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H.R. 1934 Výbor pro školství a práci 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O penzijní reformě 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

a) Spojené státy: 3 

(1) podniknou veškeré kroky k zajištění důstojného stáří všem svým občanům všech ras, genderů, 4 

náboženského vyznání i sociálních tříd; a 5 

(2) budou usilovat o dlouhodobou udržitelnost penzijního systému. 6 

Hlava II – Důchodový fond 7 

Par. 201. 8 

Zavádí se Důchodový fond, ze kterého budou financovány penze. Tento fond bude spravovat 9 

Federální správa sociálního zabezpečení.  10 

Par. 202. 11 

Z důchodového fondu budou vypláceny federální penze podle následujícího klíče: 12 

1. Občanům, jejichž průměrný roční příjem činil za dobu jejich zaměstnání méně než 23 000 13 

$ bude výše penze činit 65 % jejich průměrného ročního příjmu, minimálně však 14 

550 $ měsíčně; 15 

2. Občanům, jejíchž průměrný roční příjem činil více než 23 000 $, ale méně než 50 000 $, bude 16 

výše penze činit 55 % jejich průměrného ročního příjmu; 17 

3. Občanům, jejíchž průměrný roční příjem činil více než 50 000 $, ale méně než 63 000 $, bude 18 

výše penze činit 45 % jejich průměrného ročního příjmu. 19 
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4. Občanům, jejich průměrný roční příjem byl vyšší 63 000 $ ročně se bude do výpočtu penze 20 

započítávat pouze částka 63 000 $. 21 

Par. 203. 22 

Zavádí se progresivní příspěvek na federální důchod v následujícím nastavení: 23 

1. Občané mající celkový roční příjem nižší, než 23 000$ budou platit příspěvek na důchod ve 24 

výši 1,2 % ze svého výdělku; 25 

2. Občané mající celkový roční příjem vyšší než 23 000 $ a zároveň nižší, než 33 000 $ budou 26 

platit příspěvek na důchod ve výši 3,2 % ze svého ročního výdělku; 27 

3. Občané mající celkový roční příjem vyšší než 33 000 $ a zároveň nižší, než 43 000 $ budou 28 

platit příspěvek na důchod ve výši 6,2 % ze svého ročního výdělku; 29 

4. Občané mající celkový roční příjem vyšší než 43 000 $ a zároveň nižší, než 63 000 $ budou 30 

platit příspěvek na důchod ve výši 9,2 % ze svého ročního výdělku; 31 

5. Občané mající celkový roční příjem vyšší než 63 000 $ budou platit příspěvek na důchod ve 32 

výši 13,2 % ze svého ročního výdělku. 33 

Hlava III – Nárok na penzi 34 

Par. 301. 35 

Počet bodů v bodovacím systému pro získání nároku na penzi je 35 bodů. 36 

Hlava IV - Zdravotní  pojištění penzistů 37 

Par. 401. 38 

Každý občan starší 60 let získá nárok na plné zapojení do programů Medicare.  39 

Par. 402.  40 

Zavádí se zdravotnický příplatek penzistům využívajícím program Medicare. Zdravotnický příplatek 41 

bude poskytován ve výši součtu doplatků, které musel penzista uhradit k lékařským službám 42 

poskytovaných programem Medicare za uplynulý měsíc, a to do maximální výše 600 $ měsíčně.   43 

Hlava V – Afirmativní akce 44 

Par. 501.  45 

A. Všem osobám, které nespadají do kategorie heterosexuálních bílých mužů, bude k pravidelné penzi 46 

přidáván příspěvek 200 $ měsíčně.  47 
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Hlava VI - Závěrečné ustanovení 48 

Par. 601. Účinnost. 49 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  50 


