsystémem, který byl v této oblasti zaveden a z ásti stále trvá, 

jsou preferované pracovní kategorie, kde dochází ke zvýhod ování ur ité, p edem 

specifikované skupiny osob. Ztížené a zdraví zat žující pracovní podmínky na jedné 

stran  jsou vyvažovány „benefity“ v podob  finan ních p ísp vk  a snížení 

chodového v ku na stran  druhé.  

Samotný pojem d chodové zabezpe ení, ozna uje ur itou výse  ze systému 

sociálního zabezpe ení, jehož sou ástí je tedy i d chodové zabezpe ení, které vytvá í 

uzav enou soustavu pro p ípady stá í, invalidity a ztráty živitele. D chodové 

zabezpe ení je založeno na zabezpe ovacím principu, tedy na zabezpe ení 

dávkových nárok , kdy nefunguje p ímá vazba mezi finan ními vstupy do systému 

                                                
1 Tröster, P. a kol., Právo sociálního zabezpe ení. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 6 s. 
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a finan ními výstupy ve form  dávek. Princip d chodového pojišt ní je založen na 

zp sobu financování ekonomicky aktivních osob, které platí do d chodového 

systému ur ité pojistné. Samotné pojistné je sou ástí p íjm  státního rozpo tu 

vedeného jako samostatná položka p íjm  státního rozpo tu a výdaje na d chodové 

pojišt ní jsou sou ástí výdaj  státního rozpo tu. Tím je zabezpe ena garance státu, 

nebo  osoby, kterým jsou tyto dávky sm ovány, nemohou z stat v žádném p ípad  

bez finan ních prost edk .  

i stanovení pojistného se vychází z p íslušného vym ovacího základu, kde 

se uplat uje zp sob redukce pomocí reduk ních hranic. V omezené mí e se tedy 

uplat uje princip zásluhovosti. P i stanovení výše d chodové dávky v d chodovém 

pojišt ní je uplat ován princip solidarity, podle n hož se od ur ité výše základ pro 

výpo et d chodu redukuje. Tímto se napl uje solidarita výd le ných osob s vyššími 

íjmy s osobami s nižšími p íjmy. Dále pak princip solidarity je promítnut 

v solidarit  osob ekonomicky aktivních s osobami, které nejsou výd le inné 

a jsou poživateli d chodové dávky. 

Obecn  lze konstatovat, že princip zabezpe ovací poskytuje ob an m vyšší 

míru sociální solidarity, protože není založen na p ímé souvislosti finan ních vstup  

s finan ními výstupy.  
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2 Historický vývoj d chodového zabezpe ení hornických profesí v eských 

zemích p ed rokem 1955 

 

 Systém d chodového zabezpe ení pro p ípad stá í, invalidity nebo ztráty 

živitele historicky p edstavoval jednu ze základních a nejrozsáhlejších oblastí 

sociálního zabezpe ení. Již v rakousko-uherské monarchii vznikaly r zné formy 

zabezpe ení, a to postupn  pro r zné skupiny obyvatel, kde rozd lení bylo p evážn  

zam eno podle profese jednotlivce. Pro vývoj d chodového zabezpe ení v eských 

zemích byla charakteristická cesta od církevní a vrchnostenské, pozd ji též 

domovské chudinské pé e ke svépomocným d lnickým spolk m s r znými druhy 

soukromého pojišt ní financovaného bu  samotnými pojišt nci nebo ze zdroj  

panské vrchnosti i vlastníka továrny, uhelného nebo rudného dolu. 

 Ve st edov ku za aly být vytvá eny svépomocné podp rné spolky, jejichž 

úkolem bylo pomáhat práce neschopným a starým len m a podporovat i poz stalé 

leny rodin. Nejprve vznikaly takovéto podp rné spolky mezi horníky, za ala se 

vytvá et hornická bratrstva, která je možno charakterizovat jako stavovské 

a náboženské spolky ízené nejprve t ža i. První doklady o jejich existenci pocházejí 

z 15. století. Bratrstva zakládala podp rné pokladny, které byly obvykle spravovány 

radou starších horník  potvrzovanou t ža i. Do t chto pokladen p ispívali p edevším 

horníci, kterým se finan ní p ísp vky strhávaly z mezd, ale také t ža i. První záznam 

o hornické podp rné pokladn  pochází z roku 1527, kdy císa  Ferdinand I. potvrdil 

statut pokladny 2.  

 Slovník Ve ejného práva eskoslovenského popisuje mimo jiné i vývoj 

a právní stav nárok  na základ  zákona o povinném ru ení v Rakousku-Uhersku.  

  V druhé skupin  jsou specielní z ízení pro d lnictvo aneb jeho jednotlivé 

kategorie. Sem náleží povinnost zam stnavatelova k náhrad  náklad  ošet ovacích. 

Podle r zných eledních ád  byl zam stnavatel povinen starati se o ošet ení a lé ení 

onemocn lé eledi nejmén  4 týdny, po p ípad , zavinil-li nemoc, po celou dobu 

                                                
2 Tröster, P. a kol., Právo sociálního zabezpe ení. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, 24 s.  
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nemoci. Dvorským dekretem ze dne 18. II. 1837 byla rozší ena tato povinnost na 

továrníky, živnostníky a obchodníky potud, že byli zavázáni nahraditi ošet ovací 

náklady za d lníky i tovaryše, ošet ované ve ve ejné nemocnici. Dále sem pat í r zné 

pomocné pokladny staršího práva, vzájemné bratrské pokladny, pokladny z ízené na 

podklad  živnostenského ádu a spolkové pokladny. Zvláštní úpravu dávalo 

zákonodárství zam stnanc m v hornictví svými bratrskými pokladnami3. 

 Podle mého názoru, p elomovým rokem v oblasti zabezpe ení horník  byl 

rok 1854. Poprvé, i když jen rámcov , bylo upraveno postavení horník , a to 

povinným z izováním bratrských pokladen v dolech a t žebních podnicích, které 

svým len m poskytovaly podpory pro p ípad invalidity nebo podpory poz stalým 

v p ípad  úmrtí živitele. Tato povinnost byla upravena Císa ským patentem íslo 

146/1854 .z. Obecný horní zákon. Bratrské pokladny poskytovaly podpory, každá 

podle svých stanov schválených bá skými ú ady. Avšak záhy pokladny zjistily, že 

nemají dostatek finan ních prost edk , aby mohly dostát svým závazk m 

a povinnostem. Proto bylo hornické pojišt ní nov  podrobn ji upraveno v roce 1889, 

a to zákonem . 127/1889 . z., který byl postupn  m n a dopl ován v letech 1891 

a 1892 za ú elem odd lení nemocenského a d chodového pojišt ní. D chodové 

pojišt ní nadále provád ly bratrské pokladny, ale finan ní situace jim stále 

nedovolovala pokrýt požadované d chodové dávky. Za tohoto stavu byl, v rámci 

komplexní recepce, systém hornického pojišt ní p evzat do právního ádu nov  

vzniklé eskoslovenské republiky. Nicmén  i nadále byla velká rozt íšt nost 

systému d chodového pojišt ní, a to množstvím drobných revírních bratrských 

pokladen.  

 Pot ebnou reformu p inesl až zákon . 242/1922 Sb., o pojišt ní u bá ských 

bratrských pokladen, podle n hož mimo jiné, nárok horník m na starobní d chod 

íslušel v 55 letech, bylo-li dovršeno 30 let pojišt ní, nebo v 60 letech, bylo-li 

získáno alespo  15 let pojišt ní. Po et revírních bratrských pokladen byl zna  

zredukován na osm a tyto byly ú adovnami Úst ední bratrské pokladny (dále jen 

ÚBP), jako jediné nositelky d chodového hornického pojišt ní v eskoslovensku. 

ísp vek na pojistné ve výši 87 K s m sí , z n hož hradil 33 K s horník a 54 K  

zam stnavatel, byl i nadále nedostate ný ke krytí všech finan ních náklad  ÚBP. 

                                                
3 Hácha, E., Weyr, F., Hoetzel, J., Laštovka, K., Slovník Ve ejného práva eskoslovenského. Brno: 
Polygrafia, 1938, 360 a 361 s. 
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Tato situace byla ešena p kami, které byly ru eny vládou a tak docházelo 

k situaci, kdy budoucí d chodové nároky horník  z stávaly finan  nekryty.  

 ešení této nep íznivé finan ní situace p inesl až zákon . 200/1936 Sb., 

o pojišt ní u bá ských bratrských pokladen, podle n hož výše pojistného 

a podnikatelské p irážky z staly nezm ny, avšak nov  byl zaveden sana ní 

ísp vek ve výši 2,5 % úhrnu mezd všech zam stnanc  podniku, který platili 

podnikatelé. Na sana ním p ísp vku se podíleli i samotní pojišt nci, a to 1 % 

z výd lku. Dále byla zavedena sana ní dávka z t ženého a dovezeného uhlí. 

Posledním opat ením ke zlepšení finan ní situace ÚBP bylo stanovení sana ního 

ísp vku státu, který byl stanoven ve výši 90 milion  ro .  

2.1 Císa ský patent . 146/1854 .z. Obecný horní zákon 

 

 Císa ský patent . 146/1854 .z. Obecný horní zákon, který vstoupil 

v ú innost 1. listopadu 1854, ur oval které nerosty a za jakých podmínek mohou být 

ženy a dále stanovil práva a povinnosti spojené zejména s provozem dol  

a t žebních lokalit. Pozitivní skute ností bylo ale p edevším to, že stanovil povinnost 

ídit bratrské pokladny, a to za ú elem zmírn ní finan ních dopad  p i úrazech nebo 

smrti živitele p i výkonu zam stnání. Pracovní pom ry dozor ího a d lnického 

personálu byly upraveny služebním ádem, který podle § 200 musel být schválen 

íslušným bá ským ú adem a který obsahoval mimo jiné i ustanovení o pracovním 

za azení žen a d tí v hornictví, o dob  a trvání práce, o výplatních termínech, 

o dávkách p i onemocn ní a úrazu a o pen žitých a pracovních trestech p i porušení 

služebního ádu. 

 V § 201 byla zakotvena výpov dní lh ta ze služby, a to t ím sí ní v p ípad  

edník  nebo dozorc  a trnáctidenní v p ípad  d lník . Jednalo se o (zákonem 

upravené) nerovné postavení zam stnanc , v n mž nejvíce znevýhodn ni byli 

edevším d lníci. Ustanovení § 202 upravovalo okamžité propušt ní ze služby bez 

výpov di, a to v p ípadech spáchaného zlo inu, p inu nebo p estupku proti majetku 

zam stnavatele. Pro p ípady odpírání práce a protivení se ve služb  z d vodu vynutit 

si vyšší mzdu nebo lepší podmínky práce, odkazuje § 204 na p edpisy trestního 

zákoníku. Na základ  tohoto ustanovení se tyto p estupky sankcionovaly v rovin  

trestn -právní a tedy samotné sankce odpovídaly tvrdším trest m.  
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 Na  druhé  stran  obecný  horní  zákon  upravoval  p ípady,  zlého  zacházení  ze  

strany p edstavených, odep ení sjednaného zaopat ení zam stnanc m, nevyplacení 

mzdy ve stanovené termíny a jiná podstatná porušení smlouvy tak, že zam stnanci 

mohli na základ  pouhého ohlášení, vystoupit ze služby okamžit . 

 i výstupu ze zam stnání m l zam stnavatel povinnost podle § 208 vydat list 

na odchodnou tzv. propoušt cí list, ve kterém byla uvedena pracovní t ída 

zam stnance, bratrská pokladna, jejíž byl lenem, a doba, od které do ní p ispíval. 

Záv rem propoušt cího listu byl údaj potvrzující nástup a výstup ze zam stnání. 

 V desáté hlav  bylo zakotveno z ízení bratrských pokladen, a to v § 210 až 

214. Samotná povinnost vlastník  dol  z ídit bratrskou nemocenskou pokladnu byla 

ustanovena v § 210, podle n hož každý vlastník dol  je zavázán postarat se 

o takovéto za ízení, nebo se sdružit s jinými vlastníky dol  k podpo e horník , vdov 

a sirotk . Za tímto ú elem z ízená instituce musela být schválena bá ským ú adem. 

V § 211 byla upravena povinnost horník  a dozorc  ke vstupu do bratrské pokladny 

u závodu, ve kterém sloužili a taktéž zaplatit pevn  stanovený p ísp vek. Pro každou 

bratrskou pokladnu musely být vypracovány stanovy, kde na jejich vypracování se 

podílel majitel dolu nebo jím zastoupený pracovník z editelství dolu ve spolupráci 

s jedním z d lnických zam stnanc  zvoleným ostatními horníky. Stanovy upravené v 

§ 212 a 213 podléhaly schválení bá ského ú adu a musely obsahovat doklad: 

- o založení matriky bratrské pokladny a její udržování 

- o podmínkách p ijetí do bratrské pokladny 

- o výši p ísp vku a zp sobu jeho placení 

- o ur ení množství podpor z bratrské pokladny 

- o podmínkách, za kterých bude nárok na podporu p iznán a kdy zanikne 

- o druhu a zp sobu zabezpe ení a vedení majetku bratrské pokladny 

- o vlivu, který p evzali d lni tí zam stnanci 

- o pom rech mezi sjednocenými bratrskými pokladnami navzájem 

- o ízení dolu s majitelem dolu, pro p ípad zániku d lního závodu, pro 

který byla bratrská pokladna založena. 

ízení o p estupcích proti hornímu zákonu p íslušelo bá skému ú adu. V ad  

ípad  uložené finan ní pokuty plynuly do bratrské pokladny, k níž náležel závod 

potrestaného. Pro p íklad uvádím ustanovení § 247, které stanovuje finan ní trest za 

nep ípustné zam stnávání d tí odporující služebnímu ádu, a to v rozmezí 2 až 100 
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, § 248 ukládá pokutu podnikateli, který v as nevyplatil mzdy, a to v rozmezí 20 

až 1000 K  apod. (pokuty tedy plynuly do bratrské pokladny). 

Obecný horní zákon, ve své dob , jako jeden z prvních právních p edpis  

stanovoval práva a povinnosti jak zam stnanc m, tak zam stnavatel m. Dále 

upravoval provozní podmínky za ú elem zajišt ní bezpe nosti horník m a ostatním 

osobám pracujících v dole. V sociální oblasti zakotvil povinnost z ízení bratrských 

pokladen za ú elem podpory chudých horníku a v p ípad  úmrtí i poz stalých vdov 

nebo sirotk . 

2.2 Vývoj hornického pojišt ní v dob  okupace 

 

 Do skon ení druhé sv tové války byl ú inný zákon . 200/1936 Sb., 

o pojišt ní u bá ských bratrských pokladen, který byl n kolikrát cílen  m n, a to 

vládními na ízeními p evážn  za ú elem udržení a zvýšení t žby.  

 Vládním na ízením . 167/1940 Sb., ze dne 29. února 1940 byly zvýšeny 

sazby, jak pro základní tak i zvyšovací ástky provisí. Dále došlo ke zvýšení 

výchovného a vdovských a sirot ích provisí. Nap íklad vým ra sirot í provise 

u jednostrann  osi elého dít te byla zvýšena z 20 % invalidní nebo starobní provise 

na 25 % a u oboustrann  osi elého dít te ze 40 % na 50 %. Vládním na ízením bylo 

také zvýšeno pojistné a sana ní dávky z vyt ženého a dovezeného uhlí. 

 Vládní na ízení . 420/1941 Sb., ze dne 6. listopadu 1941 nem lo v podstat  

vliv na vznik nároku a ani na výši provise pojišt nce. D ležité však bylo ustanovení 

v § 1, podle n hož poživatelé invalidního nebo starobního d chodu mohli pokra ovat 

v zam stnání nebo vstoupit do nového zam stnání, aniž by ztratili nárok na již 

iznanou d chodovou dávku. Je z ejmé, že se v tomto období projevil nedostatek 

pracovník  pro fyzicky náro ná zam stnání. 

 Další vládní na ízení . 398/1941 Sb., ze dne 20. listopadu 1941 zavedlo nové 

úpravy mzdových t íd a mírné zvýšení d chodových dávek. Zem el-li p íslušník 

pojišt ncovy rodiny, náleželo poz stalé rodin  poh ebné v jednorázové výši od 100 

do 350 K s. Dále mohla být ve stanovách bratrské pokladny upravena nap íklad 

podpora t hotným ženám nebo ženám v šestined lí, anebo platba p i odb ru léku 

pojišt nce nebo jeho rodinného p íslušníka ve výši 2,5 K s za každý p edpis. 

Pojistné bylo mírn  zvýšeno na 83 K s m sí  a sana ní dávka bez ohledu na 
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vod uhlí inila za každý metrický cent hn dého uhlí 35 halé , kamenného uhlí 45 

halé , koksu použitého na výrobu surového železa v tuzemsku 30 halé  a koksu 

ostatního 50 halé . 

 Další zm ny p ineslo vládní na ízení . 100/1942 Sb., ze dne 30. b ezna 1942, 

podle n hož se základní ástka invalidní a starobní provise zvýšila na 1 560 K s 

ro . Návazn  na toto zvýšení, došlo také ke zvýšení vdovských a sirot ích dávek. 

Provise p iznané p ed 1. dubnem 1942 byly bu  p epo teny podle nových sazeb 

nebo byly zvýšeny o zvláštní p ídavky. Další zm na se promítla do prodloužení 

kové hranice pro vychovávací p íplatek a nárok na sirot í d chod v prodloužení ze 

17 na 18 let.  

 V roce 1943 došlo k další úprav  hornického pojišt ní, a to vládním 

na ízením . 70/1943 Sb., ze dne 15. b ezna 1943, podle n hož nov  vstoupilo 

v ú innost ustanovení hornického d chodového pojišt ní, jež se stalo pojišt ním ze 

zákona, tedy ex lege, bez ohledu zda byla podána p ihláška. Ustanovení § 106 

rozd lovalo provisní pojišt ní na pojišt ní horník  a pojišt ní hutník , kde podle 

tohoto rozd lení byly p iznány r zné d chodové dávky. Pravidelné dávky provisního 

pojišt ní hornického byly hornická provise, hornická plná provise, starobní odm na, 

hornická výsluha, provise poz stalých, vrácení p ísp vk , odbytné a lé ebná pé e. 

Byly tedy zavedeny dv  zcela nové dávky, a to starobní odm na a hornická výsluha. 

Do pravidelných dávek provisního pojišt ní hutnického pat ila invalidní provise, 

starobní provise, provise poz stalých, výbavné, odbytné a lé ebná pé e. Nov  byl 

stanoven p ídavek k provisi za hornickou práci pod zemí, který inil po 10-ti letech 

80 K s ro  za každý následující odpracovaný rok, po 20-ti letech 160 K s ro  

a po 30-ti letech 240 K s ro . V § 129 a následujících byla upravena starobní 

odm na, na kterou m l horník nárok od 55 let, pracoval-li 25 let v hornictví 

a nejmén  15 let hornickým zp sobem. Výše starobní odm ny inila 5 400 K s ro  

a vyplácela se až do p iznání hornické nebo plné hornické provise. Nárok na 

hornickou výsluhu upravoval § 131, podle n hož dovršil-li horník 50. rok v ku, 

vykonával-li po dobu nejmén  15 let podstatn  hornické práce a pracoval dále 

v zam stnání pod zemí, obdržel k hornické provisi nebo plné hornické provisi 

jednorázovou dávku, a to ve výši až 3 000 K s. Pojistné bylo stanoveno procentem 

ze mzdy horníka a jeho výše inila 13,5 % z výd lku z toho 9 % hradil zam stnavatel 

a 4,5 % platil pojišt nec. Stát p ispíval na hornické pojišt ní, podle § 194, ástkou 
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123 milion  K s ro . I nadále byla vyplácena sana ní dávka z uhlí v p vodní výši, 

což znamenalo nezanedbatelný p íjem finan ních prost edk  ÚBP.  

 Poslední právní úpravou v tomto období bylo vládní na ízení . 246/1944 Sb., 

ze dne 27. íjna 1944. Nov  byl zvýšen p ídavek k provisi za hornickou práci pod 

zemí, který inil po 10-ti letech 120 K s ro  za každý následující odpracovaný rok, 

po 20-ti letech 240 K s ro  a po 30-ti letech 360 K s ro . Dále byla zvýšena 

možnost hornické výsluhy k hornické provisi nebo k plné hornické provisi, a to až na 

6 000 K s. V § 167 byla mimo jiné upravena doba lé ení pojišt nce, kde podle odst. 

4 podnikatel nesm l vypov t služební pom r pojišt nci, kterému je poskytována 

lé ebná pé e, po dobu trvání této lé ebné pé e nebo z d vodu této lé ebné pé e. Od 

1. 1. 1944 bylo zrušeno odbytné, které se dosud poskytovalo poz stalým po 

pojišt nci, který nezískal zákonem stanovenou dobu pojišt ní. Dále, podle § 197, 

bylo zvýšeno pojistné hornického provisního pojišt ní ze 13,5 % na 15 % z výd lku 

pojišt nce. I nadále dv  t etiny hradil zam stnavatel a jednu t etinu platil pojišt nec.4  

 Všechny tyto právní p edpisy, vydané v období okupace, sm ovaly 

k podpo e a preferování ur itých profesí, jako byly p edevším hornické profese, a to 

z d vodu naléhavé pot eby uhlí a nerost , což byly strategické suroviny pro vále ný 

pr mysl. 

2.3 Zákon . 44/1947 Sb., o hornickém pensijním pojišt ní 

 

 Zákonem . 44/1947 Sb., o hornickém pensijním pojišt ní (dále jen zákon), 

který nabyl ú innost dne 1. ledna 1947, byla stanovena povinnost pojišt ní osobám, 

které na základ  pracovního pom ru nebo u ovského pom ru jsou zam stnány pod 

zemí nebo na povrchu v hornictví, v podnicích na dobývání živic nebo v podnicích 

na dobývání kaolínu, magnesitu, jíl , k emene apod., pokud se dobývání d je 

hornickým zp sobem a je podrobeno hornopolicejnímu dozoru.  

 V zákon  jsou upraveny tyto dávky hornického pensijního pojišt ní: 

- invalidní pense 

- starobní pense 

- vdovská (vdovecká) pense 

                                                
4 Z textu vládního na ízení . 167/1940 Sb., 420/1941 Sb., 398/1941 Sb., 100/1942 Sb., 70/1943 Sb., 
246/1944 Sb. 
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- sirot í pense 

- pense rodi  a jiných poz stalých 

- ísp vek na s atek 

- odbytné 

- lé ebná pé e 

Nárok na invalidní pensi m l pojišt nec, který pro sv j zdravotní stav nebyl 

schopen k výkonu svého povolání a který byl bezprost edn  p ed vznikem invalidity 

alespo  po dobu p ti let zam stnán na pracovišti pod zemí. Samotný nárok byl tedy 

vázán na neschopnost pojišt nce k dosavadnímu povolání. P tiletá podmínka 

nep etržité práce pod zemí nemusela být spln na u pojišt nce, který z celkové doby 

od prvního vstupu do d chodového pojišt ní do vzniku pojistného p ípadu strávil 

alespo  polovinu doby p i výkonu prací na pracovišti pod zemí. Nárok však p íslušel 

pojišt nci pokud byla spln na i následující podmínka, a to vznikla-li tato invalidita 

do 24 m síc  od výstupu ze zam stnání zakládajícího pojistnou povinnost. 

V p ípad , že k invalidit  došlo p i spáchání úmyslného trestného inu, pro který byl 

pojišt nec odsouzen trestním soudem, nebo si invaliditu p ivodil úmysln , nem l 

nárok na invalidní pensi. Invalidní pense se skládala z pevné základní ástky a ástek 

zvyšovacích, kde základní ástka invalidní pense inila 6 000 K  ro  a ástka 

zvyšovací se upravovala rozdíln , podle odpracovaných dob p i zam stnání na 

pracovišti pod zemí nebo na povrchu. 

ležitou podmínkou pro nárok na starobní pensi bylo dosažení zákonem 

stanoveného v ku a po et odpracovaných m síc  na ur itém pracovišti. Podle § 11 

l nárok na starobní pensi pojišt nec, který dovršil: 

- 55. rok v ku a získal alespo  300 p ísp vkových m síc  v zam stnání pod 

zemí, nebo 

- 55. rok v ku a získal nejmén  420 p ísp vkových m síc  zam stnání 

v hornictví, z toho alespo  120 p ísp vkových m síc  v zam stnání pod 

zemí, nebo 

- 60. rok v ku a získal 180 p ísp vkových m síc  povinného pojišt ní, z toho 

nejmén  120 p ísp vkových m síc  v zam stnání v hornictví. 

Je tedy z ejmé, že zákon p iznával ur ité preference t m horník m (nastavením 

chodového v ku), kte í splnili požadovanou délku doby odpracovanou v hornictví, 

nejlépe však v zam stnání pod zemí. P iznání starobní pense vylu ovalo jakékoliv 

zam stnání podléhající povinnému pojišt ní. Možnost zvýšení invalidní nebo 
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starobní pense upravoval § 17, podle n hož se invalidní nebo starobní pense 

zvyšovala o výchovné za každé dít , které by po smrti pojišt nce m lo nárok na 

sirot í pensi, pokud poživatel pense o toto dít  pe uje.  

V p ípad  úmrtí pojišt nce, zákon upravoval postavení vdov a jejich p ípadných 

nárok  na vdovskou pensi, a to v § 20, kde podle tohoto ustanovení nárok na 

vdovskou pensi má vdova po pojišt nci, který byl poživatelem invalidní nebo 

starobní pense, jestliže je invalidní, nebo dovršila 50. rok v ku, nebo pe ovala 

alespo  o dv  d ti pojišt nce, kterým se vyplácela pense sirot í. Zákon upravoval i 

ípady, kdy vdova podmínky pro nárok na vdovskou pensi nespl ovala. Tato situace 

byla ešena ustanovením § 20 odst. 3, podle n hož pokud podmínky vdova nesplnila, 

byla jí vyplácena snížená vdovská pense ve výši poloviny vdovské pense. Vdov  

starší 40 let nebylo možné penzi snížit. Základní výše vdovské pense inila 6 000 K  

ro , byla tedy shodná s ro ní základní výší invalidní pense.  

Pro p ípad úmrtí pojišt ného otce nebo pojišt né matky, zákon stanovil nárok 

na sirot í pensi dít ti mladšímu 18 let v p ípad , že zem elý rodi  byl poživatelem 

invalidní nebo starobní pense, anebo m l-li na ni alespo  nárok. Zákon pamatoval i 

na osi elé vnuky a nevlastní d ti mladší 18 let, a to v § 27 odst. 2 podle n hož, 

zanechal-li pojišt nec osi elé vnuky a nevlastní d ti mladší 18 let, mají tito nárok na 

sirot í pensi, byli-li výživou p evážn  odkázáni na zem elého pojišt nce. Samotný 

nárok na sirot í pensi vznikl dnem úmrtí pojišt nce. Zákon však p iznal nárok na 

sirot í pensi i nenarozenému dít ti „nasciturus“ v p ípad , že se narodí živé. Po 

dovršení 18. roku v ku bylo možno vyplácet sirot í pensi v p ípad , že dít  pro 

duševní nebo t lesnou vadu nebylo zp sobilé k výd lku, nebo z d vodu v decké 

nebo odborné p ípravy pro své budoucí povolání, nejdéle však do 24 let. Výše sirot í 

pense byla stanovena v § 29 a inila polovinu vdovské pense u jednostrann  

osi elého dít te a u oboustrann  osi elého dít te dosahovala výše vdovské pense.  

Pro p ípad výjime né situace, kdy nebylo možno poz stalostní pensi po 

pojišt nci p iznat vdov  nebo sirotk m, m li na pensi nárok poz stalí rodi e, po 

ípad  sestra zem elého pojišt nce. Podmínkou bylo však, že v dob  svého úmrtí 

l pojišt nec nárok na starobní nebo invalidní pensi a dále, pokud byli poz stalí 

rodi e výživou na tohoto pojišt nce p evážn  odkázáni. Pense rodi  byla 

poskytována ve výši tvrtiny pense invalidní a v p ípad  dvou oprávn ných rodi , 

náležela každému z nich osmina invalidní pense. Tímto opat ením zákon poskytoval 
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finan ní a materiální zabezpe ení i rodinným p íslušník m, kte í byli na horníka – 

pojišt nce finan  odkázáni a nem li jinou možnost výd lku.  

Další dávkou, kterou zákon zajiš oval pojišt nci, byl p ísp vek na s atek. 

Uzav el-li pojišt nec s atek, získal nárok na p ísp vek za uzav ení s atku ve výši 

2 000 K s, pokud sv j nárok na tento p ísp vek uplatnil do 2 let od uzav ení s atku.  

Pom rn  neobvyklou, ale již z d ív jška zažitou dávku pojišt ní upravoval 

zákon v § 36, podle n hož nárok na odbytné mají vdova a d ti, zem el-li pojišt nec 

po dokon ení šesti p ísp vkových m síc , p ed dovršením tzv. ekací doby, která 

inila 60 p ísp vkových m síc , nikoliv však následkem pracovního úrazu. Dále 

musely být spln ny podmínky pro požívání vdovské nebo sirot í pense. Tato 

jednorázová dávka byla vyplácena jednou provždy ve form  pevn  stanovené 

finan ní ástky ve výši 2 000 K s pro každého oprávn ného a nárok musel být 

uplatn n nejpozd ji do dvou rok  ode dne pojišt ncovy smrti. Zákonodárce 

prost ednictvím vyplácení odbytného odškod oval jednorázov  poz stalé osoby po 

zem elém pojišt nci za práci, kterou pojišt nec odpracoval v d lním prost edí. 

Jednalo se tedy p edevším o „kompenzaci“ za práci namáhavou a zdraví škodlivou, 

avšak celospole ensky prosp šnou. 

Zákon v § 47 až 51 ustanovil nositeli pojišt ní provád t preventivní všeobecná 

opat ení zdravotní a lé ebné pé e k „zajišt ní zdravého hornického u ovského 

dorostu“, k udržení a posílení zdraví a výkonnosti pojišt nc , p edevším proti 

nemocem obvyklých v hornictví a k odvrácení p ed asného vzniku invalidity nebo 

odvrácení invalidity již nastalé. K napln ní t chto opat ení odvád l nositel pojišt ní 

až 1 % z pojistného odvád ného na nemocenské pojišt ní. Lé ebnou pé i provád l 

nositel pojišt ní p edevším za ú elem odvrácení invalidity pojišt nce, která hrozila 

jako následek onemocn ní nebo ud lat z poživatele invalidní pense znovu výd le  

schopnou osobu. Po dobu lé ení pojišt nce mohl nositel pojišt ní poskytovat 

rodinným p íslušník m p ísp vek na domácnost ve výši poloviny nemocenské 

dávky, na kterou by m l pojišt nec nárok.  

Nov  byl vybudován úhradový systém, kde náklady pro hornické pensijní 

pojišt ní byly hrazeny pojistným, dávkou z uhlí a státním p ísp vkem. Bylo 

zavedeno jednotné pojistné ve výši 15 % zapo itatelného výd lku, z toho 5 % platil 

pojišt nec a 10 % platil zam stnavatel. Z uhlí vyt ženého na území eskoslovenské 

republiky nebo dováženého ze zahrani í se vybírala dávka pro hornické pensijní 

pojišt ní. Dávku z uhlí vyt ženého odvád l nositeli pojišt ní horní podnik, dávku 
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z uhlí dováženého ze zahrani í platil nositeli pojišt ní dovozce. Výše dávky inila za 

každý metrický cent hn dého uhlí 35 halé , kamenného uhlí 45 halé  a koksu 50 

halé . Státním p ísp vkem m l být hrazen každoro  o ekávaný schodek ve 

finan ním hospoda ení nositel  hornického pojišt ní, jímž byly v eských zemích 

Úst ední bratrská pokladna a na Slovensku Úst ední sociální pojiš ovna v Bratislav . 

K tomuto ú elu sestavoval nositel pojišt ní pro každý rok finan ní plán, který 

schvalovalo ministerstvo sociální pé e v dohod  s ministerstvem financí.5 

Zákon o hornickém pensijním pojišt ní byl, podle mého názoru, na svojí dobu 

moderní právní normou, která komplexn  upravovala nároky horník  pop . jejich 

rodinných p íslušník . 

2.4 Zákon . 99/1948 Sb., o národním pojišt ní 

 

 Zákon . 99/1948 Sb., o národním pojišt ní, který vstoupil v ú innost 15. 

kv tna 1948, vytvo il jednotný systém d chodového pojišt ní, zlepšil podmínky pro 

iznání jednotlivých d chodových dávek, rozší il jejich okruh a výhodn ji stanovil 

jejich výši.  

 ijetím tohoto zákona došlo i k organiza nímu sjednocení, a to z ízením 

Úst ední národní pojiš ovny se sídlem v Praze, jako jediného nositele pojišt ní 

v eskoslovensku. Dále byly vytvo eny územní organiza ní složky, podle § 153, 

jenž byly národní pojiš ovny a okresní národní pojiš ovny. V § 247 byly zrušeny 

mimo jiné, Úst ední sociální pojiš ovna v Praze, Úst ední bratrská pokladna v Praze, 

Úst ední sociální pojiš ovna v Bratislav  a revírní bratrské pokladny s tím, že 

Úst ední národní pojiš ovna se stala právním nástupcem zrušených nositel  

pojišt ní.  

 Podle zákona o národním pojišt ní bylo v § 60 upraveno poskytování t chto 

dávek d chodového pojišt ní – starobní d chod, invalidní d chod, d chod manželky, 

vdovský d chod, d chod družky, sirot í d chod, výbavné, odškodn ní za pracovní 

úrazy a sociální d chod. Dále se poskytovalo zvýšení d chodu, a to o výchovné 

a zvýšení pro bezmocnost. 

 Nárok na starobní d chod byl upraven v § 62, podle n hož nárok na starobní 

chod m l pojišt nec, který dosáhl v ku alespo  65 let, nepožíval invalidní d chod 

                                                
5 Z textu zákona . 44/1947 Sb., o hornickém pensijním pojišt ní  
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a nevyd lával více než polovinu pr rného ro ního výd lku, jímž se rozumí ro ní 

pr r vym ovacích základ  za posledních p t kalendá ních let p ed nápadem 

dávky, pop ípad  za menší po et let, trvalo-li pojišt ní kratší dobu. Za vym ovací 

základ se u zam stnanc  považoval veškerý p íjem, který dostávali za smluvenou 

práci. Nárok na starobní d chod m l dále pojišt nec, který dosáhl v ku alespo  60 

let, nepobíral invalidní d chod a nevyd lával více než polovinu pr rného 

sí ního výd lku, byl-li pojišt n alespo  dvacet let.  

 Zákon obsahoval i ustanovení, která upravovala zvláštní druhy pojišt ní. Jako 

„p edch dce“ zákonné úpravy preferovaných pracovních kategorií je možno 

považovat ustanovení § 138 až 141, kde bylo upraveno d chodové pojišt ní horník . 

Okruh osob, které tento zákon pokládá za horníky je vymezen tém  shodn , jako v 

zákon . 44/1947 Sb., o hornickém pensijním pojišt ní. Nárok na starobní d chod 

upravoval § 139, podle n hož horník m l nárok na starobní d chod nepožíval-li 

starobní d chod nebo invalidní d chod a nebyl již zam stnán zp sobem zakládajícím 

povinné pojišt ní, jestliže dosáhl 55 let v ku a byl pojišt n alespo  25 let p i práci 

pod zemí, nebo 55 let v ku a byl pojišt n alespo  35 let v zam stnání v hornictví 

z toho alespo  10 let p i práci pod zemí, nebo 60 let v ku a byl pojišt n alespo  15 

let na podklad  zam stnání v hornictví. Zákon o národním pojišt ní tedy zohled oval 

namáhavou a nebezpe nou práci horník  snížením v kové hranice pro nárok na 

starobní d chod. Nárok však nep íslušel, dovršil-li pojišt nec 55. nebo 60. rok v ku 

až po uplynutí dvou let od výstupu z hornického zam stnání. 

 Další zvýhodn ní horník  upravoval § 140, podle n hož za každý rok 

strávený v zam stnání v hornictví inila zvyšovací ástka 1,2 % pr rného ro ního 

výd lku a za dobu zam stnání pod zemí 2 % pr rného ro ního výd lku. Samotné 

zvýhodn ní se promítlo ve srovnání procentní výše zvyšovací ástky, kde „ ádná“ 

zvyšovací ástka inila za prvních dvacet let pojišt ní 0,4 % a za každý další rok 

pojišt ní 0,8 % pr rného ro ního výd lku za každý rok.  

 Výše starobního d chodu inila nejmén  14 400 K s ro  s tím, že vláda 

la možnost vládním na ízením, za dobu strávenou v zam stnáních zvlášt  

namáhavých a nebezpe ných, zvýšit již stanovené zvyšovací ástky.  

 Zákon o národním pojišt ní také upravoval preventivní pé i, kde umis oval 

pojišt nce - horníky ohrožené na zdraví v zotavovnách pod léka ským dozorem se 

zvláštním z etelem k osobám ohrožených nemocemi z povolání.  
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 Zdrojem pro prost edky pot ebné k úhradám náklad  národního pojišt ní bylo 

pojistné, kde pojistné d chodového pojišt ní inilo 10 % a v celkové výši ho hradil 

zam stnavatel, dále úhrnková ástka za pojišt ní d chodc , úhrnková ástka za 

pojišt ní nezam stnaných, státní p ísp vek a výnos z majetku.6 

 Zákon o národním pojišt ní byl v platnosti více jak osm let a podle mého 

názoru položil základy k rozvoji pé e o staré a práce neschopné ob any. Jeho hlavní 

sou ástí bylo d chodové zabezpe ení dopl ované adou sociálních služeb 

poskytovaných p edevším t m, kte í byli práce neschopni, sta í a nemocní, tedy 

odkázáni na pomoc státu.  

 O významu zákona o národním pojišt ní mluví tato ísla: Po et 

zam stnaneckých d chod  vyplácených v roce 1946 vrostl z 1, 085. 000 na 1, 844. 

000 v roce 1955 a pr rná výše d lnických d chod  dosáhla skoro trojnásobku 

edvále né výše. Náklady na výplatu d chod  vzrostly za stejnou dobu z 4. 560 

milion  K s na 6. 700 milion  K s. P i konstrukci dávkového schématu 

chodového zabezpe ení vycházel zákon o národním pojišt ní ze zásady, že je 

nutno vyrovnat se s hlavními nedostatky sociálního pojišt ní první republiky, jehož 

stav se ješt  zhoršil vlivem okupace. Okruh pojišt nc  nezahrnoval všechny pracující 

a v d sledku toho ponechal velký po et starých a práce neschopných ob an  bez 

dostate ných prost edk  k živobytí.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Z textu zákona . 99/1948 Sb., o národním pojišt ní 
7 D vodová zpráva k zákonu . 55/1956 Sb., o sociálním zabezpe ení 
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3 Vznik preferovaných pracovních kategorií a jejich za azení do 

eskoslovenského právního ádu zákonem . 55/1956 Sb., o sociálním 

zabezpe ení 

 

 Zákonem . 55/1956 Sb., o sociálním zabezpe ení, který vstoupil v ú innost 

1. ledna 1957 došlo k zásadní zm  d chodového zabezpe ení. Zákon o sociálním 

zabezpe ení podstatn  prohloubil zásluhový princip tím, že zavedl pom rn  p ísnou 

závislost výše d chodu na p edchozích výd lcích pojišt nce a délce pojišt ní. Dále 

rozd lil, resp. za adil zam stnání podle obtížnosti, rizikovosti a d ležitosti do 

pracovních kategorií.  

 Zákonodárce vycházel z tehdejších zkušeností a praktik Sov tského svazu, 

kde z nedostatku finan ních prost edk  pro vyplácení p im ených d chodových 

dávek pro všechny nárokové skupiny ob an , stát vybral ur ité „preferované“ 

skupiny pracujících ob an , kterým p iznal nezbytnou spole enskou pot ebu 

a potažmo i vyšší d chodové nároky oproti ostatním ob an m.  

 Zvýhodn né pracovní kategorie byly tedy zákonem . 55/1956 Sb., 

o sociálním zabezpe ení, zavedeny do eskoslovenského právního ádu. Pro ú ely 

chodového zabezpe ení byla tato zam stnání za azena do t í pracovních kategorií. 

Výhody pro pojišt nce plynoucí ze za azení do I. nebo II. pracovní kategorie byly 

od vod ovány, jako forma preference n kterých vysoce pot ebných druh  

lnických profesí tradi  spojovaných s namáhavou, nebezpe nou a pro zdraví 

škodlivou prací. Dalším podstatným d vodem preference, nutno zd raznit 

s politickým podtextem dané doby, byla tzv. „ ídní podstata zvýhodn ní n kterých 

lnických profesí p ípadn  vojenských a policejních složek“. Preference 

zam stnanc , kte í vykonávali zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii se 

projevovala p edevším ve výhodn jších podmínkách pro nárok na d chod, a to 

v dosaženém v ku pot ebného pro nárok na starobní d chod a ve výši d chodové 

dávky.  

 V § 5 zákona o sociálním zabezpe ení, je upraveno pro ú ely d chodového 

zabezpe ení za azení zam stnání, podle jeho spole enského významu, namáhavosti 
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a nebezpe nosti, do t í pracovních kategorií. Do I. pracovní kategorie bylo za azeno 

zam stnání pod zemí v dolech a zam stnání výkonných letc . Do II. pracovní 

kategorie pat ilo zam stnání vykonávané za zvláš  t žkých pracovních podmínek, 

kde vláda, vyhláškou uve ejn nou státním ú adem sociálního zabezpe ení, ur ovala 

v ú edním list  zam stnání za azené do této pracovní kategorie. Do III. pracovní 

kategorie pat ila všechna ostatní zam stnání.  

 Výhody spojené se za azením do I. nebo II. pracovní kategorie byly však 

vázány na zákonem stanovené podmínky, a to dobu zam stnání v I. nebo II. pracovní 

kategorii pro vznik nároku na d chod, nebo vznik nároku na d chod následkem 

pracovního úrazu zp sobeného p i výkonu tohoto zam stnání nebo nemoci 

z povolání. Tedy, bez ohledu na délku doby zam stnání v I. nebo II. pracovní 

kategorii se p iznával výhodn jší nárok na d chod, stal-li se zam stnanec invalidním 

následkem pracovního úrazu k n muž došlo p ímo na pracovišti v souvislosti 

s výkonem jeho práce. V p ípad , že se zam stnanec pracující v zam stnání 

za azeném v I. nebo II. pracovní kategorii po dobu kratší než je vyžadována pro 

nárok na invalidní d chod stal invalidním, úrazem kterým si invaliditu zp sobil 

mimo zam stnání (nap . cesta do zam stnání nebo ze zam stnání), náležel by mu 

chod invalidní p i pracovním úrazu, ale nikoliv jako zam stnanci I. nebo II. 

pracovní kategorie, nýbrž jako zam stnanci III. pracovní kategorie. Na ochranu 

zam stnance byla zavedena ochranná lh ta v délce 2 roky ode dne výstupu ze 

zam stnání, nebo 5 let, jestliže zam stnanec zm nil zam stnání ze zdravotních 

vod  na doporu ení posudkové komise sociálního zabezpe ení nebo z jiných 

vážných d vod . Posudkové komise sociálního zabezpe ení byly z ízeny, jako 

znalecké orgány za ú elem podávání posudk  nebo návrh  ve v cech rozhodování 

o dávce podmín né nep íznivým zdravotním stavem, p i výkonných orgánech 

okresních a krajských národních výbor  provád jících sociální zabezpe ení. 

 V p ípad  d chodových nárok  poz stalých po zem elém „kategoristovi“ 

byly nároky na d chod posuzovány podle stejných zásad, jestliže zam stnanec 

zem el na následky pracovního úrazu. 

 ležitým pravidlem bylo, že pot ebná doba pro získání nároku na starobní 

chod v preferované pracovní kategorii musela být prokazateln  získána skute ným 

zam stnáním v této kategorii. Bylo-li však zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii 

erušeno náhradní dobou (nap . doba vojenské služby, v zn ní z politických nebo 

rasových d vod  v dob  nesvobody, doba p ípravy na povolání po skon ení povinné 
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školní docházky studiem na výb rových a vysokých školách), zapo ítávala se tato 

náhradní doba do doby zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii, jestliže 

bezprost edn  náhradní doba navazovala na skon ení zam stnání a na op tovné 

zahájení zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii. Jednalo se tedy o tzv. 

„obklopenost náhradní doby“ zam stnáním v preferované pracovní kategorii. Toto 

pravidlo bylo upraveno v § 5 odst. 4 zákona o sociálním zabezpe ení, podle n hož 

náhradní doby se zapo ítávaly jako doba zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii, 

bylo-li takové zam stnání p erušeno jen jimi. 

 Pro nárok na starobní d chod se vyžadovalo, aby zam stnanec byl zam stnán 

alespo  20 rok  a aby dosáhl zákonem stanoveného v ku 60-ti let. V p ípad , že 

zam stnanec vstoupil do zam stnaneckého pracovního pom ru pozd ji a nedosáhl 

doby zam stnání 20 rok , náležel mu nárok na starobní d chod ve v ku 65 let s tím, 

že doba zam stnání musela být nejmén  5 rok . u zam stnání za azených do I. 

pracovní kategorie byl pot ebný v k, pro nárok na starobní d chod zam stnance, 

snížen na 55 let. Tato výhoda, nižšího v ku pro d ív jší nárok na starobní d chod, se 

však netýkala zam stnanc  pracujících ve II. pracovní kategorii.  

 Výše starobního d chodu se promítla i p i výkonu zam stnání v pracovní 

kategorii, a to tak, že základní vým ra zam stnance I. pracovní kategorie inila 60 %, 

zam stnance II. pracovní kategorie 55 % a zam stnance III. pracovní kategorie 50 % 

pr rného ro ního výd lku. D ležité pro „kategoristu“ bylo i to, že takto 

stanovená základní vým ra starobního d chodu p íslušela zam stnanci ke dni 

dosažení v ku pot ebného pro nárok na starobní d chod. Byl-li však zam stnanec I. 

nebo II. pracovní kategorie zam stnán, do dne vzniku nároku na starobní d chod, 

déle než 20 let a zam stnanec III. pracovní kategorie déle než 25 let, p ipo etlo se 

mu k základní vým e d chodu za každý rok zam stnání získaný navíc ur ité 

procento z pr rného ro ního výd lku. Od 21. roku zam stnání v I. pracovní 

kategorii se za každý odpracovaný rok p ipo ítala k základní vým e 2 %, v II. 

pracovní kategorii 1,5 % a v III. pracovní kategorii od 26. roku zam stnání 1 %. 

ipo ítání procent pr rného ro ního výd lku k základní vým e starobního 

chodu bylo myšleno, jako odm na za dlouholetou práci. 

 Zam stnanci I. pracovní kategorie mladšímu 60 let, po vzniku nároku na 

starobní d chod, náležel starobní d chod v plné výši, když dále pracoval a setrval-li 

v této pracovní kategorii. Avšak pracoval-li dále v zam stnání za azeném ve II. nebo 

III. pracovní kategorii, náležel mu starobní d chod pouze ve výši jedné t etiny. Po 
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dosažení v ku 60 let náležel zam stnanci vždy starobní d chod v plné výši, bez 

ohledu na to, v jaké pracovní kategorii pracoval.  

 Zam stnanci II. nebo III. pracovní kategorie mladšímu 65 let, po vzniku 

nároku na starobní d chod, náležel starobní d chod ve výši jedné t etiny, pokud dále 

pracoval. Po dosažení v ku 65 let, u ženy po dosažení v ku 60 let, náležel 

zam stnanci starobní d chod vždy a v plné výši.  

 Zákon upravoval i p ípady, kdy zam stnanec byl st ídav  zam stnán 

v pr hu svého pracovn  aktivního života v r zných pracovních kategoriích. 

V tomto p ípad  se v ítala doba zam stnání pro ur ení zvyšovacích ástek do doby 

20  nebo  25  let  zam stnání,  a  to  nejprve  zam stnání  v  III.  pak  ve  II.  a  nakonec  v  I.  

pracovní kategorii, bez z etele v jakém asovém po adí je zam stnanec skute  

odpracoval. Ú elem bylo, aby se p ízniv jší sazby zvyšovacích ástek, pokud to bylo 

možné, promítly v kone né výši d chodu. Pro názorn jší výklad je možno uvést 

íklad, kdy zam stnanec byl zam stnán nejprve 6 let v zam stnání I. pracovní 

kategorie, poté 9 let v zam stnání III. pracovní kategorie a nakonec p ed vznikem 

nároku na starobní d chod 16 let v zam stnání II. pracovní kategorie. Je tedy 

zam stnancem II. pracovní kategorie s pot ebnou dobou zam stnání 20 let a se 

základní vým rou, která inila 55 % pr rného ro ního výd lku. Do 20 let 

zam stnání se tedy zapo etla nejprve doba zam stnání ve III. pracovní kategorii tj. 9 

let, poté 11 let zam stnání v II. pracovní kategorii (celkem tedy 20 let zam stnání). 

Následn  pro zvyšovací ástky bylo zhodnoceno 5 let v II. pracovní kategorii 1,5 % 

a 6 let v I. pracovní kategorii 2 % pr rného ro ního výd lku. Celkov  výše 

starobního d chodu inila (55 % + 7,5 % + 12 %) 74,5 % pr rného ro ního 

výd lku.  

  Zvýšení starobního d chodu pracujícím d chodc m bylo upraveno v § 11, 

podle n hož d chodci, který byl zam stnán a jemuž se vyplácel starobní d chod, se 

zvýšil nárok na starobní d chod o 4 % pr rného ro ního výd lku, z n hož byl 

chod vym en, za každý plný rok zam stnání vykonávaného po dni vzniku nároku 

na d chod, v zam stnání I. pracovní kategorie až do dosažení v ku 60 let (u ostatních 

zam stnanc  do 65. roku v ku). Tímto ustanovením zákon pom rn  významn  

poskytoval pracujícím d chodc m zvýšení d chodové dávky, která podstatn  

ovlivnila výši jejich d chodových nárok . Pokra oval-li d chodce ve výd le né 

innosti po dosažení v ku 60 let (zam stnání za azené do I. pracovní kategorie) nebo 

ku 65 let (ostatní zam stnání) zvyšoval se starobní d chod za každý plný rok 
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výd le né innosti v I. pracovní kategorii o 2 %, ve II. pracovní kategorii o 1,5 % 

a ve III. pracovní kategorii o 1 % pr ru hrubých ro ních výd lk , které m l 

chodce po dosažení tohoto v ku. Nárok na toto zvýšení d chodu však vznikl 

hem zam stnání vždy po dvou plných letech zam stnání nebo po jeho skon ení, 

dosáhla-li doba zam stnání alespo  1 plný rok. Do doby zam stnání se však v t chto 

ípadech nezapo ítávaly náhradní doby, a to z d vodu, že d chodce pobíral d chod 

(byl tady sociáln  zabezpe en). Samotné zvýšení bylo tedy mimo ádné povahy 

a pat ilo pouze za skute  vykonanou innost. Proto dobou zam stnání bylo 

myšleno zam stnání vypln né skute nou prací a nikoli jen formáln  trvající pracovní 

pom r.  

 Na rozdíl od starobního d chodu byla základní vým ra invalidního d chodu 

pevn  daná pro zam stnance všech t í pracovních kategorií, a inila 50 % 

pr rného ro ního výd lku. Možnost zvýšení základní vým ry invalidního 

chodu m l zam stnanec, byl-li zam stnán do dne vzniku nároku na invalidní 

chod alespo  15 let. Tedy 16. rokem zam stnání za každý následující rok 

zam stnání byla základní vým ra zvýšena u zam stnání za azeném do I. pracovní 

kategorie o 2 %, do II. pracovní kategorie o 1,5 % a do III. pracovní kategorie o 1 % 

pr rného ro ního výd lku. Je z ejmé, že u konstrukce starobního d chodu 

evažovaly pracovní zásluhy, u invalidního d chodu byla up ednost ována 

edevším sociální hlediska.  

  Pro p ípad, že zam stnanec byl st ídav  zam stnán, stejn  jako u starobního 

chodu, v r zných pracovních kategoriích, v ítala se pro zvýšení invalidního 

chodu do prvých 15 rok  zam stnání nejprve doba zam stnání v III. pak ve II. 

a naposledy doba v I. pracovní kategorii. 

 Výše áste ného invalidního d chodu byla stanovena pevným procentem 

a odstup ována pouze v malém rozmezí, kde pro zam stnance I. pracovní kategorie 

inila 35 %, zam stnance II. pracovní kategorie 32 % a zam stnance III. pracovní 

kategorie 30 % pr rného ro ního výd lku.  

 V p ípad , že invalidní d chodce vykonával výd le nou innost po dni 

vzniku nároku na tento d chod, zvýšil se mu nárok na invalidní d chod, nejd íve 

však od 16. roku celkové doby zam stnání. Zvýšení d chodové dávky se op t 

stanovilo podle za azení do pracovních kategorií, a inilo v I. pracovní kategorii 2 %, 

v II. 1,5 % a ve III. pracovní kategorii 1 % pr ru hrubých ro ních výd lk  

dosažených po dni vzniku nároku na d chod. Pokud zam stnání trvalo, ke zvýšení 
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došlo vždy po dvou letech, avšak skon ilo-li zam stnání, ke zvýšení došlo až po 

skon ení zam stnání. Zvýšení d chodové dávky se týkalo jen skute  odpracované 

doby, takže náhradní doba se pro zvýšení d chodu do doby zam stnání 

nezapo ítávala.  

 ípady zvýšení invalidního nebo áste ného invalidního d chodu p i 

pracovním úrazu byly upraveny v § 17, podle n hož byla finan  zvýhodn na 

nep íznivá životní situace poživatele této d chodové dávky. 

 Základní vým ra d chodu invalidního je p i pracovním úrazu vyšší o 15 %, 

a iní tedy 65 % pr rného ro ního výd lku. Zvýšení je tu stejné jako u oby ejného 

chodu invalidního (výše invalidního d chodu § 14, zvýšení invalidního d chodu 

pracujících d chodc  § 15). áste ný invalidní d chod je p i pracovním úrazu vyšší 

o 10 % a iní tedy v I. pracovní kategorii 45 %, ve II. pracovní kategorii 42 % a ve 

III. pracovní kategorii 40 % pr rného ro ního výd lku.8 

 Nové vym ení starobního d chodu nebo invalidního d chodu upravoval § 

18. Aby vznikl poživateli starobního d chodu nárok na nové vym ení této dávky, 

musel být tento poživatel zam stnán po dosažení 65. roku v ku, alespo  po dobu 

dvou rok . Jednalo-li se o poživatele d chodu ze zam stnání I. pracovní kategorie, 

podmínka zam stnání dvou let platila i zde, ale už po dosažení 60. let v ku. Pracující 

chodce touto výd le nou inností získal další dobu zam stnání. Dále mu mohly 

být zhodnoceny i vyšší výd lky, než které m l p ed vznikem nároku na starobní 

chod. V tomto p ípad  se jednalo o institut nového vym ení starobního d chodu, 

kterým mu byl p iznán d chod v nové zvýhodn né výši. Nárok na nové vym ení 

starobního d chodu m l pracující d chodce vždy po dvou letech, v p ípad  skon ení 

zam stnání, bezprost edn  po tomto skon ení.  

 Nárok na nové vym ení d chodu m l i invalidní d chodce, vykonával-li 

výd le nou innost alespo  po dobu dvou let po dni vzniku nároku na invalidní 

chod. Nárok na nové vym ení invalidního d chodu však nezávisel na v ku 

chodce. 

 i stanovení vým ry starobních a invalidních d chod  byla uplat ována 

zásada, že d chody nem ly p ekra ovat výši istého výd lku zam stnance, a to i 

u osob s malým výd lkem. Zam stnanci v I. pracovní kategorii inila vým ra 

starobního nebo invalidního d chodu nejvýše 90 % pr rného ro ního výd lku. 

                                                
8 Pexídr, J., Plachý, F., Vrba, V., D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1959, 135 s. 
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u zam stnanc  ostatních pracovních kategorií inila vým ra starobního nebo 

invalidního d chodu nejvýše 85 % pr rného ro ního výd lku. Vym ením 

chodové dávky z pr rného ro ního výd lku se zobrazila životní úrove  

zam stnance pr ezov  za delší dobu a nebylo možné jí tedy srovnávat s výd lkem 

zam stnance za dobu, t sn  p edcházející nároku na d chod. Zákonem . 17/1959 

Sb., kterým se m nil a dopl oval zákon o sociálním zabezpe ení, bylo s ú inností od 

1. dubna 1959 zavedeno ustanovení, podle kterého starobní a invalidní d chod v 

soub hu s jakýmkoliv d chodem z d chodového zabezpe ení nesmí p esahovat 

u zam stnance I. pracovní kategorie ástku 2 200 K s, u zam stnance II. pracovní 

kategorie ástku 1 800 K s a u zam stnance III. pracovní kategorie ástku 1 600 K . 

Toto opat ení tedy omezovalo nejvyšší možnou výši vým ry d chodové dávky 

z d chodového zabezpe ení, která náležela zam stnanci, podle jím vykonávané práce 

v pracovní kategorii.  

 která zam stnání kladla na zam stnance, kte í je vykonávali, obzvláš  

tíživé a mimo ádné nároky na organismus tak, že zdraví t chto pracovník  bylo 

nep im en  opot ebováno. Proto byla dána možnost, v ustanovení § 27, aby vláda 

stanovila okruh t chto výjime ných zam stnání a podmínky, za kterých bylo možné 

mto pracovník m poskytnout zvláštní d chodovou dávku, d chod za výsluhu let. 

Nárok na d chod za výsluhu let se nap íklad týkal výkonných letc  (zam stnání 

za azené do I. pracovní kategorie podle § 5 odst. 1), kdy po nalétání ur itého po tu 

kilometr  docházelo ke zm nám na jejich zdraví nebo ke zm nám jejich výkonnosti. 

i soub hu nárok  na starobní nebo invalidní d chod s d chodem za výsluhu let, 

byla vyplácena pouze jedna d chodová dávka, podle zásady sociální ú elnosti, a to ta 

vyšší. 

 Aby nebylo ztíženo, nebo úpln  znemožn no správné vym ení d chodových 

dávek, byla ustanovením § 76 zavedena ohlašovací povinnost zam stnavatele. P i 

nespln ní této povinnosti mohlo být použito sankcí ustanovených v trestním zákon  

správním. a v p ípad , kdy zam stnavatel zavinil, že d chodová dávka byla 

poskytnuta neprávem nebo ve vyšší mí e než náležela, byl povinen nahradit takto 

neprávem poskytnuté dávky. Toto opat ení považuji za racionální a nad asové, a to 

edevším z hlediska problému vymáhání p eplatk . 

 Vyhláškou  15/1957 Ú.l. Státního ú adu sociálního zabezpe ení, 

o povinnostech zam stnavatel  vést záznamy a podávat hlášení pro ú ely sociálního 

zabezpe ení, byla zam stnavateli zavedena povinnost vést záznamy o okolnostech 
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rozhodných pro nárok na dávky d chodového zabezpe ení a pro jejich výši. Evidenci 

vedl zam stnavatel zpravidla na mzdových listech a musela obsahovat mimo jiné i 

esné ozna ení druhu zam stnání a doby jeho trvání, u zam stnanc  za azených do 

I. nebo II. pracovní kategorie se zam stnání ozna ilo podle názvosloví a podle 

eviden ních ísel resortních seznam  zam stnání za azených do I. nebo II. pracovní 

kategorie.  

 Další povinností zam stnavatele bylo p edkládat Státnímu ú adu sociálního 

zabezpe ení výkaz o výd lku, kde za každý kalendá ní rok zam stnání zam stnavatel 

evidoval nap . dobu pracovního pom ru, druh zam stnání, hrubý výd lek a údaje 

o dob  trvání a druhu zam stnání za azeného do I. nebo II. pracovní kategorie (na 

tiskopisech pro roky 1953 až 1957). V p ípad , že byl zam stnanec u zam stnavatele 

zam stnán i p ed 1. lednem 1953, uvedl zam stnavatel podrobné údaje o druhu 

zam stnání a dob  jeho trvání i za tuto dobu (ve zvláštní p íloze).  

 Vyhláškou . 1/1957 Ú.l. Státního ú adu sociálního zabezpe ení, kterou se 

stanoví podrobnosti k p echodným ustanovením zákona o sociálním zabezpe ení, 

byly upraveny nároky zam stnanc  za dobu zam stnání p ed 1. lednem 1957. 

V p ípad , že zam stnanec vykonával výd le nou innost p ed 1. lednem 1957 

a zárove  mu náležel starobní d chod, za tuto dobu se pracujícímu d chodci zvýšil 

nárok na starobní d chod za každý rok zam stnání podle pracovní kategorie o 2 %, 

1,5 % a 1 % pr ru hrubých ro ních výd lk  dosažených po vzniku nároku na 

starobní d chod. Pokud však poživatel d chodu ze zam stnání I. pracovní kategorie 

pracoval dále v zam stnání této pracovní kategorie mezi 55. a 60. rokem v ku, zvýšil 

se mu nárok na starobní d chod o 4 % za každý rok zam stnání. Tato vyhláška tedy 

zohled ovala a zvýhod ovala zam stnání v preferovaných pracovních kategoriích i 

v období, která náležela p ed ú inností zákona . 55/1956 Sb., o sociálním 

zabezpe ení. 

 Dobu zam stnání odpracovanou v I. nebo II. pracovní kategorii p ed 1. 

lednem 1957 bylo asto velmi obtížné prokázat a doložit. Tomuto ú elu mohla 

pomoci tzv. kniha mužstva, kterou musel vést každý hornický závod o všech 

zam stnancích. Další možností, pro prokázání pot ebné doby zam stnání, byly 

záznamy o hornické evidenci bývalých bratrských nebo revírních bratrských 

pokladen i fárací knihy.  

 Proto bude nutno spokojovat se i s náhradními doklady. P ednost bude mít 

sv decké prohlášení, v n mž nejmén  dva sv dkové – spolupracovníci z rozhodné 
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doby potvrdí, že žadatel o d chod s nimi pracoval zp sobem odpovídajícím 

zam stnání I. (II.) pracovní kategorie, v které dob  a na kterém pracovišti.9  

Takto sepsané sv decké prohlášení muselo být podepsané sv dky, 

zam stnancem v jehož prosp ch bylo prohlášení sepsáno a zástupcem podniku. Na 

základ  sv deckého prohlášení zam stnavatel dále rozhodl, zda zam stnanec dobu 

zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii skute  odpracoval, i neodpracoval. Ve 

sporných p ípadech a v p ípadech nedostate  doložených doklad  byly v závodech 

ustanoveny zvláštní komise, které tyto sporné p ípady posuzovali a bu  doporu ili 

nebo nedoporu ili vedení závodu spornou dobu zam stnání potvrdit. Cílem této 

snahy bylo, aby se skute  odpracovaná doba nehodnotila nesprávn , a tím nebyli 

poškozováni zam stnanci, nebo nedocházelo k neod vodn ným preferencím 

a následnému zneužívání d chodového systému. 

 Pro p ípad, že na zam stnance zjevn  nep ízniv  dolehlo provád ní zákona 

o sociálním zabezpe ení, byla dána možnost p edsedovi Státního ú adu sociálního 

zabezpe ení, aby mohl odstra ovat tvrdosti tohoto zákona. Odstran ní tvrdosti 

zákona se týkalo, jak jednotlivých individuálních p ípad  zam stnanc , tak i 

kterých specifikovaných skupin pracujících. 

3.1 Vyhláška . 115/1957 Ú.l. Státního ú adu sociálního zabezpe ení, jíž se stanoví, 

která zam stnání se považují za zam stnání pod zemí v dolech a za zam stnání 

výkonných letc . 

 

 Na základ  ustanovení § 32 zákona o sociálním zabezpe ení byl Státní ú ad 

sociálního zabezpe ení zmocn n, aby stanovil vyhláškou v Ú edním list , která 

zam stnání se považují za zam stnání vykonávané pod zemí v dolech a zam stnání 

výkonných letc  (zam stnání za azené do I. pracovní kategorie). Tato vyhláška 

nabyla ú innosti dne 18. ervna 1957. 

 Pro ú ely d chodového zabezpe ení bylo považováno za zam stnání v I. 

pracovní kategorii zam stnání d lních zam stnanc , kde rozhodující okolností byly 

skute nosti, které osv ovaly, že výkon práce musel být vykonávaný soustavn  a na 

pracovišti pod zemí. Dále se jednalo o zam stnání v geologickém pr zkumu a d lní 

                                                
9 Pexídr, J. Plachý, F. Vrba, V. D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1959, 80 s. 
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výstavb  v dolech pod zemí, nikoliv tedy na povrchu. V p ípad  p echodného 

zam stnání na povrchu, které bylo nutné vykonávat z provozních d vod , se d lnímu 

zam stnanci tato doba zapo ítávala do I. pracovní kategorie.  

 Za zam stnání pod zemí v dolech bylo dále mimo jiné považováno i 

zam stnání, které vykonávali d ln  techni tí zam stnanci pokud soustavn  fárali pod 

zem do dol , techni tí zam stnanci geologického pr zkumu a d lních staveb, pokud 

pracovali soustavn  pod zemí, techni tí a manuální zam stnanci, kte í navšt vovali 

pravideln  pracovišt  pod zemí v dolech, závodní bezpe nostní technici, bánští 

svazoví inspekto i, techni tí pracovníci státní bá ské správy, lenové záchranných 

družstev bá ských záchranných stanic, jejichž funk ní nápl  se vztahovala na doly 

pod zemí. Tito zam stnanci byli bu  p ímo inní p i t žb , geologickém pr zkumu, 

lní výstavb  nebo zajiš ovali bezpe nostní a záchranné innosti.  

 V § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky bylo, upraveno ustanovení týkající se 

hornických u iliš . V tomto ustanovení se za azují do I. pracovní kategorie ú astníci 

výrobního a provozního výcviku, kterého se dostává žák m hornických u iliš . Sem 

pat í nejen mist i (vrchní mist i) výrobního (provozního) výcviku hornických u iliš , 

ale také žáci t chto u iliš , kte í se školí pro zam stnání v dolech pod zemí. u t chto 

skupin ú astník  výcviku v hornických u ilištích se pro za azení do I. pracovní 

kategorie vyžaduje u mistr  (vrchních mistr ), aby se za ú elem provád ní a ízení 

výrobního a provozního výcviku žák  navšt vovali soustavn  pracovišt  v dolech 

pod zemí a p esv ovali se tam o stavu výcviku a bezpe nosti p i práci. u žák  je 

pak podmínkou, že se školí pro zam stnání v dolech v bec.10 

 Specifickým a zvláštním ustanovením, byl uvoln nému lenu závodního 

výboru zachován charakter d lního zam stnance po dobu výkonu jeho funkce. 

Musela být však spln na podmínka, že tento uvoln ný funkcioná  byl zam stnán pod 

zemí v dolech bezprost edn  p ed nastoupením do této funkce. Jednalo se tedy 

o uvoln ného funkcioná e, který byl po dobu výkonu funkce stále veden ve stavu 

lních zam stnanc . Stejné pravidlo se uplat ovalo i u uvoln ného lena 

celozávodního výboru KS , i když vyhláška toto pravidlo vyložen  neustanovovala, 

bylo takto postupováno, a to zejména z politického hlediska.  

 Aby se mohlo považovat i zam stnání v povrchových dolech a lomech za 

zam stnání v dolech pod zemí (tedy v I. pracovní kategorii), muselo se jednat 

                                                
10 Pexídr, J. Plachý, F. Vrba, V. D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1959, 33 s. 



 33 

o zam stnání, které se konalo pod spodní úrovní nadloží a za spln ní podmínky, že 

výkon zam stnání na tomto míst  trval po p evážnou ást pracovní doby. Dobývání 

v povrchových dolech a lomech muselo probíhat hornickým zp sobem a muselo 

podléhat dozoru státní bá ské správy.  

 Samotná vyhláška nevyjmenovává jednotlivá zam stnání I. pracovní 

kategorie taxativn , ale pouze demonstrativn . Ustanovení § 5, po dohod  se státním 

adem sociálního zabezpe ení a po projednání s p íslušnými odborovými svazy, 

ukládá p íslušným resort m vydat resortní seznamy zam stnání, která se považují za 

zam stnání v dolech pod zemí.  

 Výjimkou jsou zam stnání výkonných letc  (upravena v § 6 vyhlášky), které 

vykonávají v civilním letectví. Do této kategorie pat il velitel letadla, pilot, 

navigátor, palubní mechanik, palubní radiotelegrafista, palubní radiotelefonista, 

palubní pr vod í a zam stnanci letadlových pošt a úhrnných poštovních p eprav. 

V tomto p ípad  vyhláška taxativn  uvád la zam stnání za azené do I. pracovní 

kategorie z oblasti civilního letectví. Zam stnanc m leteckých ú ad , leteckých 

výroben a opraven, kte í vykonávali zkoušky letadel v letadlech za letu, byla 

posuzována pouze doba (jednotlivé sm ny), po kterou byli skute  pracovn inní 

v letadle za letu.  

 Ustanovení vyhlášky se vztahovalo i na doby zam stnání spadající do doby 

ed její ú inností, tedy na dobu p ed 18. ervnem 1957. Avšak nárok na d chod 

musel vzniknout po 31. prosinci 1956, tedy po nabytí ú innosti zákona o sociálním 

zabezpe ení.  

3.2 Vyhláška . 251/1956 Ú.l. Státního ú adu sociálního zabezpe ení, kterou se 

vyhlašuje pro ú ely d chodového zabezpe ení seznam zam stnání za azených do 

II. pracovní kategorie. 

 

 Zákon o sociálním zabezpe ení zmocnil vládu, aby ur ila zam stnání, která 

byla za azena do II. pracovní kategorie. Jednalo se o zam stnání z nejr zn jších 

obor  vykonávaná za zvláš  t žkých pracovních podmínek a nenáležící do seznamu 

zam stnání I. pracovní kategorie. Usnesením vlády ze dne 16. listopadu 1956 byl 

zve ejn n seznam zam stnání za azených pro ú ely d chodového zabezpe ení do II. 

pracovní kategorie, který nabyl ú innosti dne 1. ledna 1957. Kritéria, kterými se 
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výb r zam stnání do II. pracovní kategorie ídil, zohled ovala možnosti státního 

rozpo tu, namáhavost výkonu zam stnání, stupe  nebezpe í, vliv výkonu zam stnání 

na zdravotní stav zam stnance a v neposlední ad  i spole enský a hospodá ský 

ínos pro spole nost. Je pot eba ale zd raznit, že do II. pracovní kategorie byli 

za azeni i techni tí zam stnanci, a koliv nebyli uvedeni v seznamu zam stnání, kte í 

ídili, dohlíželi a zodpovídali za pracovišt , kde bylo vykonáváno zam stnání v II. 

pracovní kategorii, pokud na t chto pracovištích strávili minimáln  polovinu svojí 

pracovní doby.  

 ed 1. lednem 1957, tedy p ed ú inností zákona o sociálním zabezpe ení, 

byla stanovena zvláštní preference pouze v oblasti d chodového zabezpe ení 

horník , která se týkala podmínek nároku na d chod a výše d chodové dávky. Po 

innosti zákona o sociálním zabezpe ení byly vyhláškou . 115/1957 Ú. l. vyloženy 

právní p edpisy, které upravovaly nároky z d chodového zabezpe ení zam stnanc m 

I. pracovní kategorie.  

 Vyhláškou . 251/1956 Ú. l. byla zavedena povinnost editel m podnik  

a organizací, ve spolupráci s odborovými svazy, zavést jednotný systém v názvech 

zam stnání, která vyhovují podmínkám za azení do II. pracovní kategorie s názvy 

použitými v seznamu, který byl p ílohou vyhlášky a nadále tento jednotný systém 

názv  zam stnání udržovat. editelé podnik  dále nesli zodpov dnost, že se tyto 

názvy zam stnání pro ú ely d chodového zabezpe ení budou dále používat pouze 

u t ch zam stnanc , kte í skute  vykonávali zam stnání za azené do II. pracovní 

kategorie.  

 Zm nu seznamu zam stnání za azených do II. pracovní kategorie p edkládal 

vlád  Státní ú ad d chodového zabezpe ení po projednání s úst ední radou odbor  

a s úst edním orgánem, v jehož p sobnosti se navrhovaná zm na m la realizovat.  

 ílohou vyhlášky byl tedy seznam zam stnání za azených do II. pracovní 

kategorie, ve kterém byl uveden název zam stnání (ozna ení zam stnání) a popis 

prací vykonávaných tímto zam stnancem (bližší vymezení zam stnání). Zavedením 

a uve ejn ním seznamu zam stnání došlo tady k sjednocení názv  a vymezení 

okruhu zam stnání pat ících do II. pracovní kategorie. 
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3.3 Resortní seznamy 

 

 Na základ  ustanovení § 5 vyhlášky Státního ú adu sociálního zabezpe ení 

. 115/1957 Ú.l. byly vydány, Ministerstvem paliv, hutního pr myslu a rudných dol  

a stavebnictví a Úst ední správou výzkumu a t žby radioaktivních surovin, resortní 

seznamy zam stnání za azených do I. nebo II. pracovní kategorie. Samotné sestavení 

resortních seznam  p edcházelo projednání a schválení zástupc  Svazu zam stnanc  

v hornictví, Svazu zam stnanc  v energetice a jiných p íslušných odborových svaz  

sou asn  se státním ú adem sociálního zabezpe ení.  

 Z t chto resortních seznam  zam stnání vycházeli všichni referenti, kte í 

zabezpe ovali osobní evidenci zam stnanc  a mzdoví ú etní p i vyhotovování 

výkaz  o výd lku a pr kazu o pr hu zam stnání pracovník  I. a II. pracovní 

kategorie. Výkaz o výd lku obsahoval údaje – ozna ení do kterého resortu podnik 

pat il, potažmo podle kterého resortního seznamu zam stnání se výkaz posuzoval, 

název profese – podle resortního seznamu, zda se jedná o pracovníka I. nebo II. 

pracovní kategorie, ozna ení oddílu a po adové íslo resortního seznamu, pop ípad  

další bližší ozna ení profese (nap . Horník 01-1-04). Resortní seznam navíc 

obsahoval i up es ující údaj – Popis pracovní innosti, ve kterém blíže specifikoval 

název profese (nap . Horník 01-1-04 - Provád ní prací a spolupráce p i dobývání rud, 

uhlí a lupk , p i ražení p ekop , chodeb a prorážek, doprav  t živa a materiálu, 

bá ské údržb  d lních d l v podzemí hlubinných dol ). 

 Resortní seznamy zam stnání byly sice ú inné p evážn  od 1. ledna 1957, ale 

bylo možno podle nich i zp tn  potvrdit zam stnání za azené do I. nebo II. pracovní 

kategorie. Ovšem za podmínky, kdy žadatel o d chod hodnov rn  prokázal dobu 

a druh (profesi) preferovaného zam stnání za celou, zákonem stanovenou dobu 

pojišt ní. V p ípad  neov ených údaj , které p edložil zam stnanec, závod nemohl 

potvrdit dobu a druh preferovaného zam stnání I. a II. kategorie, a to pod hrozbou 

sankce hmotné odpov dnosti za správnost potvrzených údaj .  

 Pracovníci evidence a mzdových ú táren m li možnost dotazovat p íslušné 

ministerstvo s konkrétními dotazy týkajících se resortního seznamu zam stnání 

za azených do I. a II. pracovní kategorie a v p ípad  zásadního problému byl dotaz i 

odpov  zve ejn na v resortním V stníku p íslušného ministerstva.  
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3.4 Zákon . 101/1964 Sb., o sociálním zabezpe ení 

 

 Zákonem . 101/1964 Sb., o sociálním zabezpe ení, který vstoupil v ú innost 

1. ervence 1964 (n která ustanovení nabyla ú innost až 1. ledna 1965) došlo, podle 

mého názoru, k zásadní zm  d chodového zabezpe ení, a to p edevším v oblasti 

preferovaných pracovních kategorií. Zákon o sociálním zabezpe ení, proti 

dosavadnímu stavu, podstatn  rozší il okruh prací za azených do I. pracovní 

kategorie. Dále upravil podmínky pro nárok na starobní d chod, kde prodloužil 

pot ebnou dobu zam stnání a v p ípad  I. pracovní kategorie nov  upravil i pot ebný 

chodový v k. D vodem byl pom rn  prudký r st po tu d chodc  (v roce 1955 

bylo cca 1 945 000 d chodc , v roce 1963 po et d chodc  narostl na 2 499 000). 

Zatím co v roce 1957 byly výdaje na d chody ve výši 8 914 mil. K s, tak v roce 

1963 výše vyplácených d chod inila 13 800 mil. K s (zdroj – d vodová zpráva 

k zákonu . 101/1964 Sb.). Dalším – úsporným opa ením bylo zrušení jedné z 

chodových dávek, a to d chodu za výsluhu let, který byl p iznáván p edevším 

výkonným letc m (tato dávka byla znovu zavedena zákonem . 121/1975 Sb). 

K dalším úsporám došlo snížením maximální hranice výše starobního d chodu, a to 

tak, aby nedocházelo k p ípad m, kdy vym ený starobní d chod byl stejný nebo 

kdy i vyšší než istý pracovní p íjem. 

 Pracovní kategorie byly upraveny v ustanovení § 5 zákona o sociálním 

zabezpe ení, podle n hož bylo zam stnání pro ú ely d chodového zabezpe ení 

za azeno podle druh  vykonávaných prací do t í pracovních kategorií. Nov  byly 

upraveny kritéria zam stnání za azených do I. pracovní kategorie tím, že se proti 

dosavadnímu stavu rozší il okruh zam stnání za azených do této pracovní kategorie, 

a to tak, že se dosavadní vymezení zam stnání I. pracovní kategorie – zam stnání 

pod zemí v dolech a zam stnání výkonných letc  nov  rozší ilo na zam stnání 

v hornictví pod zemí v hlubinných dolech a zam stnání len  leteckých posádek 

a pracovník  soustavn inných v letadlech za letu. Dále do I. pracovní kategorie 

byla za azena též zam stnání, v hutích nebo v t žkých chemických provozech, pokud 

se v nich vykonávaly zvláš  t žké a zdraví škodlivé práce, dále zam stnání kesoná  

a potáp , zam stnání p i kone ném zpracování radioaktivních surovin a p esn  

vymezená a specifikovaná zam stnání v hornictví vykonávaná pod spodní úrovní 

nadloží a na skrývce v povrchových dolech nebo lomech na uhlí a na radioaktivní 

suroviny. 



 37 

 Do II. pracovní kategorie byla za azena zam stnání, obdobn  jako 

v p edchozí právní úprav , v nichž se vykonávají práce za zvláš  obtížných 

pracovních podmínek. Všechna ostatní zam stnání byla za azena do III. pracovní 

kategorie. Zákon o sociálním zabezpe ení zmocnil vládu, aby stanovila, které druhy 

vykonávaných prací byly za azeny do I. nebo II. pracovní kategorie. Tuto 

problematiku ešily, obdobn  jako v minulosti, resortní seznamy zam stnání 

za azených do I. nebo II. pracovní kategorie. 

 Stejn , jako v p edchozím právním p edpise, se do doby zam stnání v I. nebo 

II. pracovní kategorii zapo ítávaly též náhradní doby (nap . doba služby 

v eskoslovenských ozbrojených silách, doba po kterou žena pe ovala o dít  ve v ku 

do t í let, doba po kterou pracovník nebyl nebo nemohl být v pracovním pom ru 

v dob  nesvobody z d vodu politického, národnostního nebo rasového útisku), 

pokud toto zam stnání bylo p erušeno pouze náhradní dobou. Op t se tedy jednalo 

o „ istou obklopenost“ náhradní doby zam stnáním za azeným do I. nebo II. 

pracovní kategorie.  

 Podmínky pro nárok na starobní d chod se pom rn  zásadn  zm nily s tím, 

že podle p vodní právní úpravy m l pracovník nárok na starobní d chod byl-li 

zam stnán nejmén  20 rok , nov  musel být zam stnán alespo  25 rok  a v dob  

trvání zam stnání dosáhl v ku alespo  60 let, což už bylo shodné s p vodní právní 

úpravou. Zákonem p iznaná preference zam stnanc  I. pracovní kategorie se odrazila 

v d chodovém v ku, a to tím, že nárok na starobní d chod, po dosažení v ku 55 

rok , m l pracovník, který vykonával nejmén  20 rok  zam stnání v hornictví pod 

zemí v hlubinných dolech, zam stnání len  leteckých posádek, kesoná  

a potáp , zvláš  t žké a zdraví škodlivé zam stnání v hutích a chemických 

provozech nebo p i zpracování radioaktivních surovin. Zcela nový d chodový v k, 

pro nárok na starobní d chod, byl stanoven pro zam stnání v hornictví vykonávané 

pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových uhelných dolech nebo p i 

žb  radioaktivních surovin. V t chto p ípadech se vycházelo ze zásady, že na 

chto pracovištích je život a zdraví horníka mén  ohroženo, než nap . na 

pracovištích v hlubinných dolech pod zemí, a proto po odpracování 20ti rok  byl 

chodový v k horníka stanoven mén  výhodn , a to na 58 rok . D ležitou 

podmínkou bylo, že zam stnání muselo trvat p i dosažení d chodového v ku, tedy 

55. resp. 58. rok . 
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 V p ípad  výše starobních d chod  a jejich konstrukce, nedošlo v nové 

právní úprav  k zásadním zm nám. Základní vým ra starobního d chodu 

u zam stnance, který splnil zákonem stanovené podmínky pro vznik nároku na 

starobní d chod, inila 60 % pr rného m sí ního výd lku, a to u zam stnance 

pracujícího v I. pracovní kategorii. u zam stnance pracujícího v II. pracovní kategorii 

základní vým ra starobního d chodu inila 55 % a u ostatních zam stnanc  50 % 

pr rného m sí ního výd lku. Preference pracovních kategorií se dále projevila i v 

ípad  zvýšení základní vým ry starobního d chodu, kde došlo ke zvýšení základní 

vým ry od 21. roku zam stnání u zam stnance I. nebo II. pracovní kategorie. 

Jednalo-li se o zam stnance III. pracovní kategorie, základní vým ra byla zvýšena až 

od 26. roku zam stnání. Podmínkou pro zvýšení základní vým ry však bylo, že se 

zapo ítávala jen doba zam stnání, která byla vykonávána až po dosažení v ku 18 let. 

Odpracovaná doba p ed dosažením 18. let se tedy hodnotila jen pro vznik nároku na 

chod a pro ur ení základní vým ry, nikoliv však pro zvýšení základní vým ry. Za 

každý rok vykonávaného zam stnání, v tomto p ípad , se základní vým ra zvýšila 

u zam stnance I. pracovní kategorie o 2 %, u zam stnance II. pracovní kategorie 

o 1,5 % (od 21. roku zam stnání) a u zam stnance III. pracovní kategorie o 1 % (od 

26. roku zam stnání) pr rného m sí ního výd lku. 

 Zm na oproti p edchozí právní úprav  spo ívala také v tom, že zákon v § 13 

odst. 4 a 5 stanovil nejvyšší hranici, kterou nesm l starobní d chod p esáhnout ke dni 

vzniku nároku na d chod pro zam stnance II. a III. pracovní kategorie. Výjimku 

tvo ili zam stnanci I. pracovní kategorie. Pokud splnili pot ebnou dobu zam stnání 

(25 rok ) a byli zam stnáni alespo  20 rok  v I. pracovní kategorii, omezení výše 

starobního d chodu ke dni vzniku nároku se na n  nevztahovalo. Pokud zam stnanci 

II. pracovní kategorie splnili podmínky nároku na starobní d chod, starobní d chod 

ke dni vzniku nároku jim inil nejvýše 70 % pr rného m sí ního výd lku. 

u pracovník  III. pracovní kategorie nebyla zohledn na žádná preference a tato 

hranice ke dni vzniku nároku inila 60 % pr rného m sí ního výd lku.  

 Pokud zam stnanec byl i nadále výd le inný po vzniku nároku na 

starobní d chod, zvyšoval se mu nárok na tento d chod až do nov  stanovené 

maximální výše starobního d chodu, která inila pro všechny zam stnance 90 % 

pr rného m sí ního výd lku (p edchozí úprava umož ovala maximální výši 

starobního d chodu 85 % a v p ípad  I. pracovní kategorie 90 %).  
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 Zákon upravoval i absolutní ástky nejvyšší vým ry starobního d chodu, a to 

v § 18 odst. 1, podle n hož starobní d chod s jakýmkoliv jiným d chodem 

vypláceným ze systému d chodového zabezpe ení nesm l p esahovat ástku 2 200 

s m sí , a to u pracovníka, který splnil podmínku 25 rok  zam stnání a z toho 

20 rok  zam stnání v I. pracovní kategorii a zam stnání v této pracovní kategorii 

trvalo v dob  vzniku nároku na starobní d chod. ástkou 1 800 K s m sí  byl 

limitován pracovník, který splnil podmínku 25 rok  zam stnání a z toho 20 rok  

zam stnání v I. pracovní kategorii, ale zam stnání v této pracovní kategorii netrvalo 

ke dni vzniku nároku na starobní d chod. Stejnou ástkou byl omezen i pracovník, 

který byl zam stnán nejmén  20 rok  ve II. pracovní kategorii (u kterého se však 

nevyžadovalo trvání zam stnání ke dni vzniku nároku na starobní d chod). 

V ostatních p ípadech nesm l starobní d chod p esahovat ástku 1 600 K s m sí . 

Tyto maximální výše starobních d chod  byly však zdan ny (zvláštní daní 

z d chodu), tudíž kone né ástky vyplácené ze systému d chodového zabezpe ení 

byly ve skute nosti nižší. Zdan ní d chod  se podle mého názoru jevilo jako 

nekoncep ní, a bylo zrušeno zákonem . 121/1975 Sb., s ú inností do 1. ledna 1976. 

 Takto stanovené absolutní ástky nejvyšší vým ry starobního d chodu bylo 

možno p esáhnout, a to pouze v p ípad , pokud zam stnanec po vzniku nároku na 

starobní d chod byl i nadále výd le inný. Ale i takto zvýšený starobní d chod, 

spole  s jakoukoliv d chodovou dávkou vyplácenou z d chodového zabezpe ení, 

nesm l však p esáhnout ástku 2 500 K s m sí .  

 Zákonná úprava výše invalidního d chodu vycházela ze zásady, která 

iznávala invalidnímu d chodci invalidní d chod tém  ve stejné výši jako by byl 

starobní d chod, který by mu náležel, kdyby nebyl z d vodu zdravotního postižení 

vy azen z výkonu výd le né innosti. Zásada byla dále uplat ována i v p ípadech, 

jednalo-li se o invalidní d chod zap in ný pracovním úrazem. V t chto p ípadech 

bylo, podle mého názoru, zcela na míst  uplat ování této zásady. Základní vým ra 

invalidního d chodu inila, byl-li pracovník p ed vznikem nároku na invalidní 

chod zam stnán nejmén  25 rok  nebo po dobu, jež s p tením doby od vzniku 

nároku na d chod do dosažení v ku 60 let (u žen 57 let) dosahovala nejmén  25 

rok , 60 % pr rného m sí ního výd lku, a to u zam stnance I. pracovní kategorie, 

trvalo-li toto zam stnání nejmén  20 rok  a za spln ní podmínky, že zam stnanec 

byl zam stnán v této kategorii do dne vzniku nároku na d chod. Stejná základní 

vým ra invalidního d chodu náležela také zam stnanci I. pracovní kategorie, který 
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se stal pln  nebo áste  invalidní následkem pracovního úrazu, který mu byl 

zp soben p i pln ní pracovních úkol . Základní vým ra invalidního d chodu ve výši 

55 % pr rného m sí ního výd lku náležela zam stnanci, který byl nejmén  20 

rok  zam stnán ve II. pracovní kategorii a trvalo-li toto zam stnání ke dni vzniku 

nároku na d chod. I v tomto p ípad  platilo, že stal-li se pracovník pln  nebo 

áste  invalidním následkem pracovního úrazu utrp ného p i pln ní pracovních 

úkol  v zam stnání II. pracovní kategorie, inila u tohoto pracovníka základní 

vým ra invalidního d chodu taktéž 55 %. V ostatních p ípadech, základní vým ra 

invalidního d chodu byla stanovena ve výši 50 % pr rného m sí ního výd lku.  

 V p ípad , že invalidní d chodce byl i nadále výd le inný, p ítalo se 

k základní vým e invalidního d chodu od 21. roku zam stnání u zam stnanc  I. 

a II. pracovní kategorie a od 26. roku zam stnání v ostatních p ípadech 2 % 

pr rného m sí ního výd lku zam stnanc m I. pracovní kategorie, 1,5 % 

zam stnanc m II. pracovní kategorie a 1 % zam stnanc m III. pracovní kategorie.  

 V p ípad  nejvyšší hranice invalidního d chodu, obdobn  jako u úpravy 

starobního d chodu, u zam stnance vykonávajícího zam stnání nejmén  20 let v I. 

pracovní kategorii anebo u zam stnance, kde invalidita byla zap in na pracovním 

úrazem zp sobeným pln ním pracovních úkol  v zam stnání I. pracovní kategorie, 

nebyla výše invalidního d chodu omezena. Omezení výše invalidního d chodu bylo 

stanoveno pro zam stnance, který byl zam stnán nejmén  20 rok  ve II. pracovní 

kategorii anebo se stal invalidním následkem pracovního úrazu p i pln ní pracovních 

úkol  v této kategorii. V tomto p ípad  invalidní d chod inil nejvýše 70 % 

pr rného m sí ního výd lku. u ostatních zam stnanc inil invalidní d chod 

nejvýše 60 % pr rného m sí ního výd lku.  

 Nejvyšší vým ra invalidního d chodu byla upravena v § 28, podle n hož 

invalidní d chod spole  s jakýmkoliv d chodem vypláceným ze systému 

chodového zabezpe ení nesm l p esahovat ástku 2 200 K s m sí  

u pracovníka, který byl zam stnán v I. pracovní kategorii po dobu pot ebnou pro 

nárok na invalidní d chod, pokud zam stnání v této kategorii trvalo do dne vzniku 

nároku na d chod. Dále u zam stnance, který odpracoval v I. pracovní kategorii 

nejmén  20 rok , trvalo-li toto zam stnání do dne vzniku nároku na d chod anebo 

stal-li se, následkem pracovního úrazu utrp ného p i pln ní pracovních úkol  

v zam stnání I. pracovní kategorie, pln  invalidním.  
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 Invalidní d chod nesm l p esahovat ástku 1 800 K s m sí  u pracovníka, 

který spl oval podmínku zam stnání nejmén  20 rok  v I. pracovní kategorii ale 

zam stnání v této kategorii netrvalo do dne vzniku nároku na d chod. Dále 

u zam stnance ve II. pracovní kategorii po dobu pot ebnou pro nárok na invalidní 

chod za podmínky, že zam stnání v této pracovní kategorii trvalo do dne vzniku 

nároku na d chod anebo zam stnání v této pracovní kategorii trvalo nejmén  20 

rok . Tuto ástku nebylo možné p esáhnout i u pracovníka, který se stal pln  

invalidním následkem pracovního úrazu, který vznikl v d sledku pln ní pracovních 

úkol  v zam stnání II. pracovní kategorie.  

 V ostatních p ípadech nesm l invalidní d chod p esahovat ástku 1 600 K s 

sí . Obdobn , jako u starobních d chod , podléhaly i invalidní d chody také 

zvláštní dani z d chodu. 

 Zákon upravoval i poz stalostní d chodovou dávku s ohledem na zam stnání 

v I. pracovní kategorii. Jednalo se o vdovský d chod, na který obecn  m la vdova 

nárok po dobu jednoho roku od smrti manžela. Avšak zem el-li manžel následkem 

pracovního úrazu v zam stnání v I. pracovní kategorii, náležel jí vdovský d chod i 

po uplynutí jednoho roku. Podmínkou bylo, že vdova dosáhla ke dni smrti manžela 

alespo  v ku 40 let. Je možné tedy konstatovat, že za ur itých podmínek výkon 

zam stnání v I. pracovní kategorii p enesl preferenci i na poz stalé osoby a výrazn  

ovlivnil jejich finan ní p íjem ze systému sociálního zabezpe ení. Na druhé stran , 

negativní dopad na poz stalou osobu se projevil tím, že tento nárok vdov  

nep íslušel, pokud manžel zem el na základ  následk  nemoci z povolání.11  

3.5 Vyhláška . 102/1964 Sb. Státního ú adu sociálního zabezpe ení, kterou se 

provád l zákon o sociálním zabezpe ení 

 

 Vyhláška . 102/1964 Sb., kterou se provád l zákon o sociálním zabezpe ení, 

nabyla ú innosti, rovn ž jako zákon o sociálním zabezpe ení, 1. ervence 1964 

(n která ustanovení nabyla ú innost až 1. ledna 1965).  

 Zatím co zákon o sociálním zabezpe ení požaduje pro výhody plynoucí ze 

zam stnání za azených do I. a II. pracovní kategorie podmínku, aby pracovník byl 

                                                
11 Z textu zákona . 101/1964 Sb., o sociálním zabezpe ení 
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v této kategorii zam stnán v den vzniku nároku na d chod, vyhláška toto pravidlo 

rozši ovala, a to na dobu dvou let od skon ení zam stnání v této pracovní kategorii. 

Další možností bylo skon ení t chto zam stnání ze zdravotních d vod , které uznala 

posudková komise sociálního zabezpe ení nebo z jiných vážných d vod  uznaných 

okresním národním výborem.  

 V p ípad  p erušení zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii, kde p erušení 

netrvalo déle než p t let, zapo ítávala se doba v zam stnání v I. nebo II. pracovní 

kategorii i doba zam stnání v této kategorii p ed p erušením. Pokud však toto 

erušení trvalo déle jak p t let, zapo ítávala se doba odpracovaná v I. nebo II. 

pracovní kategorii p ed p erušením pouze tehdy, byl-li pracovník do dne vzniku 

nároku  na  d chod  alespo  t i  roky  zam stnán  v  zam stnání  I.  nebo  II.  pracovní  

kategorie.  

 Dále vyhláška up es ovala zápo et doby u ebního pom ru u , který se 

ipravoval pro zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii. Tato doba se u ni 

hodnotila pro zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii, jestliže v rámci u ebního 

plánu pravideln  provád l odborný výcvik na pracovištích, v provozech nebo na 

místech, kde se p ímo vykonávalo zam stnání v této pracovní kategorii. Toto 

pravidlo se uplat ovalo i pro osoby, které se p ipravovaly k výkonu zam stnání v I. 

nebo II. pracovní kategorii mimo u ební pom r.  

 Politická situace nasv ovala, p i zápo tu doby výkonu funkce do doby 

zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii, i funkcioná m národních výbor  

a komisí lidové kontroly a statistiky, kte í byli zam stnáni bezprost edn  p ed 

po átkem výkonu této funkce v zam stnání I. nebo II. pracovní kategorie. Doba 

výkonu funkce se jim zapo etla do doby v této kategorii, jestliže se funkcioná  po 

skon ení výkonu funkce vrátil do zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii. 

Vyhláškou . 179/1968 Sb., s ú inností od 1. ledna 1969 byl okruh osob dále rozší en 

o funkcioná e složek Revolu ního odborového hnutí a složek Národní fronty 

uvoln ných ze zam stnání pro výkon této funkce. Obdobn  se postupovalo i 

v p ípadech uvoln ných len  odborových rad a funkcioná  Komunistické strany 

eskoslovenska nebo eskoslovenského svazu mládeže ze zam stnání v I. nebo II. 

pracovní kategorii. I zde se doba výkonu funkce zapo etla jako doba zam stnání 

v této pracovní kategorii.  

 V p ípad  výkonu funkce u zam stnanc  Odborových svaz  zam stnanc  

v hornictví, hutnictví, rudných dol  a stavebnictví se doba v I. pracovní kategorii 
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zapo ítávala pouze tehdy, byl-li zam stnanec p ed nástupem do funkce zam stnán 

alespo  20 let v I. pracovní kategorii a sou asn  musela být spln na povinnost 

pravidelných návšt v pracoviš  pod zemí v dolech. Z této p ísn jší úpravy je z ejmé, 

že politická p íslušnost v p iznávání výhod z preferovaných pracovních kategorií 

hrála pom rn  významnou úlohu.  

 Vyhláška dále popisovala povinnosti zam stnavatel  p i vedení evidence, 

kterou zam stnavatel vedl o svých pracovnících a která musela obsahovat mimo jiné 

i p esné ozna ení druhu innosti a doby jejího trvání. u zam stnání I. a II. pracovní 

kategorie musel být navíc uveden i druh innosti ozna ený podle názvosloví 

a po adových ísel z resortních seznam . Zam stnavatel byl dále povinen do jednoho 

roku od ú innosti vyhlášky tj. do 30. ervna 1965 založit a doplnit záznamy o druhu 

a dob  výkonu zam stnání za azených do I. a II. pracovní kategorie, a to i záznamy 

týkající se t chto zam stnání spadající do doby p ed ú inností vyhlášky. Veškerou 

evidenci zam stnavatel zapisoval do eviden ních list  za každý kalendá ní rok, vždy 

po uzáv rce mzdových list . Údaje o dob  a trvání práce za azené do I. nebo II. 

pracovní kategorie byly vedeny za kalendá ní dobu ve dnech.12  

3.6 Vyhláška . 107/1964 Sb. Vlády eskoslovenské socialistické republiky, 

o za azování zam stnání do I. a II. pracovní kategorie pro ú ely d chodového 

zabezpe ení 

 

 Na základ  zákona . 101/1964 Sb., o sociálním zabezpe ení, vláda 

eskoslovenské socialistické republiky vyhláškou stanovila, která zam stnání se pro 

ely d chodového zabezpe ení za adila do I. nebo II. pracovní kategorie. Jednalo se 

edevším o zam stnání, která se za tehdejšího stavu v dy a techniky vykonávala za 

zvláš  obtížných pracovních podmínek, anebo zam stnání, která p sobila škodliv  na 

lidský organismus nebo jejich výkon byl obzvlášt  nebezpe ný.  

 Vyhláška dále obsahovala nov  vypracované seznamy zam stnání, v nichž se 

soustavn  nebo alespo  p evážn  vykonávala práce za azená do I. a II. pracovní 

kategorie.  

 Dále vyhláška podrobn ji upravovala zam stnání technicko-hospodá ských 

pracovník , orgán  hygienické a protiepidemické služby a provozních údržbá  

                                                
12 Z textu vyhlášky . 102/1964 Sb., kterou se provád l zákon o sociálním zabezpe ení 
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vykonávajících pracovní innost na pracovištích v zam stnáních za azených do I. 

nebo II. pracovní kategorie. u technicko-hospodá ských pracovník  posta ovalo, pro 

za azení jejich pracovní innosti do I. pracovní kategorie, že vykonávali alespo  

polovinu celkové pracovní doby na pracovištích, kde se vykonávala zam stnání 

za azená do I. pracovní kategorie. Pracovník m orgán  hygienické a protiepidemické 

služby zajiš ujícím odborný dozor nad bezpe ností a ochranou zdraví p i práci, se 

doba výkonu práce zapo ítávala do I. nebo II. pracovní kategorie, pokud vykonávali 

pracovní innost alespo  ze t í tvrtin celkové pracovní doby na pracovištích, kde 

více jak polovina pracovník  vykonávala práce, které byly za azeny do zam stnání 

v I. nebo II. pracovní kategorii. Aby mohlo být zam stnání provozních údržbá  

za azeno do I. nebo II. pracovní kategorie, musela být spln na podmínka, že jejich 

zam stnání muselo být po celou pracovní dobu vykonáváno na pracovištích, kde více 

jak polovina pracovník  vykonávala práce za azené do této pracovní kategorie. 

 Sou ástí vyhlášky byl i seznam druh  prací, podle kterého se zam stnání, 

v nichž se tato práce vykonávala, za azovala do I. nebo do II. pracovní kategorie. Do 

I. pracovní kategorie byla za azena zam stnání, v nichž se soustavn  nebo alespo  

evážn  vykonávala práce, p i které docházelo k astým a trvalým poruchám zdraví 

pracovník . Jednalo se nap . o práce vykonávané v hornictví pod zemí v hlubinných 

dolech, v geologickém pr zkumu pod zemí v dolech, len  leteckých posádek, 

v hutní výrob , v hutním zednictví (p i opravách hutních pecí tzv. bílí zedníci), 

v chemické výrob  a p i úprav  radioaktivních surovin. Do II. pracovní kategorie 

vyhláška za adila zam stnání, v nichž se op t soustavn  nebo alespo  p evážn  

vykonávala práce, p i které byli pracovníci významným zp sobem obt žováni 

látkami, prost edím nebo pracovními postupy a výkonem této práce vznikaly trvalé 

škody na zdraví t chto pracovník . V tomto p ípad  se jednalo nap . o práce 

vykonávané v prost edí škodlivého zá ení, dekontaminace se rtutí, olovem 

a arsénem, v infek ním prost edí, v prost edí škodlivých plyn , extrémních teplot 

nebo mokru a v prost edí nadm rn  zat žující nervový systém. Za zam stnání II. 

pracovní kategorie bylo považováno též zam stnání pracovník  pov ených inností 

v zahrani í, a to p edevším v tropických a podobn  obtížných oblastech. Jednalo se 

nap . o tém  celou Afriku, Jižní Ameriku, p evážnou ást jižní Asie, Arktidu, 

Antarktidu a Oceánii.  
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Vyhláška dále stanovila, že úst ední orgány podle jednotlivých obor  vydají, 

ve spolupráci se Státním ú adem sociálního zabezpe ení, resortní seznamy 

zam stnání, která se za azují do I. nebo II. pracovní kategorie.13 

Je z ejmé, že nutnost specifikace zam stnání, která byla za azena do I. a II. 

pracovní kategorie, byla nezbytnou podmínkou pro bezchybnou evidenci 

zam stnavatel , potažmo nositele pojišt ní a následnému p iznávání preferencí. 

3.7 Usnesení vlády . 465/1968, o opat eních ke zlepšení zdravotních podmínek 

a prohloubení hmotného a sociálního zabezpe ení pracovník  pracujících 

v rizikovém prost edí ionizujícího zá ení v uranovém pr myslu 

 

 V usnesením ze dne 17. prosince 1968, vláda souhlasila mimo jiné se 

zkrácením pracovní doby pracovník  uranového pr myslu na 36 hodin týdn , a to na 

pracovištích s výskytem rizika ionizujícího zá ení. Dále zavázala ministra práce 

a sociálních v cí, aby vydal opat ení ke snížení v kové hranice pro odchod do 

starobního d chodu. Jednalo se pouze o práce na vybraných pracovištích uranového 

pr myslu.  

Pracovník m, kte í byli zam stnáni celkem alespo  25 let a z toho více jak 10 

let vykonávali p i t žb , pr zkumu a zpracování uranové rudy zam stnání I. pracovní 

kategorie od vod ující nárok na starobní d chod v 55 letech, p ísluší starobní 

chod již od 50 rok  v ku, nejd íve však ode dne, kdy po ú innosti tohoto opat ení 

estanou pracovat p i t žb  a zpracování uranu na pracovištích s rizikem 

ionizujícího zá ení.14  

Opat ení se tedy týkalo pouze zam stnanc  vykonávajících zam stnání 

za azené do I. pracovní kategorie, nikoliv však zam stnanc , kte í splnili všechny 

požadované podmínky a vykonávali zam stnání za azené do II. pracovní kategorie. 

Pot ebné doklady o prokázání všech skute ností pot ebných k p iznání tohoto 

starobního d chodu, opat oval a p edkládal i v tomto p ípad  zam stnavatel.  

Pokud však pracovník i nadále pracoval p i t žb  a zpracování uranu na 

pracovištích s risikem ionizujícího zá ení, nep íslušel mu nárok na starobní d chod 
                                                
13 Z textu vyhlášky . 107/1964 Sb., o za azení zam stnání do I. a II. pracovní kategorie pro ú ely 

chodového zabezpe ení 
14 Usnesení vlády . 465/1968 o opat eních ke zlepšení zdravotních podmínek a prohloubení 
hmotného a sociálního zabezpe ení pracovník  pracujících v rizikovém prost edí ionizujícího zá ení 
v uranovém pr myslu 
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za podmínek usnesení vlády . 465/1968. K žádosti o starobní d chod se p ikládala i 

zdravotní dokumentace žadatele, zejména za dobu, po kterou pracoval v uranovém 

pr myslu. Každý jednotlivý p ípad uplatn ní žádosti bylo nutno individuáln  

posoudit, zda žadatel splnil pot ebné podmínky ke kladnému vy ízení jeho žádosti.  

Podle ustanoveného opat ení se postupovalo ode dne jeho schválení, tj. od 21. 

února 1969. a dále, opat ení se vztahovalo na pracovníky, kte í nastoupili do 

zam stnání na pracovištích s rizikem ionizujícího zá ení v uranovém pr myslu do 

31. prosince 1968, pokud splnili všechny požadované podmínky.  

3.8 Zákon . 121/1975 Sb., o sociálním zabezpe ení 

 

 Zákonem . 121/1975 Sb., o sociálním zabezpe ení, který vstoupil v ú innost 

1. ledna 1976, došlo ke zm nám d chodového zabezpe ení, a to i v oblasti 

preferovaných pracovních kategorií. Zákon o sociálním zabezpe ení zohled oval 

skute nost, že jednotlivá zam stnání nejsou stejná z hlediska pracovních podmínek 

a vlivu na bezpe nost a zdraví pracujících p i výkonu jejich práce, a proto proti 

dosavadnímu stavu, rozší il okruh prací za azených do I. pracovní kategorie.  

 Do I. pracovní kategorie, s ohledem na tehdejší rozvoj v dy a techniky a na 

spole enský význam, byla za azena zam stnání v nichž se vykonávala soustavn  

nebo alespo  p evážn  práce, p i které docházelo k astým nebo trvalým poruchám 

na zdraví pracovník  (nutno podotknout i astým pracovním úraz m). Jednalo se 

o vý et zam stnání shodných jako v p edchozí právní úprav , rozší ený o zam stnání 

pod zemí p i ražení, rekonstrukcí a opravách tunel  pro složitá inženýrská díla, 

zam stnání len  posádek námo ních lodí, zam stnání vykonávaná v prost edí 

ohroženém ve významné mí e ionizujícím zá ením p i úprav  a kone ném 

zpracování radioaktivních surovin a v jaderných elektrárnách a zam stnání v t žb  

i opracování kamene, p i mletí a drcení kamene, k emence a živce, p i formování 

žáruvzdorných výrobk  a p i úprav  keramických surovin, vykonávaných v prost edí 

vysoké koncentrace agresivního fibroplastického prachu, pokud jsou pracující p i 

výkonu t chto zam stnání nadm rn  ohroženi silikózou.  

 S ú inností od 1. ledna 1980 byl vý et zam stnání za azených do I. pracovní 

kategorie rozší en zákonem . 150/1979 Sb., kterým se m nil a doplnil zákon 

o sociálním zabezpe ení, o zam stnání p i obsluze cyklotronu a výzkumného 
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reaktoru a dále o zam stnání p i zpracování osinku (azbestu) p evážn  suchou cestou 

v prost edí vysoké koncentrace azbestového prachu p i nadm rném ohrožení 

azbestózou. K dalšímu rozší ení okruhu zam stnání za azených do I. pracovní 

kategorie došlo zákonem . 73/1982 Sb., o zm nách zákona o sociálním zabezpe ení 

a p edpis  o nemocenském pojišt ní, který nabyl ú innosti 1. ervence 1982. Zákon 

za adil navíc do I. pracovní kategorie i ostatní zam stnání v hornictví vykonávaná 

pod zemí v hlubinných dolech a zp esnil pojem „zam stnání v hornictví pod zemí 

v hlubinných dolech“ na „zam stnání v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí 

v hlubinných dolech“. 

 Z uvedeného vý tu zam stnání za azených do I. pracovní kategorie je z ejmé, 

že se od zavedení preferencí pro p esn  specifikované druhy práce za azené do této 

preferované kategorie, se tento okruh zam stnání stále více rozši oval.  

 Do II. pracovní kategorie, obdobn  jak bylo upraveno v p edchozí právní 

úprav , za adil zákon o sociálním zabezpe ení zam stnání, která se vykonávala za 

zvláš  obtížných pracovních podmínek. Do III. pracovní kategorie byla za azena 

ostatní zam stnání. I náhradní doby pojišt ní se hodnotily stejným zp soben, jak 

v p edchozí právní úprav , kdy do doby zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii 

se zapo ítávala náhradní doba v této pracovní kategorii, pokud bylo zam stnání v I. 

nebo II. pracovní kategorii náhradní dobou p erušeno. Muselo se tedy jednat 

o „ istou obklopenost“ náhradní doby zam stnáním za azeným do I. nebo II. 

pracovní kategorie. S ú inností zákona . 73/1982 Sb., došlo i ke zm  zápo tu 

náhradní doby u zam stnání v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných 

dolech, kde se zapo ítávala jako náhradní doba jen doba, po kterou m l pracovník 

nárok na nemocenskou nebo podporu p i ošet ování lena rodiny, jinak se náhradní 

doby zapo ítávaly tomuto pracovníkovi, jako ostatní zam stnání v hornictví 

vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech. 

 I k zákonu . 121/1975 Sb., o sociálním zabezpe ení, vláda stanovila formou 

vyhlášky, které druhy prací od vod ují, aby zam stnání byla za azena do I. nebo do 

II. pracovní kategorie. Taktéž úst ední orgány, podle oboru své p sobnosti, byly 

pov eny, aby ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních v cí vypracovaly 

resortní seznamy zam stnání za azených do I. nebo II. pracovní kategorie. Tedy, aby 

pracujícímu mohla být doba pracovní innosti zhodnocena v preferované pracovní 

kategorii, musel být druh práce uveden v resortním seznamu zam stnání vydaným 

íslušným úst edním orgánem podle daného odv tví a pracující musel soustavn  
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nebo alespo  p evážn  vykonávat pracovní innost podle popisu práce uvedeného 

v tomto resortním seznamu. 

 Okruh preferovaných zam stnání uvedený v resortních seznamech je úplný 

(taxativní) a závazný; zvýhodn ní nelze p iznávat dalším zam stnáním srovnávacím 

zp sobem. Ani soud v rámci p ezkumného ízení o dávkách d chodového 

zabezpe ení nem že pracujícímu p iznat za azení zam stnání do I. nebo II. pracovní 

kategorie s poukazem na skute nost, že vykonával soustavn  nebo alespo  p evážn  

práce uvedené v p íloze k na ízení vlády SSR . 136/1975 Sb. Soud není také 

oprávn n rozhodnout o tom, že do I. nebo II. pracovní kategorie spadá ur itá práce, 

která není zahrnuta do seznamu druhu prací uvedených v p íloze citovaného na ízení 

vlády, pop . není uvedena v resortním seznamu. Soudy však mohou podle výsledk  

provedeného dokazování rozhodnout, že pracovník spl uje podmínky I. nebo II. 

pracovní kategorie v p ípad , že práce jím vykonávaná odpovídá n kterému 

zam stnání za azenému do I. nebo II. pracovní kategorie, a kdy k nesprávnému 

za azení došlo pochybením podniku.15  

 Vykonával-li pracovník soustavn  práce za azené do preferované pracovní 

kategorie podle resortního seznamu, zapo ítávala se mu pln  doba odpracovaná 

v této pracovní kategorii. Avšak vykonával-li tyto práce pouze p evážn , asová 

evaha takto vykonávané práce se sledovala za období kalendá ního m síce podle 

odpracovaných hodin. K zápo tu odpracované doby do I. nebo II. pracovní kategorie 

došlo pouze v p ípad , že byla odpracována, potažmo vykázána asová p evaha 

práce v této kategorii. 

 Jako dobu zam stnání za azenou do preferované pracovní kategorie nebylo 

možné vykázat dobu p erušení této pracovní kategorie nap . dobou neomluvené 

absence, anebo dobu poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy. V p ípad  

výkonu trestu se doba práce odsouzeného v zn  zapo ítávala vždy, jako práce 

za azená ve III. pracovní kategorii. Tedy zvýhodn né podmínky pro budoucí 

chodové nároky se odsouzených v , pracujících v dolech a v uranovém 

pr myslu netýkaly.  

 Podmínky pro nárok na plný starobní d chod, v rámci I. pracovní kategorie 

upravoval zákon v § 16, podle n hož musela být spln na podmínka 25-ti rok  

zam stnání, z toho 20 rok  zam stnání v I. pracovní kategorii (tak jako v p edchozí 

                                                
15 Soukup, J., Herdová, O., Zahrádková, D., D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1983, 17s. 
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právní úprav ) v hornictví pod zemí v hlubinných dolech, nebo zam stnání pod zemí 

i ražení, rekonstrukcí a opravách tunel  pro složitá inženýrská díla, zam stnání 

len  leteckých posádek a pracujících soustavn inných v letadlech za letu, 

zam stnání len  posádek námo ních lodí, zam stnání v nichž se vykonávají zvláš  

žké a zdraví škodlivé práce v hutích nebo t žkých chemických provozech, 

zam stnání kesoná  a potáp , zam stnání vykonávaná v prost edí ohroženém ve 

významné mí e ionizujícím zá ením p i úprav  a kone ném zpracování 

radioaktivních surovin a v jaderných elektrárnách. u takto taxativn  stanoveného 

vý tu zam stnání musela být dále spln na podmínka, pro nárok na starobní d chod, 

dosažení v ku 55 let a p itom toto zam stnání muselo trvat do dosažení tohoto v ku. 

 Rozdílný nárok na starobní d chod, a to v 58 letech m l pracující v p ípad , 

že byl zam stnán 25 rok , z toho 20 rok  v I. pracovní kategorii v zam stnání 

v hornictví vykonávaných pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových 

dolech nebo p i t žb  a opracování kamene, p i mletí a drcení kamene, k emence 

a živce, p i formování žáruvzdorných výrobk  a p i úprav  keramických surovin, 

vykonávaná v prost edí vysoké koncentrace agresivního fibroplastického prachu, 

pokud jsou pracující p i výkonu t chto zam stnání nadm rn  ohroženi silikózou. I 

zde platilo pravidlo, že zam stnání muselo trvat do dosažení nárokového v ku 58 let.  

 S ú inností zákona . 73/1982 Sb., došlo od 1. ervence 1982 i ke zm  

podmínek pro nárok na plný starobní d chod. Novelizovaná právní úprava 

zvýhod ovala pracovníky, kte í dosáhli 25-ti rok  zam stnání, z toho nejmén  15 

rok  v zam stnání v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech, 

nebo nejmén  10 rok  v takovém zam stnání v uranových dolech. Tito pracovníci 

li nárok na starobní d chod, pokud dosáhli v ku alespo  55 let a i zde platila 

podmínka, že zam stnání muselo trvat v dob  dosažení tohoto v ku. Podmínka trvání 

zam stnání preferované pracovní kategorie ke dni vzniku nároku na d chod se 

považovala za spln nou i v p ípadech skon ení tohoto zam stnání ze zdravotních 

vod , které uznal p íslušný orgán okresního národního výboru, nebo z jiných 

závažných d vod  uznaných okresním národním výborem se souhlasem orgánu 

Revolu ního odborového hnutí. Za závažný d vod bylo možno považovat i uvoln ní 

nebo p evedení pracovníka na jiná pracovišt  z d vodu organiza ních zm n, 

v souvislosti s racionaliza ními opat eními, nebo nap . s likvidací neefektivních 

provoz . V t chto p ípadech se p edpokládalo, že zam stnání v preferované pracovní 

kategorii, p erušené závažným d vodem, trvá až do vzniku nároku na d chod, 
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emž doba p erušení se do této pracovní kategorie nezapo ítávala. Bylo ale 

ležité rozlišovat jakým zp sobem, nebo z jakého d vodu byla ukon ena pracovní 

innost v preferované pracovní kategorii, protože samotné rozhodnutí o skon ení 

zam stnání v této pracovní kategorii nenahrazuje rozhodnutí o p erušení zam stnání 

z vážných d vod .  

Zachování v kové hranice a snížení podmínky po tu odpracovaných rok  

v takto p esn  specifikované preferované pracovní kategorii (nejobtížn jší výkon 

práce, nejv tší zát ž na zdraví pracovníka), bylo podle mého názoru mimo ádným 

posunem pro d chodové nároky zam stnance. V ostatních p ípadech, které 

upravovaly podmínky nároku na starobní d chod u pracovních kategorií, novela 

zachovávala p vodní právní úpravu.  

Výši starobního d chodu ur ovala základní vým ra, která inila, byl-li 

pracovník zam stnán po dobu nejmén  25 let, z toho alespo  20 rok  v I. pracovní 

kategorii, 60 % pr rného m sí ního výd lku a byla-li zárove  spln na podmínka, 

že toto zam stnání v I. pracovní kategorii trvalo ke dni vzniku nároku na d chod. 

V p ípad  II. pracovní kategorie inila výše základní vým ry 55 % pr rného 

sí ního výd lku za p edpokladu, že pracující byl zam stnán z pot ebné doby 

zam stnání 25 roku nejmén  20 roku ve II. pracovní kategorii a zam stnání muselo 

taktéž trvat v této kategorii ke dni vzniku nároku na d chod. V ostatních p ípadech 

základní vým ra inila 50 % pr rného m sí ního výd lku. Novelou . 73/1982 

zákona o sociálním zabezpe ení, inila výhodn jší základní vým ra 60 % 

pr rného m sí ního výd lku i v p ípadech, pokud byl pracovník zam stnán z 

pot ebné doby zam stnání 25 rok , nejmén  15 rok  v zam stnání se stálým 

pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech anebo nejmén  10 rok  v zam stnání se 

stálým pracovišt m pod zemí v uranových dolech.  

K základní vým e se zam stnanc m I. a II. pracovní kategorie p ítala, od 21. 

roku zam stnání za každý rok zam stnání v I. pracovní kategorii 2 % a v II. pracovní 

kategorii 1,5 % pr rného m sí ního výd lku. Ostatním pracujícím se od 26. roku 

zam stnání k základní vým e p etlo 1 % pr rného m sí ního výd lku za každý 

rok zam stnání.  

Byl-li pracující zam stnán aspo  5 let v zam stnání se stálým pracovišt m pod 

zemí v hlubinných dolech, zjiš uje se pr rný m sí ní výd lek z hrubých výd lk  

za posledních 10 nebo 5 kalendá ních rok  p ed rokem, v n mž pracující takové 

zam stnání naposledy skon il. Byl-li pracující uvoln n ze zam stnání nebo p eveden 
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na jinou práci z d vod  provád ní strukturálních a jiných zm n v národním 

hospodá ství nebo ze zdravotních d vod , zjiš uje se pr rný m sí ní výd lek za 

období 10 nebo 5 kalendá ních rok  p ed rokem, v n mž došlo k uvoln ní 

(p evedení) pracujícího.16 

 U zam stnanc  v preferovaných pracovních kategoriích se tedy jednalo 

o výhodn jší výpo et pr rného m sí ního výd lku. Okruh pracovník  

evedených na jinou práci ze zdravotních d vod  byl dále rozší en i na pracovníky 

zam stnané v hornictví pod zemí v hlubinných dolech, nemusela být tedy v t chto 

ípadech spln na podmínka stálého pracovišt  pod zemí.  

 Pom rn  pozitivn  upravoval zákon nejvyšší možnou vým ru starobního 

chodu. Pokud byl pracovník zam stnán celkem nejmén  20 rok  v I. pracovní 

kategorii a zam stnání v této kategorii trvalo ke dni vzniku nároku na d chod, inila 

nejvyšší vým ra starobního d chodu 2 500 K s m sí . Jestliže byl pracovník 

zam stnán celkem nejmén  20 rok  v II. pracovní kategorii a zam stnání op t trvalo 

ke dni vzniku nároku na d chod, inila nejvyšší vým ra starobního d chodu 2 150 

s m sí . I do této problematiky zasáhla novela . 73/1982 zákona o sociálním 

zabezpe ení, podle které inila nov  nejvyšší vým ra starobního d chodu 3 000 K s 

sí , jestliže pracovník byl zam stnán celkem nejmén  15 rok  v zam stnání se 

stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech nebo nejmén  10 rok  

v zam stnání se stálým pracovišt m pod zemí v uranových dolech. Prolomit nejvyšší 

možnou hranici nad vým ry 2 500 a 2 150 K s bylo možné pouze tehdy, pokud se 

jednalo o zvýšení d chodu za dobu dalšího zam stnání po vzniku nároku na d chod. 

Avšak i v tomto p ípad , nejvyšší vým ra starobního d chodu v etn  zvýšení nároku 

za dobu další výd le né innosti inila 3 000 K s m sí .  

 Tak jak zam stnání za azené do preferované pracovní kategorie ovliv ovalo 

výši starobního d chodu, tak i v p ípad  invalidního d chodu, m la tato skute nost 

vliv na jeho výši. Ustanovení o výši invalidního d chodu byla tém  shodná 

s p edchozí právní úpravou. Základní vým ra invalidního d chodu inila 60 % 

pr rného m sí ního výd lku, pokud byl pracovník zam stnán 25 rok , z toho 

nejmén  20 rok  v I. pracovní kategorii a trvalo-li zam stnání této kategorie ke dni 

vzniku nároku na d chod. Stejná základní vým ra invalidního d chodu náležela 

zam stnanci, stal-li se pln  ( áste ) invalidní následkem pracovního úrazu 

                                                
16 Soukup, J., Herdová, O., Zahrádková, D., D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1983, 41s. 
 



 52 

utrp ného p i pln ní pracovních povinností v zam stnání I. pracovní kategorie nebo 

v p ímé souvislosti s ním. Nov  byly kritéria pro takto stanovenou základní vým ru 

rozší ena, novelou . 73/1982 zákona o sociálním zabezpe ení, o pracovníky, kte í 

byli zam stnáni nejmén  15 rok  v zam stnání v hornictví se stálým pracovišt m 

pod zemí v hlubinných dolech, nebo 10 rok  v takovém zam stnání v uranových 

dolech.  

 Základní vým ru 55 % pr rného m sí ního výd lku získal pracovník, 

který splnil podmínku 25 rok  zam stnání, z toho 20 rok  v II. pracovní kategorii, 

trvalo-li zam stnání v této kategorii ke dni vzniku nároku na d chod. Základní 

vým ra v této výši byla zachována i v p ípad , stal-li se pln  ( áste ) invalidní 

následkem pracovního úrazu utrp ného p i pln ní pracovních povinností 

v zam stnání II. pracovní kategorie nebo v p ímé souvislosti s ním. Ve všech 

ostatních p ípadech základní vým ra invalidního d chodu inila 50 % pr rného 

sí ního výd lku.  

 U I. a II. pracovní kategorie se k základní vým e p ítaly za další roky 

zam stnání, tedy po 21. roku zam stnání, zvyšovací ástky, které inily u I. pracovní 

kategorie 2 % a u II. pracovní kategorie 1,5 % pr rného m sí ního výd lku. u III. 

pracovní kategorie se po 26. roku zam stnání za každý rok p ítalo 1 % pr rného 

sí ního výd lku.  

 ástky a podmínky stanovené pro nejvyšší vým ru invalidního d chodu 

tém  zcela kopírovaly ástky a podmínky stanovené pro nejvyšší vým ru starobního 

chodu. Jednalo se tedy v p ípad  I. pracovní kategorie o nejvyšší vým ru 

invalidního d chodu 2 500 K s (po ú innosti novely . 73/1982 Sb. rozší ena na 

3 000 K  pro stálá pracovišt  pod zemí a pracovišt  v uranových dolech) a v p ípad  

II. pracovní kategorie nejvyšší vým ra invalidního d chodu inila 2 150 K s.  

 Zákon p iznával i ur itou preferenci v poz stalostní dávce, a to zvýhodn ním 

vdovy po zem elém „kategoristovi“ p i p iznávání vdovského d chodu. V této 

oblasti zákon zcela p evzal p edešlou právní úpravu (viz zákon 101/1964 Sb.).  

 Zákon dále zmoc oval vládu, aby pracujícím, kte í vykonávali práce pro 

zdraví zvláš  škodlivé, náležel starobní, p ípadn  invalidní d chod ze zam stnání I. 

pracovní kategorie, i když vykonávali práci v této kategorii dobu kratší 20-ti let 
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v p ípad , že po spln ní ostatních podmínek nároku na d chod, netrval dále výkon 

této práce. 17 

 erušení zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii bylo upraveno, s 

inností od 1. ledna 1976, vyhláškou . 128/1975 Sb., kterou se provád l zákon 

o sociálním zabezpe ení. Tato problematika byla upravena obdobn , jako 

v p edchozí vyhlášce . 102/1964 Sb. Odlišnost u nové vyhlášky bylo možné shledat 

pouze u pracujících, kte í vykonávali p i t žb , pr zkumu, úprav  a kone ném 

zpracování uranové rudy aspo  10 rok  zam stnání I. pracovní kategorie, nebo 

v dolech na radioaktivní suroviny, anebo vykonávali v podzemí hlubinných dol  15 

rok  zam stnání I. pracovní kategorie od vod ující nárok na starobní d chod v 55 

letech. Podmínkou však bylo, že z tohoto zam stnání byli uvoln ni z d vodu zrušení, 

slou ení nebo rozd lení organizace, stal-li se pracovník nadbyte ným na základ  

racionaliza ních nebo organiza ních opat ení, nebo byl-li ze zdravotních d vod  

nezp sobilý plnit pracovní úkoly. V t chto p ípadech se považovala tato zm na 

(skon ení) zam stnání za p erušení z vážných d vod  s tím, že vážný d vod, který 

vedl ke zm  (skon ení) zam stnání, trval až do vzniku nároku na d chod.  

 Vyhláška dále upravovala d chod za výsluhu let výkonných letc , kde 

vymezila okruh osob, které bylo možné považovat za výkonného letce. Jednalo se 

o velitele letadla, pilota, navigátora, palubního mechanika, radiotelegrafistu, 

radiotelefonistu, palubního pr vod í a výsadká e-instruktora ze Svazu pro spolupráci 

s armádou. Nárok na d chod za výsluhu let náležel výkonnému letci, pokud byl 

zam stnán jako výkonný letec alespo  25 rok  a toto zam stnání skon il. P itom 

doba zam stnání se mu zapo ítávala jedenap lnásobn  nebo dvojnásobn  podle 

po tu nalétaných hodin.18 

 Za azení zam stnání do I. a II. pracovní kategorie pro ú ely d chodového 

zabezpe ení bylo upraveno, s ú inností od 1. ledna 1976, na ízením vlády 

. 136/1975 Sb. Na ízení vlády, pouze s drobnou odchylkou, p evzalo p edchozí 

právní úpravu vládní vyhlášky . 107/1964 Sb. Rozdílnost vidím snad jen v rozší ení 

zam stnání technicko – hospodá ských pracovník  v hlubinných nebo povrchových 

dolech o pracovišt  na t žbu rudy, magnezitu, kaolínu, sádrovce, živce apod., které 

pat ilo do zam stnání I. pracovní kategorie, bylo-li v jejich pracovní náplni 

                                                
17 Z textu zákona . 121/1975 Sb., o sociálním zabezpe ení  
18 Z textu vyhlášky . 128/1975 Sb., kterou se provád l zákon o sociálním zabezpe ení 
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vykonávat alespo  polovinu pracovní doby na pracovištích, kde se vykonávala 

zam stnání za azené do I. pracovní kategorie. Sou ástí na ízení vlády byl seznam 

druh  prací, který od vod oval, aby zam stnání byla za azena do I. nebo II. pracovní 

kategorie. Tento seznam byl od 1. ervence 1982 mírn  rozší en, a to p edevším 

v návaznosti na novelu zákona o sociálním zabezpe ení . 73/1982 Sb.19 

 Pro správné ur ení vzniku nároku na d chod a jeho výši bylo d ležité, aby 

zam stnavatel p esn  vyplnil veškeré údaje, rozhodné pro nárok a jeho výši, 

o zam stnanci na eviden ním list . Prokazování dob zam stnání v preferované 

pracovní kategorii konané do 31. prosince 1978 zam stnavatel vykazoval na 

eviden ních listech o dobách zam stnání a výd lku (EL), od 1. ledna 1979 

zam stnavatel nov  tyto údaje vykazoval na eviden ních listech d chodového 

zabezpe ení (dále ELDZ). Za správné posouzení, zda jsou spln ny podmínky pro 

za azení pracovníka do preferované pracovní kategorie a vypln ní ELDZ 

zodpovídala organizace, která pracovníka zam stnávala. Ve sporných p ípadech se 

mohla tato organizace obrátit na sv j nad ízený orgán, tady na ministerstvo, jež 

íslušný resortní seznam vydalo.  

 V souvislosti se schválením zákona o sociálním zabezpe ení v roce 1975 byly 

vypracovány nové resortní seznamy zam stnání za azených do I. a II. pracovní 

kategorie, které nabyly ú innosti 1. ledna 1979. Dále na ízením vlády SSR 

. 74/1982 Sb. byl v p íloze stanoven seznam vybraných zam stnání v hornictví, 

který taxativn  ur oval zam stnání I. pracovní kategorie se stálým pracovišt m pod 

zemí v hlubinných dolech. Výnosem federálního ministerstva práce a sociálních v cí 

ze dne 10. srpna 1982 .j. F 43-5324-4303-82, byl pro ú ely d chodového 

zabezpe ení vydán srovnávací seznam vybraných zam stnání v hornictví, ve kterém 

bylo stanoveno, která ze zam stnání za azených do I. a II. pracovní kategorie p ed 1. 

lednem 1976, se považují za zam stnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým 

pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech.  

 U zam stnání za azených do I. pracovní kategorie se navíc velkými 

abecedními písmeny A, B, C rozlišuje v ková hranice pro vznik nároku na starobní 

chod. Za íslicí I. se uvede písmeno A, jde-li o zam stnání s v kem pot ebným pro 

nárok na starobní d chod v 55 letech, písmena AA, jde-li o zam stnání v hornictví se 

stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech, písmeno B, jde-li o zam stnání 

                                                
19 Z textu na ízení vlády .136/1975 Sb., o za azení zam stnání do I. a II. pracovní kategorie pro ú ely 

chodového zabezpe ení 
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s v kem pot ebným pro nárok na starobní d chod 58 let, resp. písmeno C, jde-li 

o zam stnání s v kovou hranicí 60 let.20  

 Jako doba zam stnání v I. AA pracovní kategorii se tedy vykazovaly doby 

odpracovaných sm n na stálém pracovišti pod zemí. Dále také doby v období trvání 

zam stnání v I. AA pracovní kategorii, jako je doba dovolené, pracovního klidu, 

náhradního volna za práci p es as nebo za práci ve svátek, doba, kdy byl znemožn n 

výkon práce z d vodu prostoje, doba výkonu funkce nap . neuvoln ného poslance 

Federálního shromážd ní, lena orgánu KS , ROH, dále doba p ekážek v práci 

z d vodu obecného zájmu a doby d ležitých osobních p ekážek v práci. V t chto 

ípadech se nepožadovala bezprost ední „obklopenost“ výkonem zam stnání I. AA 

pracovní kategorie.  

 Avšak podmínka bezprost ední „obklopenosti“ musela být dodržena 

u zápo tu nap . doby základní vojenské služby, doby politického a odborného 

školení, doby studia p i zam stnání a doby pracovního volna sportovních 

reprezentant . Tuto dobu nebylo možné vykázat jako v I. AA pracovní kategorii, ale 

pouze  jako  I.  A,  I.  B,  I.  C  nebo  II.  pracovní  kategorii.  V  I.  AA  pracovní  kategorii  

nebylo možné také vykázat ani doby neomluvené absence (trvala-li celou pracovní 

sm nu) a doby pracovního volna bez náhrady mzdy. 

 V p ípad , že zam stnavatel nem l k dispozici záznamy o dob  a druhu 

zam stnání pracovníka v I. nebo II. pracovní kategorii, nebo záznamy neobsahovaly 

ozna ení druhu a asového rozsahu takto vykonávané práce, bylo možno z ídit 

zvláštní komise. Jednalo se o tzv. komise pam tník . Údaje už nebylo možno 

prokazovat formou prohlášení ov eného dv ma sv dky, složené ze zástupc  vedení 

závodu, závodního výboru ROH, pracovník  závodu (dlouholetých zam stnanc  

závodu, kte í znali pracovníka) i d chodc , kte í byli nápomocni p i zjiš ování 

skute ností rozhodných pro p iznání výhod vyplývajících ze zam stnání I. nebo II. 

pracovní kategorie. Skute nosti, které zjistila takto sestavená komise pam tník , 

byly protokolárn  sepsány a postoupeny vedení závodu, který mohl potvrdit (ale i 

nemusel) nedostate  doloženou dobu zam stnání v preferované kategorii. 

Odpov dnost za takto potvrzené údaje ale nesl vždy zam stnavatel, a to p edevším 

z d vodu, že komise pam tník  byly z izovány pouze jako pomocný poradní orgán, 

                                                
20 Soukup, J., Herdová, O., Zahrádková, D., D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1983, 
116 s. 
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bez jakékoli právní subjektivity. Skute nosti zjišt né komisí pam tník  nebyly 

považovány za st žejní d kaz, ale pouze za ur itý pomocný podklad pro organizaci 

v jejím vlastním potvrzení doby odpracované v preferované pracovní kategorii.  

3.9 Problematika vymezení nejvyšší p ípustné expozice 

 

 Na pracovištích, kde dochází p i vysoké prašnosti k selhání samo isticí 

funkce plic a z tohoto d vodu i k vyšší koncentraci prachu v plicích pracovníka, kde 

hrozí ionizující zá ení a kde hrozí další významné rizikové faktory, jako je nadm rná 

hlu nost, vibrace, dlouhodobé nadm rné zatížení kon etin, nep íznivé 

mikroklimatické podmínky apod., bylo nutno stanovit nejvyšší p ípustnou expozici, 

tedy nejdelší pravd podobnou dobu, kterou byl pracovník takovému prost edí 

vystaven. Nej ast ji se v hornických profesích jednalo o nejkratší dobu vzniku 

zaprášení plic. Tato doba byla stanovena, podle po tu onemocn ní pracovník  na 

konkrétním pracovišti (jednalo se o více než 10 % pracovník  v uhelných dolech, 

v uranových dolech byl pro napln ní nejvyšší p ípustné expozice stanoven p esný 

po et odpracovaných sm n).  

 Po p ekro ení nejvyšší p ípustné expozice, m l zam stnavatel povinnost 

evád t pracovníky z t chto pracoviš  na pracovišt , kde bylo toto nebezpe í nižší. 

Tato povinnost musela být spln na, pozbyl-li pracovník vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu podle léka ského posudku nebo rozhodnutí orgánu hygienické 

služby zp sobilost konat dále dosavadní práci a tedy po stanovené expozi ní dob , 

musel být p eveden na jinou mén  zat žující práci, nejpozd ji však do 1 m síce po 

uplynutí této doby. Problematiku nejvyšší p ípustné expozice áste ešila 

vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních v cí . 129/1979 Sb., 

o pracovním uplatn ní a hmotném zabezpe ení pracovník  v hornictví trvale 

nezp sobilých k dosavadní práci, podle které organizace byla povinna po dosažení 

nejvyšší p ípustné expozice p evést pracovníka na jinou práci na základ  léka ského 

posudku i proti jeho v li. V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. a) zákona 

. 188/1988 Sb., kterým se m nil a dopl oval zákoník práce, s ú inností od 1. ledna 

1989 byla stanovena povinnost pro organizace p evád t pracovníky, kte í dosáhli 

nejvyšší p ípustnou expozici podle posudku p íslušného orgánu hygienické služby, 

na práci nep esahující nízkou míru rizika.  
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 Na pracovištích s vysokou prašností bylo, pro stanovení prašné expozice, 

provád no m ení v pr hu deseti bezprost edn  po sob  následujících sm n. P i 

dodržení stejné technologie ve stejných geologických podmínkách a p i dodržení 

edepsaných technologických protiprašných opat ení jsou m ení platná po celou 

dobu provozování pracovišt , nejdéle však jeden rok. Na pracovištích kategorie 2 je 

možno prodloužit interval mezi dv ma sériemi m ení až na dva roky. u profesí 

s prom nlivým pracovišt m jsou m ení platná po dobu dvou let.21 

 Nejvyšší p ípustná expozice byla vyhodnocována na základ  sledování 

odpracovaných sm n na p edem ur ených pracovištích a byla dosažena, jestliže 

celková expozi ní doba dosáhla 100 %. D ležitým p edpokladem bylo i zapo tení 

expozice dosažené u p edchozího hornického zam stnavatele. Pro tyto ú ely byly 

organizace povinny u pracovník  se stálým pracovišt m pod zemí uvád t v potvrzení 

o zam stnání p i skon ení pracovního pom ru také údaje o p edchozí prašné 

expozici. Dosáhl-li pracovník 100 %, organizace písemn  tuto skute nost oznámila 

závodnímu léka i a p íslušnému orgánu hygienické služby. Dále organizace byla 

povinna projednat s pracovníkem jeho další pracovní za azení, pop . uvoln ní 

z pracovního pom ru a jeho nároky na hmotné a sociální zabezpe ení jako byly nap . 

mzdové vyrovnání, odstupné, zvláštní p ísp vek horník m, p íd ly deputátního uhlí, 

ky a p ísp vky na bytové ú ely. V p ípad  pracovník  v zam stnání se stálým 

pracovišt m pod zemí v hlubinném dole (I. AA pracovní kategorie), kte í p i 

dosažení nejvyšší p ípustné expozice nesplnili podmínku odpracování 15 let, 

organizace tyto pracovníky p ednostn  p evedla na jinou práci v rámci dolu, a to 

minimáln  do doby spln ní podmínky odpracování 15 let v tomto zam stnání.  

 U pracovník  v podzemí v uranových dolech se považovalo za nejzávažn jší 

riziko zvýšená pravd podobnost vzniku zhoubných nádor , jako pozdního ú inku 

ozá ení plic. Z tohoto d vodu byla nejvyšší p ípustná expozice v podzemí uranových 

dol  stanovena na 3 200 sm n celkov  odpracované doby s ohledem na p sobení 

škodlivých faktor  pracovního prost edí na lidské zdraví. Nov  byla nejvyšší 

ípustná expozice na pracovištích s ionizujícím zá ením snížena na 2 100 

pracovních sm n.  

 Ukázalo se, že není objektivn  možné p ijmout v krátké dob  skute  ú inná 

technická a bezpe nostní opat ení k ochran  zdraví horník  p ed závažnými 

                                                
21 Mikyska, M., Pitron, J., Škvrnová, J., Zád rová, V., Hmotné a sociální zabezpe ení horník . 
Ostrava: NEX, 1991, 13 s. 
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zdravotními d sledky plynoucími z dlouhodobého výkonu práce v podzemí 

hlubinných dol . Proto bylo nutno zajistit vhodnými formami odchod z rizikových 

pracoviš  t ch horník , kte í dosáhli nejvýše p ípustnou expozici.22  

3.10 Hmotné zabezpe ení pracovník  trvale nezp sobilých k práci v hlubinných 

dolech 

 

 Vyhláškou . 129/1979 Sb., o pracovním uplatn ní a hmotném zabezpe ení 

pracovník  trvale nezp sobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dol , která 

nabyla ú innosti dne 1. ledna 1980, byly upraveny vztahy mezi zam stnanci 

a zam stnavatelem v p ípad , že se zam stnanec v d sledku výkonu práce 

onemocn l nemocí z povolání, nebo si zp sobil pracovní úraz nebo jiné onemocn ní 

vznikající vlivem pracovního prost edí, anebo zam stnanec p ekro il expozi ní 

dobu.  

 V t chto p ípadech byla zam stnávající organizace povinna p evést 

pracovníka na jinou vhodnou práci v podzemí hlubinného dolu, nebo p evést 

pracovníka na práci na povrchu dolu. Pokud však tyto možnosti nebylo možno 

naplnit, zam stnávající organizace uvolnila pracovníka do jiné hospodá ské jednotky 

v rámci organizace, nebo pracovníka uvolnila zcela, mimo výrobní hospodá skou 

jednotku. o tomto p evodu byla organizace povinna vést evidenci, v etn  d vodu 

uvoln ní pracovníka. Dále, organizace byla povinna vypracovat, spole  

s p íslušnými odborovými orgány, seznamy prací a pracoviš  vhodných pro 

evád né a uvoln né pracovníky. 

 Pracovník m, kte í byli p evedeni na jinou práci nebo uvoln ní do jiné 

organizace bylo poskytnuto mzdové vyrovnání ve výši rozdílu mezi pr rným 

hrubým výd lkem p ed p evedením nebo uvoln ním a hrubým výd lkem dosaženým 

na nové práci nebo na novém pracovišti, po dobu 3 m síc . P i nutnosti rozší ení 

kvalifikace pracovníka pro nové pracovní uplatn ní se mzdové vyrovnání 

poskytovalo až po dobu 6 m síc . P evedenému pracovníkovi poskytovala mzdové 

vyrovnání dosavadní organizace. V p ípad  uvoln ného pracovníka poskytovala toto 

vyrovnání organizace, k níž pracovník p ešel do pracovního pom ru. P evedeným 

                                                
22 Mikyska, M., Pitron, J., Škvrnová, J., Zád rová, V., Hmotné a sociální zabezpe ení horník . 
Ostrava: NEX, 1991, 30 s. 
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a uvoln ným pracovník m mohla organizace vyplatit, s ohledem na jejich zdravotní 

stav, odstupné ve výši dvojnásobku až šestinásobku pr rného m sí ního výd lku. 

Výše odstupného se ídila d vodem p evodu nebo uvoln ní pracovníka na jinou 

práci.  

 Pracovník m, kte í byli p evedeni nebo uvoln ní na jinou práci z d vodu 

ohrožení nemoci z povolání nebo v d sledku prošlé expozi ní doby, poskytl národní 

výbor zvláštní p ísp vek horník m ke zmírn ní sociálních d sledk  spojených se 

zm nou pracovního za azení. Výše p ísp vku inila 80 % rozdílu istého výd lku 

ed p evedením nebo uvoln ním a istého výd lku po p evedení nebo uvoln ní na 

novém pracovišti, nejvýše však 1 250 K s m sí . Novelou . 21/1982 Sb., kterou 

se zm nila a doplnila vyhláška . 129/1979 Sb., byla tato ástka zvýšena od 26. 

února 1982 na 1 400 K s m sí .  

 Dále organizace poskytovaly p evedeným pracovník m v rnostní p íplatek 

a uvoln ným pracovník m jeho p ípadnou náhradu, stabiliza ní p ky a p ísp vky 

na bytovou výstavbu. Pracovník m v uhelném pr myslu organizace poskytovaly i 

deputátní uhlí a d íví.  

 V p íloze k vyhlášce byl uveden seznam onemocn ní vznikajících nebo 

podstatn  se zhoršujících vlivem pracovního prost edí na pracovištích hlubinného 

hornictví, který sestavilo Ministerstvo zdravotnictví SSR.23 

3.11 Opat ení p ijatá ve prosp ch pracovník  v hornictví po roce 1980 

 

 Cílem všech t chto opat ení je zvýraznit stávající preferenci horník , 

pracujících na nejobtížn jších úsecích a sou asn ešit jejich sociáln  ekonomické 

problémy a tím vytvo it podmínky pro zabezpe ení zvýšených objem  t žeb 

pot ebných pro naše národní hospodá ství a zásobování obyvatelstva. P ijatá opat ení 

sm ují k dalšímu výraznému zvýšení úrovn  hmotného a sociálního zabezpe ení 

pracovník  se stálým pracovišt m pod zemí hlubinných dol  a na uhelných lomech 

a skrývkách povrchových dol .24 

                                                
23 Z textu vyhlášky . 129/1979 Sb., o pracovním uplatn ní a hmotném zabezpe ení pracovník  trvale 
nezp sobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dol  
24 Soukup, J., Herdová, O., Zahrádková, D., D chodové zabezpe ení horník . Praha: Práce, 1983, 
133s.  
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 Posílením mzdové úrovn  horník  formou stimula ní a stabiliza ní složky 

mzdy, bylo p ikro eno k výrazn jší diferenciaci ve vyplácených mzdách 

u hornických profesí oproti jiným innostem v pr myslu a stavebnictví. V pr hu 

roku 1982 došlo, výnosem Federálního ministerstva paliv a energetiky . 1/1982, ke 

zvýšení stupnic mzdových tarif  d lník  v podzemí hlubinných dol  o 13,5 % 

a v t žb  v povrchových dolech o 6,75 %. u technicko-hospodá ských pracovník  na 

chto pracovištích došlo ke zvýšení mzdy až o 10 %, a to výnosem Federálního 

ministerstva paliv a energetiky . 2/1982. Dále došlo k finan nímu zvýhodn ní práce 

ve vícesm nných provozech, kde byly zavedeny p íplatky za práci odpracovanou 

v odpoledních sm nách a p íplatky za práci v noci byly taktéž zvýšeny.  

 Zavád ním inovací v technologiích a technickém za ízení pot ebného p i 

žb , m la být snížena namáhavost a rizikovost hornické práce, potažmo omezen i 

vliv t chto rizikových faktor  na zdraví horník . K zlepšení pracovních podmínek 

horník  m lo i p isp t zahájení výroby pneumatických za ízení s cílem snížení 

negativních vibrací a hluku na pracovištích. K výskytu zvýšené úrazovosti a nemocí 

z povolání nemalou m rou p ispíval další rizikový faktor, a to vysoký objem 

es asové práce. Z tohoto d vodu bylo zavedeno opat ení ke snížení p es asové 

práce, a to od roku 1982, zavedením 4 povinných pracovních sobot, které se 

postupn  rozší ilo v roce 1984 až na 10 povinných pracovních sobot. S ohledem na 

po et odpracovaných sobot v podzemí hlubinných dol , bylo na ízením vlády 

. 75/1982 Sb., o zvláštní dodatkové dovolené pracovník  pracujících v podzemí 

hlubinných uhelných a lignitových dol  stanoveno, že za každou takto odpracovanou 

sobotu má pracovník nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou v rozsahu jednoho 

dne. Zvláštní dodatková dovolená musela být vždy pracovníkem vy erpána, a to 

ednostn  (dovolená byla ur ena na zotavenou) a nebylo možno, aby zam stnavatel 

za tuto dovolenou poskytl náhradu mzdy.  

 Jako uznání a ocen ní v rnosti hornickému povolání a za ú elem získávání 

pot ebného po tu nových pracovník  došlo k novelizaci zákona . 177/1968 Sb., 

o v rnostním p ídavku horník , a to zákonem . 62/1983 Sb. a provád cím na ízením 

vlády . 67/1983 Sb. V rnostní p ídavek se poskytoval pracovník m v ro ních 

intervalech, stanovených rozdíln  pro jednotlivé skupiny horník  a podle 

odpracované doby v hornickém zam stnání, ve výši od 1 000 K s do 6 200 K s.  

 Dalším opat ením, které m lo za cíl získat nové u  do u ebního oboru 

horník, bylo zavedení prémiového spo ení mladých ve výši 200 K s m sí  pro 
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každého nového u  po dobu 5 let. Toto spo ení bylo hrazeno z prost edk  

náborové organizace. Vkladní knížka zn la na doru itele a byla v depozitní úschov  

íslušné pobo ky státní spo itelny (výnos . 4/1982 Federálního ministerstva paliv 

a energetiky). Dále, vybraným zam stnanc m za azených do I. pracovní kategorie 

byly poskytovány dlouhodobé odklady nástupu základní vojenské služby, p ísp vky 

na individuální výstavbu rodinných dom  a p ednostn  p id lovány byty z nové 

bytové výstavby. Horník m, kte í pracovali po celou pracovní sm nu nebo její 

evážnou ást na pracovišti pod zemí hlubinného dolu, poskytovaly 

zam stnavatelské organizace bezplatné sva iny v etn  tekutin apod.  

3.12 Zákon . 98/1987 Sb., o zvláštním p ísp vku horník m 

 

 Dne 15. prosince 1987 schválilo Federální shromážd ní zákon . 98/1987 Sb., 

o zvláštním p ísp vku horník m, který nabyl ú innosti 1. ledna 1988. Cílem této 

právní úpravy byla ur itá kompenzace pracovník m hlubinných dol  (uranových, 

uhelných a rudných), kte í byli na základ  nep íznivých ú ink  pracovního prost edí 

vy azeni z tohoto rizikového prost edí. Následkem t chto skute ností docházelo 

k podstatnému poklesu výd lk , a proto za ú elem zmírn ní tohoto poklesu 

finan ních prost edk  u pracovník  v hlubinných dolech, byla stanovena nová 

sociální dávka placená z prost edk  zam stnavatelských organizací s názvem, 

zvláštní p ísp vek horník m. Zvláštní p ísp vek horník m nahradil p ísp vek 

poskytovaný podle vyhlášky . 129/1979 Sb., o pracovním uplatn ní a hmotném 

zabezpe ení pracovník  v hornictví trvale nezp sobilých k dosavadní práci.  

 Nárok na zvláštní p ísp vek náležel pracovníkovi, který po dosažení nejvyšší 

ípustné expozice nebo ohrožení nemocí z povolání v zam stnání I. pracovní 

kategorie v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech (I.AA 

pracovní kategorie) byl p eveden na jinou, mén  rizikovou práci v hlubinném dole, 

nebo byl p eveden na jinou práci mimo hlubinný d l, anebo zcela ukon il pracovní 

pom r v organizaci v níž vykonával tuto hornickou práci. Stejné podmínky se 

vztahovaly i na pracovníka, který byl uvoln n pro výkon ve ejné funkce. Zvláštní 

ísp vek byl poskytován rovn ž p i odchodu z hornického zam stnání, a to po 

dlouholetém výkonu tohoto zam stnání, nejmén  však po 15 letech a sou asn  za 

spln ní podmínky dosažení v ku 50 let, s ohledem na p irozený úbytek fyzických sil 
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zam stnanc  v hornictví. Zákonem . 160/1989 Sb., který novelizoval p vodní 

právní úpravu, byly nov  s ú inností od 1. ledna 1990 ešeny také p ípady, kdy 

pracovník hornického podniku musel p ejít ze svého pracovišt  na jinou práci 

v d sledku vládou schváleného útlumového programu. Podle mého názoru, tato 

kompenzace horník m byla zcela oprávn ná, a to p edevším vzhledem k jejich 

dalšímu pracovnímu uplatn ní. Jednalo se tedy o p ípady nároku na p ísp vek 

z d vodu omezování nebo úplného rušení výroby, tedy následného komplexního 

souboru hospodá ských, technických, organiza ních a personálních opat ení 

sm ujících k zastavení nebo alespo  k omezení výroby. Podmínkou ale bylo, že 

útlumový program byl schválen p íslušnou vládou. 

 Výše zvláštního p ísp vku inila 1 000 K s m sí , pokud pracovník byl 

eveden na mén  rizikovou práci v podzemí hlubinných dol . Pokud byl pracovník 

eveden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dol  nebo úpln  skon il pracovní 

pom r v organizaci v níž vykonával hornické zam stnání, inila výše zvláštního 

ísp vku 1 500 K s. Novelou .1/1989 Sb., která nabyla ú innosti dne 30. ledna 

1989, byla výše zvláštního p ísp vku zvýšena na 1 500 K s m sí  u pracovníka, 

který vykonával mén  rizikovou práci v podzemí hlubinných dol  a na 1 900 K s 

sí  u ostatních pracovník . Novela dále zp es ovala vyplácení zvláštního 

ísp vku v závislosti na délce zam stnání a d vodu ukon ení tohoto zam stnání 

nebo p echodu na jinou práci. Vláda eskoslovenské socialistické republiky byla 

zmocn na na ízením zvýšit ástky zvláštního p ísp vku na základ  vývoje mzdové 

úrovn  nebo výše dávek d chodového zabezpe ení. 

 Nárok na zvláštní p íplatek musel být uplatn n písemn  u organizace, v níž 

pracovník naposledy vykonával hornické zam stnání p ed zm nou nebo skon ením 

pracovního pom ru. Hornická organizace byla povinna do dvou m síc  od obdržení 

žádosti oznámit žadateli, zda mu byl zvláštní p ísp vek zamítnut nebo p iznán, 

potažmo od kdy a v jaké výši. V p ípad  zamítavého stanoviska, organizace musela 

sd lit žadateli d vody, pro  zvláštní p ísp vek nenáležel.  

 Zvláštní p ísp vek se nep iznává pracovníkovi automaticky, nýbrž na 

písemnou žádost pracovníka. Zákon nestanoví žádný povinný obsah této žádosti, je 

nutno pouze zd raznit, že žádost musí mít písemnou formu. Podání žádosti je pro 

iznání zvláštního p ísp vku velmi d ležité a má v podstat  t i d sledky: 

1. Zakládá povinnost organizace p iznat i nep iznat zvláštní p ísp vek 

a zaslat o tom pracovníkovi oznámení, 
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2. erušuje (staví) proml ecí lh tu na splátky zvláštního p ísp vku, 

3. je hmotn -právní podmínkou pro p ípadné uplatn ní nároku na p iznání 

zvláštního p ísp vku u soudu.25 

V p ípad  jakékoliv zm ny v poskytování zvláštního p ísp vku, byla organizace 

povinna sama ze své iniciativy zaslat pracovníkovi oznámení o této zm . 

ísp vek byl vyplácen m sí  pozadu a nepodléhal dani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Mikyska, M., Pitron, J., Škvrnová, J., Zád rová, V., Hmotné a sociální zabezpe ení horník . 
Ostrava: NEX, 1991, 72 s. 
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4 Dosud ú inné právní p edpisy v oblasti preferovaných pracovních kategorií, 

po ínaje zákonem . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení 

 

 Zákonem . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, který nabyl ú innosti 1. 

íjna 1988, došlo k podstatným zm nám v oblasti preferovaných pracovních 

kategorií. Zákon zachoval významnou sociální vymoženost, a to v p ípad  I. 

pracovní kategorie odchod do starobního d chodu v 55 pop . 58 letech. Dále zákon 

reagoval na pom r již p iznaných d chod  z preferovaných kategorií a postupné 

zvyšování pr rných výd lk . Tato situace by jinak m la za následek postupné 

oslabování zavedených preferencí, a to zejména ve výši d chodové dávky v i 

ostatním pracujícím. Docházelo by tedy, vzhledem k p edchozí právní úprav , 

k neod vodn ným rozdíl m v oblasti d chodového zabezpe ení. ešení znamenalo 

posílení sociálních jistot pracujících s zvýrazn ním hodnocením celoživotní práce 

v preferovaných pracovních kategoriích. 

 K další zna né zm  došlo zrušením podmínky trvání zam stnání pro vznik 

nároku na d chod. Tímto bylo možno p iznat d chod i v p ípadech, kdy ob an získal 

pom rn  dlouhou dobu zam stnání, avšak nebyl zam stnán bezprost edn  v dob  

vzniku nároku na d chod. Obdobn  se postupovalo i v p ípadech preferovaných 

pracovních kategorií, když zam stnání v t chto kategoriích netrvalo ke dni nároku na 

chod.  

 Pracovní kategorie d chodového zabezpe ení jsou obecným institutem 

chodového zabezpe ení vyjad ujícím r znou míru rizikovosti práce v jednotlivých 

zam stnáních. V zam stnáních preferovaných (I. a II.) pracovní kategorie jsou 

vykonávány práce zdraví škodlivé, nebezpe né nebo mimo ádn  namáhavé. 

Za azování zam stnání do preferovaných pracovních kategorií zahrnuje dva druhy 

inností: za prvé tvorbu resortních seznam  p íslušnými úst edními orgány na 

základ  zákona o sociálním zabezpe ení a na ízení vlády SSR . 117/1988 Sb.26 

                                                
26 Mikyska, M., Pitron, J., Škvrnová, J., Zád rová, V., Hmotné a sociální zabezpe ení horník . 
Ostrava: NEX, 1991, 125 s. 
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 Zákon zachoval dosavadní systém (p vodní právní úpravy) za azování 

zam stnání pro ú ely d chodového zabezpe ení do t í pracovních kategorií. Výkon 

práce za zdravotn  obtížných podmínek musel mít soustavný a dlouhodobý charakter 

s tím, že se p evaha rizikových prací sledovala v pozorovacím období jednoho 

síce. V taxativním vý tu zam stnání za azených do I. pracovní kategorie došlo 

k nepatrným zm nám, a to rozší ením o zam stnání pod zemí p i provád ní 

podzemních staveb hornickým zp sobem a dále zam stnání s nárokem na starobní 

chod v 58 letech, vykonávaná s prokázanými chemickými karcinogeny a p i 

pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity. Se stejným nárokem na 

starobní d chod, byla nov  za azena do I. pracovní kategorie také zam stnání 

vykonávaná ve stokové síti v podzemních prostorách. 

 Do II. pracovní kategorie zákon za adil zam stnání vykonávaná soustavn  

v pr hu kalendá ního m síce p evážn  na pracovištích, kde byli pracovníci velmi 

významn  ohrožováni látkami, prost edím nebo pracovními postupy a kde jim 

vznikaly trvalé škody na zdraví. Dále na pracovištích, kde mohlo docházet ke 

škodám na zdraví pouze výjime , pokud se vykonávaná práce vyzna ovala trvalou 

nadm rnou namáhavostí nebo zvýšeným nebezpe ím úrazu, anebo na pracovištích 

v zahrani í za nep íznivých pracovních a životních podmínek v tropických nebo 

jinak zdravotn  obtížných oblastech. Do textu zákona bylo áste  v len no i 

na ízení vlády . 136/1975 Sb., o za azování zam stnání do I. a II. pracovní kategorie 

pro ú ely d chodového zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis . Zákon nov  

obsahoval i úpravu za azování zam stnání technickohospodá ských pracovník , 

provozních údržbá  a montér  do I. nebo II. pracovní kategorie, kde došlo ke 

zp ísn ní podmínek tak, že nesta ilo stanovit povinnost vykonávat polovinu celkové 

pracovní doby zam stnání za azených do I. pracovní kategorie, ale p evaha (t i 

tvrtiny celkové pracovní doby) musela být i prakticky vykonána.  

 ást vybraných vedoucích technickohospodá ských zam stnanc  hlubinných 

dol , geologického pr zkumu a státní bá ské správy se ídilo ustanovením, podle 

kterého byli za azeni do I. pracovní kategorie, pokud vykonávali v pr hu 

kalendá ního roku nejmén  110 pracovních dn  (sm n) na pracovištích v podzemí 

hlubinných dol , tedy v nižším než nadpolovi ním rozsahu. V t chto p ípadech jim 

byl, po spln ní podmínky odpracovaných 110 pracovních dn  (sm n), zapo ten do I. 

pracovní kategorie celý kalendá ní rok. Avšak pokud odpracovali na t chto 
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pracovištích nižší po et kalendá ních dn , zapo etla se jim do I. pracovní kategorie 

pouze adekvátní ást skute  odpracovaných sm n.  

 O za azování zam stnání do I. a II. pracovní kategorie pro ú ely 

chodového zabezpe ení vláda SSR vydala, vedle zákona o sociálním 

zabezpe ení, na ízení vlády, ve kterém stanovila druhy prací vykonávaných za zvláš  

obtížných pracovních podmínek, práce zdraví škodlivé a nebezpe né a okruh 

zam stnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí 

v hlubinných dolech. Rovn ž blíže vymezila okruh a rozsah zapo itatelnosti dob, 

které se zapo ítávají pracujícím jako doby zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii 

a dále povinnosti orgán  a organizací p i za azování zam stnání do preferované 

kategorie. Konkrétní zam stnání byla i nadále obsažena v resortních seznamech 

zam stnání za azených do I. a II. pracovní kategorie, jež vydaly svými výnosy 

úst ední orgány státní správy v jejichž oborech p sobnosti se práce vykonávala.  

 Základní podmínky nároku na starobní d chod spo ívající ve stanovení 

minimální pot ebné doby zam stnání a stanovení v kových hranic byly zachovány, 

a to z d vodu optimálního vyjád ení zásluhového hlediska v konstrukci starobních 

chod . Nov  však byla p iznána preference, snížením v kové hranice z 60-ti na 58 

let, pro vznik nároku na starobní d chod u pracujících, kte í vykonávali nejmén  20 

rok  zam stnání ve stokové síti v podzemních prostorách.  

 Pracující má nárok na starobní d chod, jestliže byl zam stnán nejmén  25 let 

a dosáhl stanoveného v ku. P i dovršení v ku 55 let vzniká nárok na starobní d chod 

pracujícímu, jestliže byl zam stnán: 

1. nejmén  15 let v zam stnání I.AA (zam stnání v hornictví se stálým 

pracovišt m pod zemí) pracovní kategorie nebo 10 let v zam stnání I.AA 

pracovní kategorie v uranových dolech, 

2. nejmén  15 let v zam stnání I.A pracovní kategorie v hlubinných dolech, 

jestliže byl z tohoto zam stnání p eveden nebo uvoln n z organiza ních 

nebo zdravotních d vod , 

3. nejmén  20 let v zam stnání I.A pracovní kategorie v hlubinných dolech, 

pod zemí p i provád ní podzemních staveb hornickým zp sobem, 

v zam stnání vykonávaném v prost edí ohroženém ve významné mí e 

ionizujícím zá ením p i úprav  a kone ném zpracování radioaktivních 

surovin. 
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i dovršení v ku 58 let vzniká nárok na starobní d chod pracujícímu, jestliže byl 

zam stnán nejmén  20 let v hornictví zam stnávání vykonávaném pod spodní úrovní 

nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na vyhrazené nerosty (tzv. I.B 

pracovní kategorie).27  

 Pravidlem pro zápo et preferované doby nároku na starobní d chod bylo, že 

i s ítání odpracovaných rok  v I.AA a I.A pracovní kategorii, bylo nutno vycházet 

z ustanovení mén  výhodné preference (tedy podle ustanovení z I.A pracovní 

kategorie), nikoliv opa . Další zásadou bylo, že zákonem stanovená doba pot ebná 

pro nárok na starobní d chod z I. nebo II. pracovní kategorie mohla být pracovníkem 

získána kdykoliv v pr hu jeho pracovní aktivity a nebylo tedy rozhodné, zda 

zam stnání v preferované pracovní kategorii vykonával nep etržit  nebo 

s p erušeními. 

 Výše starobního d chodu byla složena ze základní vým ry a ze zvýšení 

základní vým ry za dobu zam stnání do vzniku nároku na starobní d chod. Základní 

vým ra starobního d chodu inila, obdobn  jako u p edchozí právní úpravy, 60 % 

pr rného m sí ního výd lku, byl-li pracovník zam stnán nejmén  20 let 

v zam stnání I. pracovní kategorie, nebo nejmén  15 rok  v zam stnání I.AA se 

stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech anebo nejmén  10 rok  

v zam stnání I.AA se stálým pracovišt m pod zemí v uranových dolech. Nov  do 

této základní vým ry pat ili i pracovníci, kte í splnili podmínku 15 let zam stnání 

v I.A pracovní kategorii v hlubinných dolech, pokud byli z tohoto zam stnání 

evedeni nebo uvoln ni z organiza ních nebo zdravotních d vod .  

 V p ípad  II. pracovní kategorie, shodn  s p edchozí právní úpravou, základní 

vým ra inila 55 % a v ostatních p ípadech 50 % pr rného m sí ního výd lku. 

Oproti p edešlé úprav  byla zrušena podmínka, pro p ípady stanovení výše základní 

vým ry starobního d chodu, která vyžadovala, že zam stnání v I. nebo II. pracovní 

kategorii muselo trvat ke dni vzniku nároku na d chod. 

  Ke zvýšení základní vým ry došlo v p ípad , že pracovník vykonával 

výd le nou innost po 21. roku zam stnání ( inila-li základní vým ra 60 % nebo 55 

%) nebo po 26. roku zam stnání ( inila-li základní vým ra 50 %), a to za každý rok 

zam stnání v I. pracovní kategorii o 2 %, v II. pracovní kategorii o 1,5 % a ve III. 

pracovní kategorii o 1 % pr rného m sí ního výd lku.  

                                                
27  Mikyska, M., Pitron, J., Škvrnová, J., Zád rová, V., Hmotné a sociální zabezpe ení horník . 
Ostrava: NEX, 1991, 147 s. 
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 Oproti p edchozí právní úprav  došlo i ke zm nám v ástkách nejvyšší 

vým ry starobního d chodu, která nov inila 3 800 K s m sí , byl-li ob an 

zam stnán nejmén  15 rok  v zam stnání I.AA se stálým pracovišt m pod zemí 

v hlubinných dolech anebo nejmén  10 rok  v zam stnání I.AA se stálým 

pracovišt m pod zemí v uranových dolech, 3 250 K s m sí , byl-li ob an 

zam stnán nejmén  20 rok  v zam stnání I. pracovní kategorie (I.A, I.B, I.C). 

V p ípad  trvání zam stnání nejmén  20 rok  ve II. pracovní kategorii, p edstavovala 

nejvyšší vým ra ástku 2 900 K s a u III. pracovní kategorie inila tato ástka 2 800 

s.  

 Avšak byl-li ob an zam stnán i po vzniku nároku na starobní d chod 

a nepobíral tento d chod a ani jeho ást, zvyšoval se jeho d chod za každých 360 

kalendá ních dn  o 7 % pr rného m sí ního výd lku. Pokud byl výd le inný 

mén  jak 360 dn , zvyšoval se mu starobní d chod za každých 90 kalendá ních dn  

zam stnání o 1,75 % pr rného m sí ního výd lku. Za výkon zam stnání se do 

odpracované doby zapo ítával jen skute ný výkon zam stnání, nikoliv náhradní 

doby. Zvýšení starobního d chodu za dobu výkonu výd le né innosti po vzniku 

nároku na d chod, náleželo tedy i v p ípadech, kdy byly dosaženy maximální ástky 

nejvyšší vým ry starobního d chodu (2 800, 2 900, 3 250 K s). Avšak nejvýše do 

maximální ástky 3 800 K s m sí . Nejnižší vým ra starobního d chodu, pro 

srovnání s maximálními ástkami, inila nejmén  550 K s m sí .  

 Výše invalidního d chodu byla pro jednotlivé kategorie upravena tém  

shodn  jako v p edchozí právní úprav , pouze s drobnou zm nou, a to u základní 

vým ry invalidního d chodu 60 % pr rného m sí ního výd lku, kde nárok na 

tuto výši vým ry m l ob an, který splnil podmínky pro základní vým ru starobního 

chodu ve stejné výši. Druhou, ale podstatn jší zm nou bylo, že zam stnání 

nemuselo trvat v preferované kategorii ke dni vzniku nároku na d chod.  

K základní vým e se p ítala za každý rok zam stnání, od 21. roku 

zam stnání, resp. 26. roku zam stnání shodn , jako v p edešlé úprav  2 % u I., 1,5 % 

u II. a 1 % pr rného m sí ního výd lku u III. pracovní kategorie.  

Z cela nov  byla stanovena nejvyšší vým ra invalidního d chodu, která inila 

3 800 K s m sí , byl-li ob an zam stnán nejmén  15 rok  v zam stnání I.AA se 

stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech nebo nejmén  10 rok  

v zam stnání I.AA se stálým pracovišt m pod zemí v uranových dolech anebo stal-li 

se invalidním následkem pracovního úrazu, který utrp l p i pln ní pracovních úkol  
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v uvedeném zam stnání nebo v p ímé souvislosti s ním. Nejvyšší vým ru 3 250 K s 

sí  mohl dosáhnout ob an, který splnil podmínky 20 rok  v zam stnání I. 

pracovní kategorii, nebo 15 rok  v zam stnání v hornictví pod zemí v hlubinných 

dolech a byl uvoln n nebo p eveden ze zdravotních d vod  nebo z d vodu 

racionaliza ního a organiza ního opat ení anebo stal-li se následkem pracovního 

úrazu utrp ného p i pln ní pracovních úkol  v zam stnání I. pracovní kategorii 

invalidním. V p ípad  zam stnance II. pracovní kategorie, který pracoval v této 

kategorii nejmén  20 rok  anebo se stal následkem pracovního úrazu utrp ného p i 

pln ní pracovních úkol  v zam stnání II. pracovní kategorii invalidním, inila 

nejvyšší vým ra invalidního d chodu 2 900 K s. 

V ostatních p ípadech inila nejvyšší vým ra 2 800 K s. Nejnižší vým ra 

invalidního d chodu inila, obdobn  jako u starobního d chodu, 550 K s m sí . 

Pokud porovnáme nejvyšší možné vým ry invalidního d chodu s ustanoveními 

edchozí právní úpravy, je z ejmé, že nov  zakotvené nejvyšší vým ry byly 

podstatn  navýšeny, v návaznosti na zm ny v systému dávek d chodového 

zabezpe ení a zcela odpovídaly nejvyšším vým rám stanoveným pro starobní 

chod. 

Zákon upravoval i podmínky nároku na d chod za výsluhu let, kde podle mého 

názoru p im en  zohled oval vysoké požadavky na zdravotní zp sobilost 

pracovník  k výkonu t chto specifických zam stnání. Touto d chodovou dávkou 

bylo možno ú eln  kompenzovat pokles p íjm  související s nuceným odchodem 

pracujícího z náro ného zam stnání, v tšinou na základ  výsledk  léka ských 

prohlídek. Zákon taxativn  ur oval okruh zam stnání, která zakládají nárok na 

chod za výsluhu let. Jednalo se nap . o velitele letadla, pilota, navigátora, 

palubního mechanika, radiotelegrafistu, výkonného letce, ídícího letového provozu, 

um lce – sólistu opery státního divadla, sólistu hudebního divadla, dirigenta, 

tane ního um lce, lena symfonického orchestru, sólistu baletu, sólistu pantomimy 

a artistu. Podmínku, pro p iznání této d chodové dávky, bylo spln ní pot ebné doby 

zam stnání v p íslušné pracovní kategorii (nap . velitel letadla a palubní mechanik – 

za azeni do IA. pracovní kategorie, ídící letového provozu a sólista baletu – za azeni 

do II. pracovní kategorie). Zákon tuto d chodovou dávku upravoval komplexn , 

oproti p edešlému stavu, kde byla tato dávka ešena provád cím p edpisem ( avšak 

zápo et doby zam stnání pro nárok na d chod za výsluhu let byl upraven vyhláškou 

. 149/1988 Sb.).  
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Služba voják  z povolání se za azovala do I. nebo II. kategorie podle druh  

vykonávaných funkcí. P íslušní minist i v oborech své p sobnosti rozhodovali, které 

funkce a v jakém rozsahu se za azují do I. kategorie. V p ípad , že voják z povolání 

byl p ed nástupem služby zam stnán v zam stnání za azeném do I. nebo II. pracovní 

kategorie, hodnotilo se toto zam stnání, jako služba za azená do I. nebo II. kategorie 

funkcí. Tato zásada platila i v opa ném po adí, tedy doba služby za azená do I. nebo 

II. kategorie funkcí, se mohla s ítat s dobou odpracovanou v I. pop . II. pracovní 

kategorii. 

Zákon zohlednil výši dosavadních starobních a invalidních d chod  a d chod  

za výsluhu let, a to z pohledu, že po celou dobu pobírání t chto d chodových dávek 

se jejich výše nem nila, zatímco mzdy z nichž byly odvozovány nové d chodové 

dávky stále rostly a tím vznikaly neod vodn né rozdíly ve výši d chod  p iznaných 

v r zných obdobích. Rozdíly ve výši d chodových dávek byly tím vyšší, ím delší 

doba uplynula od jejich p iznání. Všechny d chodové dávky p iznané p ed 1. íjnem 

1988 byly zvýšeny o pevné ástky, zákonem taxativn  stanovené v rozmezí 140 až 

40 K s m sí , v závislosti na druhu d chodu a roku p iznání d chodu. Zákon dále 

zvláš  p ihlížel k zachování preferencí ze zam stnání I. nebo II. pracovní kategorie, 

kde náleželo k t mto d chod m, vedle obecného zvýšení, ješt  další zvýšení, a to 

u d chodu p iznaného z I. pracovní kategorie o 80 K s a u d chodu p iznaného z II. 

pracovní kategorie o 40 K s m sí . Zvýšení všech d chod  bylo provedeno 

automaticky, pouze v p ípad  preferovaných pracovních kategorií, bylo toto zvýšení 

provedeno na základ  žádosti poživatele této d chodové dávky.  

V § 170 zákona o sociálním zabezpe ení bylo zakotveno ustanovení, které 

poskytovalo ur itou ochranu pracovník m vykonávajícím zam stnání za azené do I. 

a II. pracovní kategorie tím, že pokud nevznikl pracovníkovi nárok na d chod a bylo-

li to pro pracovníka výhodn jší, provád lo se za azení podle nových p edpis . Pokud 

však byly d ív jší p edpisy (v dob  výkonu zam stnání) p ízniv jší, ur ovalo se 

za azení zam stnání do pracovních kategorií podle t chto p edpis  (tedy v dob , kdy 

tyto p edpisy byly platné).  

Pokud se vyskytly tvrdosti vyplývající z provád ní zákona o sociálním 

zabezpe ení, byla dána možnost p íslušným ministr m, aby v oborech své 

sobnosti mohli tyto tvrdosti zákona odstra ovat. Dále, vláda eskoslovenské 

socialistické republiky mohla na ízením stanovit, že ob an m náleží starobní d chod 
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ze zam stnání I. pracovní kategorie, i když nesplnili pot ebné podmínky, a to 

v situacích, kdy vykonávali mimo ádn  obtížná a riziková zam stnání.  

Záv rem je nutno konstatovat, že zákon o sociálním zabezpe ení v oblasti 

chodového zabezpe ení ctil princip pracovní zásluhovosti, který byl vyjád en 

jednak délkou doby zam stnání a jednak výší pr rného m sí ního výd lku, 

rozhodného pro stanovení dávek z tohoto zabezpe ení. Výši d chodové dávky zákon 

stanovil tak, aby v návaznosti na úpravu redukce pr rného m sí ního výd lku 

došlo, oproti p edchozím právním úpravám, v konstrukci dávek k prohloubení 

zásluhovosti. Také z tohoto d vodu byly mimo jiné nov  upraveny maximální 

hranice d chod , které byly stanoveny v pevných ástkách. Nejvyšší vým ry 

chod  se u I.AA pracovní kategorie zvýšily z 2 560 K s až na ástku 3 800 K s a 

u II. pracovní kategorie z 2 210 K s na 2 800 K s m sí . Také absolutní maximum 

chodové dávky bylo zvýšeno z dosavadních 3 060 K s na 3 800 K s m sí .28  

Po et d chodov  zabezpe ených se zvýšil od p ijetí zákona o národním 

pojišt ní v roce 1948 do roku 1985 o 3,4 milionu, po et d chodc  vzrostl na 

trojnásobek a pr rná výše vyplácených starobních d chod  se zvýšila více než 

ty ikrát. Náklady na d chodové zabezpe ení vzrostly od roku 1948 tém  

patnáctkrát (zdroj: d vodová zpráva k zákonu . 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpe ení). 

4.1 Na ízení vlády . 117/1988 Sb., o za azování zam stnání do I. a II. pracovní 

kategorie pro ú ely d chodového zabezpe ení 

 

 Na ízení vlády . 117/1988 Sb., s ú inností od 1. íjna 1988, rozd lovalo 

zam stnání I. pracovní kategorie podle v kové hranice pro vznik nároku na starobní 

chod a podle podmínek nároku na d chod a dále na zam stnání I. pracovní 

kategorie v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech (I.AA 

pracovní kategorie, nebo také tzv. „superjedni ka“). Seznam t chto zam stnání byl 

uveden v p íloze na ízení vlády a jednalo se nap . o d lního elektromontéra, d lního 

záme níka, horníka, vrtného d lníka, st elmistra a strojníka bá ského za ízení. Tato 

zam stnání byla vykonávána soustavn  v pr hu kalendá ního m síce p evážn  na 

pracovištích hlubinných dol  v podzemí. D ležitou podmínkou u technicko-

                                                
28 Z textu zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení 
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hospodá ských pracovník  bylo rovn ž spln ní asov  p evažujícího podílu výkonu 

pracovní sm ny na pracovištích v podzemí.  

 Dále se jednalo o ostatní zam stnání I. pracovní kategorie v hornictví 

vykonávaná pod zemí v hlubinných dolech (I.A pracovní kategorie). Vý et 

zam stnání byl op t taxativn  uveden v p íloze na ízení vlády. 

 Zam stnání I. pracovní kategorie vybraných vedoucích technicko-

hospodá ských pracovník  (I.A pracovní kategorie) hlubinných dol  a geologického 

pr zkumu provád ného hornickým zp soben byla uvedena ve zvláštní p íloze 

a jednalo se nap . o hlavního inženýra, vedoucího výroby, technika závodu, hlavního 

geofyzika, hlavního geologa a vrchního mistra odborné výchovy pro d l. Podmínkou 

pro zápo et celého kalendá ního roku, bylo vykonání nejmén  110 pracovních sm n 

v pr hu kalendá ního roku na pracovištích v podzemí hlubinných dol . 

 Na ízení vlády obsahovalo i seznam druh  prací od vod ující za azení 

zam stnání do II. pracovní kategorie. Ve vý tu prací byly uvedeny mimo jiné i práce 

v prost edí škodlivého zá ení, práce v infek ním prost edí, práce nap . se rtutí, 

s olovem a arsenem, práce v prost edí zdraví škodlivých plyn  a práce 

s karcinogenními a dráždivými látkami.  

 Na ízením vlády byla dána nová povinnost organizacím a úst edním orgán m 

státní správy, aby ve své p sobnosti a v souladu s nejnov jšími poznatky v dy 

a techniky odstra ovaly a omezovaly škodlivé a negativní vlivy pracovního 

prost edí. Dále, aby dbaly na bezpe nost a zdraví pracujících a pravidelnými 

revizemi zjiš ovaly stav pracovního prost edí a pracovních postup .  

 Nov  byla upravena i doba studia žáka st edního odborného u ilišt , ve 

kterém se žák p ipravoval pro zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii. 

Zapo ítávala se pouze doba studia v p íslušné kategorii tehdy, jestliže se praktické 

vyu ování provád lo pravideln  na pracovištích nebo v provozech, kde se 

vykonávala zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorie. Na rozdíl od p edchozího 

stavu, kde se tato doba zapo ítávala již od po átku p ípravy hornického u  na 

budoucí povolání. 

 Dlouhodob  uvoln ným poslanc m národního výboru, len m orgán  lidové 

kontroly a funkcioná m složek Revolu ního odborového hnutí, kte í byli 

zam stnáni v I. nebo II. pracovní kategorii, se zapo ítávala doba výkonu funkce jako 

doba zam stnání v této pracovní kategorii. Podmínkou bylo okamžité vrácení po 

skon ení výkonu této funkce do zam stnání v I. nebo II. pracovní kategorii. Jednalo 
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se tedy o istou „obklopenost“ doby výkonu funkce zam stnáním v preferované 

pracovní kategorii.  

 Jinak bylo upraveno postavení len  odborové rady, funkcioná  základní 

organizace Komunistické strany eskoslovenska a Socialistického svazu mládeže, 

kte í byli uvoln ni pro výkon funkce ze zam stnání I. nebo II. pracovní kategorie. 

Zde se projevila „spole enská a p edevším politická pot eba“ tehdejšího režimu. 

Doba výkonu funkce se automaticky zapo ítávala v preferované pracovní kategorii 

bez dalších podmínek, tudíž se nevyžadoval návrat k výkonu zam stnání v této 

pracovní kategorii.  

 Avšak d ležitým pravidlem pro zápo et budoucích nárok  bylo to, že ve 

všech p ípadech dlouhodob  uvoln ných funkcioná , nebylo možné dobu uvoln ní 

pro výkon funkce zapo ítat v zam stnání I.AA pracovní kategorii, ale pouze v mén  

výhodné I.A pracovní kategorii. 

 Na ízení vlády dále upravovalo doby, které se zapo ítávaly jako doba 

zam stnání I. nebo II. pracovní kategorie, a to pouze v p ípad  plné „obklopenosti“. 

Jednalo se nap . o dny pracovního klidu, dobu dovolené na zotavenou, dobu 

náhradního volna za práci p es as, dobu, po kterou pracovník nemohl vykonávat 

práci pro p ekážky na stran  organizace nebo z d vodu obecného zájmu. Na druhé 

stran , na ízení stanovilo také dobu, kterou nebylo možno zapo ítat jako zam stnání 

v I. nebo II. pracovní kategorii. Jednalo se o dobu pracovního volna bez náhrady 

mzdy, dobu neomluvené absence a dobu výkonu trestu odn tí svobody, a to ani 

v p ípad , že odsouzený vykonával práce, jinak za azené do I. nebo II. pracovní 

kategorie. 

 Za dobu výkonu zam stnání v I. pracovní kategorii, se zapo ítávala i doba 

asti horníka na lé ebných pobytech v ur ených zdravotnických za ízeních, nebo 

regenera  rekondi ních pobytech v za ízeních k tomu ur ených.  

 Jedinou a podle mého názoru logickou výjimkou, kdy se návrat do 

zam stnání I. nebo II. pracovní kategorie po skon ení náhradní doby nevyžadoval, 

byly p ípady, kdy pracujícímu za trvání náhradní doby vznikl nárok na starobní nebo 

invalidní d chod.  
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4.2 Problematika pracovních úraz , zápo tu doby výkonných letc  a zabezpe ení 

horník  dlouhodob  nezp sobilých k dosavadní práci 

 

 Vyhláškou . 149/1988 Sb., kterou se provád l zákon o sociálním 

zabezpe ení, bylo upraveno a rozší eno, s ú inností od 1. íjna 1988, mimo jiné i 

ustanovení upravující pracovní úrazy, podle n hož se za pracovní úraz utrp ný p i 

pln ní pracovních úkol  v zam stnání I. pracovní kategorie považoval nov  také úraz 

léka e, který utrp l p i záchranných pracích pod zemí v hlubinných dolech.  

 Rozdíln  a podle mého názoru diskrimina  se postupovalo u p íslušník  

požárního sboru. V p ípad  pracovního úrazu, který utrp l p íslušník závodního 

požárního sboru p i zásahu, se tento pracovní úraz považoval za úraz utrp ný p i 

pln ní pracovních úkol  v zam stnání II. pracovní kategorie. Tímto opat ením došlo 

k zvýhodn ní i pracovník  (u n kterých jen áste ), kte í p i výkonu svého 

zam stnání zasahovali na pracovištích, kde se vykonávala práce za azená do I. nebo 

II. pracovní kategorie.  

 Vyhláška dále upravovala zápo et doby zam stnání výkonného letce pro 

nárok na d chod za výsluhu let, kde nalétané hodiny se hodnotily r zn , podle 

rozlišení o jakou profesi se jednalo, p ípadn  podle zp sobu výkonu zam stnání. 

Jedenap lnásobn  se zapo ítávala doba nap . výkonnému letci dopravního letadla, 

pokud nalétal v kalendá ním roce 150 až 470 letových hodin, 200 až 500 letových 

hodin palubnímu pr vod í a 50 až 100 letových hodin výkonnému letci vrtulníku. 

V p ípad  nalétání nižšího po tu letových hodin v kalendá ním roce, pak se provedl 

zápo et ve výši skute né doby zam stnání. Dvojnásobn  se zapo ítávala doba 

zam stnání výkonnému letci, pokud nalétal vyšší po et letových hodin, nebo pokud 

nalétal alespo  50 letových hodin v kalendá ním roce p i zkouškách nových letadel, 

nových prototyp  letadel a motor . Podle mého názoru, vyhláška zcela oprávn  

zohled ovala riziko nebezpe í a nervového vyp tí p sobícího na výkonného letce. 

 Jinak byl zápo et doby pro nárok ešen u výsadká e-instruktora, kterému se 

zapo ítával jeden seskok z letounu za t i letové hodiny a jedno vysazení z letadla za 

l letové hodiny. Pilot-instruktor letounu pro letecké práce nebo vrtulníku m l 

nárok na zápo et každé vykonané letecké hodiny jedenap lnásobn .  

 Vyhláška dále stanovila zp sob vedení evidence se specifiky práce za azené 

do I. a II. pracovní kategorie, a to p edevším ve vedení doby a trvání práce, druhu 

innosti ozna ené podle resortních seznam  a odlišnostmi vedení evidence 
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u technickohospodá ských pracovník  vykonávajících práci na pracovištích 

v podzemí hlubinných dol .  

Jednalo-li se o výkonného letce, byla organizace povinna vést také záznamy 

o po tu letových hodin. Tyto údaje, d ležité pro budoucí d chodové nároky 

pracovníka, organizace vedla na mzdových listech. Takto podrobn  vedené 

informace sloužily k vypln ní eviden ního listu d chodového zabezpe ení 

(pojišt ní), který byl založen ihned p i vstupu ob ana do zam stnání a byl veden po 

celou dobu, po kterou zam stnání trvalo. Žáci a studenti, kte í vykonávali v rámci 

výuky zam stnání za azené do preferované pracovní kategorie, byli evidováni 

u organizace, v níž toto zam stnání vykonávali a která v t chto p ípadech založila 

a vedla jejich eviden ní list. Vyhláška dále zakládala každoro  organizaci 

povinnost, p edkládat zam stnanci eviden ní list d chodového pojišt ní ke kontrole 

a k podpisu.29  

 Problematiku pracovního uplatn ní a hmotného zabezpe ení pracovník  

v hornictví dlouhodob  nezp sobilých k dosavadní práci upravovala vyhláška 

Federálního ministerstva práce a sociálních v cí . 19/1991 Sb., která nabyla 

innosti 1. února 1991. Na hmotné zabezpe ení, podle této vyhlášky, m l nárok 

pracovník, který splnil dv  základní podmínky, a to zam stnání v I. pracovní 

kategorii (I.AA, I.A, I.B, I.C pracovní kategorie) a dlouhodobá zdravotní 

nezp sobilost k dosavadní práci. Vyhláška p esn  specifikovala d vody zdravotní 

nezp sobilosti, které byly p inou znemožn ní výkonu dosavadní práce. Jednalo se 

o nemoc z povolání, pracovní úraz, dosažení nejvyšší p ípustné expozice, ohrožení 

nemocí z povolání a onemocn ní vznikající nebo se podstatn  zhoršující vlivem 

pracovního prost edí. V p ípad  nového pojmu, a to ohrožení nemocí z povolání, se 

jednalo o možnost vzniku budoucích nemocí, jako je zaprášení plic prachem (nap . 

oxid k emi itý), onemocn ní z nadm rných vibrací, jednostranného dlouhodobého 

zatížení kon etin a onemocn ní spo ívající v poruše sluchových orgán . 

u onemocn ní vznikajícího nebo se podstatn  zhoršujícího vlivem pracovního 

prost edí se jednalo o dlouhodobé p sobení nep íznivého pracovního prost edí na 

lidský organizmus. Taxativní vý et t chto onemocn ní byl uveden v p íloze vyhlášky 

(nap . chronická obstruktivní plicní choroba, p etlaková choroba, bolestivé páte ní 

syndromy, plís ová onemocn ní).  

                                                
29 Z textu vyhlášky . 149/1988 Sb., kterou se provád l zákon o sociálním zabezpe ení 
  



 76 

 Aby mohlo dojít k pln ní podle této vyhlášky, a to v p ípadech, kdy 

pracovník splnil podmínky nároku na hmotné zabezpe ení, musely být ješt  

spln ny n které pracovn právní skute nosti. Jednalo se o p evedení na jinou práci 

nebo rozvázání pracovního pom ru. Teprve dovršením jedné z t chto skute ností 

vznikl nárok na dávky hmotného zabezpe ení, tak jak bylo upraveno v této vyhlášce. 

evedením na jinou vhodnou práci se rozum lo p evedení pracovníka na jinou práci 

v rámci organizace. Nebylo rozhodující, zda byl pracovník p eveden na stejný druh 

práce sjednaný v pracovní smlouv , i na zcela jiný druh práce. Rozhodující však 

bylo, zda na novém pracovišti došlo k poklesu pracovní t ídy, potažmo k poklesu 

výd lku. Povinností organizace také bylo zajistit a umožnit p evedeným 

pracovník m rekvalifikaci. Nebyla-li možnost p evést pracovníka na jinou vhodnou 

práci, rozvázala s ním organizace pracovní pom r (v p edchozí právní úprav  se 

používal pojem „uvoln ní do jiné organizace“) podle p íslušných ustanovení 

zákoníku práce. Vyskytly se i situace, kdy pracovník dal výpov  z pracovního 

pom ru sám, a to ze zdravotních d vod . V t chto p ípadech bylo dobré uvést d vod 

písemn  ve výpov di (i když to nebyla povinnost), jinak se tento pracovník mohl 

ocitnout v d kazní nouzi p i prokazování svých nárok . D ležité bylo také to, že 

zdravotní d vody byly p inou a musely vždy p edcházet p ed následkem, a to 

evedením na jinou práci nebo rozvázáním pracovního pom ru. Musela také 

existovat p inná souvislost mezi p evedením na jinou práci nebo rozvázáním 

pracovního pom ru a dlouhodobou nezp sobilostí vykonávat dosavadní práci. 

Výjimkou bylo dosažení nejvyšší p ípustné expozice, zde se p inná souvislost 

striktn  nevyžadovala z d vodu, že posta ovalo pouze napln ní asového úseku 

stanoveného na konkrétní pracovišt , a to až po dosažení nejvyšší p ípustné 

expozice.  

 Organizace m ly povinnost vést a aktualizovat seznamy prací, ve spolupráci 

s orgány státní zdravotní správy a s p íslušnými odborovými orgány, vhodných pro 

evedené pracovníky. Seznamy byly t íd ny podle pracovních podmínek profesí, 

nárok  na t lesnou zdatnost, nárok  na pracovní t lesné pohyby a nárok  na lidské 

smysly. K takto vyhotoveným seznam m se vždy vyjad oval p íslušný závodní léka , 

který posuzoval zp sobilost k výkonu práce se zdravotním omezením pracovníka na 

novém pracovišti.  

 Vyhláška stanovila dva zp soby hmotného zabezpe ení, jednalo se 

o odstupné a o mzdové vyrovnání. Odstupné bylo poskytováno ve výši ur itého 
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násobku pr rného výd lku pracovníka a m lo za cíl ovlivnit odchod zdravotn  

postižených horník  z hornických organizací nebo jejich ú elovou rekvalifikaci na 

jiném pracovišti. Obecn  lze konstatovat, že odstupné bylo možno charakterizovat, 

jako hmotný motiva ní stimul, který m l organizacím usnadnit postup k novému 

pracovnímu za azení pracovníka. Odstupné m lo i za cíl odškodnit pracovníka, který 

odcházel z dosavadní vykonávané práce v podzemí p ímo do invalidního d chodu. 

Tento pracovník byl zdravotn  postižen tížeji, než ostatní pracovníci, kte í 

v prost edí hlubinných dol  i nadále pracovat mohli, nebo vzhledem k jejich 

zdravotnímu stavu mohlo dojít k p evedení na jinou práci. V mnoha p ípadech m l 

pracovník nárok i na odstupné, které nebylo upraveno vyhláškou, ale bylo zakotveno 

v kolektivní smlouv , jako povinné pln ní organizace v p ípad , že nastaly ur ité pro 

pracovníka zdraví ohrožující skute nosti.  

 Vyhláška stanovovala odstupné pracovník m I.AA a I.A pracovní kategorie 

z d vodu nemoci z povolání, pracovního úrazu a dosažení nejvyšší p ípustné 

expozice p i rozvázání pracovního pom ru ve výši desetinásobku pr rného 

výd lku (v bec nejvyšší možné odstupné). P i p evedení na jinou práci na povrch 

trojnásobek a p i p evedení na jinou práci v podzemí jednonásobek pr rného 

výd lku. Shodné sazby odstupného byly stanoveny také pracovník m, kte í 

odpracovali nejmén  20 let v I.A pracovní kategorii, 15 let v I.AA kategorii, nebo 10 

let v uranu a p inou zdravotní nezp sobilosti bylo ohrožení nemocí z povolání nebo 

onemocn ní vznikající nebo se podstatn  zhoršující vlivem pracovního prost edí. 

Pracovník m s pracovišt m v uhelných lomech a skrývkách, v p ípad  jakékoliv 

iny zdravotní nezp sobilosti, náležel dvojnásobek pr rného výd lku p i 

rozvázání pracovního pom ru a jednonásobek pr rného výd lku p i p evedení na 

práci mimo uhelný lom nebo skrývku anebo na jinou práci v uhelném lomu nebo 

skrývce. Nejvíce postiženým pracovník m I.AA a I.A pracovní kategorie, kterým byl 

iznán invalidní d chod, náleželo odstupné ve výši šestinásobku pr rného 

výd lku (nabízí se otázka k zamyšlení, že v tomto p ípad  se jednalo o nižší odstupné 

než v p ípad  rozvázání pracovního pom ru, kde náležel desetinásobek pr rného 

výd lku v této preferované kategorii a pracovník mohl docela dob e najít své další 

pracovní uplatn ní). Pracovník m vykonávajícím práci v uhelných lomech 

a skrývkách, jímž byl p iznán invalidní d chod, náležel ty násobek pr rného 

výd lku (zde už bylo zohledn no nejt žší postižení pracovníka oproti ostatním 
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pracovník m vykonávajícím tutéž práci, kte í byli nuceni rozvázat pracovní pom r 

nebo byli p evedeni na jinou práci). 

 Odstupné se poskytovalo z finan ních náklad  organizace a p edstavovalo 

výši p íslušného násobku istého výd lku po ode tení dan  ze mzdy, tudíž ke 

zdan ní odstupného již nedocházelo. Nezahrnovalo se ani do pr rného výd lku 

pro ú ely náhrady ze mzdy, nap . v p ípad  dovolené, p ekážek v práci a výpo tu 

výšky d chodových dávek. 

  Mzdové vyrovnání náleželo pracovník m, kte í byli p evedeni na jinou práci, 

nebo uvoln ni pro onemocn ní vznikající nebo podstatn  se zhoršující vlivem 

pracovního prost edí, nebo s jimiž byl rozvázán pracovní pom r, a to od nástupu na 

novém pracovišti po dobu t í m síc . Mzdové vyrovnání se vyplácelo ve výši rozdílu 

mezi pr rným hrubým výd lkem p ed p evedením nebo rozvázáním pracovního 

pom ru a hrubým výd lkem dosaženým na novém pracovišti. V p ípad , že byl 

pracovník p eveden nebo uvoln n v d sledku dosažení nejvyšší p ípustné expozice, 

náležel mu na novém pracovišti doplatek (nikoliv mzdové vyrovnání) do pr rného 

výd lku dosahovaného p ed p evedením nebo rozvázáním pracovního pom ru. 

Doplatek m l charakter mzdového vyrovnání a byl vyplácen nejdéle po dobu 

jednoho roku. D ležité je zmínit i p ípady, kdy pracovník po dosažení nejvyšší 

ípustné expozice a následného skon ení pracovního pom ru, nenašel zam stnání 

a stal se uchaze em o zam stnání na p íslušném ú adu práce. Tito pracovníci nem li 

nárok na mzdové vyrovnání (doplatek) z d vodu nespln ní podmínky nového 

pracovišt , ke kterému se vázala výše doplatku vzhledem na srovnání výd lk  na 

vodním a novém pracovišti. Finan ní zabezpe ení poskytované evidovaným 

uchaze m o zam stnání se nepovažovalo za mzdu. Obdobn , jako v p ípadech 

odstupného, mzdové vyrovnání bylo hrazeno ze mzdových prost edk  organizace 

v termínech ur ených pro výplatu mzdy. Rozdílem však bylo, že mzdové vyrovnání 

poskytovala organizace, do které pracovník nov  nastoupil. Celkovou ástku 

mzdového vyrovnání poté uhradila nástupnické organizaci organizace, která 

pracovníka uvolnila.30 

 

 

                                                
30  Z textu vyhlášky . 19/1991 Sb., o pracovním uplatn ní a hmotném zabezpe ení pracovník  
v hornictví dlouhodob  nezp sobilých k dosavadní práci. 
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4.3 Na ízení vlády SFR . 557/1990 Sb., o mimo ádném poskytování starobního 

chodu n kterým horník m  

 

 Myšlenka zavedení možnosti odchodu ur ité skupiny horník  do starobního 

chodu již od 50-ti let v ku byla poprvé projednávána, na návrh sociáln -zdravotní 

komise, na zasedání Federálního odborového svazu pracovník  v hornictví. Návrh 

vycházel z vyšet ení zdravotního stavu ur itého vzorku horník  pracujících 

v hlubinných dolech pod zemí a z vypracovaných odborných zdravotnických studií. 

Dále bylo konstatováno, že úrove  technických a bezpe nostních opat ení, které 

ly sloužit k ochran  zdraví horník , zcela nespl ovala p edpoklady, aby 

zamezovala závažným zdravotním d sledk m, které vycházely z dlouhodobého 

výkonu práce v hlubinných dolech. Byla tedy stanovena zásada asové omezenosti 

výkonu hornického zam stnání s p ihlédnutím k napln ní nejvyšší p ípustné 

expozice. Z této zásady potažmo vyplývalo, že hornická zam stnání nemohou být 

vnímána, jako celoživotní zam stnání. Vizí do budoucna, bylo v asné p azování 

pracovník  v hornictví s tím, že tito pracovníci po skon ení aktivní práce v podzemí 

budou v takovém zdravotním stavu a s takovým fyzickým opot ebením organismu, 

jako pracovníci v ostatních profesích.  

 Cílenou skupinou se podle poznatk  sociáln -zdravotní komise jevili 

pracovníci v hornictví s v kem okolo 50 let, s p ekro enou dobou nejvyšší p ípustné 

expozice stanovenou p edešlými p edpisy a pokyny orgán  hygienické služby. Tito 

pracovníci nespl ovali podmínky pro nárok na invalidní d chod a ani p edpoklady 

nemoci z povolání, tudíž nemohli být hmotn  zabezpe eni na základ  t chto 

institut . Neda ilo se jim ani nov  pracovn  uplatnit na trhu práce, a proto práv  

z této obavy, asto setrvávali na svých p vodních pracovištích s rizikem zdravotních 

následk . Z t chto d vod  Federální odborový svaz pracovník  v hornictví inicioval 

návrh nového na ízení vlády, ve kterém by byla dána možnost p iznat starobní 

chod horník m již v 50-ti letech, jako mimo ádné a p echodné opat ení. Návrh byl 

zam en p edevším na horníky z pracoviš  hlubinných dol  s výrazn  p ekro enou 

nejvyšší p ípustnou expozicí.  

 Na ízení vlády SFR . 557/1990 Sb., o mimo ádném poskytování 

starobního d chodu n kterým horník m, které nabylo ú innosti 1. ledna 1991 

upravovalo odchyln , ve vztahu k zákonu . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení 

ale p ízniv ji, podmínky nároku na starobní d chod pro ur itou skupinu horník . 
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Jednalo se o n které horníky v zam stnání I. pracovní kategorie se stálým 

pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech (zam stnání I.AA). Na ízení vlády bylo 

vydáno na základ  zmoc ovacího ustanovení § 176 zákona o sociálním zabezpe ení, 

podle n hož vláda SSR mohla na ízením stanovit, za jakých podmínek a v jaké výši 

se poskytoval p i zam stnání starobní d chod a vdovský d chod a dále ob an m 

kte í vykonávali mimo ádn  obtížná a riziková zam stnání, náležel starobní d chod 

ze zam stnání I. pracovní kategorie i když nesplnili podmínky stanovené zákonem.  

 Základní podmínkou pro poskytování mimo ádného hornického starobního 

chodu bylo získání nejmén  25 rok  zam stnání (nebylo rozhodující, zda 

v preferované kategorii, i ne), dosažení v ku 50 let do 31. prosince 2000 (na ízení 

vlády se tedy vztahovalo na pracovníky narozené p ed 1. lednem 1951). Podmínka 

dosažení v ku 50 let do 31. prosince 2000 byla pozd ji upravena zákonem 

. 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, podle n hož nárok na snížení v kové 

hranice podle na ízení vlády . 557/1990 Sb. vzniká též pojišt nc m, kte í dosáhli 

ku 50 let do 31. prosince 2005, pozd ji do 31. prosince 2010 (v t chto p ípadech 

ale nebylo vyžadováno, aby skon ení výkonu vybraného zam stnání do 31. prosince 

1990 došlo v souvislosti se snížením nejvyšší p ípustné expozice). Je z ejmé, že tímto 

opat ením byl podstatn  rozší en okruh pracovník , kterým náležel nárok na 

poskytování mimo ádného hornického starobního d chodu. Zám rem dále bylo 

zabezpe it starobním d chodem ty horníky, kte í ve vybraných profesích byli nejvíce 

ohroženi na zdraví a fyzickém opot ebení. Domnívám se, že bylo a je 

celospole enským zájmem, aby již dále tato zam stnání nevykonávali.  

 Vybranými zam stnáními v hornictví se pro ú ely tohoto na ízení rozum jí 

zam stnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí 

v hlubinných dolech uvedená pod . 1 až 7 a 11 v p íloze . 2 na ízení vlády SSR 

. 117/1988 Sb., o za azování zam stnání do I. a II. pracovní kategorie pro ú ely 

chodového zabezpe ení.31 

 Z toho vyplývá, že ne všechna zam stnání za azená do I.AA pracovní 

kategorie byla za azena do režimu, p i spln ní ostatních zákonných podmínek, 

nároku na mimo ádný hornický starobní d chod po dovršení v ku 50 let. Tak 

nap íklad, do vybraných zam stnání byl za azen d lní elektromontér, d lní 

záme ník, d lní horník a d lník, vrtný d lník, vrta  a st elmistr. Na druhé stran , 

                                                
31 Brejcha, A., Šantr ek, V., Zákon o d chodovém pojišt ní - komentá . Praha: Codex, 1996, 216 s. 
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na ízení vlády se nevztahovalo na „nevybraná“ zam stnání i když byla za azena do 

I.AA pracovní kategorie. Jednalo se nap íklad o odborné provozn  technické 

pracovníky, vedoucího úseku a vrchního mistra.  

 Na ízení vlády dále taxativn  upravovalo i zapo itatelné doby pro vybraná 

zam stnání I.AA pracovní kategorie, a to vzhledem k obecné úprav  výrazn  

ísn ji. Možnost zápo tu doby u vybraných zam stnání I.AA pracovní kategorie 

bylo nap . v p ípadech doby výkonu práce v podzemí hlubinných dol  v hornictví, 

doby dovolené nebo dodatkové dovolené a doby, po kterou pracovník nemohl konat 

práci pro p ekážky v práci na stran  organizace. Tyto doby tedy byly považovány za 

dobu vybraného zam stnání v hornictví vedle skute ného výkonu práce ve 

vybraných zam stnání. Nezapo itatelnými dobami vybraného zam stnání I.AA 

pracovní kategorie byly nap . neomluvená absence, doba p ekážky v práci z d vodu 

obecného zájmu na stran  pracovníka (výkon funkce poslance, lena odborového 

orgánu, soudce z lidu apod.) a doba na regenera -rekondi ním pobytu horník .  

 Takto rozdíln  stanovená úprava, jak vybraných zam stnání v hornictví, tak 

zapo itatelných dob ve vybraných zam stnáních I.AA pracovní kategorie, p inesla 

nutné zm ny eviden ních povinností a administrativní zát že zam stnavatel m.  

 Podmínky nároku na mimo ádný hornický starobní d chod byly upraveny v § 

2 na ízení vlády s tím, že nárok mohl vzniknout pouze pracujícím t ch hlubinných 

dol , pro které byly stanoveny parametry nejvyšší p ípustné expozice. D vodem 

bylo to, že horníci, kte í nedosáhli napln ní nejvyšší p ípustné expozice, byli 

považováni státními zdravotními orgány za zcela zp sobilé výkonu další hornické 

práce v podzemí a tudíž nebylo možné jim p iznat tuto mimo ádnou starobní dávku. 

elem tohoto p echodného opat ení bylo také podpo it okamžitý odchod horník  

z rizikových pracoviš  pod zemí, a tak jednou ze základních podmínek nároku bylo, 

vedle nejmén  15 rok  zam stnání ve vybraných zam stnáních v hornictví 

a dosažení nejvyšší p ípustné expozice, skon ení vybraného zam stnání v hornictví 

nejpozd ji do 31. b ezna 1991. Pro nárok na mimo ádný hornický starobní d chod 

musely být tedy spln ny tyto podmínky: 

- výkon nejmén  15 rok  vybraného zam stnání I.AA pracovní kategorie 

v hornictví 

- dosažení nejvyšší p ípustné expozice a skon ení vybraného zam stnání 

v hornictví do 31. b ezna 1991 

- doba pojišt ní nejmén  25 rok  
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- dosažení v ku 50 let nejpozd ji do 31. prosince 2010 

asová posloupnost získání 15 rok  vybraného zam stnání a dosažení nejvyšší 

ípustné expozice nebyla rozhodující. Avšak pokud podmínku 15 rok  vybraného 

zam stnání I.AA pracovní kategorie v hornictví, nebo dosažení nejvyšší p ípustné 

expozice, pracovník nesplnil do 31. b ezna 1991, mohl chyb jící podmínku splnit do 

31. prosince 1992 s tím, že do téhož dne musel skon it výkon vybraného zam stnání 

v hornictví. 

 Nárok na starobní d chod, se sníženou v kovou hranicí 50 let v ku, má podle 

na ízení vlády . 557/1990 Sb. také pracovník, který byl zam stnán nejmén  25 rok  

a dosáhl 50 let v ku do 31. prosince 2010, pokud sou asn  splnil tyto t i podmínky: 

- byl zam stnán nejmén  10 rok  ve vybraných zam stnáních v hornictví v 

uranových dolech, 

- ekro il nejvyšší p ípustnou expozici (v t chto p ípadech neposta ovalo 

dosáhnout, ale bylo nutno p ekro it) a 

- skon il výkon vybraného zam stnání v hornictví v uranových dolech do 31. 

prosince 1990 v souvislosti se snížením nejvyšší p ípustné expozice 

(zákonem . 118/2000 Sb., který nabyl ú innosti 1. ledna 2001, se souvislost 

se snížením nejvyšší p ípustné expozice nevyžadovala). 

Nárok na mimo ádný hornický starobní d chod, tedy na snížení v kové 

hranice, nevznikl nebo zanikl, pokud pracovník za al znovu vykonávat vybraná 

zam stnání v hornictví. Podle mého názoru, práv  zde se odráží jasný cíl této právní 

úpravy, aby horníci u nichž se dlouhodobý výkon vybraných zam stnání v hornictví 

promítl do jejich zdravotního stavu, odešli z t chto zam stnání a potažmo nebylo ani 

žádoucí, aby se do t chto zam stnání op tovn  vraceli.  

  Na druhé stran , zákonodárce si uv domil, že n která ustanovení na ízení 

vlády by byla p íliš striktní a docházelo by u ur ité skupiny horník  

k neod vodn ným tvrdostem, umožnil v § 3 tohoto na ízení, aby pracovník který 

nesplnil jednu ze stanovených podmínek, tuto podmínku splnil v prodloužené lh , 

a to do 31. prosince 1992 (jednalo se o výkon zam stnání v uhelných dolech). Avšak 

zárove  do tohoto data musel skon it výkon vybraného zam stnání v hornictví. 

 Na základ  P íkazu ministra Ministerstva práce a sociálních v cí, s ú inností 

od 20. íjna 2005, byla zohledn na nep im ená tvrdost na ízení vlády . 557/1990 

Sb., podle kterého se u pracovník  v uranových dolech nep ihlíželo k podmínce 
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skon ení výkonu vybraného zam stnání v hornictví do 31. prosince 1990, a to pouze 

jednalo-li se o pracovníka s ro níkem narození 1951 a výše. 

echodné ustanovení v § 7 na ízení vlády ešilo nároky t ch horník , kte í 

splnili podmínky pro nárok mimo ádného hornického starobního d chodu p ed 1. 

lednem 1991. V t chto p ípadech, t mto pracovník m vznikl nárok podle na ízení 

vlády až dnem 1. ledna 1991.  

 Nové povinnosti zam stnavatele, vyplývající z na ízení vlády, si vynutily 

zvláštní úpravu evidence a oznamovací povinnosti organizací. Je z ejmé, že samotná 

evidence byla jen obtížn  prakticky realizovatelná, nebo  pracovníci zam stnavatel  

pov eni provád ním evidence pro ú ely d chodového zabezpe ení museli pracn  

dohledávat v pom rn  staré dokumentaci doklady, které prokazovaly zapo itatelné 

doby vybraných zam stnání v I.AA pracovní kategorii. K zapo tení t chto dob 

sloužil nový tiskopis „Potvrzení o skute nostech rozhodných pro vznik nároku na 

starobní d chod poskytovaný podle na ízení vlády SSR . 557/1990 Sb., 

o mimo ádném poskytování starobního d chodu n kterým horník m“. Tiskopis 

obsahoval, krom  nezbytných identifika ních údaj  pracovníka, také údaj 

o potvrzení doby výkonu vybraného zam stnání v hornictví (název a sídlo 

organizace, zam stnán od – do, po et kalendá ních dní ve vybraném zam stnání 

v I.AA kategorii, druh innosti – podle resortního seznamu, razítko a podpis 

pracovníka organizace), údaj o dni napln ní nebo p ekro ení nejvyšší p ípustné 

expozice a údaj o datu, kdy pracovník skon il výkon vybraného zam stnání 

v hornictví. Povinností každé organizace, která zam stnávala tyto pracovníky, bylo 

vydat toto potvrzení a v n m potvrdit na žádost pracovníka dobu výkonu vybraného 

zam stnání v hornictví. Takto vypln ný a potvrzený tiskopis obdržel pracovník, 

který jej p edložil až p i požádání o p iznání mimo ádného hornického starobního 

chodu.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná v podstat  o „umírající p edpis“, a to z již 

popsaného d vodu (nárok na sníženou v kovou hranici vzniká pojišt nc m, kte í 

dosáhli v ku 50 let nejpozd ji do 31. prosince 2010), stále se vyskytují p ípady, kdy 

eská správa sociálního zabezpe ení p iznává podle tohoto p edpisu d chodové 

nároky n kterým horník m. Komplikovanost a výjime nost na ízení vlády 

o mimo ádném poskytování starobního d chodu n kterým horník m dokládá i po et 
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soudních spor  mezi žadatelem o tuto d chodovou dávku a eskou správou 

sociálního zabezpe ení.32 

4.4 P íklady z judikatury v souvislosti s na ízením vlády . 557/1990 Sb. 

 

 vodem vzniku na ízení vlády . 557/1990 Sb. byla p edevším nutnost ešit 

situaci ve spojitosti s útlumem t žebního pr myslu (jak v podzemí, tak na povrchu), 

které bylo zap in no omezením t žebních oblastí po roku 1990 a sou asn ešit 

navazující problémy snížení limit  nejvyšší p ípustné expozice. a tedy z tohoto 

vodu se na ízení vlády vztahuje pouze na horníky, kte í m li spln nu podmínku 

ekro ení nejvyšší p ípustné expozice. Nejvyšší p ípustná expozice byla snížena na 

2 100 sm n. V dob  snížení se tito horníci ocitli v situaci, že nov  sníženou expozici 

li již p ekro enou. Zákonodárce tedy p i schvalování tohoto p edpisu „cílen  

adresoval“ tuto právní normu ur itému okruhu pracujících v hornictví, kte í po 

spln ní podmínek m li možnost si požádat o tuto zvýhodn nou d chodovou dávku. 

Cílem na ízení bylo p edevším pomoci horník m, kte í výkon zam stnání skon ili. 

Naopak zám rem nebylo umožnit horník m, aby výkon zam stnání v dolech cílen  

ukon ovali.  

 Nejvyšší správní soud ve shod  s krajským soudem konstatuje, že zvýhodn ní 

kterých osob založené na ízením vlády 557/1990 Sb. vychází z objektivních 

a rozumných d vod , které spo ívaly v nezbytnosti ešit situaci spojenou s útlumem 

žebního pr myslu a se snížením limit  nejvyšší p ípustné expozice. Proto se 

edm tné na ízení vztahuje pouze na osoby, které danou podmínku splnily do 

31. 12. 1990, tedy na osoby, jež m ly v tomto okamžiku nov  stanovenou nejvyšší 

ípustnou expozici již p ekro enu.33  

  Tyto cíle se pozd ji ukázaly, jako jádro nepochopení zám ru zákonodárce 

a pom rn asto eská správa sociálního zabezpe ení elila žalobám horník , kte í 

poukazovali na diskriminaci ásti pracovník , kte í nespl ovali pot ebné podmínky 

na ízení vlády, dále na nerovný p ístup k podobným skupinám horník , na porušení 

zásady zajišt ní stejného principu d chodového zabezpe ení pro srovnatelné skupiny 

zam stnanc  a na porušování zásady dobré správy.  

                                                
32 Z textu na ízení vlády SFR . 557/1990 Sb., o mimo ádném poskytování starobního d chodu 

kterým horník m 
33 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  ze dne 31. srpna 2009, .j. 4 Ads 157 / 2008 - 54 
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 Nej ast jší žaloby byly ú elov  podávány pracovníky v uranovém pr myslu, 

kde žalobce nesplnil podmínku skon ení výkonu vybraného zam stnání v hornictví 

do 31. prosince 1990. Tato podmínka byla stanovena striktním datem (v p ípadech, 

kdy nebylo možno uplatnit P íkaz ministra na zmírn ní dopadu na ízení vlády 

odstran ním tvrdosti zákona), oproti zam stnanci ve vybraném zam stnání 

v hornictví (v uhelných dolech), kde tato podmínka, skon ení výkonu vybraného 

zam stnání v hornictví, byla stanovena do 31. b ezna 1991, potažmo do 31. prosince 

1992.  

 Žalobce tak podle krajského soudu nesplnil podmínku skon ení vybraného 

zam stnání v hornictví do 31. 12. 1990, uvedenou v na ízení vlády . 557/1990 Sb. 

Krajský soud se neztotožnil s názorem žalobce o diskrimina ní povaze termínu 31. 

12. 1990, proto v c nep edložil Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení p edm tného 

ustanovení. Konstatoval, že ne každá nerovnost je ipso facto diskriminací, zejména 

ne tehdy, jsou-li pro diferenciaci rozumné d vody. Na ízení vlády . 557/1990 Sb. 

ešilo zcela jedine nou a neopakovatelnou situaci v d lním pr myslu, kdy uranový 

pr mysl byl utlumován razantn ji než uhelný. Proto byly podle soudu stanoveny 

rozdílné podmínky v § 2 odst. 1 a odst. 2 citovaného na ízení.34  

 Dále žalobci, ve svých žalobách, namítali porušení zásady rovnosti mezi 

srovnatelnými skupinami pracovník , asto s návrhem, aby krajský soud podal 

Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) na ízení vlády 

. 557/1990 Sb.  

 Nejvyšší správní soud neshledal d vodnou ani námitku, podle níž na ízení 

vlády . 557/1990 Sb. zakládá porušení principu rovnosti. St žovatel v podstat  

namítl, že citované na ízení vlády ú inné ode dne 1. 1. 1991 vylou ilo z nároku na 

iznání starobního d chodu p i dosažení v ku 50 let skupinu horník , kte í byli 

dosud pracovn inní a nemohli tak splnit podmínku skon ení pracovního pom ru do 

31. 12. 1990. Podle nejvyššího správního soudu však ú elem na ízení vlády bylo 

ešení situace práv  t ch horník , kte í m li k datu 31. 12. 1990 pracovní pom r již 

ukon en v souvislosti s utlumením hornictví v uranových dolech, p emž v té dob  

li již p ekro enu nov  stanovenou nejvyšší p ípustnou expozici. Je p itom 

legitimní, jestliže je ur itý nárok p iznán za podmínek, které mají sv j p vod ve 

vymezení typové situace (zde skon ení vybraného zam stnání v hornictví 

                                                
34 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 11. ervna 2008, . j. 42 Cad 325/2007 - 27 
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v uranových dolech do 31. 12. 1990) a nepromítají se do n j okolnosti mající sv j 

vod v rozlišení, nap íklad podle národnosti, rasy, pohlaví, náboženství i 

spole enských skupin. Uvedený d vod rozlišení tedy považuje Nejvyšší správní soud 

shodn  s krajským soudem za legitimní a použité prost edky za p im ené.35 

 K otázce pojetí rovnosti se vyjád il Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 21. 1. 

2003 sp. sn. Pl. ÚS 15/02, kdy dosp l k záv ru, že ur itá právní úprava, jež 

zvýhod uje jednu skupinu i kategorii osob oproti jiným, nem že být sama o sob  

ozna ena za porušení principu rovnosti. Zákonodárce má ur itý prostor k úvaze, zda 

takové preferen ní zacházení zakotví. Musí p itom dbát o to, aby zvýhod ující 

ístup byl založen na objektivních a rozumných d vodech a aby mezi tímto cílem 

a prost edky k jeho dosažení existoval vztah p im enosti.36 

 Ve drtivé v tšin  soudních spor , ve kterých byla eská správa sociálního 

zabezpe ení napadena žalobou odvolávající se na na ízení vlády . 557/1990 Sb., 

byla eská správa sociálního zabezpe ení úsp šná.  

4.5 Zákon . 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o n kterých dalších 

zm nách v sociálním zabezpe ení 

 

 Po sametové revoluci v roce 1989 se v eskoslovensku za ala stále více 

uplat ovat tržní ekonomika, která postupn  zasáhla i problematiku preferovaných 

pracovních kategorií. Nová koncepce sociálního zabezpe ení, která byla založena na 

základech demokratického právního státu, sm ovala ke státem garantovanému 

sociálnímu pojišt ní, ve kterém se uplat ovaly principy minimálních 

administrativních zásah  nebo preferencí do práv zam stnanc , a to z d vodu, co 

nejmén  narušit rovnost pojišt nc . Ve spole nosti postupn  docházelo 

k ekonomické transformaci, což zasáhlo systém preferovaných pracovních kategorií, 

a to zákonem . 235/1992 Sb., ú inným od 1. ervna 1992, s od vodn ním p echodu 

státních podnik  pod ízených ur itému odv tvovému ministerstvu na soukromé 

subjekty. Administrativní pod ízenost se p edevším projevovala v rozepisování 

finan ních prost edk  pro provozní ú ely, mzdové ú ely a podnikové sociální ú ely. 

Nástupem tržní ekonomiky nebylo tedy možné systém preferovaných pracovních 

                                                
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brn  ze dne 20. srpna 2009, . j. 4 Ads 108/2009 - 42 
36 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. zá í 2009, . j. 42 Cad 54/2009 - 14 
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kategorií zachovat a tak zdraví škodlivé a rizikové práce (d íve preferované 

zam stnání) ešili sami zam stnavatelé. Ti rozhodovali o výrobních nákladech v etn  

mzdových náklad , o zavedení nových technologií i utlumení výroby. 

 Systém preferovaných pracovních kategorií byl zpo átku zaveden také za 

elem omezování rizikových zam stnání, asem se však ukázal tento zám r jako 

mylný. Neustále docházelo k rozši ování po tu zam stnání za azených do I. nebo II. 

pracovní kategorie, a to p edevším za podpory odborových orgán  rozši ováním 

resortních seznam .  

 ešení nárok , které byly na za azení zam stnání do preferovaných 

pracovních kategorií závislé, z stalo dlouhodob  zachováno osobám, které byly do 

chto kategorií p ed zrušením za azeny (zákon 235/1992 Sb., na ízení vlády 

363/2009 Sb.). 

 Zákon . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení ve zn ní zákona . 235/1992 

Sb. ruší za azování zam stnání do jednotlivých pracovních kategorií a to v 

ustanovení § 15, podle n hož zam stnání vykonávané po 31. prosinci 1992 se pro 

ely d chodového zabezpe ení považuje za zam stnání III., tedy nepreferované 

pracovní kategorie. Taktéž služba voják  z povolání vykonávaná po 31. prosinci 

1992 se považuje za zam stnání III. pracovní kategorie.  

 Nároky ze zam stnání vykonávaného p ed 1. lednem 1993 v I. a II. pracovní 

kategorii a v I. a II. kategorii funkcí byly v období po 31. prosinci 1992 upraveny 

edevším v ustanovení § 174. Nárok na sníženou v kovou hranici má pojišt nec, 

který byl zam stnán nejmén  po dobu 25 rok  a dosáhl v ku alespo : 

- 56 let, jestliže byl zam stnán nejmén   

o 9,5 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, 

pokud toto zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 14 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 19 rok  v zam stnání I.A pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 19 rok  ve služb  I. kategorie funkcí 

- 57 let, jestliže byl zam stnán nejmén   

o 9 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, pokud 

toto zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 
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o 13 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 18 rok  v zam stnání I.A pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 18 rok  ve služb  I. kategorie funkcí 

- 58 let, jestliže byl zam stnán nejmén   

o 8 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, pokud 

toto zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 12 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 16 rok  v zam stnání I.A pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 20 rok  v zam stnání I.B pracovní kategorie (nezáleží k jakému datu 

zam stnání trvalo), nebo 

o 16 rok  ve služb  I. kategorie funkcí anebo 17,5 rok  ve služb  II. 

kategorie funkcí 

- 59 let, jestliže byl zam stnán nejmén   

o 7,5 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, 

pokud toto zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 11 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie, pokud toto zam stnání 

trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 15 rok  v zam stnání I.A nebo I.B pracovní kategorie, pokud toto 

zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 15 rok  ve služb  I. nebo II. kategorie funkcí 

Nároky vyplývající ze zam stnání za azených do I. a II. pracovní kategorie 

pop . služby v I. nebo II. kategorii funkcí byly zákonem p iznány až do 31. prosince 

2016. Toto datum bylo pozd ji upraveno, a to zákonem . 134/1997 Sb., kterým se 

nil a dopl oval zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve prosp ch 

pojišt nc  posunutím data zachování nárok  z preferovaných kategorií do 31. 

prosince 2018. Takto snížená v ková hranice pro vznik nároku na starobní d chod se 

považuje za d chodový v k a eská správa sociálního zabezpe ení p iznává 

preference vycházející z t chto ustanovení (za p edpokladu doložení, pop . prokázání 

spln ní výše uvedených kogentních podmínek). 
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ijetí zákona 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií, se stalo 

významným p elomem v oblasti preferovaných pracovních kategorií, a to p edevším 

z d vodu p enesení sociální odpov dnosti za pracovníky vykonávající dále 

zam stnání za azená do I. nebo II. pracovní kategorie na soukromé subjekty 

(nástupnické organizace) zam stnávající p edevším zam stnance v hornických 

profesích. Na nich bylo a stále je, motivovat své zam stnance v t chto fyzicky 

namáhavých a zdraví škodlivých profesích.37  

4.6 Zákon 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní 

 

Zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, který nabyl ú innosti 1. ledna 

1996, se stal „nástupcem“ zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení 

a obsahuje hmotn právní úpravu (procesn právní úprava je stále zakotvena v zákon  

. 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení). Z d vodu, že 

preferované pracovní kategorie byly zrušeny již v p edchozí právní úprav  k datu 31. 

prosinci 1992, zákon o d chodovém pojišt ní tuto problematiku upravuje pouze 

v p echodných ustanoveních. Právní úprava se tedy týká nárok  na d chody, 

u kterých nárok již vznikl nebo teprve vznikne spln ním pot ebné doby pojišt ní, 

z toho však pot ebná doba odpracovaná v preferované pracovní kategorii musela být 

odpracována nejpozd ji do 31. prosince 1992. Výjimku tvo í na ízení vlády 

363/2009 Sb., které umož uje hodnotit dobu zam stnání v I.AA pracovní kategorii i 

po 31. prosinci 1992. 

V ustanovení § 74 zákona o d chodovém pojišt ní jsou nároky na snížení 

kové hranice pro vznik nároku na starobní d chod podle p edpis  platných p ed 1. 

lednem 1996 (tj. p ed nabytím ú innosti tohoto zákona) zachovány, pokud bude 

spln na podmínka v asného odpracování stanovené doby zam stnání v I. pracovní 

kategorii nebo v I.(II.) kategorii funkcí, nejdéle však do 31. prosince 2016. Zákonem 

. 134/1997 Sb., kterým se m nil a dopl oval zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém 

pojišt ní, se toto datum posunulo ve prosp ch pracovník  v preferovaných 

kategoriích do 31. prosince 2018. Došlo tedy k respektování zásady nabytých práv 

                                                
37 Z textu zákona . 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o n kterých dalších zm nách 
v sociálním zabezpe ení 
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„kategorist “ ve vztahu k posunu v kové hranice pro nárok na starobní d chod 

a takto snížená v ková hranice se považuje za d chodový v k.  

Pro úplnost je však t eba dodat, že zachování nároku na snížení v kové hranice 

se nevztahuje na ob any, kte í nesplnili podmínku pot ebné doby zam stnání I. 

pracovní kategorie s nárokem na starobní d chod p i snížené v kové hranici, t ebaže 

získali celkem alespo  25 rok  zam stnání (pojišt ní) a z toho alespo  20 rok  

zam stnání v I. pracovní kategorii, jestliže tento po et rok  zam stnání v I. pracovní 

kategorii získali jen za azením svého zam stnání ve vybraných bá skotechnických 

funkcích do I. pracovní kategorie (po p edchozím nejmén  desetiletém výkonu 

zam stnání v I. pracovní kategorii s nárokem na snížení v kové hranice) – tzv. I.C 

pracovní kategorie.38 

 Zákon o d chodovém pojišt ní zachoval pom rné snížení v kových hranic, 

které byly stanoveny zákonem . 235/1992 Sb. (d chodový v k 56, 57, 58, 59 let, viz 

výše), ovšem za spln ní podmínky trvání preferovaného zam stnání (služby v I. nebo 

II. kategorii funkcí) ke dni 31. prosinci 1992.  

Nižší v ková hranice inila, p i získání 25 let zam stnání, 55 let v ku, byl-li 

ob an zam stnán nejmén : 

 10 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, nebo 

 15 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie, nebo 

 15 rok  v zam stnání I.A pracovní kategorie v hornictví pod zemí 

v hlubinných dolech, jestliže byl pracovník z tohoto zam stnání p eveden, 

nebo uvoln n v souvislosti s provád ním racionaliza ních nebo organiza ních 

opat ení nebo proto, že pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale 

zp sobilost konat dále dosavadní práci (nap . pokud jí nesm l vykonávat pro 

onemocn ní z nemoci z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí), anebo 

pro dosažení nejvyšší p ípustné expozice, nebo 

 20 rok  zam stnání I.A pracovní kategorie (bez toho, do kdy zam stnání 

trvalo) 

Ustanovení § 74a bylo do zákona o d chodovém pojišt ní vloženo zákonem 

. 264/2006 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím zákoníku 

práce, s ú inností od 1. ervence 2006, podle n hož byly stanoveny podmínky 

nároku na starobní d chod v 50 a v 55 letech. P edpoklady pro získání nároku na 
                                                
38 P ib, J., Vo íšek, V., D chodové p edpisy s komentá em. Olomouc: ANAG, 2010, 296 s. 
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starobní d chod v 50 letech v ku m l pojišt nec po získání alespo  25 let pojišt ní, 

z toho výkon zam stnání (do 31. prosince 1992) p i t žb , pr zkumu a zpracování 

uranové rudy (podle p edpis  ú inných p ed 1. lednem 1969 zam stnání za azeno do 

I. pracovní kategorie s nárokem na starobní d chod v 55 letech) trval po dobu 

nejmén  10 let. Další podmínkou bylo, že nástup do tohoto zam stnání s rizikem 

ionizujícího zá ení musel být p ed 1. lednem 1969. Zatím co pro nárok na starobní 

chod v 55 letech musely být spln ny podmínky 25 let d chodového pojišt ní 

a výkon zam stnání (op t p ed 1. lednem 1993) p i t žb , pr zkumu a zpracování 

uranové rudy, které bylo podle p edpis  ú inných p ed 1. lednem 1993 (zde je rozdíl 

v datu ú innosti s p edchozím nárokem) za azeno mezi zam stnání I. pracovní 

kategorie zakládající nárok na d chod v 55 letech, alespo  po dobu 10 let. V tomto 

ípad  se však nejednalo o zam stnání v hornictví vykonávané pod spodní úrovní 

nadloží a na skrývce v povrchových lomech i když se jednalo o t žbu radioaktivních 

surovin. D ležité je ale p ipomenout, že tato nov  dopln ná opat ení lze aplikovat 

nejd íve od 1. ervence 2006.  

Ustanovení § 76 zákona o d chodovém pojišt ní upravuje nároky na snížení 

kové hranice pro vznik nároku na starobní d chod po dovršení v ku 50 let, podle 

na ízení vlády . 557/1990 Sb., o mimo ádném poskytování starobního d chodu 

kterým horník m. Jedná se o ur itou obdobu ustanovení § 74, avšak ve vztahu 

k výrazn  užšímu okruhu oprávn ných. Vztahuje se tedy jen na ty pojišt nce, kte í 

dosáhli v k 50 let do 31. prosince 2010. Tato úprava zárove  zabra uje p iznat, 

poživateli starobního d chodu p iznaného podle § 76 zákona o d chodovém 

pojišt ní, starobní d chod podle obecných pravidel tohoto zákona.  

Ustanovení § 76a se týká stanovení výše starobních d chod  a jejich p epo . 

Do zákona o d chodovém pojišt ní bylo vloženo zákonem . 264/2006 Sb. Došlo 

tedy k rozší ení okruhu osob, na které se vztahují podmínky usnesení vlády SSR 

. 465/1968 Sb., na ízení vlády SFR 557/1990 Sb. a dále se týká pojišt nc , kte í 

ed 1. lednem 1993 vykonávali alespo  15 let zam stnání v hornictví se stálým 

pracovišt m pod zemí (I.AA), pop . 10 let jde-li o stejné zam stnání v uranových 

dolech. Tomuto p esn  vymezenému okruhu pracovník  byla stanovena nejvyšší 

možná procentní vým ra starobního d chodu, a to ve výši 5 100 K , s ú inností od 1. 

ervence 2006. u starobních d chod , které byly p iznány za stejných podmínek 

v období od 1. ledna 1996 do 30. ervna 2006, byla výše procentní vým ry stanovena 

stejným zp sobem, a to p echodným ustanovením ( l. LXVII zákona . 264/2006 
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Sb.). Kone ná výše procentní vým ry byla ur ena tak, že procentní vým ra byla 

valorizována ástkami, které odpovídaly výši d chod , jako by byly p iznány k 31. 

prosinci 1995. 

Pom rn  speciálním p echodným ustanovením, ve vztahu k nárok m 

vyplývajícím z výkonu zam stnání v preferované pracovní kategorii, je § 71 odst. 2 

zákona o d chodovém pojišt ní. P edpokladem je spln ní podmínky výkonu alespo  

jednoho roku zam stnání za azeného v I. nebo II. pracovní kategorii anebo v I. nebo 

II. kategorii funkcí (za azení podle p edpis  platných p ed 1. ervnem 1992). P i 

spln ní této podmínky je plátce d chodu povinen zkoumat a posoudit nároky v tzv. 

„ochranné dob “ (od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2018) a provést srovnávací 

výpo ty podle starého a nového zp sobu výpo tu (porovnání výpo tu podle p edpis  

platných do 31. prosince 1995 s výpo tem podle p edpis  platných po 1. lednu 

1996). Výsledkem je kone né p iznání d chodové dávky, a to té , která je ve vyšší 

ástce.39 

4.7 Zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení 

 

Procesním p edpisem k zákonu o d chodovém pojišt ní je zákon . 582/1991 

Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, který nabyl ú innosti 1. ledna 

1992. Z ustanovení tohoto zákona mimo jiné vyplývá, že zam stnavatel má 

povinnost vést a p edkládat záznamy o zam stnanci a podávat hlášení, pro ú ely 

chodového pojišt ní, okresní správ  sociálního zabezpe ení. Záznamy 

o zam stnanci vede zam stnavatel na eviden ním list  d chodového pojišt ní pro 

každý kalendá ní rok zvláš . Informace o zam stnáních v preferovaných pracovních 

kategoriích byly vedeny na eviden ních listech do 31. prosince 1992 povinn . Od 

tohoto data se tyto údaje už na eviden ních listech neuvád jí, a to z d vodu zrušení 

preferovaných pracovních kategorií zákonem . 235/1992 Sb.  

V sou asné dob  se, pro p iznání preferencí z výkonu zam stnání za azených 

v I. nebo II. pracovní kategorii, k žádosti o starobní d chod dokládají dokumenty: 

- eviden ní list d chodového pojišt ní, na n m je vyzna ena doba do 31. 

prosince 1992 odpracovaná v I. nebo v II. pracovní kategorii (povinnost 

                                                
39 Z textu zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní 
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zam stnavatele každoro  zaslat v pr hu výkonu tohoto zam stnání na 

místn  p íslušnou okresní správu sociálního zabezpe ení), 

- tuto dobu je možno doložit i na formulá i SSZ – 89 126 „P íloha k žádosti 

o d chod podle zákona o d chodovém pojišt ní k pr kazu zam stnání 

pat ících do I. a II. pracovní kategorie podle na ízení vlády SSR . 117/1988 

Sb.“, 

- formulá , který potvrzuje dobu (po et odpracovaných sm n) po 31. prosinci 

1992 odpracovanou v I.AA pracovní kategorii, prokazuje se na formulá i 

„Potvrzení vydané podle § 4 na ízení vlády . 363/2009 Sb.“, 

- potvrzení o vyplácení „Zvláštního p ísp vku horník m – zdravotní, podle 

zákona . 98/1987 Sb. ve zn ní zákona . 160/1989 Sb.“,  

- potvrzení o skute nostech rozhodných pro vznik nároku na starobní d chod 

poskytovaný podle na ízení vlády SFR . 557/1990 Sb., o mimo ádném 

poskytování starobního d chodu n kterým horník m, 

- ve výjime ných p ípadech, kdy není možno prokazateln  doložit dobu 

zam stnání v preferovaných pracovních kategoriích, je nutno provést šet ení 

a doložit tzv. „zápis komise pam tník “.40 

Za azení zam stnání do preferované pracovní kategorie provádí výhradn  

zam stnavatelská organizace, a to z d vodu, že pouze ona disponuje pot ebnými 

údaji o zam stnanci a vykonávané práci. Za potvrzené údaje nese následn  tato 

organizace i plnou odpov dnost. eská správa sociálního zabezpe ení rozhoduje 

o hodnocení dob zam stnání v preferované pracovní kategorii na základ  podklad , 

které vystavil a potvrdil zam stnavatel, pop  nástupnická organizace. V p ípadech, 

kdy není možno bezpe  ov it dobu, druh a výkon zam stnání v preferované 

pracovní kategorii, jako podklad k rozhodnutí o d chodové dávce je možno použít i 

zápis komise pam tník . V t chto p ípadech nelze aplikovat ustanovení § 85 odst. 5 

zákona . 582/1991 Sb., podle n hož k prokázání doby pojišt ní je možno použít 

estného prohlášení nejmén  dvou sv dk  a žadatele o d chodovou dávku, pokud 

není možné tuto dobu prokázat jiným zp sobem.  

Pokud zjistí eská správa sociálního zabezpe ení rozpor mezi údaji, které 

edložil zam stnavatel nebo ob an a údaji, které má ve své evidenci, je výhradn  na 

zam stnavateli, aby posoudil potažmo potvrdil, které údaje týkající se za azení do 

                                                
40 Z textu zákona . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení 
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preferované pracovní kategorie jsou správné. Jedná se tedy o prov ení záznam  

v organizaci, které obsahují údaje o druhu vykonávané práce ob ana, o jeho pracovní 

náplni, o pracovním prost edí ve kterém je zam stnání vykonáváno a o vlivu 

pracovních podmínek na zdraví pracovníka. Rozhodujícím podkladem, pro eskou 

správu sociálního zabezpe ení, ve v ci za azení zam stnání do preferované pracovní 

kategorie, je tedy doklad vystavený zam stnavatelskou organizací.  

4.8 Na ízení vlády . 363/2009 Sb., o stanovení d chodového v ku a p epo tu 

starobních d chod  n kterých horník , kte í za ali vykonávat své zam stnání 

ed rokem 1993 

 

Od 1. ervence 2010 nabylo ú innosti na ízení vlády . 363/2009 Sb., jímž byl 

stanoven nižší d chodový v k horník m, kte í sou asn  p ed 1. lednem 1993 

a zárove  i v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 vykonávali v takto 

stanovené dob  zam stnání v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných 

dolech zakládající nárok na starobní d chod v 55 letech v ku (zam stnání za azené 

v I.AA pracovní kategorii).  

Podle mého názoru, na ízení vlády kladn  reaguje na sociální dopady 

kterých horník , v d sledku zrušení preferovaných pracovních kategorií zákonem 

. 235/1992 Sb., ke dni 1. ledna 1993. Tito horníci do této doby nestihli splnit 

podmínku pot ebné doby pojišt ní v I.AA pracovní kategorii stanovenou pro nárok 

na snížení v kové hranice pro odchod do starobního d chodu. T m horník m, 

kterým byl starobní d chod již p iznán a splnili podmínky na ízení vlády, i tito mají 

nárok na p epo et starobních d chod , a tedy na využití preferen ních výhod 

stanovených v na ízení vlády . 363/2009 Sb. D ležité je ale konstatovat, že na ízení 

vlády se nevztahuje na ostatní d chody, tedy p edevším poz stalostní d chody 

vym ené ze starobních d chod , které již p epo ítat nelze. Toto se jeví, z mého 

hlediska, jako jediné negativum. 

íklad . 1: 

Horník, který si uplatní žádost o p epo et starobního d chodu na základ  

na ízení vlády 363/2009 Sb. na p íslušné okresní správ  sociálního 

zabezpe ení, doloží veškeré pot ebné doklady z nichž vyplyne skute nost, že 

požadované podmínky uvedené v na ízení vlády splnil, má tedy nárok na 
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snížení v kové hranice a eská správa sociálního zabezpe ení vydá kladné 

rozhodnutí a p epo te starobní d chod. V tomto p ípad  má poz stalá vdova 

nárok na vdovský d chod vypo ítaný z takto p epo teného starobního d chodu 

zem elého horníka. Nárok na tento vdovský d chod má vdova i v p ípad , že 

horník zem el t sn  po uplatn ní žádosti a rozhodnutí eské správy sociálního 

zabezpe ení ješt  nebylo vydáno.  

íklad . 2: 

Horník si neuplatnil žádost o p epo et starobního d chodu na základ  na ízení 

vlády 363/2009 Sb., avšak nárok by m l. Po úmrtí horníka podá poz stalá 

vdova žádost o p epo et starobního d chodu zem elého horníka a následn  

žádost o vdovský d chod z takto p epo tené ástky. V tomto p ípad , i když 

zem elý horník nárok na vyšší d chodovou dávku m l, výše vdovského d chodu 

se bude odvíjet od p vodní, tedy nižší výše starobního d chodu zem elého 

horníka, tedy od ástky, kterou zem elý horník pobíral ke dni úmrtí.  

 

chodový v k pojišt nc  je snížen, na základ  na ízení vlády . 363/2009 

Sb., na 55 let a 6 m síc  v p ípad , že p ed 1. lednem 1993 a v období od 1. ledna 

1993 do 31. prosince 2008 vykonávali zam stnání za azené v I.AA pracovní 

kategorii a p itom v tomto období odpracovali celkem alespo : 

- 3 300 sm n v hornictví, anebo 2 200 sm n v hornictví v uranových dolech, 

nebo 

- 3 081 sm n v hornictví, anebo 1 981 sm n v hornictví v uranových dolech, 

pokud výkon zam stnání v I.AA pracovní kategorii v hornictví skon il 

z d vodu dosažení nejvyšší p ípustné expozice, 

- nesplnili podmínky pro stanovení d chodového v ku 55 let,  

- splnili podmínky pro stanovení d chodového v ku podle ustanovení § 174 

zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní ú inném ke dni 

31. prosince 1995 a tedy získali nejmén : 

o 7,5 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, 

pokud toto zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 11 rok  v zam stnání I.AA pracovní kategorie v hornictví, pokud toto 

zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 
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o 15 rok  v zam stnání I.A nebo I.B pracovní kategorie, pokud toto 

zam stnání trvalo k 31. prosinci 1992, nebo 

o 15 rok  ve služb  I. nebo II. kategorie funkcí 

íklad . 3: 

Pojišt nec narozený 22. února 1950 získal v období p ed 1. lednem 1993 

a v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 celkem 3 320 sm n v 

zam stnání I.AA pracovní kategorii. P itom p ed 1. lednem 1993 získal 12 rok  

v zam stnání I.AA pracovní kategorii a toto zam stnání trvalo k 31. prosinci 

1992. Starobní d chod mu byl p iznán v 58 letech. Pojišt nec tedy splnil 

podmínky § 174 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní 

inném ke dni 31. prosince 1995, jeho d chodový v k namísto v 58 letech iní 

nov , podle na ízení vlády 363/2009 Sb., 55 let a 6 m síc , tj. nárok na 

starobní d chod mu vznikl 22. srpna 2005 (ale p iznat ho lze až od ú innosti 

na ízení vlády . 363/2009 Sb. tj. od 1.7.2010. 

 

chodový v k je snížen o 5 let, na základ  na ízení vlády . 363/2009 Sb., 

a to tak, že od ádného d chodového v ku stanoveného podle ustanovení zákona 

. 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní ú inném ke dni 1. ledna 2010, se 

ode te p t let u pojišt nc  v p ípad , že p ed 1. lednem 1993 a v období od 1. ledna 

1993 do 31. prosince 2008 vykonávali zam stnání za azené v I.AA pracovní 

kategorii a p itom v tomto období odpracovali celkem alespo : 

- 3 300 sm n v hornictví, anebo 2 200 sm n v hornictví v uranových dolech, 

nebo 

- 3 081 sm n v hornictví, anebo 1 981 sm n v hornictví v uranových dolech, 

pokud výkon zam stnání v I.AA pracovní kategorii v hornictví skon il 

z d vodu dosažení nejvyšší p ípustné expozice, 

- nesplnili podmínky pro stanovení d chodového v ku 55 let, 

- nesplnili podmínky pro stanovení d chodového v ku podle ustanovení § 174 

zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní ú inném ke dni 

31. prosince 1995 

Rozdíl ve stanovení d chodového v ku spo ívá v tom, zda pojišt nec splnil i 

nesplnil podmínky ustanovení § 174 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpe ení, ve zn ní ú inném ke dni 31. prosince 1995. 
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íklad . 4: 

Pojišt nec narozený 22. února 1950 získal v období p ed 1. lednem 1993 

a v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 celkem 3 320 sm n v 

zam stnání I.AA pracovní kategorii. P itom p ed 1. lednem 1993 získal 12 rok  

v zam stnání I.AA pracovní kategorii, avšak toto zam stnání netrvalo k 31. 

prosinci 1992. Podmínky nároku na starobní d chod v 58 letech nesplnil 

(nesplnil podmínky § 174 zákona . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve 

zn ní ú inném ke dni 31. prosince 1995). D chodového v ku by dosáhl podle 

ustanovení zákona . 155/1995, o d chodovém pojišt ní, v 62 letech a 6 

sících. Nov , podle na ízení vlády 363/2009 Sb. však d chodového v ku 

dosáhl již o 5 let d íve, tj. nárok na starobní d chod mu vznikl v 57letech a 6 

sících, tedy 22. srpna 2007(ale p iznat ho lze až od ú innosti na ízení vlády 

. 363/2009 Sb. tj. od 1.7.2010). 

 

Z výše uvedených p íklad  zcela z eteln  vyplývá, že p i nespln ní podmínky 

pro stanovení d chodového v ku podle ustanovení § 174 zákona . 100/1988 Sb., 

o sociálním zabezpe ení, ve zn ní ú inném ke dni 31. prosince 1995, je 

„kategoristovi“ ud lena sankce v podob  vyššího d chodového v ku (srovnáme-li 

íklady 3 a 4, je rozdíl v d chodovém v ku celé dva roky). 

Celkový po et odpracovaných sm n je ešen sou tem sm n odpracovaných za 

dobu p ed 1. lednem 1993 a za období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008. Avšak 

dobu zam stnání v I.AA pracovní kategorii p ed 1. lednem 1993 zam stnavatel 

vykazoval v kalendá ních dnech. I tato skute nost je upravena v na ízení vlády, a to 

tak, že po et kalendá ních dn  získaných p ed 1. lednem 1993 v zam stnání I.AA 

pracovní kategorie se vynásobí koeficientem 0,6 a zaokrouhlí na celé sm ny sm rem 

nahoru.  

V období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 je možno zapo ítat pouze 

sm ny, které byly skute  odpracovány v zam stnání I.AA pracovní kategorie. Za 

zapo itatelnou sm nu v této pracovní kategorii je možno považovat pouze sm nu, ve 

které bylo zam stnání vykonáváno v I.AA pracovní kategorii po p evážnou dobu. 

Dalším d ležitým pravidlem je, že p i výkonu zam stnání I.AA pracovní kategorie 

v uranových dolech a následn  výkonu zam stnání I.AA pracovní kategorie 

v uhelných dolech, se p i kone ném sou tu sm n pro výpo et nároku zapo te vždy 

mén  výhodná varianta (nap . odpracováno 1 000 sm n v uranových dolech 
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a následn  2 500 sm n v uhelných dolech; kone ný sou et bude init 3 500 sm n 

v uhelných dolech). Po et takto odpracovaných sm n potvrzuje výhradn  

zam stnavatelská organizace na p edepsaném tiskopise vydaném eskou správou 

sociálního zabezpe ení. 

íklad . 5: 

Pojišt nec odpracoval p ed 1. lednem 1993 celkem 822 kalendá ních dní 

v I.AA pracovní kategorii v uranových dolech. Po p epo tu (822 x 0,6 = 493,2 

po zaokrouhlení 494) kalendá ních dn  na sm ny, se jednalo o 494 sm n v I.AA 

pracovní kategorii v uranových dolech. Dále, po p edložení potvrzení 

vystaveným zam stnavatelskou organizací, v dob  po 31. prosinci 1992 

odpracoval dalších 2 940 sm n v I.AA pracovní kategorii, ale v uhelných 

dolech. Vzhledem k tomu, že pojišt nec nezískal pot ebnou dobu v I.AA 

pracovní kategorii v uranových dolech pro nárok na starobní d chod (2 200 

sm n), je nutno p íst sm ny odpracované i v I.AA pracovní kategorii mimo 

uranový d l. Pojišt nec tedy odpracoval celkem 3 434 sm n (494 + 2 940) 

a splnil podmínku získání alespo  3 300 sm n v I.AA pracovní kategorii. Pokud 

by ukon il zam stnání z d vodu dosažení nejvyšší p ípustné expozice 

a zam stnání by skon ilo dnem dosažení této expozice nebo kdykoliv pozd ji, 

posta ovalo by p i sou tu získat nejmén  3 081 sm n v této kategorii. 

 

i aplikaci na ízení vlády . 363/2009 Sb., v problematice uranových dol , je 

nutno použít výklad Ministerstva práce a sociálních v cí. 

Uranovým dolem se rozumí i d l, v n mž se t ží nerosty obsahující uran, a dále 

l, v n mž byl vliv ionizujícího zá ení srovnatelný s vlivem tohoto zá ení v dolech 

s t žbou nerostu obsahujícího uran, pokud pro tento d l byla stanovena nejvyšší 

ípustná expozice 2 100 sm n a p inou takto stanovené nejvyšší p ípustné 

expozice byl tento vliv. Jedná se o tyto doly: Rudné doly P íbram – závod d ln -

úpravárenský P íbram v etn  dolu Vran a, závod Netolice, závod Kutná Hora, závod 

Stannum Horní Slavkov, závod V. ezá e M nec, závod Teplice (Harrachov, 

Jílové, Moldava, Cínovec) a dále o eské lupkové a uhelné závody Nové Strašecí.41 

                                                
41 Národní pojišt ní. Odborný m sí ník eské správy sociálního zabezpe ení 7/2010. Praha: Tiskárna 
Ministerstva vnitra, 2010, 7 s. 
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Na ízení vlády . 363/2009 Sb. nelze ani aplikovat v p ípadech, kdy pojišt nec 

splnil podmínky pro stanovení nižšího d chodového v ku než 55 let v ku. 

íklad . 6: 

Pojišt nec, který splnil podmínku zam stnání alespo  25 let, z toho nejmén  

10 let vykonával zam stnání I. pracovní kategorie p i t žb , pr zkumu 

a zpracování uranové rudy s tím, že nastoupil do tohoto zam stnání 1. ervence 

1968. Dále doložil i potvrzení zam stnavatele, že po 31. prosinci 1992 

odpracoval dalších 45 sm n v zam stnání I.AA pracovní kategorie p i t žb  

uranové rudy. Celkem tedy získal (10 x 365 = 3650 x 0,6 = 2190) 2190 + 45 = 

2 235 sm n a zam stnání v preferované pracovní kategorii skon il do dosažení 

ku 50 let. V tomto p ípad  nelze aplikovat na ízení vlády . 363/2009 Sb., 

pon vadž nárok na starobní d chod tomuto pojišt nci vznikl podle ustanovení 

vlády SSR . 465/1968 Sb. v 50 letech.  

 

Pojišt nec, který splnil podmínky stanovení d chodového v ku podle na ízení 

vlády 363/2009 Sb., má nárok na zvýšení d chodové dávky podle p edpis  

o zvyšování d chod  ú inných od 1. ledna 1996. Samotná ástka zvýšení se stanoví 

tak, jako by byl d chod p iznán ke dni 31. prosinci 1995. Avšak, takto zvýšená 

procentní vým ra nesmí p esáhnout nejvyšší vým ru, kterou je ástka 5 100 K  

zvýšená podle p edpis  o zvýšení d chod  ú inných od 1. ledna 1996. Pokud by 

procentní vým ra starobního d chodu tuto ástku p esáhla, náleží pojišt nci 

procentní vým ra pouze ve výši této nejvyšší vým ry.  

Žádost o p iznání starobního d chodu, nebo o jeho p epo et, podle na ízení 

vlády . 363/2009 Sb. lze uplatnit na okresní správ  sociálního zabezpe ení p íslušné 

podle místa trvalého bydlišt  žadatele, na kterékoliv Pražské správ  sociálního 

zabezpe ení nebo na M stské správ  sociálního zabezpe ení v Brn . Zde také je 

možnost získat tiskopis ur ený k potvrzení odpracovaných sm n v období od 1. ledna 

1993 do 31. prosince 2008 zam stnavatelem.  

Domnívám se, že nabytím ú innosti tohoto právního p edpisu, došlo k posunu 

nárok  zam stnanc  v oblasti preferovaných pracovních kategorií, a to p edevším 

v rozší ení sociálního zabezpe ení pro pracovníky vykonávající fyzicky namáhavé 

práce. Skute ný pr lom vidím i v tom, že v sou asné dob  je tendence ve spole nosti 

prodlužovat délku d chodového v ku, potažmo doby pojišt ní. Na ízení vlády 
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. 363/2009 Sb. nejenom, že zachovává preference ur ité skupin  preferované 

pracovní kategorie (zachovává dobu pojišt ní a nižší d chodový v k), ale i dává 

možnost ur ité skupin  horník  nechat si na žádost p epo ítat již pobíraný starobní 

chod podle výhodn jších podmínek.42 

4.8.1 Prokazování doby zam stnání podle na ízení vlády . 363/2009 Sb. 

zam stnanc m dodavatelských spole ností 

 

 ijetím na ízení vlády . 363/2009 Sb. bylo nutno ešit i drobné, ale podle 

mého názoru podstatné nuance ve vykazování odpracované doby v I. AA pracovní 

kategorii vykazované po 31. prosinci 1992 pracovník m dodavatelských spole ností. 

V t chto p ípadech totiž dochází k situacím, kdy dodavatelské spole nosti vysílají 

své zam stnance k výkonu práce na pracovištích I. AA pracovní kategorie 

u  „odb ratelských  spole ností“  (nap .  OKD  a.s.).  Tedy  na  pracovištích  OKD  a.s.  

v podzemí hlubinných dol  v rozhodném období tito pracovníci vykonávali, vedle 

vlastních kmenových zam stnanc  OKD a.s., práci jako zam stnanci dodavatelských 

spole ností (nap . Polcarbo spol. s r.o., Kardo spol. s r.o., VOKD a.s.). Nabízí se 

otázka, zda eská správa sociálního zabezpe ení bude takto vykonávanou práci 

hodnotit v preferované pracovní kategorii, i nikoliv. D vodem je to, že 

dodavatelské spole nosti nevlastní doly a t žební za ízení, dalším negativem je 

vysoká fluktuace jejich zam stnanc  a velmi obtížn  prokazatelná skute nost, že 

jejich zam stnanec opravdu v ur itém období vykonával zam stnání za azené, jako 

preferované v I.AA pracovní kategorii.  

 Východiskem bylo uzav ení dohody mezi OKD a.s. a dodavatelskými 

spole nostmi, za p ítomnosti zástupc  odborového svazu pracovník  v hornictví, kde 

se ú astníci dohodli na postupu p i vydávání potvrzení pro zam stnance 

dodavatelské spole nosti tak, že na p íslušném tiskopisu k potvrzení odpracovaných 

sm n v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 zam stnavatelem, bude 

dopln n ješt  spolupodpis OKD a.s. na jehož pracovištích byla práce vykonávána. 

Tím bude potvrzen skute ný po et sm n odpracovaných v zam stnání v hornictví 

a takto vydané potvrzení bude eskou správou sociálního zabezpe ení akceptováno.  

                                                
42 Z textu na ízení vlády . 363/2009 Sb., o stanovení d chodového v ku a p epo tu starobních 

chod  n kterých horník , kte í za ali vykonávat své zam stnání p ed rokem 1993 
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 Z takto uzav ené dohody je z ejmé, že pokud t žební spole nosti spole  

s dodavatelskými spole nostmi mají zájem ešit sociální postavení svých 

zam stnanc , dohoda a i p ípadný kompromis ve prosp ch zam stnanc  

v preferovaných kategoriích jsou možné. 
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5 Odstran ní tvrdosti zákona v oblasti preferovaných pracovních kategorií 

 

 eská správa sociálního zabezpe ení je v rámci ustanovení § 4 odst. 3 zákona 

. 582/1991 Sb. pov ena, aby ve své p sobnosti odstra ovala n které tvrdosti 

zákona, které by se vyskytly p i provád ní sociálního zabezpe ení v oblasti 

chodového pojišt ní. Dále, nabytím ú innosti Dodatku . 3 k P íkazu ministra 

. 30/2006 ze dne 1. b ezna 2008, byla eská správa sociálního zabezpe ení 

pov ena o zamítání žádostí o odstra ování tvrdostí zákona (jež jsou v její 

sobnosti), jestliže nejsou spln ny p edpoklady kladného rozhodnutí.  

 Pov ení ministra práce a sociálních v cí k odstra ování n kterých tvrdostí 

provádí eská správa sociálního zabezpe ení, pokud se jedná o žádosti o hodnocení 

doby innosti výkonného letce vykonávané v dob  p ed 1. lednem 1993 v I. pracovní 

kategorii dvojnásobn , a to obdobn , jako je hodnocena tato doba za azená v období 

ed 1. lednem 1993 do I. kategorie funkcí výkonným letc m ve služebním pom ru 

íslušníka ozbrojených sil a sbor , v etn  letového personálu (tato úprava byla 

zrušena, od 19. ervence 2011 se již neaplikuje tzn. doba innosti výkonného letce se 

zapo ítává pouze jednonásobkem). Dále, pokud se jedná o p iznání starobního 

chodu v p ípadech, v nichž jsou spln ny podmínky na ízení vlády . 557/1990 Sb., 

s výjimkou podmínky skon ení výkonu vybraného zam stnání v hornictví do 31. 

ezna 1991 nebo skon ení výkonu vybraného zam stnání v hornictví v uranových 

dolech do 31. prosince 1990 v souvislosti se snížením nejvyšší p ípustné expozice, 

je-li ro ník žadatele 1951 a vyšší.  

 S ú inností od 1. b ezna 2008 eská správa sociálního zabezpe ení rozhoduje 

i o žádostech, u kterých se žádost o odstran ní tvrdosti zákona zamítá, pokud nejsou 

spln ny podmínky stanovené v pov ení ministra práce a sociálních v cí. Z mého 

pohledu, toto rozší ení pravomoci eské správy sociálního zabezpe ení, je 

urychlujícím prvkem v ízení o odstran ní tvrdosti zákona (do nabytí ú innosti 

Dodatku . 3 P íkazu ministra ešily tyto p ípady Dávkové komise MPSV). 

 Samotné ízení o odstran ní tvrdosti zákona se zahajuje na základ  písemné 

žádosti, kterou uplatní oprávn ná osoba (v jejíž prosp ch má být rozhodnuto – 
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odstran na tvrdost), zmocn nec, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého 

(pokud by mu nastal po zem elém nárok na sirot í d chod). Avšak rozhodnutí, 

v rámci ízení o odstran ní tvrdosti zákona, nem že být vydáno p ed uplatn ním 

ádné žádosti o p iznání d chodové dávky a vydáním rozhodnutí o nároku na tento 

chod. Je tedy zcela z ejmé, že nejprve musí být vydáno rozhodnutí o d chodu 

(tedy o nároku a jeho výši, v p ípad  kladného rozhodnutí) a teprve následn  m že 

být žádáno o odstran ní tvrdosti zákona. 

Ve v ci p iznání mimo ádného hornického starobního d chodu, na základ  

pov ení ministra lze p iznat starobní d chod žadateli, který splnil podmínku 

zam stnání alespo  25 let, dosáhl 50 let v ku nejpozd ji do 31. prosince 2010, získal 

nejmén  15 rok  ve vybraných zam stnání v hornictví a dosáhl nejvyšší p ípustné 

expozice do 31. prosince 1992 (tvrdost zákona je odstran na tím, že není pot eba 

skon it vybrané zam stnání v hornictví do 31. b ezna 1991). V p ípad  zam stnání 

v uranových dolech se vyžaduje získání nejmén  10 rok  vybraného zam stnání 

v hornictví v uranových dolech a p ekro ení nejvyšší p ípustné expozice do 31. 

prosince 1990 ( zde se nevyžaduje skon ení výkonu vybraného zam stnání 

v uranových dolech do 31. prosince 1990).  

Podle mého názoru, nejvýznamn jším aktem zmocn ní eské správy 

sociálního zabezpe ení bylo p ijetí dodatku . 4 k P íkazu ministra . 30/2006, který 

nabyl ú innosti dne 1. srpna 2008. Zde byla eská správa sociálního zabezpe ení 

pov ena, aby ve své p sobnosti odstra ovala n které další tvrdosti, které se 

vyskytují p i provád ní sociálního zabezpe ení. Jedná se o odstran ní tvrdostí zákona 

u žádostí o p iznání nebo úpravu starobního d chodu spojené s prominutím 

podmínky získání doby zam stnání v I.AA pracovní kategorii – se stálým 

pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech, která je pot ebná pro nárok na snížený 

k starobního d chodu, a to v 55 až 59 letech, pokud p inou nespln ní podmínky 

byl n který z t chto d vod : 

1. ekro ení nejvyšší p ípustné expozice (zam stnání vykonávané v uranových 

dolech). V t chto specifických p ípadech došlo k setrvání v zam stnání I.AA 

pracovní kategorii v uranových dolech i po dovršení nejvyšší p ípustné 

expozice, ímž došlo k její p ekro ení, a proto toto zam stnání skon ilo. Avšak 

do získání pot ebné doby pojišt ní (10 let v zam stnání I.AA pracovní kategorii 

v uranových dolech) schází maximáln  364 dn , bude tato podmínka spln na 

(pomocí institutu odstran ní tvrdosti zákona), dosáhl-li pojišt nec dobu 
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pojišt ní v I.AA pracovní kategorii v uranových dolech alespo  9 let a 1 den. 

Odstran ním tvrdosti zákona získá tento pojišt nec požadovanou dobu 10 let 

v zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech, potažmo nárok na 

starobní d chod v 55 letech. K prokázání p ekro ení nejvyšší p ípustné 

expozice je nutno doložit potvrzení zam stnavatelské organizace.  

2. Skon ení zam stnání v I.AA pracovní kategorii v uranových dolech ze 

zdravotních d vod . Tuto skute nost je nutno prokázat dokladem o skon ení 

pracovního pom ru nebo dokladem o p evedení na jinou práci (podle zákoníku 

práce). Jedná se o p ípady pozbytí schopnosti vykonávat dosavadní práci 

vzhledem ke zdravotnímu stavu pracovníka, nebo nemožnost vykonávat tuto 

práci z d vodu choroby z povolání nebo z d vodu ohrožení chorobou 

z povolání. Sou asn  je prominuta podmínka trvání zam stnání v I.AA 

pracovní kategorii v uranových dolech k 31. prosinci 1992. D ležitou 

podmínkou, která musí být spln na je skute nost, že doba chyb jící do 

íslušné pot ebné doby zam stnání v I.AA pracovní kategorii v uranových 

dolech iní nejvýše 364 dn . 

3. Vojenské cvi ení konané v pr hu výkonu zam stnání v I.AA pracovní 

kategorii v uranových dolech. Aby vojenské cvi ení mohlo být zapo teno jako 

zam stnání I.AA pracovní kategorii v uranových dolech, je nutno splnit 

podmínku bezprost ední „obklopenosti“ vojenského cvi ení tímto 

zam stnáním, anebo aby vojenské cvi ení alespo  bezprost edn  následovalo 

po dob  výkonu tohoto zam stnání (v tomto p ípad  v dob  vojenského cvi ení 

musí pracovní pom r v této pracovní kategorii trvat). Podle mého názoru, p íliš 

ísná podmínka trvání zam stnání v I.AA pracovní kategorii v uranových 

dolech k 31. prosinci 1992 prominuta není a musí být tedy spln na. I v t chto 

ípadech musí být spln na skute nost, že doba chyb jící do p íslušné pot ebné 

doby zam stnání v I.AA pracovní kategorii v uranových dolech musí init 

nejvýše 364 dn . 

Souhrnn  lze tedy konstatovat, že p i spln ní podmínek pot ebných pro aplikaci 

Dodatku . 4 P íkazu ministra . 30/2006 a p i výchozí dob  pojišt ni v I.AA 

pracovní kategorii v uranových dolech: 

- 6,5 let + 1 den získá pojišt nec 7,5 let v I.AA pracovní kategorii 

v uranových dolech s nárokem na starobní d chod v 59 letech, 
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- 7 let + 1 den získá pojišt nec 8 let v I.AA pracovní kategorii v uranových 

dolech s nárokem na starobní d chod v 58 letech, 

- 8 let + 1 den získá pojišt nec 9 let v I.AA pracovní kategorii v uranových 

dolech s nárokem na starobní d chod v 57 letech, 

- 8,5 let + 1 den získá pojišt nec 9,5 let v I.AA pracovní kategorii 

v uranových dolech s nárokem na starobní d chod v 56 letech, 

- 9 let + 1 den získá pojišt nec 10 let v I.AA pracovní kategorii 

v uranových dolech s nárokem na starobní d chod v 55 letech. 

4. Skon ení zam stnání v I.AA pracovní kategorii (v uhelných dolech) ze 

zdravotních d vod . V t chto p ípadech platí stejné podmínky, jako 

u zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech.  

5. Vojenské cvi ení konané v pr hu výkonu zam stnání v I.AA pracovní 

kategorii (v uhelných dolech). I zde se posuzují stejné podmínky, jako 

u zam stnání I.AA pracovní kategorie v uranových dolech.  

Souhrnn  tedy lze íci, že p i spln ní podmínek pot ebných pro aplikaci 

Dodatku . 4 P íkazu ministra . 30/2006 a p i výchozí dob  pojišt ni v I.AA 

pracovní kategorii v uhelných dolech: 

- 10 let + 1 den získá pojišt nec 11 let v I.AA pracovní kategorii s nárokem 

na starobní d chod v 59 letech, 

- 11 let + 1 den získá pojišt nec 12 let v I.AA pracovní kategorii s nárokem 

na starobní d chod v 58 letech, 

- 12 let + 1 den získá pojišt nec 13 let v I.AA pracovní kategorii s nárokem 

na starobní d chod v 57 letech, 

- 13 let + 1 den získá pojišt nec 14 let v I.AA pracovní kategorii s nárokem 

na starobní d chod v 56 letech, 

- 14 let + 1 den získá pojišt nec 15 let v I.AA pracovní kategorii s nárokem 

na starobní d chod v 55 letech. 

 

íklad . 7: 

Pojišt nec odpracoval v I.AA pracovní kategorii v uhelných dolech 13 let a 26 

dní. Zam stnání skon il 22. února 1991 z d vodu ohrožení chorobou 

z povolání. P i aplikaci odstran ní tvrdosti zákona bude pojišt nci hodnocena 

doba 14 let v zam stnání I.AA pracovní kategorii v uhelných dolech, tedy nárok 
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na starobní d chod získá v 56 letech. Podmínka trvání zam stnání v I.AA 

pracovní kategorii k 31. prosinci 1992 se promíjí. 

íklad . 8: 

Pojišt nec odpracoval v I.AA pracovní kategorii v uhelných dolech 10 let a 348 

dní. V pr hu výkonu práce za azené v této pracovní kategorii byl povolán na 

vojenské cvi ení, na kterém p sobil celkem 21 dní. Jednalo se tady o istou 

„obklopenost“ vojenského cvi ení zam stnáním v I.AA pracovní kategorii. P i 

aplikaci odstran ní tvrdosti zákona bude pojišt nci hodnocena doba 11 let 

v zam stnání I.AA pracovní kategorii v uhelných dolech, tedy nárok na starobní 

chod získá v 59 letech v p ípad , že zam stnání v I.AA pracovní kategorii 

trvalo k 31. prosinci 1992. Jestliže zam stnání netrvalo k tomuto datu, nelze 

aplikovat institut odstran ní tvrdosti zákona a pojišt nec nebude mít nárok na 

sníženou v kovou hranici pro nárok na starobní d chod. 

íklad . 9: 

Pojišt nec odpracoval v I.AA pracovní kategorii v uranových dolech 9 let a 20 

dní. Toto zam stnání skon il ze zdravotních d vod , a to z ohrožení choroby 

z povolání. Odstran ním tvrdosti zákona bude pojišt nci hodnocena doba 10 let 

v zam stnání I.AA pracovní kategorii v uranových dolech, tedy nárok na 

starobní d chod získá v 55 letech. Podmínka trvání zam stnání v I.AA pracovní 

kategorii k 31. prosinci 1992 nemusí být spln na. 

 

Avšak pro tyto zvýhodn né nároky je vždy nutno všechny rozhodné 

skute nosti prokázat, a to nap . dokladem na p evedení na jinou práci ze zdravotních 

vod , dokladem o skon ení pracovního pom ru, zápo tovým listem nebo 

potvrzením vojenské správy.  

Podle P íkazu ministra . 30/2006 je možno odstra ovat tvrdosti zákona i 

v p ípadech souvisejících s prominutím podmínky trvání zam stnání I. pracovní 

kategorie ke dni 31. prosinci 1992, avšak pouze v p ípadech, pokud došlo ke 

skon ení tohoto zam stnání z organiza ních d vod  po roce 1989. Jedná se tedy 

o krátké období od 1. ledna 1990 do 31. prosince 1992.  

Další podmínkou bylo získání doby zam stnání:  
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- v I.AA pracovní kategorii v uranových dolech v rozsahu 7,5 až 9,5 roku 

s nárokem na starobní d chod v 59 až 56 letech, 

- v I.AA pracovní kategorii v uhelných dolech v rozsahu 11 až 14 rok  

s nárokem na starobní d chod v 59 až 56 letech, 

- v I.A pracovní kategorii v rozsahu 15 až 19 rok  s nárokem na starobní 

chod v 59 až 56 letech a 

- v I.B pracovní kategorii 15 let s nárokem na starobní d chod v 59 letech. 

Institut odstran ní tvrdosti zákona lze aplikovat i v p ípadech prominutí 

podmínky získání alespo  15 rok  v ostatních zam stnáních v hornictví 

vykonávaných pod zemí v hlubinných dolech (I.A pracovní kategorie s nárokem na 

starobní d chod v 55 letech), jestliže p inou nespln ní této podmínky bylo 

ekro ení nejvyšší p ípustné expozice v I.A pracovní kategorii v uranových dolech 

nebo skon ení zam stnání v I.A pracovní kategorii ze zdravotních d vod . 

Podmínkou je však, že doba chyb jící do pot ebné doby zam stnání (15 rok ) v I.A 

pracovní kategorii v hornictví iní nejvýše 182 dn .  

íklad . 10: 

Pojišt nec odpracoval v I.A pracovní kategorii v uranových dolech 14 let a 190 

dní. Toto zam stnání skon il z d vodu p ekro ení nejvyšší p ípustné expozice. 

Odstran ním tvrdosti zákona bude pojišt nci hodnocena doba 15let 

v zam stnání I.A pracovní kategorii v uranových dolech, tedy nárok na starobní 

chod získá v 55 letech. 

 

V ur itých p ípadech, kdy eská správa sociálního zabezpe ení není zmocn na 

rozhodovat, je možno žádat p ímo ministra práce a sociálních v cí o „individuální“ 

odstran ní tvrdosti zákona. V t chto p ípadech rozhoduje o odstran ní tvrdosti 

Dávková komise Ministerstva práce a sociálních v cí. 

íklad . 11: 

Pojišt nec odpracoval v I.AA a I.B pracovní kategorii celkem 19 let a 275 dní. 

Zam stnání v t chto pracovních kategoriích nevykonával do 31. prosince 1992. 

Z celkov  získané doby pojišt ní v preferovaných pracovních kategoriích nemá 

tento pojišt nec nárok na snížení v kové hranice pro odchod do starobního 

chodu (ukon ení zam stnání v I.AA pracovní kategorii nedošlo ze 

zdravotních d vod  a ani z organiza ních d vod ). Tedy nárok na starobní 
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chod má v 63 letech a 2 m sících (rok narození 1954). Pojišt nec si podá 

žádost o p iznání starobního d chodu a eská správa sociálního zabezpe ení 

rozhodne o jeho nároku – d chodový v k 63 let a 2 m síce. Vzhledem k tomu, 

že pojišt nci chybí do snížené v kové hranice pro odchod do starobního 

chodu 90 dní, má možnost si podat žádost o individuální odstran ní tvrdosti 

zákona. o jeho žádosti rozhodne Dávková komise Ministerstva práce 

a sociálních v cí. Po zhodnocení všech skute ností m že rozhodnout tak, že 

zhodnotí pojišt nci chyb jící dny (tedy celkem 20 let v I.B pracovní kategorii) 

a p izná mu nárok na starobní d chod v 58 letech. 

 

Podle mého názoru, institut odstran ní tvrdosti zákona významn  p ispívá ke 

spravedliv jšímu p iznávání výhod z výkonu zam stnání v preferovaných pracovních 

kategoriích, a to p edevším t m pracovník m, kte í nezískali nebo nemohli získat 

pot ebnou dobu pojišt ní v této kategorii. Je však pot eba dodat, že doba, kterou je 

možno tzv. „dop iznat“ nem že být delší než 364 dn .  
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6 D chodové nároky migrujících osob, hodnocení zahrani ních dob pojišt ní 

v preferovaných pracovních kategoriích 

 

Nároky osob, které pracovaly v jiném lenském stát  v zam stnání za azeném 

v preferované pracovní kategorii, je t eba posuzovat v souladu s tzv. principem 

asimilace fakt  (dobu innosti v preferované pracovní kategorii v jiném lenském 

stát  považovat za dobu obdobnou dob  v eské republice a v d sledku toho jí pak i 

hodnotit preferovan ) a tedy p iznat stejné právní ú inky také innostem v jiných 

lenských státech, pokud by odpovídaly preferovaným pracovním kategoriím podle 

eských právních p edpis  (na ízení Evropského parlamentu a Rady . 883/2004 

a . 987/2009 v oblasti d chodového pojišt ní).  

Nárok na eský díl í d chod se zohledn ním preferované pracovní kategorie 

odpracované v jiném lenském stát  (nebo také ve stát  s kterým má eská republika 

uzav enou smlouvu týkající se této problematiky) p ichází v úvahu jedin  tehdy, 

pokud migrující osoba získala také dobu pojišt ní nejmén  1 rok v zam stnání 

za azeném v preferované pracovní kategorii na území eské republiky. Jedná se tedy 

o pracovníky, kte í v jiném lenském stát  vykonávali profese nap . horníka, pilota, 

hutníka nebo zvláš  namáhavé a zdraví škodlivé profese v chemických provozech. 

Dopady pro jejich nárok na starobní d chod a jeho výši je možno zohlednit pouze 

tehdy, pokud jejich zam stnání je možné pod adit pod preferovanou pracovní 

kategorii, která podle eských právních p edpis  má vliv na snížení v kové hranice 

pro nárok na starobní d chod (nejedná se tedy o I.C, II. a III. pracovní kategorii).  

Pokud však migrující osoba nesplní podmínku zam stnání nejmén  1 roku 

v preferované pracovní kategorii v eské republice, budou cizí doby pojišt ní 

spojené s výkonem preferované pracovní kategorie hodnoceny, jako b žné (tedy 

nepreferované) doby pojišt ní pro nárok na díl í d chod (princip s ítání dob 

pojišt ní). Dále, cizí doby zam stnání mohou být však hodnoceny, jako doby 

v preferované pracovní kategorii jen do 31. prosince 1992, nebo  od tohoto data již 

eské právní p edpisy pracovní kategorie nerozlišují.  
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íklad . 12: 

Pracovník vykonával výd le nou innost 15 let v I.AA pracovní kategorii na 

Slovensku v zam stnání, které podle resortních seznam  ve smyslu eských 

právních p edpis  odpovídá I.AA pracovní kategorii. Byl tedy evidován 

u Sociální pojiš ovny Bratislava a v eské republice v preferované pracovní 

kategorii nikdy nepracoval. Nesplnil tedy podmínku odpracování alespo  1 

roku v preferované pracovní kategorii na území eské republiky, která zakládá 

nárok na snížený d chodový v k pro nárok pro díl í starobní d chod. Nelze 

tedy p ihlížet k odpracované dob  v I.AA pracovní kategorii na Slovensku. 

K cizí dob  se p ihlédne pouze, jako k nepreferované dob  pojišt ní pro 

iznání díl ího d chodu (není nárok na sníženou v kovou hranici). 

íklad . 13: 

Pracovník odpracoval na území eské republiky celkem 6 let, z toho 2 roky 

v zam stnání za azeném v I.A pracovní kategorii a toto zam stnání netrvalo 

k 31. prosinci 1992. Krom  toho odpracoval 15 let v Polsku, z toho 14 rok  

v zam stnání, které podle resortních seznam  ve smyslu eských právních 

edpis  odpovídá I.AA pracovní kategorii. Nárok na eský díl í d chod mu 

vznikne dovršením v ku 58 let (nelze hodnotit dobu zam stnání 14 let v I.AA 

pracovní kategorii s nárokem v 56 letech, nebo  toto zam stnání a ani 

zam stnání v I.A pracovní kategorii netrvalo k 31. prosinci 1992). Hodnotí se 

tedy 16 rok  (2+14) v I.A pracovní kategorii s nárokem v 58 letech.  

 

innosti v preferovaných pracovních kategoriích vykonávané v jiném lenském stát  

zakládají také zvýhodn ní p i stanovení výše díl ího starobního d chodu. Zatímco 

pro nárok na díl í starobní d chod z preferované pracovní kategorie a potažmo 

snížení v kové hranice, je nutno splnit podmínku pot ebné doby pojišt ní 

v preferované pracovní kategorii alespo  1 rok, tak pro zvýhodn ní p i výpo tu 

chodu posta uje získat 1 den pojišt ní v preferované pracovní kategorii na území 

eské republiky, aby bylo možno zohlednit výkon zam stnání v preferované 

pracovní kategorii v jiném lenském stát .  

 Na základ  t chto rozdílných podmínek m že nastat situace, že dobu pojišt ní 

v preferované pracovní kategorii v jiném lenském stát  nebude možno hodnotit pro 
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snížení v kové hranice u nároku na díl í starobní d chod, avšak bude jí možno 

„preferovan “ hodnotit pro výpo et díl ího d chodu.  

 i uplat ování žádosti o díl í starobní d chod migrující osoby, která uvádí, 

že v jiném lenském stát  vykonávala pracovní innost, která by mohla podle 

eských právních p edpis  odpovídat zam stnání v preferované pracovní kategorii, je 

nutno uvést druh a specifikaci této innosti, dobu výkonu této innosti a název 

a adresu zam stnavatele. eská správa sociálního zabezpe ení, v rámci došet ování 

rozhodných skute ností, požádá nositele pojišt ní jiného lenského státu o zaslání 

pot ebné dokumentace v etn  popisu konkrétní pracovní innosti, pracovního 

prost edí a pracovní zát že tak, aby bylo možné pod adit tuto innost pod p íslušnou 

pracovní kategorii. 

 Pokud mám odpov t na otázku, zda je podle mého názoru správné, že 

podle eských právních p edpis  získá pracovník preference pro odchod do 

starobního d chodu už po odpracování 1 roku v I.A pracovní kategorii na území 

eské republiky, bude moje odpov  znít kladn . Kladné ešení vidím v tom, že 

pracovník získal pot ebnou dobu v preferovaných pracovních kategoriích sou tem 

doby v lenském stát  s dobou na území eské republiky s tím, že výše výplaty 

díl ího starobního d chodu z eské strany se ídí pouze pom rnou ástí, a to za dobu 

kterou odpracoval na území eské republiky. 
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Záv r 

 

Ve své rigorózní práci jsem se pokusil komplexn  popsat a zhodnotit historický 

vývoj zam stnání za azených do preferovaných pracovních kategorií. Dále pak 

postavení a nároky plynoucí pracovník m z výkonu práce v t chto kategoriích. 

Musím konstatovat, že prameny a zdroje ze kterých jsem mohl erpat jsem získával 

edevším z pozice výkonu zam stnání v eské správ  sociálního zabezpe ení na 

odd lení metodiky a p ípravného d chodového ízení. Osobn  mám pocit, že 

chodová problematika, tedy zajišt ní finan ních prost edk  pro d stojné stá í 

poživatel m d chod  a prodlužování v ku pro nárok na starobní d chod je 

v sou asné dob  celospole enským tématem.  

  

Pracovní kategorie byly do eskoslovenského právního ádu zavedeny 

zákonem . 55/1956 Sb., o sociálním zabezpe ení a p edur ovaly ur ité skupiny 

povolání, zam stnání, resp. pracovních inností, jejichž výkon m l r znou míru 

negativního p sobení na zdraví pracovník , jež tyto pracovní kategorie vykonávali. 

Podle po tu rok  odpracovaných v t chto zam stnáních a dalších p ípadných kritérií 

(nemoc z povolání, pracovní úraz apod.) byly diferencovány nároky vyplývající 

z d chodového zabezpe ení, a to týkající se p edevším v kové hranice nároku na 

starobní d chod a výše této d chodové dávky. Následn , postupem asu a vývoje ve 

spole nosti se problematika preferovaných pracovních kategorií promítala 

v navazujících právních úpravách a vždy zohled ovala nep íznivé vlivy na zdraví 

zam stnanc  pracujících v t chto pracovních kategoriích. 

Po událostech z listopadu 1989 bylo vzhledem k zm ným spole enským, 

politickým a ekonomickým podmínkám zcela z ejmé, že zachování rozd lení 

zam stnání podle jednotlivých pracovních kategorií bylo v návaznosti na nové 

pom ry neudržitelné. Od 1. ledna 1993 bylo tedy d lení zam stnání do pracovních 

kategorií zrušeno (zákonem . 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií 

a o n kterých dalších zm nách v sociálním zabezpe ení). Avšak n které nároky 
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z výkonu d ív jších zam stnání v preferovaných kategoriích jsou zachovány až do 

31. prosince 2018.  

Domnívám se, že na problematiku preferovaných pracovních kategorií je 

možno nahlížet v n kolika rovinách. V první rovin  je vyzvednuta ur itá spole enská 

prosp šnost t chto zam stnání. Každý jeden z nás chce p ece topit, svítit a využívat 

všechny vymoženosti moderního života. Bez zam stnání za azených do 

preferovaných pracovních kategorií by toto nebylo zcela možné. Jakýkoliv segment 

hospodá ství v eské republice je závislý na energiích a na surovinách získávaných 

práv  pracovníky zam stnaných v preferovaných pracovních kategoriích.  

Druhou rovinou této problematiky m že být názor „zam stnání v preferované 

pracovní kategorii je stejné jako každé jiné zam stnání, a to, že je obtížn jší nebo 

zdraví škodlivé, vyváží mzdové ohodnocení pracovníka, který tuto práci dobrovoln  

vykonává; tedy jedná se o zcela smluvní vztah mezi zam stnavatelem, který ur itou 

práci nabízí a zam stnancem, který tuto práci (za ur itou mzdu) p ijímá“. Podle 

mého názoru, jedná se sice o smluvní vztah mezi zam stnancem a zam stnavatelem, 

avšak finan ní odm na nevyváží ujmu na zdraví pracovníka a p ípadn  jeho d ív jší 

odchod do starobního d chodu, a proto je nutno zachovat pro tyto zam stnance ur ité 

preference.  

Další pomyslnou rovinou je vývoj nezam stnanosti v typicky hornických 

regionech. Zde dochází k pom rn  vysoké nezam stnanosti, z ásti zp sobené i 

ílivem pracovník  schopných vykonávat zam stnání v hlubinných dolech, a to ze 

zahrani í nap . z Polska. Tato situace nemotivuje a v žádném p ípad  nenutí 

spole nosti, které zam stnávají pracovníky v preferovaných pracovních kategoriích 

k vyššímu finan nímu ohodnocení jejich práce, potažmo k poskytování benefit , 

jako je nap . penzijní p ipojišt ní apod.  

Otázkou je, zda by m l stát po roku 2018 regulovat, t eba i jen áste , 

nároky vyplývající z práce vykonávané v zam stnání v preferovaných pracovních 

kategoriích, a to p edevším z d vod  již zmi ované spole enské pot eby produkt  

z t chto zam stnání a ochrany zdraví zam stnanc  v takto namáhavých 

zam stnáních. Podle mého názoru je nutné, aby stát nejlépe zákonnou formou udržel 

preference pro n která zam stnání. Dále se domnívám, že nebude pot eba striktn  

držet preference pro celý okruh zam stnání uvedený v resortních seznamech. 

Vzhledem k vývoji a modernizaci techniky by posta ovalo zohlednit pouze ur itá 

vybraná zam stnání vykonávaná v extrémních podmínkách. 
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chodový v k se stále prodlužuje a podle mého názoru je neúnosné 

prodlužovat i aktivní innost u t chto náro ných profesí. Se z etelem k tomu je t eba 

zd raznit a všichni jsme si toho v domi, že nap . „hlubinní horníci“, stejn  jako 

které další profese, nevydrží naplno pracovat až do ádného d chodového v ku, tj. 

67 let a déle. Podle nov  navrhovaného zákona se bude postupn  prodlužovat 

chodový v k, a to tak, že ro ník narození 1971 bude odcházet do starobního 

chodu v 66 letech a lidé narozeni v roce 1977 až v 67 letech. Po ítá se i následným 

zvyšováním d chodového v ku, kdy mladší ro níky by odcházely do starobního 

chodu ješt  pozd ji, d chodový v k se každému ro níku bude pokaždé navyšovat 

o dva m síce.  

Za této situace, podle mého názoru v nejvyšší as, se expertní tým tripartity 

shodl na základních zásadách právní úpravy, která umožní lidem vykonávajícím 

namáhavá, riziková a zdraví škodlivá zam stnání odejít do starobního d chodu d íve, 

aniž by byla dot ena výše jejich d chodové dávky. P edb žn  se jedná o odchod do 

starobního d chodu o 5 let d íve, než stanoví zákon a seznam profesí by byl stanoven 

bu  v kolektivní smlouv  jednotlivých zam stnavatel , nebo jejich vnit ním 

edpisem. Hlavní p ínos vidím také v tom, že pracovník m vykonávajícím tato 

zam stnání by zam stnavatel spo il ur itou sumu (ve výši 2 až 3 %) ze mzdy 

u penzijního fondu, a to nad její rámec. Tento zam stnavatelem naspo ený „benefit“ 

by byl ur en na tzv. p ed asnou penzi, vyplácenou práv  v období do nároku na 

ádný starobní d chod. Takto nastavené podmínky by zam stnanc m umožnily 

eklenout období až do doby, než budou dostávat ádnou d chodovou dávku. 

Samotná výše tzv. p ed asné penze by se odvíjela od zam stnavatelem naspo ené 

výše v penzijním fondu u konkrétního zam stnance. Tím by byla založena p ímá 

úm ra mezi délkou doby výkonu tohoto zam stnání a výší poskytované ástky 

penzijním fondem. Sou asn  se domnívám, že spole nosti provozující nap . uhelné 

nebo uranové doly bez v tších finan ních dopad  na své zisky, ufinancují tyto 

vícenáklady. Návrh po ítá i s tím, že pokud by zam stnanec naspo enou ástku 

bec nevyužil, byla by p esunuta nap . do jeho penzijního p ipojišt ní. Jsem si zcela 

jist, že tento návrh tripartity na legislativní zm ny m že být pln  inspirujícím 

legislativním materiálem pro sou asnost, nebo  v mnohém pln  vystihuje problémy 

zam stnanc  v preferovaných pracovních kategoriích a zvyšování jejich 

chodového v ku. Dále bych doporu il ke zvážení, zda by bylo dobré motivovat 

zam stnavatele, nap . zvláštní da ovou úlevou, pro tyto p ípady „p edd chodových 
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dávek“. Na druhé stran  jsem si v dom, že rozsah všech budoucích právních úprav 

a p ípadných pozitivních zm n v oblasti preferovaných pracovních kategorií je pln  

závislý na ekonomických možnostech všech subjekt , jako jsou zam stnavatelé, 

penzijní fondy a stát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

 

Resumé 

 

The primary goal of this rigorous thesis is to provide compact description of 

problems associated with so-called “preferred occupational categories”. My thesis 

also deals with historical evolvement of occupational categories, beginning with 

admission of preference to specific groups of employees in the second half of 19th 

century and in the first half of 20th century, including the season of World war II, up 

to the implementation of occupational categories to Czechoslovak legal order by the 

Social Security Act in the year 1956. 

 Later in this thesis I perform a detailed analysis of legal regulation related to 

preferred occupational categories in the following times until the year 1992 (when 

the categories were abolished). Subsequently I provide full-scale description of 

preferences admitted to employees who after the year 1992 performed work activities 

which used to be classified to occupational categories before the year 1993. 

 To support practical impacts of the regulation and in order to illustrate 

judicial  practice  in  this  sphere  I  integrated  some  relevant  judgements  to  the  thesis.  

This thesis also deals with such substances as e.g. fulfilment or overfulfilment of the 

highest acceptable exposition, danger of occupational disease, existence of 

employment to the date 31st December 1992 or “surroundness” of military exercise 

by occupation falling in the preferred category. 

 For better transparency, the thesis is divided into chapters corresponding with 

individual evolutionary seasons from the second half of 19th century until now. In 

some cases the analysis exceeds the thematic frame of the chapter. The thesis is 

conceived actually and results from law and order forcible to the day 31st July 2011.  

 In fine I would like to add that it is necessary to adjudicate the purpose and 

range of preferences in pension scheme, the same as their legitimacy, in all decisive 

contexts and primarily from the view that was the reason for their establishment. 

This rigorous theme also performs a summary of findings and problems I 

encountered and had to put up with within my practice in Czech Social security 

administration or which I personally find as most important and serious within the 

sphere of preferred occupational categories. 
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Abstrakt  

 

 Obsahem této rigorózní práce je rozbor a popis zam stnání za azených do 

preferovaných pracovních kategorií. Sou asn  detailn  popisuji historický p edobraz 

vývoje preferencí, p edevším v hornických zam stnáních, do roku 1955. Další 

oblastí, kterou jsem se zabýval, je vznik a specifikace pracovních kategorií, jejich 

postupné rozši ování, a to p edevším do roku 1988, až po jejich zánik. V záv ru své 

práce se v nuji sou asnému stavu p iznávání výhod ze zam stnání v preferovaných 

pracovních kategoriích a postup m eské správy sociálního zabezpe ení p i 

uplat ování nárok  vyplývajících ze zam stnání za azených do I. nebo II. pracovní 

kategorie. 

 

Záv rem bych cht l pod kovat Doc. JUDr. Margerit  Vysokajové, CSc. 

z Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze za konzultace k této práci a pomoc 

i výb ru a poskytnutí literatury, která mi byla nápomocna p i vypracování této 

rigorózní práce. Dále bych cht l pod kovat JUDr. Ji ímu Tuhá kovi a JUDr. 

Romanovi Langovi Ph.D. z eské správy sociálního zabezpe ení za konzultace 

a ochotu p i p íprav  a vypracování této rigorózní práce.  

 

This rigorous thesis contains an analysis and a description of occupations 

classified to preferred occupational categories. Currently I provide a detailed 

description of historical evolvement of preferences, particularly miner’s occupations 

until the year 1955. Next legal area I have been concerned with is an origin and 

specification of occupational categories, their progressive enhancement (until the 

year 1988) leading to their abolishment in the year 1992. At the conclusion of my 

thesis I am dealing with the present legal situation in the sphere of awarding financial 

advantages to people performing occupations which (in the past) used to be classified 

to preferred occupational categories. I also pay attention to procedures applied by 

Czech social security administration within decision making about entitlements 

arising from occupations classified to 1st or 2nd occupational category. 
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