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Verze pro meziresortní připomínkové řízení                                                    

 

                                                                                                                                          IV.                                                                                                                                           

D ů v o d o v á     z  p  r á v a 

Obecná část 

A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy 
 

      Cílem navržené úpravy je posílení principu zásluhovosti pracujících rodičů na výchově 
dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, 
které budou v budoucnu plátci daní a pojistného na důchodové pojištění. Diferenciaci sazeb 
pojistného na důchodové pojištění u pojištěnců, kteří pečují o nezaopatřené děti, navrhla 
Odborná komise pro důchodovou reformu z důvodu prohlubujícího se deficitu ve státním 
rozpočtu mezi vybraným pojistným na důchodové pojištění a výdaji na důchody.  

      Podle současné úpravy v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, platí zaměstnanci 
pouze pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel 
platí pojistné na důchodové pojištění ve výši 21,5 %, pojistné na nemocenské pojištění ve výši 
2,3 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 % z úhrnu vyměřovacích 
základů zaměstnanců. Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné na důchodové 
pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku  zaměstnanosti  ve výši 1,2 %  z  
vyměřovacího  základu.  Nemocenské  pojištění  je u OSVČ dobrovolné. Podle současné 
úpravy je přímá závislost mezi výší pojistného, které bylo nebo mělo být odvedeno, 
a příjmem započitatelným do základu pro výpočet výše přímého důchodu z důchodového 
pojištění i základu pro výpočet dávek z nemocenského pojištění. V oblasti pojistného na 
sociální zabezpečení se dosud nijak neprojevuje, na rozdíl od daně z příjmů fyzických osob, 
skutečnost, že poplatník pojistného pečuje o nezaopatřené děti. 
 
      Principem navrhované úpravy je diferenciace sazeb pojistného na důchodové pojištění 
pojištěncům v závislosti na počtu vychovávaných dětí, přičemž by došlo ke snížení sazby při 
péči o aspoň 2 nezaopatřené děti.  Základní sazba pojistného na důchodové pojištění se zvýší 
u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, které nepečují o žádné dítě, oproti 
dosavadní sazbě pojistného o jeden procentní bod, tj. u zaměstnanců na 7,5 % a u osob 
samostatně výdělečně činných na 29 %. U pojištěnců pečujících o jedno nezaopatřené dítě 
zůstane zachována současná sazba 6,5 % u zaměstnanců a 28 % u osob samostatně výdělečně 
činných a u pojištěnců pečujících o 2 nebo 3 nezaopatřené děti dojde ke snížení sazeb. 
Zaměstnanci pečující o 4 děti a více dětí nebudou platit pojistné na důchodové pojištění vůbec 
a osoby samostatně výdělečně činné pečující o 4 děti a více dětí budou platit pojistné na 
důchodové pojištění pouze v té výši, ve které je „za zaměstnance“ platí zaměstnavatel, tj. 
v sazbě 22,7 %. Základní sazba 6,5 % u zaměstnanců a 28 % u osob samostatně výdělečně 
činných zůstane zachována u těch poplatníků, kteří sice o žádné nezaopatřené dítě nepečují, 
avšak v minulosti pečovali aspoň o 1 dítě po stanovenou dobu (tj. 120 kalendářních měsíců). 
Navrhovaná úprava nebude rozpočtově neutrální, neboť výběr pojistného se sníží oproti 
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současnému stavu. Touto úpravou se však zohledňuje zásluha pojištěnce o výchovu 
poplatníka pojistného a předpokládá se i její pozitivní vliv na podporu prorodinné politiky.  
 
      Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu tohoto zákona je uvedena 
v samostatné části a obsahuje podrobné zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy.         

                 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 
 

      Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, není 
v rozporu s garancí rovnosti v základních právech zaručených ústavním pořádkem. 

 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je 
Česká republika vázána  

 
      Navrhovaná opatření nejsou v rozporu s právními předpisy EU, zejména s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
a prováděcím předpisem k tomuto nařízení, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/09. Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo 
EU (právo EU sazby pojistného neupravuje) a návrh zákona není s právem EU v rozporu. 
Návrh zákona rovněž respektuje mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. 
 
D. Vliv na otázku ochrany soukromí a osobních údajů 

 
      Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní 
dopady. Jedná se o změny, jejichž uplatnění je dobrovolné; je zajištěna standardní ochrana 
údajů získaných v souvislosti s prováděním pojištění v souladu s principy ochrany osobních 
údajů.  
 
E. Zhodnocení korupčních rizik 

 
      Návrh právní úpravy s sebou nepřináší žádná korupční rizika.  
 
F. Zhodnocení dopadu návrhu ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen 

 
      Současná právní úprava obsažená v zákoně o pojistném neobsahuje žádná ustanovení, 
která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. Předmětem navrhované 
úpravy jsou změny, u nichž podmínky pro jejich uplatnění jsou stejné pro muže i ženy; 
navrhované změny nemají žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Návrh zákona 
rovněž nemá žádné dopady na rovnost žen a mužů; z genderového hlediska je neutrální a týká 
se obecně pojištěnců (zaměstnanců a OSVČ).  

 
G. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 
      Dopad na státní rozpočet odpovídá tomu, že pojistné ve zvýšené sazbě 7,5 % 
u zaměstnanců a 30,2 % u osob samostatně výdělečně činných budou platit pouze osoby 
trvale bezdětné a osoby před narozením prvního dítěte, tj. zhruba 16 % aktivní populace, 
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zatímco pojistné v sazbě nižší než dnes (tj. v sazbách nižších než 6,5 % včetně nulové sazby 
u zaměstnanců a nižších než 29,2 % u osob samostatně výdělečně činných) budou platit 
všichni poplatníci aktuálně pečující o 2 a více nezaopatřených dětí, tj. zhruba 26 % aktivní 
populace; ostatní poplatníci, tj. poplatníci pečující o 1 dítě, budou platit stejnou sazbou jako 
v současné době (tj. 6,5 % u zaměstnanců a 29,2 % u osob samostatně výdělečně činných). 
Navrhované řešení povede oproti současnému stavu ke snížení příjmů státního rozpočtu 
z pojistného na důchodové pojištění v rozsahu cca 4,2 mld. Kč ročně. 
 
      Nárůst administrativních výdajů bude u České správy sociálního zabezpečení, a to 
v souvislosti se zvýšením administrativní náročnosti výběru pojistného, zejména nutnost 
zpracovávat více údajů o poplatnících pojistného, prověřování a kontrolování správnosti 
placení pojistného včetně oznamovací povinnosti vůči zaměstnavatelům v případě zjištění 
nesprávného stanovení sazby pojistného a vedení registru poplatníků pojistného. Dále bude 
třeba vynaložit jednorázově výdaje na technické a organizační zajištění nové právní úpravy 
včetně nutnosti přizpůsobení počítačových programů a vedení nové evidence prostřednictvím 
registru poplatníků pojistného. Náklady na zavedení nového registru poplatníků pojistného se 
odhadují ve výši 60 mil. Kč. 
 
      Zároveň se předpokládají též zvýšené administrativní výdaje spojené s povinností 
poskytovat potvrzení o bydlišti, která budou vystavovat příslušné orgány, které vedou 
evidenci trvalých pobytů podle zákona o evidenci obyvatel. Tyto zvýšené výdaje budou 
jednak spojeny s prokazováním bydliště za dobu před nabytím účinnosti navrhovaného 
zákona, kdy v relativně krátké době bude třeba jednorázově potvrdit společné bydliště dítěte 
a poplatníka pojistného (bude se jednat řádově o více než milion potvrzení), jednak se bude 
jednat o  prokazování trvalého pobytu u některých poplatníků ve stanovených případech. Tyto 
administrativní výdaje budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Vydání 
potvrzení v rámci tzv. jednorázové akce si vyžádá v této rozpočtové kapitole zvýšené finanční 
náklady cca 142 mil. Kč. 
 
      Na ostatní veřejné rozpočty nemá návrh zákona žádný vliv, s výjimkou dopadů na 
rozpočty těch obecních úřadů, které plní úlohu ohlašoven podle zákona o evidenci obyvatel. 

 
H. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 

 
      Navrhované změny budou mít určitý nepříznivý dopad na podnikatelské prostředí 
zejména v důsledku zvýšení administrativní náročnosti výběru a odvodu pojistného 
zaměstnavateli. Namísto jediné sazby pojistného bude nově 5 sazeb pojistného v závislosti na 
počtu dětí, o které pojištěnci pečují, přičemž tyto sazby se budou u téhož pojištěnce měnit 
zejména podle změn v počtu nezaopatřených dětí, o které pečuje. Zaměstnavatelé budou 
muset posuzovat stanovení konkrétní sazby pojistného včetně snížených sazeb u jednotlivých 
zaměstnanců,  kontrolovat  správnost a úplnost vyplnění příslušných tiskopisů předkládaných 
zaměstnanci a včasnost jejich předložení, vést ve své evidenci více údajů pro účely správného 
stanovení a doložení sazby pojistného a budou též muset oznamovat OSSZ více údajů. 
Rovněž budou muset archivovat více dokladů ohledně placení pojistného ve srovnání se 
současným právním stavem a vystavovat též zaměstnancům příslušná potvrzení.  Budou též 
řešit přeplatky na pojistném zaviněné pojištěnci (svými zaměstnanci) a vymáhat na nich 
úhradu přeplatku, neboť zaměstnavatelé jako plátci pojistného odpovídají objektivně za 
správnost odvedeného pojistného. 
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      U osob samostatně výdělečně činných se sice zvýší náročnost při vyplňování přehledu 
o příjmech a výdajích s nutností dokládat stanovené skutečnosti ve vztahu k péči 
o nezaopatřené děti a vypočítávat průměrnou sazbu pojistného, avšak u těchto osob dojde ke 
snížení odváděného pojistného v důsledku nižších sazeb, což posílí jejich příjmovou situaci. 
 
I. Zhodnocení sociálních dopadů 

 
      Navrhované změny budou mít pozitivní sociální dopady na pojištěnce, kteří pečují nebo 
pečovali o nezaopatřené děti, neboť budou platit pojistné v nižších sazbách, což se příznivě 
projeví na jejich příjmové situaci. Například při mzdě 30 000 Kč měsíčně (brutto) a při péči  
o 2 děti se vlivem nižší sazby pojistného (tj. při snížení sazby o 1,5 procentního bodu) zvýší 
čistý příjem poplatníka pojistného o 5 400 Kč ročně; v případě rodiny, kdy budou pojistné 
v nižší sazbě platit oba rodiče, to bude 10 800 Kč ročně. 
 
J. Ostatní dopady 

 
      Návrh zákona má dopady na územní samosprávné celky, neboť budou jako orgány, které 
vedou evidenci trvalých pobytů podle zákona o evidenci obyvatel, potvrzovat některým 
žadatelům o nižší sazby pojistného a jejich nezaopatřeným dětem údaje o jejich bydlišti. 
 
      Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí a z hlediska dopadů na specifické skupiny 
obyvatel (zejména osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně slabé, národnostní 
menšiny) je neutrální. 
 
      Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
Zvláštní část 
 
K části první (změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti) 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 
 
      Vzhledem k nově vkládaným paragrafům (§7a až § 7f) v bodě 4 se z důvodu přehlednosti 
nad § 7 vkládá skupinový nadpis pro všechny paragrafy upravující sazby pojistného. 
 
K bodu 2 
 
      U zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných se sazba pojistného na důchodové 
pojištění diferencuje, a to podle počtu dětí, o které tito poplatníci pečují nebo pečovali. Místo 
dosavadní jediné sazby pro zaměstnance a jedné sazby pro osoby samostatně výdělečně činné 
se pro obě skupiny pojištěnců zavádí 5 sazeb. Nejvyšší sazba bude platit pro ty poplatníky, 
kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě, a nejnižší sazba bude platit pro ty poplatníky, kteří 
pečují aspoň o 4 nezaopatřené děti (pro zaměstnance bude nulová, pro osoby samostatně 
výdělečně činné ve výši 22,7 %, neboť osoby samostatně výdělečně budou muset i v tomto 
případě uhradit to pojistné, které z vyměřovacího základu zaměstnance platí jeho 
zaměstnavatel). Dosavadní sazba ve výši 6,5 % u zaměstnanců a 29,2 % u osob samostatně 
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výdělečně činných bude platit pro ty poplatníky, kteří pečují o jedno nezaopatřené dítě, a dále 
pro ty poplatníky, kteří sice aktuálně o žádné nezaopatřené dítě nepečují, avšak dříve pečovali 
aspoň o jedno nezaopatřené dítě a z tohoto důvodu platili po stanovenou dobu, která činí 
120 kalendářních měsíců,  pojistné  v nižších sazbách, tj. v případě zaměstnanců v sazbách od 
0 % do 6,5 % a v případě osob samostatně výdělečně činných od 22,7 % do 29,2 %,. Tato 
doba 120 kalendářních měsíců nemusí být získána nepřetržitě, nýbrž jednotlivé kalendářní 
měsíce se budou sčítat; do této doby 120 kalendářních měsíců se budou zahrnovat též doby 
vymezené v novém ustanovení § 23c (bod 30), pokud byly získány přede dnem nabytí 
účinnosti navrhovaného zákona. Jakmile bude získána tato doba 120 kalendářních měsíců, 
bude sazba ve výši 6,5 %, resp. 29,2 % trvale zachována pro všechna další období, v nichž 
bude zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem pojistného, tj. tento 
poplatník má zaručeno, že bude platit pojistné nejvýše v sazbě 6,5 %, resp. 29,2 %. 
 
K bodu 3 
 
K § 7 
K odstavci 2: 
      Vzhledem k tomu, že u osob samostatně výdělečně činných je rozhodným obdobím 
kalendářní rok a v průběhu kalendářního roku se může počet dětí, o které osoba samostatně 
výdělečně činná pečuje, měnit, zavádí se průměrná sazba pojistného za kalendářní rok. 
 
K odstavci 3: 
      Tzv. trvale snížená sazba určená pro poplatníky, kteří o nezaopatřené dítě pečovali aspoň 
po dobu 120 kalendářních měsíců a z tohoto důvodu neplatili pojistné v nejvyšší sazbě, se 
nebude vztahovat na ty poplatníky, kterým bylo dítě odejmuto z péče (tento pojem je pak 
vymezen v 23b odst. 5). Není totiž důvodné poskytovat výhodu placení pojistného v nižší 
sazbě z důvodu péče o nezaopatřené dítě, když poplatník o toto dítě řádně nepečoval. Nebude 
přitom podstatné, kdy k odejmutí dítěte došlo; rozhodující bude, že dítě bylo odejmuto z péče, 
což bude mít ten následek, že se již nebude moci použít trvale snížená sazba ve výši 6,5 %. 
 
K bodu 4 
 
K § 7a 
K odstavci 1: 
      V ustanovení se vymezuje okruh osob, které budou mít z důvodu péče o nezaopatřené dítě 
nárok platit pojistné v nižších sazbách. Navrhuje se tento okruh vymezit tak, aby pokrýval 
všechny osoby, které se podílejí na výchově dítěte a mají k dítěti dlouhodobější a úzký vztah. 
Vedle rodiče dítěte nebo osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, se bude 
jednat o manžele, registrované partnery a druhy rodiče dítěte nebo osoby, která převzala dítě 
do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Počet oprávněných 
osob je pak upraven v odstavci 5. 
 
K odstavci 2: 
      V ustanovení se vymezují základní pojmy, a to dítě a nezaopatřenost dítěte. Při vymezení 
dítěte převzatého do péče nahrazující péči rodičů a nezaopatřenosti dítěte se přitom odkazuje 
na tyto pojmy vymezené v zákoně o důchodovém pojištění. 
 
K odstavci 3: 
      Základní podmínkou pro placení pojistného v nižších sazbách je péče o dítě. Protože nelze 
reálně zkoumat rozsah a kvalitu péče o dítě, stanoví se, že tato podmínka je splněna, pokud 
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poplatník a dítě žijí spolu v domácnosti (jedná se vlastně o tzv. nevyvratitelnou domněnku). 
Zároveň se vymezují určité podmínky ve vztahu k domácnosti. 
 
K odstavci 4: 
      U rodičů a osob, které převzaly dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 
bude postačovat, aby podmínky pro stanovení pojistného v nižších sazbách v rámci 
kalendářního měsíce trvaly jen po část tohoto měsíce, tj. aspoň v jednom dni. U ostatních 
osob (například u manžela nebo druha rodiče) se však bude vyžadovat, aby tyto podmínky 
trvaly po celý kalendářní měsíc. 
 
K odstavci 5: 
      Z okruhu oprávněných osob uvedených v odstavci 1 plyne, že nárok na placení pojistného 
v nižších sazbách může mít více osob současně. V odstavci 5 se stanoví, že současně mohou 
platit pojistné v nižších sazbách nejvýše dvě osoby, a upravuje se zároveň konkurence nároků 
placení pojistného v nižších sazbách osob v případě, že by podmínky splňovaly více než dvě 
osoby současně. Tato pravidla se však uplatní jen tehdy, pokud bude splněna podmínka 
stanovená v odstavci 3, tj. že poplatník pojistného žije s nezaopatřeným dítětem v domácnosti; 
odstavec 5 se bude tedy týkat v podstatě jen případů, kdy dítě bude svěřeno do střídavé nebo 
společné péče a rodič uzavřel nové manželství (registrované partnerství) nebo žije s druhem. 
 
K § 7b  
K odstavci 1:  
      Placení pojistného v nižších sazbách nebo v trvale snížené sazbě (6,5 %) je právem 
poplatníka, které však musí poplatník prokázat. V případě zaměstnanců se bude toto právo 
prokazovat na předepsaném tiskopisu, což zaručí, že zaměstnanec sdělí zaměstnavateli 
všechny potřebné údaje; součástí tohoto tiskopisu budou též potřebná čestná prohlášení, což 
sníží administrativní zatížení u zaměstnanců i u zaměstnavatelů. V případě více zaměstnání u 
téhož zaměstnavatele bude postačovat jeden tiskopis. Osoby samostatně výdělečně činné 
budou placení pojistného v nižších sazbách nebo v trvale snížené sazbě uplatňovat na 
přehledu (srov. bod 14, kterým se do § 15 vkládá nový odstavec 2). 
 
K odstavci 2: 
      Kromě uplatnění placení pojistného v nižších sazbách nebo v trvale snížené sazbě na 
předepsaném tiskopisu podle odstavce 1 bude zaměstnanec prokazovat všechny rozhodné 
skutečnosti; toto prokazování je upraveno v § 7c. 
 
K § 7c 
K odstavci 1: 
      Splnění stanovených podmínek pro placení pojistného v nižších sazbách je třeba prokázat, 
a  proto  se  stanoví,  jakým  způsobem  a  jakými doklady se  bude  vztah  k  dítěti,  soužití  
s dítětem v domácnosti a nezaopatřenost dítěte prokazovat. Ve všech případech bude nutné 
vztah k dítěti prokázat rodným listem dítěte a podle jednotlivých situací též dalšími doklady 
(například oddacím listem nebo rozhodnutím o svěření dítěte do péče). Pro prokázání 
nezaopatřenosti se budou vyžadovat analogické doklady jako k prokázání nezaopatřenosti 
dítěte pro účely zákona o důchodovém pojištění. 
 
K odstavci 2: 
      V případě více zaměstnání k témuž zaměstnavateli se stanovené skutečnosti budou 
prokazovat jen jednou. V případě, že zaměstnanec určité skutečnosti již prokázal pro daňové 
nebo jiné účely, nebude nutné tyto skutečnosti prokazovat ještě jednou pro účely placení 
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pojistného v nižších sazbách, čímž se odstraňuje duplicitní prokazování a sníží se 
administrativní náročnost. 
 
K § 7d 
      V tomto ustanovení je upraveno prokázání splnění podmínek pro placení pojistného 
v trvalé snížené sazbě ve výši 6,5 % v případě, kdy poplatník již nepečuje o žádné 
nezaopatřené dítě, avšak splnil podmínku doby této péče v rozsahu aspoň 120 kalendářních 
měsíců. Poplatník bude skutečnost, že splnil tuto podmínku, prokazovat potvrzením 
zaměstnavatele o tom, že splnil podmínku pro stanovení pojistného v trvale snížené sazbě 
z důvodu péče o nezaopatřené dítě po stanovenou dobu; zaměstnavatel bude povinen toto 
potvrzení vydat podle § 9a odst. 3 písm. b), srov. k tomu bod 8. Toto potvrzení bude mít 
trvalou platnost, tj. jakmile poplatník již splnil tyto podmínky a obdržel příslušné potvrzení, 
bude tímto potvrzením prokazovat splnění těchto podmínek u všech dalších zaměstnavatelů 
nebo u OSSZ. Pokud poplatník splní uvedenou podmínku péče o nezaopatřené dítě v rozsahu 
aspoň 120 kalendářních měsíců až v průběhu zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele, 
vystaví toto potvrzení tento zaměstnavatel po doložení potvrzení od všech předchozích 
zaměstnavatelů a toto potvrzení pak bude sloužit k prokázání splnění podmínek pro stanovení 
pojistného v trvale snížené sazbě u všech dalších zaměstnavatelů. Obdobné potvrzení bude 
vydávat OSSZ ve vztahu k výkonu samostatné výdělečné činnosti. 
 
K § 7e 
K odstavci 1: 
      U stanovení sazeb se bude ke skutečnostem rozhodným pro stanovení sazby ve výši 0 % 
až 6,5 % přihlížet od toho kalendářního měsíce, v němž zaměstnanec tyto skutečnosti 
zaměstnavateli prokázal, a to v návaznosti na rozhodné období, kterým je kalendářní měsíc. 
To bude platit i v případě, že zaměstnanec prokáže splnění podmínek opožděně (například 
pokud zaměstnanec uzavřel pracovní poměr od 1. září a potvrzení o studiu svého dítěte 
předloží zaměstnavateli až v říjnu, bude se sazba pojistného stanovit vzhledem k péči 
o nezaopatřené dítě až za měsíc říjen, i když dítě bylo studentem již v září nebo několik let 
nazpět); v oblasti pojistného jsou rozhodné vždy ty skutečnosti,  které  byly prokázány 
v konkrétním kalendářním měsíci a zpětně  se pojistné  nepřepočítává. 
 
K odstavci 2: 
      Platit pojistné v nižších sazbách nebo v trvale snížené sazbě je oprávnění poplatníka, 
nikoliv jeho povinnost, a proto se připouští, aby poplatník nemusel toto své oprávnění 
využívat nebo aby je mohl změnit, a to na základě svého prohlášení. 
 
K § 7f 
K odstavci 1: 
      Zakládá se povinnost písemně oznamovat zaměstnavateli všechny skutečnosti, které mají 
vliv na stanovení vyšší než dosavadní sazby pojistného; za nesplnění této povinnosti může 
OSSZ uložit zaměstnanci pokutu podle § 22 odst. 3, srov. bod 23. Pokud zaměstnanec sice 
požádal na předepsaném tiskopise o stanovení nižší sazby pojistného, avšak nedoložil 
potřebné skutečnosti (například nezaopatřenost dítěte), přihlédne se k této žádosti 
zaměstnance až od doložení těchto skutečností a do té doby se platí pojistné ve vyšší sazbě. 
 
K odstavci 2: 
      Výše pojistného se stanoví podle těch skutečností, které mají vliv na jeho stanovení 
za konkrétní kalendářní měsíc, a pokud vinou zaměstnance bylo pojistné stanoveno nesprávně 
(byla použita nižší sazba místo vyšší sazby) a zaměstnavateli vznikl nedoplatek na pojistném, 
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který byl povinen OSSZ odvést, zakládá se zaměstnanci povinnost uhradit tento nedoplatek 
zaměstnavateli. Zakládá se přitom právní titul pro zaměstnavatele k úhradě formou srážek 
z příjmu zaměstnance. 
 
K bodu 5 
 
      Skupinový nadpis se upřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o odvod pojistného 
zaměstnavateli. 
 
K bodu 6 
 
      Zakládá se právní titul pro zaměstnavatele k úhradě pojistného, které zaměstnavatel 
zaplatil za zaměstnance z důvodu, že zaměstnanci nebyl zúčtován příjem v peněžní formě, 
formou srážek z příjmu zaměstnance; jedná se o obdobnou úpravu, jaká je navrhována 
v bodě 4 v § 7f odst. 2. 
 
K bodu 7 
 
      Upravují se náležitosti přehledu zaměstnavatele, který předkládá o odvodu pojistného 
příslušné OSSZ, v případě, že aspoň jeden zaměstnanec zaměstnavatele platí pojistné v nižší 
sazbě nebo v trvale snížené sazbě, a to pro kontrolní a evidenční účely. 
 
K bodu 8  
 
K § 9a 
K odstavcům 1 a 2: 
      Zakládá se evidenční povinnost zaměstnavatele, která se týká vedení stanovených údajů 
potřebných ke stanovení pojistného v nižších sazbách nebo v trvale snížené sazbě u jeho 
zaměstnanců; jedná se zejména o identifikační údaje zaměstnance a dětí, o které zaměstnanec 
pečuje, kalendářní měsíc, od kdy se platí pojistné v nižších sazbách nebo v trvale snížené 
sazbě, a konkrétní výši nižší sazby. Zaměstnavatel bude povinen vést ve své evidenci tyto 
údaje pro potřeby kontroly ze strany OSSZ. 
 
K odstavci 3: 
      Zakládá se povinnost zaměstnavatele vystavovat a předávat zaměstnanci potřebná 
potvrzení. Jedná se o potvrzení o placení pojistného v nižších sazbách, které se bude vydávat 
jednak vždy v případě skončení zaměstnání bez žádosti zaměstnance, jednak kdykoliv 
v průběhu zaměstnání na základě žádosti zaměstnance; toto potvrzení bude sloužit 
zaměstnanci ve smyslu § 7d k prokázání splnění podmínky 120 kalendářních měsíců placení 
pojistného v nižších sazbách za účelem stanovení trvale snížené sazby 6,5 %. Dále se jedná 
o potvrzení o tom, že zaměstnanec již tuto podmínku 120 kalendářních měsíců splnil; 
zaměstnanec bude tímto potvrzením prokazovat u všech dalších zaměstnavatelů své oprávnění 
platit pojistné v trvale snížené sazbě. Všechna tato potvrzení se budou vydávat na 
předepsaných tiskopisech, což též usnadní jejich vystavování zaměstnavateli a zároveň zaručí, 
že budou obsahovat všechny potřebné údaje. 
 
K bodům 9 a 16 
 
      Zakládá se oznamovací povinnost OSSZ, která se týká sdělování skutečnosti, že v registru 
poplatníků pojistného nejsou evidovány údaje ke stanovení pojistného v nižších sazbách nebo 
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v trvale snížené sazbě, aby zaměstnavatel mohl neprodleně potřebné skutečnosti prověřit a 
nevystavoval se nebezpečí vzniku nedoplatku na pojistném. Tato oznamovací povinnost platí 
obdobně i vůči osobám samostatně výdělečně činným. 
 
K bodům 10 a 12 
 
      Ustanovení se ze systematických důvodů přesouvá do § 13, aby byl uceleně upraven 
odvod pojistného zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými. 
 
K bodům 11, 18 a 20 
 
      Z důvodu přehlednosti se vkládají nadpisy o odvodu pojistného jednotlivými skupinami 
poplatníků pojistného. 
 
K bodu 13 
 
      V návaznosti na diferenciaci sazeb v § 7 odst. 1 písm. c) je třeba upravit adekvátně odkaz 
na příslušné sazby. 
 
K bodu 14 
 
      U přehledu o příjmech a výdajích podávaného osobami samostatně výdělečně činnými se 
doplňují náležitosti tohoto přehledu, pokud osoba samostatně výdělečně činná uplatňuje 
stanovení pojistného průměrnou sazbou pojistného, a povinnost doložit stanovení pojistného 
v nižších sazbách nebo v trvale snížené sazbě. Skutečnosti, které byly doloženy a trvají 
i v dalších kalendářních letech, nebude přitom třeba znovu dokládat (například vztah k dítěti 
doložený rodným listem dítěte). 
 
K bodu 15 
 
      Jedná se o legislativně-technickou úpravu v odkazu na odstavce, která reaguje na změnu 
počtu odstavců v § 15. 
 
K bodu 17 
 
      Náležitosti potvrzení zaměstnavatele vydávaného pro účely stanovení maximálního 
vyměřovacího základu se doplňují o údaje ve vztahu k vyměřovacím základům ze jednotlivé 
kalendářní měsíce, z nichž bylo pojistné sraženo v nižší sazbě nebo v trvale snížené sazbě, 
s uvedením konkrétní výše těchto sazeb. 
 
K bodu 19 
 
      Ustanovení odstavce 5 se do § 16 přesouvá ze systematických důvodů z dosavadního § 12 
odst. 2, a to bez věcných změn. 
 
K bodu 21 
 
      V ustanovení § 20 odst. 1 je vyjádřen princip objektivního stanovení výše pojistného, tj. 
plátci pojistného vzniká dluh na pojistném, které mělo být odvedeno, s tím, že 
z nezaplaceného pojistného nabíhá penále. Nebylo by však spravedlivé, aby penále běželo 
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i v případě, kdy pojistné bylo zaměstnavatelem zaplaceno v nižší částce jen proto, že 
zaměstnanec porušil své povinnosti stanovené zákonem (zejména v § 7f odst. 1) nebo uvedl 
zaměstnavateli nesprávné údaje. 
 
K bodům 22 až 24 
 
      Vzhledem k nově ukládaným povinnostem zaměstnavatelům se upravuje ukládání pokut 
za nesplnění nebo porušení těchto povinností. Současně se nově zakotvuje ukládání pokut 
i zaměstnancům, pokud nesplnili nebo porušili povinnosti stanovené jim tímto zákonem; to 
platí obdobně i pro ukládání pokut subjektů, u nichž probíhá soustavná příprava dítěte na 
budoucí povolání. 
 
K bodu 25 
 
      Vzhledem k diferenciaci sazeb je třeba upravit, v jaké sazbě se stanoví pravděpodobná 
výše pojistného v případě, že zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná neplní 
své povinnosti podávat stanovené přehledy o odvodu pojistného. Navrhuje se, aby v těchto 
případech nesoučinnosti se používala při stanovení pravděpodobné výše pojistného nejvyšší 
sazba pojistného. 
 
K bodům 26 a 27 
 
      Dosud plátci pojistného (zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné) měli 
povinnost uschovávat po stanovenou dobu (10 kalendářních let) příslušné účetní záznamy. 
Vzhledem k diferenciaci sazeb pojistného a nutnosti kontroly správného stanovení těchto 
sazeb se zakotvuje povinnost uschovávat též všechny doklady, které jsou podle navrhovaného 
zákona potřebné ke stanovení a doložení nižších sazeb pojistného (0 % až 6,5 % 
u zaměstnanců a 22,7 % až 29,2 % u osob samostatně výdělečně činných). 
 
K bodu 28 
 
      Řádné vedení registru poplatníků pojistného, který je zřizován v novele zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (čl. III bod 7) a který slouží k evidenci 
poplatníků platících pojistné v nižších sazbách, bude závislé především na oznamovacích 
povinnostech zaměstnavatelů, a proto se v § 22e zavádějí příslušné oznamovací povinnosti 
zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, že okruh údajů vedených v tomto registru bude do značné 
míry shodný s okruhem údajů, které je zaměstnavatel v současnosti již povinen hlásit pro 
účely vedení registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění, bude zaměstnavatel 
povinen oznamovat jen ty údaje, které tento registr neobsahuje (například údaje o placení 
pojistného v nižších sazbách a údaje o nezaopatřených dětech), a hlásit změny těchto údajů. 
Pro plnění oznamovací povinnosti budou sloužit předepsané tiskopisy. Tyto oznamovací 
povinnosti budou zaměstnavatelé plnit způsobem uvedeným v § 123e zákona o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, tj. též v elektronické podobě. Oznamovací povinnost 
podle § 22e bude plněna vedle povinnosti předkládat přehled podle § 9 odst. 2 a 3. 
 
K bodu 29 
 
      V rámci ustanovení, které vymezuje některé pojmy používané v zákoně, se vymezuje též, 
co se pro účely stanovení trvale snížené sazby pojistného rozumí odejmutím dítěte z péče; 
pokud bylo dítě odejmuto z péče, ztrácí poplatník možnost oplatit pojistné v této sazbě. Jedná 
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se o vyjmenovaná rozhodnutí soudu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a podle 
občanského zákoníku, tj. o nejzávažnější případy. 
 
K bodu 30 
 
     Pro účely stanovení trvale snížené sazby 6,5 % u zaměstnanců a 29,2 % u osob samostatně 
výdělečně činných se do doby 120 kalendářních měsíců bude započítávat též stanovená doba 
přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, aby nebyly diference mezi poplatníky, 
kteří platili pojistné v nižších sazbách z důvodů péče o nezaopatřené dítě, a poplatníky, kteří 
také pečovali o nezaopatřené dítě, avšak před účinností navrhovaného zákona, kdy ještě 
možnost platit pojistné v nižších sazbách nebyla. Toto stanovenou dobou bude doba péče 
o nezaopatřené dítě, což se bude prokazovat čestným prohlášením, pokud po dobu této péče 
měli poplatník a dítě stejný trvalý pobyt; stejný trvalý pobyt se bude prokazovat potvrzením 
příslušného orgánu, který vede evidenci trvalých pobytů (ohlašovny). Další podmínkou bude, 
že poplatník v době péče o dítě byl účasten důchodového pojištění z důvodu zaměstnání nebo 
samostatné výdělečné činnosti; tato účast se bude prokazovat rovněž čestným prohlášením; 
OSSZ má přitom možnost údaje z tohoto čestného prohlášení ověřit z registru pojištěnců 
důchodového pojištění. Dobou účasti na důchodovém pojištění se bude přitom rozumět i doba 
účasti na důchodovém zabezpečení podle právních předpisů platných před účinností zákona 
o důchodovém pojištění (srov. § 13 zákona o důchodovém pojištění). OSSZ též obdrží od 
zaměstnavatelů kopie uvedených dokladů, tj. čestných prohlášení a potvrzení orgánu, který 
vede evidenci trvalých pobytů, o stejném trvalém pobytu poplatníka a dítěte. Nezaopatřenost 
dítěte se bude prokazovat potvrzením příslušného zařízení (školy apod.), kde probíhala 
soustavná příprava na budoucí povolání; tímto potvrzením může být i diplom o absolvování 
školy. Poplatník nebude muset prokazovat veškerou dobu péče o nezaopatřené dítě přede 
dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, nýbrž bude stačit prokázání aspoň libovolně 
zvolené doby 120 kalendářních měsíců. Pro účely placení pojistného v trvale snížené sazbě 
nebude rozhodné, zda po skončení péče o děti, tj. kdy děti již nejsou nezaopatřené, žijí či 
nežijí s rodičem ve společné domácnosti. 
 
K bodům 31 a 32 
 
      Tiskopisy potřebné k provádění zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti vydává ČSSZ, avšak dosud jen za účelem hlášení 
stanovených údajů. Tato kompetence ČSSZ se rozšiřuje v návaznosti na další tiskopisy 
předepsané podle navrhovaného zákona (například se bude jednat o uplatňování placení 
pojistného v nižších sazbách podle § 7b odst. 1 nebo o potvrzení zaměstnavatele podle § 9a 
odst. 3). Půjde-li však o tiskopis žádosti o potvrzení stejného pobytu poplatníka a dítěte, bude 
ČSSZ tento tiskopis vydávat po projednání s Ministerstvem vnitra, které je příslušným 
orgánem ve věcech evidence obyvatel. Všechny tiskopisy budou k dispozici též v elektronické 
podobě a OSSZ budou poskytovat bezplatně tiskopisy též v papírové podobě. 
 
K bodu 33 
 
      Do zákona se v zájmu zachování specifik a utajení činnosti zpravodajských služeb 
a bezpečnostních sborů a zabránění dekonspirace (příslušnost ke zpravodajským službám či 
určeným útvarů bezpečnostních sborů je ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb. utajovanou informací) vkládá obdobné ustanovení, jaké je již v jiných 
zákonech (srov. např. § 127a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Toto 
ustanovení bude zvlášť významné v souvislosti s navrhovanými změnami týkajícími se 
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placení pojistného v nižších sazbách a v trvale snížení sazbě, které bude nutno prokazovat 
navrhovanými způsoby. 
 
K bodu 34 
 
    Podle § 23c odst. 2 věty třetí se stejný trvalý pobyt poplatníka a nezaopatřeného dítěte pro 
účely prokázání stanovené doby 120 kalendářních měsíců péče o dítě, kdy je podmínkou tento 
stejný trvalý pobyt, bude prokazovat potvrzením orgánu příslušného k vedení evidence 
trvalých pobytů. V navrhovaném ustanovení se upravuje režim vydávání tohoto potvrzení a 
jeho náležitosti, jakož i náležitosti žádosti o vydání tohoto potvrzení; tato žádost se bude 
podávat na předepsaném tiskopisu, aby obsahovala všechny údaje potřebné k vydání tohoto 
potvrzení. V zájmu ochrany údajů se bude potvrzení doručovat do vlastních rukou žadatele. 
 
K čl. II 
 
      Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám stanovení pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, stanoví se, že pojistné za období přede dnem 
nabytí účinnosti navrhovaného zákona bude placeno podle dosavadních předpisů, a to i když 
bude placeno již za účinnosti navrhované zákona; jedná se o standardní přechodné ustanovení. 
 
 
K části druhé (změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 
 
K čl. III 
 
K bodu 1 
 
     Zakotvuje se působnost ČSSZ vést registr poplatníků platících pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v nižších sazbách; tento registr je 
upraven v novém § 16d (bod 7). 
 
K bodu 2 
 
     Zakotvuje se povinnost OSSZ potvrzovat pro účely placení pojistného v trvale snížené 
sazbě (6,5 %) stanovené skutečnosti, které poplatník bude prokazovat v případě zaměstnání. 
 
K bodu 3 
 
      Doplňuje se, že OSSZ budou posuzovat zdravotní stav též pro účely placení pojistného 
v nižších sazbách, což má význam při prokazování nezaopatřenosti dítěte z důvodu, že dítě 
pro dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost, 
a je proto považováno za nezaopatřené (srov. § 7c odst. 1 písm. c) bod 3 zákona o pojistném). 
 
K bodu 4 
 
      Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním úkolů orgánů 
sociálního zabezpečení se v návaznosti na nový zákon o státní službě vztahuje i na státní 
zaměstnance. 
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K bodu 5 
 
      Z důvodu přehlednosti a vložení nového § 15a se vkládá skupinový nadpis. 
 
K bodu 6 
 
      V návaznosti na placení pojistného v nižších sazbách se zakotvuje oprávnění pověřených 
zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení kontrolovat plnění povinností zaměstnanců 
uložených zákonem o pojistném a správnost údajů uvedených zaměstnanci a osobami 
samostatně výdělečně činnými v souvislosti s placením pojistného v nižších sazbách. Tito 
pověření zaměstnanci se budou prokazovat průkazem, který bude zároveň pověřením ke 
kontrole. O výsledku kontroly zašle orgán sociálního zabezpečení zaměstnavateli sdělení, aby 
zaměstnavatel jako plátce pojistného mohl přijmout potřená opatření k placení pojistného ve 
správné sazbě. 
 
K bodu 7 
 
K § 16d: 
      Jako základní informační a evidenční zdroj v případech, kdy je pojistné placeno v nižších 
sazbách, se zavádí nový registr, a to registr poplatníků pojistného (srov. též bod 1). Jeho 
účelem bude centralizovat evidenci v případech placení pojistného v nižších sazbách a 
umožnit tak kontrolu správnosti tohoto placení. Registr bude obsahovat tři okruhy údajů, a to 
údaje o poplatnících pojistného v nižších sazbách, údaje o nezaopatřených dětech, o které 
poplatník pečuje, a údaje o vlastním placení pojistného v nižší sazbě. Okruh údajů je navržen 
tak, aby byly evidovány jen ty údaje, které jsou potřebné jednak pro kontrolu správnosti 
odváděného pojistného, jednak pro posouzení sporných či nejasných případů s možností 
zahájení řízení z moci úřední. Upravuje se též režim vedení tohoto registru včetně určení 
správců registru. 
 
K § 16e: 
      Registr poplatníků nebude veřejně přístupný. Dále se upravuje režim sdělování údajů 
vedených v registru a vzájemné sdělování údajů mezi orgány sociálního zabezpečení; přitom 
se vychází z obdobné úpravy obsažené v zákoně o nemocenském pojištění. Rovněž je 
upravena součinnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky s orgány sociálního 
zabezpečení, tj. poskytování údajů v rozsahu podle § 11a zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení; nejedná se tedy o zavedení nové povinnosti poskytovat údaje, nýbrž 
se jen rozšiřuje účel, pro který jsou údaje poskytovány. 
 
K bodu 8 
 
      Ustanovení o řízení ve věcech pojistného jsou obsažena v části šesté hlavě čtvrté zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. V návaznosti na zavedení placení pojistného 
v nižších sazbách (čl. I) se ve vztahu k řízení o tomto placení upravují některé specifické 
otázky řízení, tj. vymezení účastníků řízení (účastníkem řízení bude vždy zaměstnavatel 
osoby, která uplatňuje placení pojistného v nižších sazbách), zahájení řízení, forma podání 
vysvětlení (vysvětlení lze podat z praktických důvodů též v písemné formě) a připuštění 
čestného prohlášení jako důkazu. 
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K čl. IV 
       
K bodu 1 
 
      Zavedení registru poplatníků pojistného (čl. III bod 7) a jeho funkční propojení s registry, 
které orgány sociálního zabezpečení v současné době již vedou, představuje časově 
i organizačně náročný proces, a proto se navrhuje postupné zavádění tohoto registru s tím, že 
provozování registru bude zahájeno s určitou prodlevou. Do zahájení provozu registru budou 
všechny subjekty, jimž jsou v zákoně o pojistném uloženy příslušné povinnosti (zejména 
oznamovací), plnit tyto povinnosti a správci registru promítnou údaje do registru až po 
dobudování registru. 
 
K bodu 2 
 
      Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců, kteří budou uplatňovat placení pojistného 
v nižších sazbách, není reálné v řízení vedeném ve sporných případech dodržet v počátečním 
období účinnosti zákona lhůty stanovené správním řádem, a proto se navrhuje, aby v případě, 
že zaměstnanec uplatnil placení pojistného v nižších sazbách do tří měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, platily delší lhůty pro vydání rozhodnutí, tj. lhůta 90 dnů. 
 
K části třetí (změna zákona o důchodovém pojištění) 
 
K čl. V 
 
      Podmínkou pro to, aby se účast na důchodovém pojištění z titulu výdělečné činnosti 
hodnotila jako doba důchodového pojištění, je zaplacení pojistného. Vzhledem k tomu, že při 
sazbě pojistného ve výši 0 % (tj. při péči o 4 a více nezaopatřených dětí) se pojistné fakticky 
platit nebude, je třeba stanovit, že v tomto případě se podmínka zaplacení pojistného považuje 
za splněnou, aby pojištěnci nebyli poškozeni v oblasti důchodového pojištění. 
 
K části čtvrté (změna zákona o nemocenském pojištění) 
 
K čl. VI 
 
      Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se stanoví jako 
denní průměr z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné zjištěných za rozhodné období. Aby 
nebyli poškozeni ti pojištěnci, kteří pojistné neplatí z důvodu nulové sazby pojistného (tj. při 
péči o 4 a více nezaopatřených dětí), navrhuje se stanovit, že i v tomto případě se do úhrnu 
vyměřovacích základů pro stanovení denního vyměřovacího základu zahrnují i ty vyměřovací 
základy, z nichž z tohoto důvodu nebylo zaplaceno pojistné. Jedná se o obdobnou úpravu, 
jaká platí již v současné době v případě neplacení pojistného z důvodu dosažení maximálního 
vyměřovacího základu podle § 1řa zákona o pojistném. 
 
K části páté (účinnost) 
 
K čl. VII 
 
      Účinnost je navržena tak, aby orgány sociálního zabezpečení měly dostatek času se 
připravit na zavedení nového systému placení pojistného v diferencovaných sazbách, tj. aspoň 
šest kalendářních měsíců. Zákon přitom nemusí nabýt účinnosti od 1. ledna kalendářního 
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roku, i když u osob samostatně výdělečně činných je rozhodným obdobím pro placení 
pojistného kalendářní rok, neboť u osob samostatně výdělečně činných je zavedena průměrná 
sazba pojistného. Dřívější účinnost se navrhuje pro ta ustanovení, která upravují vydávání 
potvrzení pro prokázání určitých skutečností (nezaopatřenost dítěte, stejný trvalý pobyt 
poplatníka pojistného a dítěte) za období přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, 
neboť lze očekávat velký počet žádostí o vydání těchto potvrzení, které by se v případě 
shodné účinnosti nedaly vyřídit do jednoho kalendářního měsíce, neboť dané skutečnosti pro 
placení pojistného v trvale snížené sazbě je třeba prokázat nejpozději do konce kalendářního 
měsíce, za který se pojistné platí. 
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