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VII. 
 

Vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení 
 
 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 28. dubna 2016, s termínem 
sdělení stanovisek do 26. května 2016. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

S předloženým návrhem zákona vyslovujeme zásadní nesouhlas. 
Z hlediska kompetencí Ministerstva financí nepodporujeme navrhované 
opatření, a to zejména z důvodu prohloubení deficitu státního rozpočtu. 
Návrh novely zákona považujeme za nesystémový a měl by zásadní vliv na 
vývoj příjmů státního rozpočtu. Je třeba také podotknout, že většina 
oslovených subjektů v souvislosti s hodnocením dopadů regulace (RIA) 
nesouhlasila s navrhovaným opatřením, přesto byl materiál předložen do 
mezirezortního připomínkového řízení. 

Neakceptováno  
Od navrhovaného opatření nemůže MPSV ustoupit. Bylo však 
změněno koncepční pojetí pro snížené sazby pojistného na soc. 
zabezpečení; zejména byl omezen okruh osob, které na ně budou 
mít nárok, obdobně jako jsou v daňovém systému nastaveny 
parametry pro slevy na dani z důvodu péče o děti, a deficit bude 
nižší, než bylo uvedeno v návrhu zákona rozeslaného do MPŘ.  
Připomínka je předmětem rozporu. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 V Předkládací i Důvodové zprávě je uvedeno, že 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. Toto zdůvodnění považujeme za naprosto zcestné. 
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění jsou od roku 2009 trvale 

Neakceptováno 
Vysvětlení týkající se podpory zvyšování počtu dětí v rodině 
směřuje do budoucnosti. Je zřejmě, že deficit důchodového 
systému nebude vyřešen s účinností navrhovaného předpisu, ale 
může přispět k podpoře rodin a ovlivnit jejich rozhodování o 
počtu dětí, které zvládnou vychovat. Tento cíl je dlouhodobého 
charakteru s pozdějším efektem. 
Připomínka je předmětem rozporu. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
výrazně nižší, než výdaje na důchody, včetně výdajů na obsluhu 
důchodového systému, a návrh naopak tuto disproporci ještě více 
prohlubuje, a to o dalších 4,2 mld. Kč, což je podle návrhu výpadek 
příjmů z pojistného na důchodové pojištění z titulu realizace navrhované 
úpravy. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Zavedení diferencovaných sazeb pojistného na sociální zabezpečení 

v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, o které poplatníci pojistného 
pečují, představuje obrovský nárůst této agendy a administrativy pro 
ČSSZ a další orgány sociálního zabezpečení (ozbrojené složky), protože 
by musely průběžně přezkoumávat výpočet pojistného pro jednotlivé 
rodiny kvůli změně počtu dětí.  Neustálé přepočítávání pojistného 
s sebou nese i chybovost. V souvislosti s prokazováním potřebných 
skutečností má dojít rovněž ke zvýšení administrativní zátěže státních 
orgánů zajišťujících evidenci obyvatel. Celý proces prokazování a 
kontroly počtu dětí a společného bydliště není technicky domyšlen a 
mohl by způsobit zahlcení příslušných úřadů. Kontrolní systém by pak 
nutně vykazoval prvky složitosti a byl by velmi nákladný. 

Akceptováno částečně 
Návrh zákona byl upraven a dochází k výraznému snížení 
administrativní zátěže oproti původnímu návrhu zákona. Pro 
zvýhodnění bude použito obdobných principů jako v daňovém 
řádu, tudíž žadatel bude předkládat zaměstnavateli pro účely 
snížené sazby pojistného zpravidla stejné podklady, jaké požadují 
orgány finanční správy pro daňové slevy. Pokud poplatník uplatní 
u jednoho zaměstnavatele jak slevu na dani, tak i nižší sazbu 
pojistného na důchodové pojištění, bude předkládat doklady 
pouze jednou. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Ačkoliv není dopad do oblasti počtu míst a platů vyčíslen, dá se z výše 

uvedeného předpokládat. Z tohoto důvodu vyjadřujeme zásadní 
nesouhlas s jakýmkoliv zvýšením limitu počtu funkčních míst, respektive 
prostředků na platy pro všechny dotčené subjekty. Požadujeme doplnit 
materiál o ustanovení, ze kterého bude zřejmé, že veškeré navrhované 
změny vyplývající z implementace tohoto návrhu zákona budou 
zabezpečeny v rámci stávajícího limitu počtu míst a objemu prostředků 
na platy v dotčených kapitolách státního rozpočtu. Ve stejném duchu 
požadujeme doplnit rovněž navrhované usnesení vlády. 

Neakceptováno 
Po úpravě návrhu zákona na základě výsledků připomínkového 
řízení bude však dopad do oblasti nejen počtu míst a platů, ale i 
programového a materiálního zajištění mnohem nižší, než se 
předpokládalo. Upravena důvodová zpráva i RIA.  
Připomínka je předmětem rozporu. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Vzhledem k tomu, že pojištění je založené na platbě zaměstnavatele 

za zaměstnance a pro zdravotní pojišťovny je sazba zdravotního pojištění 
jednotná, v pojistném na sociální zabezpečení by byla diferencovaná. 
Byla by to další zátěž pro  zaměstnavatele, kteří naopak preferují 
zjednodušení pojistných systémů a sjednocení způsobu stanovení 
vyměřovacích základů. 

Neakceptováno 
Ke stanovení výše vyměřovacího základu používá drtivá většina 
zaměstnavatelů software, který po patřičné úpravě v rámci 
upgrade a po zadání výchozích dat o počtu dětí v domácnosti 
bude potřebné údaje generovat bez dalšího administrativního 
zatěžování zaměstnavatelů stejně jako dosud. Administrativní 
zátěž bude proto z tohoto pohledu marginální.   
Připomínka je předmětem rozporu. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Nesouhlasíme s bodem F v Důvodové zprávě. Předložený návrh je 

diskriminační vůči zaměstnancům, kteří nepečují o žádné dítě a kterým 
bude zvýšena sazba pojistného na 7,5 %. Není jasné, proč mají doplácet 
poplatníci, kteří nepečují o žádné dítě (např. ze zdravotních a jiných 
důvodů). Tato skupina obyvatelstva by si měla během aktivního života 
vytvořit určitou finanční rezervu na stáří (nemají děti, nemá se kdo o ně 
postarat), ale po zavedení tohoto opatření se jejich příjmy sníží. Tímto 
návrhem bude výrazně negativně dotčen i nemalý počet sezdaných 
i nesezdaných párů žijících v nájemním bydlení, kde je zpravidla 
nemožné přihlásit se k trvalému pobytu. 

Akceptováno 
Tato úprava byla vypuštěna. Návrh po úpravě již nezvyšuje 
základní sazbu pojistného bezdětným poplatníkům a základní 
sazba pojistného zůstává stejná pro všechny pojištěnce, přičemž  
její snížení může uplatnit  pojištěnec, který vychovává 2 a více 
dětí.  
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Mladé lidi motivuje adresná dávka, ne zvyšování odvodů na pojistném. 

V době, kdy se mladí lidé rozhodují k založení rodiny, pořizují si 
bydlení, a kdy finanční podporu nejvíce potřebují, budou podle 
navrhované úpravy platit jako bezdětní nejvyšší pojistné – navrhované 
opatření se tak může zcela minout svým účinkem. 

Akceptováno 
Úprava směřující ke zvýšení základní sazby pojistného byla 
vypuštěna. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Značně diskutabilní je důvod, na jehož základě by mělo mírné snížení 

sazeb na sociální pojištění motivovat zaměstnance a osoby samostatně 
výdělečně činné mít vyšší počet dětí. Silný propopulační efekt snížením 
sazby, která by pomohla vyřešit deficitní financování důchodového 
systému, je nepodloženou domněnkou. Nebylo nikdy prokázáno, 
že dodatečná finanční podpora stojí za rozhodnutím rodin pořídit si další 
děti. Naopak lze argumentovat, že trend klesající porodnosti se udál 

Neakceptováno 
Nesdílíme tento názor. Stejně tak nebylo jednoznačně prokázáno, 
že podobná podpora některé rodiny nebude motivovat. Trend 
klesající porodnosti by bylo možné interpretovat i tak, že rodiče 
jsou zodpovědnější a děti si pořizují jen tehdy, mohou-li 
adekvátně zajistit svoje potřeby a následně potřeby svých dětí. 
Toto opatření může přispět ke zlepšení finanční situace rodin 
s dětmi. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
navzdory zohlednění počtu vychovaných dětí v důchodovém věku pro 
ženy. Tento fenomén byl odstraněn reformou v roce 2011. Proto 
považujeme tento typ argumentace za zcela irelevantní.  

Podle názoru předkladatele nově navržená úprava může přispět ke 
zvýšení porodnosti, protože základní sazba pojistného 
v upraveném návrhu zůstává stejná pro všechny pojištěnce a o její 
snížení může požádat pojištěnec, který vychovává 2 a více dětí. 
Připomínka je předmětem rozporu.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Navýšení sazby pojistného u osob bezdětných je kromě výše uvedené 

diskriminace navýšením již tak extrémního navýšení zdanění práce, které 
podle všech doporučení za posledních minimálně 10-15 let je neustále 
avizováno z OECD, Evropské komise, MMF, apod. jako problém, jenž 
by měl být řešen přesunem daňového břemene. 

Akceptováno 
Úprava směřující ke zvýšení základní sazby pojistného byla 
vypuštěna. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Nelze zaručit, že vychovávané děti budou v produktivním věku 

ekonomicky aktivními osobami. Konstrukce se opírá o předpoklad, že 
děti, jejichž výchovu stát takto podpoří, budou skutečně pracovat a 
odvádět pojistné v ČR. Ignoruje nejistotu ohledně uplatnění na trhu 
práce, ignoruje otevřený globální trh práce. Navíc je třeba vzít v úvahu, 
že úspěšní s výhledem vysokých výdělků nebudou mít důvod hledat 
uplatnění v zemi, která je „potrestá“ vysokými odvody za bezdětnost.  

Neakceptováno 
Je vysoce pravděpodobné, že významná většina vychovávaných 
dětí se stane budoucími plátci pojistného v ČR (pokud pracují 
rodiče, budou pravděpodobně pracovat i jejich děti, protože 
zpravidla přebírají rodinné vzorce chování). Předpoklad migrace 
sice nelze vyloučit, ale nejen s ohledem na nestabilní mezinárodní 
situaci lze předpokládat, že se nebude jednat o masový jev. 
Tato připomínka je předmětem rozporu. 
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Související jednorázové náklady na zavedení nového registru poplatníků 

v kapitole MPSV mají činit 60 mil. Kč a výdaje spojené s poskytnutím 
potvrzení o společném bydlišti dítěte a poplatníka pojistného mají činit 
v kapitole MV 142 mil. Kč. Z hlediska státního rozpočtu je tento návrh 
nepřijatelný. Materiál neuvádí zdroj rozpočtového pokrytí tohoto 
rozpočtového dopadu. Vláda se zavázala snižovat schodky státního 
rozpočtu v dalších letech, přičemž jsou navrhována opatření vedoucí 
k nárůstu mandatorních výdajů (např. podpora neúplných rodin 
pečujících o nezaopatřené děti, zavedení otcovské dovolené, zrušení 
redukčních hranic u PPM, růst platby státu do v.z.p.), což v kombinaci 
s každoročními značnými požadavky správců kapitol na zvyšování 
výdajů povede k napětí mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Lze 

Akceptováno 
Tato úprava byla vypuštěna. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
předpokládat, že uvedené resorty tyto částky nezabezpečí v rámci 
schválených rozpočtů pro jejich kapitoly, v takovém případě by měl být 
způsob finančního krytí uveden i v návrhu usnesení vlády. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Dopad uvedený v bodu 2) se bude týkat všech zaměstnavatelů 

rozpočtové sféry, a proto je třeba opravit informaci uvedenou v části G. 
Důvodové zprávy, že „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.“. Dopad by měl 
být vyčíslen a uveden způsob zabezpečení. 

Akceptováno 
Povinnosti, které měly plnit obecní úřady jako ohlašovny, byly 
vypuštěny. Navrhovaná úprava bude mít stejný dopad na všechny 
zaměstnavatele, nejen tedy na zaměstnavatele v soukromé sféře, 
ale i v rozpočtové a ostatní veřejné sféře. Předpokládá se, že 
dopad bude obdobný jako při zavádění daňového zvýhodnění.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Ve zprávě RIA se několikrát objevuje vyčíslení Varianty 5 s dopadem 

15 mld. Kč. Preferovaná varianta má být modifikovaná varianta 5 
s dopadem 4,2 mld. Kč. Z popisu modifikace ale není jasný rozdíl mezi 
touto variantou a nemodifikovanou variantou 5. Jinými slovy, není vůbec 
jasné, z jakého titulu je dopad rozdílný, a to o částku 11 mld. Kč.  

Akceptováno 
Vyčíslení dopadů bylo upraveno s ohledem na změny 
v navrhované úpravě. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 MPSV uvádí, že tento typ podpory byl v praxi uplatněn pouze 

na Slovensku v letech 2004 až 2005. V době výchovy dítěte bylo možno 
snížit pojistné odváděné na důchodové pojištění o 0,5 % za každé dítě. 
Na Slovensku došlo ke zrušení opatření z toho důvodu, že bylo příliš 
nákladné. Bylo by seriózní důvod zrušení do materiálů uvést.  

Akceptováno 
Text byl doplněn do RIA (bod 1.6.) ve smyslu požadavku MF.  

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Navrhovaná podpora rodin pomocí diferenciace sazeb pojistného 

a posílení principu zásluhovosti pracujících rodičů nemá s důchodovým 
systémem nic společného a návrh by v tomto systému neměl být 
realizován. Pojistné není transferem mezi občany, rodinou a státem, 
zprostředkovaným důchodovým systémem. 

Neakceptováno  
Návrh sice směřuje k podpoře rodin, ale jeho dalším cílem je 
snaha o podporu porodnosti, která by měla v dlouhodobém 
horizontu zajistit stabilizaci důchodového systému navýšením 
počtu poplatníků. 
Připomínka je předmětem rozporu. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 Z užšího hlediska, pojistné v českém právním řádu není z principu ani 

pojistným sociálního zabezpečení, ale povinností daňového charakteru. 
Návrh musí být úzce posuzován ve vazbě na podporu rodiny v ostatních 
daních, zejména na konstrukci zákona o dani z příjmů, kde je rodinná 
politika řešena již nyní slevami na dani z příjmů fyzických osob 
odstupňovanými podle počtu vychovávaných nezaopatřených dětí. Další 
funkční a zaběhnuté systémy, které posilují příjmovou situaci rodin 
s nezaopatřenými dětmi, jsou v gesci MPSV a jedná se o systém státní 
sociální podpory a systém pomoci v hmotné nouzi. Je daleko efektivnější 
podporu realizovat prostřednictvím osvědčených finančních toků, než 
vymýšlet složité a administrativně velice náročné opatření, kterým 
bezpochyby je zavedení diferencovaných sazeb pojistného. 

Neakceptováno 
Na rozdíl od ostatních opatření zaměřených na podporu rodin 
s dětmi, která jsou zaměřena na rodiny s nízkými příjmy, toto 
opatření podporuje rodiny i s vyššími příjmy.  
Připomínka je předmětem rozporu. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 K ČÁSTI PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
V novelizačním bodě 33 je stanovena výjimka, kdy se do zákona 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., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, 
ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., utajovanou informací) vkládá 
speciální ustanovení. S ohledem na postavení Celní správy České 
republiky při plnění úkolů policejního orgánu a na základě toho pro 
účely jejího utajení při odhalování závažné trestné činnosti, včetně 
organizovaných forem jejího páchání, je vhodné pro tyto příslušníky 
používat stejné zvláštní postupy stanovené vládou a určené např. pro 
příslušníky Policie České republiky. Při těchto činnostech, většinou 
charakteru operativně pátracích, jsou používány postupy s použitím 
informací, které ve smyslu bodů 5 a 8 přílohy č. 3 nařízení vlády 
č. 522/2005 Sb. podléhají příslušnému stupni utajení, včetně příslušnosti 

Akceptováno 
Návrh zákona byl v tomto směru upraven. Současně však 
upozorňujeme na připomínku Ministerstva obrany k tomuto 
ustanovení a na způsob jejího vypořádání.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
k těm útvarům Celní správy České republiky, které soustavně odhalují 
trestnou činnost. 
V případě pokračování legislativního procesu požadujeme doplnění 
předmětné výjimky do ustanovení § 25 odst. 8 návrhu i pro Celní správu 
České republiky.  

 
Obdobně požadujeme doplnění předmětné výjimky i do ustanovení § 127 
ČÁSTI DRUHÉ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Ustanovení § 127a ZOPSZ bylo doplněno o příslušníky Celní 
správy ČR.  

Ministerstvo 
financí 

 K §7e odst. 1 věta první: Doporučujeme vypustit slovo „se“ následující 
po slovech „Splní-li“.  

Akceptováno 
Text byl upraven. 

Ministerstvo 
financí 

O ne zcela dobře promyšlené argumentaci resp. účelovosti argumentace 
svědčí, že v dokumentu RIA se uvádí rostoucí počet lidí bez dětí podpořené 
tím, že tito lidé dávají přednost vynakládat prostředky např. na zahraniční 
dovolenou apod. (str. 4), zatímco jinde se mluví o tom, že „s účelem 
navrhované úpravy bude veřejnost souhlasit“ (str. 9). Toto považujeme 
za poněkud nekonzistentní.  

Vysvětleno 
Ze skutečnosti, že řada lidí volí bezdětnost a raději vynakládají 
finanční prostředky na jiné cíle, než výchovu dětí, nutně 
nevyplývá, že by nebyli ochotni podpořit propopulační opatření, 
byť by sami nehodlali těchto výhod využít.  
Negativní postoj těchto osob k navrhované úpravě mohl být dán 
tím, že v návrhu předloženém do vnějšího připomínkového řízení 
bylo předpokládáno, že základní sazba pojistného, v níž měly 
platit pojistné osoby nepečující o děti, bude zvýšena o 1 procentní 
bod. Tato možnost byla v rámci vyhodnocení vnějšího 
připomínkového řízení opuštěna a základní sazba pojistného 
zůstává ve stejné výši. Výsledný návrh je proto 
• vůči pojištěncům pečujícím o dvě a více nezaopatřených dětí 

výhodnější, 
• vůči ostatním pojištěncům neutrální.  

Domníváme se proto, že případná nekonzistentnost byla tímto 
vývojem překonána.  

Ministerstvo 
financí 

Závěr 
S návrhem zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

Neakceptováno 
Návrh byl významně přepracován, řada připomínek je nyní již 
irelevantních a návrh doznal značných změn ve smyslu 
nejčastějších připomínek. 
MF však zásadně nesouhlasí ani s tímto upraveným zněním, a 
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vyslovujeme zásadní nesouhlas z důvodu prohloubení deficitu státního 
rozpočtu, organizačně technické složitosti, nesystémovosti, 
nekoncepčnosti, diskriminace, administrativní náročnosti a 
neprovázanosti s ostatními systémy. Navrhovaná podpora rodin 
pomocí diferenciace sazeb pojistného nemá s důchodovým systémem 
nic společného a návrh by v tomto systému neměl být realizován. 
Požadujeme proto tento návrh dále neprojednávat a požadujeme jeho 
stažení. 

proto ohledně celého návrhu zákona trvá rozpor. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Zásadní připomínka: 
 

MZV považuje za nutné řešit otázku posílení příjmové situace rodin s dětmi 
vhodnějším způsobem, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska 
technicko-organizačního. Navrhovaná úprava pojistného v důchodovém 
pojištění není podle názoru MZV cestou, která by přinesla očekávané 
výsledky, a do systému důchodového pojištění věcně nepatří. Podle názoru 
MZV by posílení příjmové situace rodin mělo být řešeno jinou právní 
úpravou, např. další úpravou v daňové oblasti nebo formou přídavků na děti 
z nemocenského pojištění.  
 
Odůvodnění: 
Cílem navrhované právní úpravy je posílení principu zásluhovosti 
pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více 
dětmi a podpora zvyšování počtu dětí, budoucích plátců pojistného na 
důchodové pojištění, v rodině. Podle názoru MZV však je možné souhlasit 
jen se závěrem, že navrhovaná právní úprava přispěje k posílení příjmové 
situace rodin s více dětmi, avšak za cenu přílišného snížení příjmů státního 
rozpočtu a nezanedbatelného zvýšení nákladů v souvislosti se zavedením 
nového registru poplatníků pojištění a s nárůstem administrativní náročnosti 
výběru pojistného, jeho kontroly apod.; v tomto smyslu bude znamenat i 
nepříznivý dopad na podnikatelské prostředí. Podle názoru MZV by 
navrhovaná právní úprava mohla znamenat i popření zásady sociální 
solidarity v důchodovém pojištění, zejména v případě pojištěnců, kteří by 
do systému neodváděli žádné pojistné, ale využívali by sociální solidarity 

 
 
Akceptováno částečně a vysvětleno 
Návrh zákona byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené 
sazby pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, 
které na ně budou mít nárok, obdobně jako v daňovém systému 
při uplatňování slevy na děti. Dopady do státního rozpočtu a 
administrativní dopady budou mnohem nižší, než se 
předpokládalo v původním návrhu zákona. 
Po projednání byla zásadní připomínka změněna na doporučující. 
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jiných pojištěnců, a to jen proto, že měli více dětí, přičemž přínos jejich dětí 
jako plátců daní a pojistného do systému nelze jednoznačně stanovit nebo 
zabezpečit. Úprava dané otázky v daňové oblasti, která řeší daňové 
zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, by se podle 
názoru MZV obešla bez dalších administrativních výdajů a výdajů 
na technicko-organizační zabezpečení takového opatření. Jednalo by se 
přitom vždy o úpravu, která by byla závislá na příjmu pojištěnce.  
 
Pokud jde o záměr podpořit zvyšování počtu dětí v rodině, je třeba 
upozornit i na zákon o státní sociální podpoře a možnost využít k tomuto 
účelu princip přídavků na děti z nemocenského pojištění, a to i 
v podmínkách tržní ekonomiky. Závěr, že zvyšování počtu dětí v rodině 
povede i ke zvyšování plátců daní a pojistného, je podle názoru MZV 
zavádějící, mj. s ohledem na rostoucí globalizaci a na volný pohyb 
pracovních sil v EU, kdy nelze zajistit, že tyto děti budou plátci pojistného a 
daní v rámci příslušného českého systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Návrh předpokládá, že kumulační efekt různých typů podpor 
bude působit motivačně na zvýšení natality zejména u pracovně 
aktivních rodičů.  Je vysoce pravděpodobné, že významná většina 
vychovávaných dětí se stane budoucími plátci pojistného v ČR 
(pokud pracují rodiče, budou pravděpodobně pracovat i jejich 
děti, protože zpravidla přebírají rodinné vzorce chování). 
Předpoklad migrace sice nelze vyloučit, ale s ohledem na 
dlouhodobě nestabilní mezinárodní situaci lze předpokládat, že se 
nebude jednat o masový jev. 
 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
1. Obecně k materiálu 

Zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem a žádáme o jeho 
stažení z legislativního procesu. Trváme na zachování jednotného 
systému důchodového a sociálního pojištění pro všechny pojištěnce. 
 
Odůvodnění: Jedná se jednoznačně o diskriminační přístup k bezdětným 
osobám, obzvláště problematický k osobám, které nemohou mít děti. Dále se 
jedná o značné a nepředpokládané snížení příjmů státního rozpočtu, neboť 
navrhované řešení povede oproti současnému stavu ke snížení příjmů 
z pojistného na důchodové pojištění o cca 4,2 mld. Kč ročně. Rovněž jde o 
zbytečné zvyšování administrativní zátěže zejména zaměstnavatelů a orgánů 
sociálního zabezpečení včetně orgánů, které vedou evidenci trvalých pobytů 
podle zákona o evidenci obyvatel. 

 
 
Vysvětleno 
Návrh zákona byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené 
sazby pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, 
které na ně budou mít nárok, obdobně jako při uplatňování slev na 
děti v daňovém systému. Bezdětným se sazba pojistného zvyšovat 
nebude. Dopady do státního rozpočtu a administrativní dopady 
budou nižší než podle původního návrhu zákona. 
Po projednání byla zásadní připomínka změněna na doporučující. 
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Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
Kromě zavedení diferencovaných sazeb pojistného na sociální 
zabezpečení v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, které zásadně 
odmítáme, požadujeme v předloženém materiálu ještě následující 
úpravy: 
2. K bodu 33 § 25 odst. 8 návrhu zákona č. 589/1992 Sb.: 
Požadujeme převzít znění ustanovení, které je již nyní zakotveno v § 127a 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů. Zároveň požadujeme ustanovení o zvláštních 
postupech podle vzoru § 127a citovaného zákona vložit také do částí třetí a 
čtvrté, tj. do zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, a do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
 
Odůvodnění: Jedná se o sjednocení právní úpravy, neboť problematika 
všech těchto pojištění je vzájemně provázaná a zvláštní postupy musí tuto 
provázanost zohlednit.   

Akceptováno  
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, byl 
v požadovaném směru upraven a navrhovaná úprava je obsahově 
shodná s úpravou obsaženou v již existujícím § 127a ZOPSZ; 
z leg. důvodů jen není úprava v samostatném paragrafu, nýbrž je 
v samostatném odstavci v rámci paragrafu upravujícího zvláštní 
ustanovení.  
 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, byl 
v požadovaném směru doplněn (s přihlédnutím k výše uvedené 
připomínce Ministerstva financí s věcným rozšířením 
o příslušníky Celní správy ČR).  
 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebyl a ani 
nemohl být v požadovaném směru doplněn, neboť se jedná o 
právní normu obsahující jen hmotně právní úpravu systému 
důchodového pojištění. Zvláštní postupy bude v potřebných 
případech nutno použít při organizaci a provádění systému 
důchodového pojištění, tuto stránku systému však upravuje zákon 
č. 582/1992 Sb. Úpravu v tomto zákoně (navrženou MO a MV) 
považujeme pro oblast důchodového pojištění za vyhovující. Tato 
připomínka byla vysvětlena. 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
Nad rámec předloženého návrhu požadujeme v současném § 25 odst. 1 
písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
nahradit dosavadní slova „příslušný útvar ozbrojených sil České republiky“ 
slovy „Ministerstvo obrany nebo příslušný útvar ozbrojených sil České 
republiky, Vojenského zpravodajství nebo Vojenské policie.“. 

 
Odůvodnění: Vojáci z povolání nejsou zařazeni pouze v útvarech 
ozbrojených sil, ale také v Ministerstvu obrany, Vojenském zpravodajství a 
Vojenské policii. Je proto žádoucí právní úpravu v tomto smyslu upřesnit.  

Akceptováno 
Text byl v požadovaném směru upraven.  
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Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
3. K bodu 7 části druhé § 16e odstavec 5 návrhu zákona č. 
582/1991 Sb.: 
Větu první navrhovaného ustanovení ve znění: „Ustanovení odstavce 1 věty 
druhé a odstavců 2 až 4 se nevztahují na sdělování údajů zpravodajskými 
službami“ požadujeme nahradit tímto zněním: „Ustanovení odstavce 1 věty 
druhé a odstavců 2 až 4 se nevztahují na sdělování údajů týkajících se 
zpravodajských služeb a jejich příslušníků.“. 
 
Odůvodnění: Důvodem je upřesnění textu. Zejména v případě příslušníků 
Vojenského zpravodajství nemusí být tím orgánem, který povede registr 
poplatníků, samo Vojenské zpravodajství. 

 
Akceptováno a vysvětleno 
Připomínce bylo vyhověno tak, že ustanovení upravující registr 
poplatníků pojistného byla z návrhu zákona vypuštěna 
v souvislosti se změnou pojetí diferencovaných sazeb pojistného.  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně: 1) Jedním z problémů současného systému důchodového pojištění 
je, jak se uvádí i na str. 2 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace, 
dlouhodobý deficit, jehož hlavními příčinami je stárnutí populace a nízká 
porodnost. Prostřednictvím navržených změn má tedy dojít k ekonomické 
motivaci lidí mít děti, čímž se dle plánů předkladatele v budoucnu zvýší 
počet osob přispívajících do systému důchodového pojištění, což povede ke 
snižování deficitu systému. Dovolujeme si vyslovit pochybnosti o tezích 
předkladatele, že navrhovaná opatření spočívající ve změnách sazeb 
pojistného na důchodové zabezpečení přispějí ke zvýšení porodnosti, resp. 
ke zvýšení motivace lidí k zakládání rodin s dětmi, resp. s více dětmi. 
Obdobná opatření byla uplatňována na našem území v 70. letech 20. století, 
kdy jistý pozitivní přínos zaznamenán byl, nicméně odborná veřejnost 
dospěla k závěrům, že v současné době tyto kroky již žádný efekt tohoto 
typu nepřinášejí. Tento názor ostatně potvrdilo i samotné Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, když v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů (aktuálně předloženo k projednání v  
pracovních orgánech Legislativní rady vlády pod č.j. 467/16), na str. 11 
jinými slovy uvedlo, že veškerá dosud realizovaná opatření ve formě 
zvýšení rodičovského příspěvku, která také měla směřovat k zvýšení 

Akceptováno částečně 
Pojetí pro snížené sazby pojistného na soc. zabezpečení bylo 
přehodnoceno, byl omezen okruh osob, které na ně budou mít 
nárok obdobně jako je tomu v daňovém systému při uplatňování 
slev na dani z důvodu péče o děti. I nadále zastáváme názor, že 
nově navržená úprava může přispět ke zvýšení porodnosti, 
protože základní sazba pojistného zůstává stejná pro všechny 
pojištěnce a o snížení může požádat pojištěnec, který vychovává 
2 a více dětí. Toto opatření může přispět k podpoře rodin a 
ovlivnit jejich rozhodování o počtu dětí, které zvládnou 
vychovat. 
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porodnosti, tyto předpoklady v minulosti nikdy nepotvrdila. Je tedy 
legitimní se dotazovat, na základě jakých analýz nyní předkladatel dospěl 
k názoru, že právě snížení sazeb pojistného na důchodové pojištění 
předpokládaný pozitivní efekt na porodnost mít bude. Navíc se domníváme, 
že v případě lidí, kteří teprve uvažují o založení rodiny, by mohla mít 
navrhovaná koncepční změna spíše opačný vliv, než predikuje předkladatel. 
V době, kdy mladí lidé přemýšlí o založení rodiny, pořizují si bydlení a 
finanční podporu tedy nejvíce potřebují, budou podle návrhu platit nejvyšší 
pojistné, neboť jsou bezdětní, a jejich faktické příjmy se tak sníží.  

 
Rovněž je nutno připomenout, že návrh by mohl být do jisté míry 
považován i za diskriminační, když znevýhodňuje poplatníky 
nevychovávající žádné děti, přičemž předkladatel soudí, jak plyne zejména 
z celkového vyznění důvodové zprávy a Závěrečné zprávy hodnocení 
dopadů regulace, že jde o svobodné rozhodnutí a nezohledňuje tak 
skutečnost, že existují jedinci, kteří by mít dítě chtěli, avšak např. ze 
zdravotních důvodů to není možné. Dále je třeba mít na paměti, že někteří 
lidé nemohou mít vlastní děti i ze sociálních důvodů. Dokonce jim není 
umožněna ani adopce apod. Tyto skupiny osob by tak v případě přijetí 
návrhu byly významně znevýhodněny. Považujeme tedy ve vztahu 
k bezdětným osobám za diskriminační, aby právě jim se sazba pojistného 
oproti současnému stavu zvyšovala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno 
Úprava zvyšující základní sazbu byla z návrhu zákona vypuštěna.  
Návrh po úpravě již nezvyšuje základní sazbu pojistného 
bezdětným, základní sazba pojistného zůstává stejná pro všechny 
pojištěnce a o snížení může požádat pojištěnec, který vychovává 
2 a více dětí.  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně: 2) Dle našeho názoru je navrhovaná právní úprava nevyvážená ve 
vztahu k osobám samostatně výdělečně činným, neboť relativní snížení 
sazby pojistného by u nich mělo být nižší než je tomu u zaměstnanců, aniž 
by bylo ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuto adekvátní 
vysvětlení, proč tomu tak je. Lze také namítnout, že v návrhu nejsou 
žádným způsobem odůvodněny samotné navržené sazby pojistného. 
Postrádáme vysvětlení, na základě jakých argumentů či úvah bylo zvoleno 
konkrétní navržené zvýšení či snížení sazby pojistného. 

Vysvětleno 
Zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným se snižuje 
pojistné při uplatnění snížené sazby pojistného o stejnou částku. 
Tak například při průměrném měsíčním vyměřovacím základu 
pro odvod pojistného ve výši 20 000 Kč bude u poplatníka 
pojistného se třemi nezaopatřenými dětmi odvedeno na pojistném 
na důchodové pojištění o 500 Kč za každý měsíc méně než podle 
současné úpravy bez ohledu na to, zda poplatníkem pojistného je 
zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná.  
Výše sazeb pojistného byla navržena tak, aby pomoc rodinám 
s nezaopatřenými dětmi nebyla jen symbolická a zároveň byla 
akceptovatelná i z hlediska snížení výběru pojistného.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně: 3) Dále poukazujeme na případnou značnou administrativní zátěž 
zaměstnavatelů spojenou s navrhovanými změnami. S ohledem na 
působnost Ministerstva vnitra je třeba zmínit i specifika vyplývající z 
činnosti bezpečnostních sborů, která dle našeho přesvědčení nejsou 
dostatečně zohledněna. Ministerstvo vnitra plní funkci orgánu sociálního 
zabezpečení i pro policisty, příslušníky hasičského záchranného sboru, 
příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro 
zahraniční styky a informace, příslušníky Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a 
pomoc na základě zákona č. 137/2001 Sb. Finanční dopady navrhovaných 
změn na resort je těžké odhadovat, nicméně obecně lze konstatovat, že u 
Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného 
sboru České republiky jako zaměstnavatelů, dojde nepochybně k nárůstu 
administrativní zátěže při zpracování nové agendy a při plnění povinností 
zaměstnavatelů. Zejména se jedná o zcela novou povinnost vést ve svých 
evidencích údaje o placení pojistného v nižších sazbách a také údaje o 
zaměstnancích, kteří platí pojistné v trvale snížené sazbě. Předkladatel však 
otázku těchto zvýšených nákladů, resp. jejich náhrady vůbec neřeší. 
V rámci resortu lze také předpokládat, že dojde ke snížení prostředků 
odváděných do státního rozpočtu. Sám předkladatel přiznává, že 
navrhované řešení povede k celkovému snížení příjmů státního rozpočtu 
z pojistného na důchodové pojištění v rozsahu cca 4,2 mld. Kč ročně, aniž 
by uváděl, jakým způsobem (z jakých zdrojů apod.) bude tento deficit 
dorovnán. Požadujeme materiál v tomto směru doplnit a otázky financování 
vyjasnit. 

Akceptováno částečně 
Bylo změněno pojetí právní úpravy, čímž dochází k významnému 
snížení administrativní zátěže. Snížené sazby pojistného na 
sociální zabezpečení budou poskytovány za obdobných podmínek 
jako slevy na dani z důvodu péče o děti jen jednomu z partnerů v 
rodině. Zaměstnavatelé tudíž nebudou zpravidla potřebovat žádné 
další podklady než dosud a bezpečnostní složky budou postupovat 
obdobně jako při uplatňování daňových slev svých zaměstnanců.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Pokud se týká evidencí zaměstnanců o placení pojistného 
v nižších sazbách, po úpravě software a zadání výchozích dat o 
počtu dětí bude stávající systém generovat potřebné údaje bez 
dalšího zatěžování zaměstnavatelů. 
 
Důchodové pojištění není samofinancované, výdaje jsou hrazeny 
ze státního rozpočtu.  
. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně: 4) V souvislosti s povinností příslušných orgánů vydávat potvrzení 
o trvalém pobytu se předpokládají zvýšené administrativní náklady na 
straně těchto orgánů, které mají být hrazeny z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva vnitra, přičemž jejich předpokládaná výše činí  
142 mil. Kč. Požadujeme garance, že tato částka bude Ministerstvu vnitra 
pro tyto účely skutečně poskytnuta. 

Akceptováno 
Tato úprava byla z návrhu zákona vypuštěna. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně: 5) V neposlední řadě také postrádáme jasnou analýzu, která by 
podpořila předpoklady Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto 
požadujeme opětovně důsledně posoudit přínos předloženého řešení, a to 
zejména s ohledem na předpokládaný výpadek 4,2 mld. Kč a velkou 
administrativní náročnost návrhu. 

Akceptováno částečně 
Podle nově navrhované úpravě bude výpadek příjmů v rozpočtu 
nižší, než se předpokládalo, a i administrativní náročnost bude 
výrazně snížena.  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně: 6) K problematice správního trestání, které se návrh také věnuje, 
uvádíme, že dne 11. května 2016 byl do mezirezortního připomínkového 
řízení rozeslán návrh doprovodného zákona v souvislosti s návrhem zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 555) a zákona 
o některých přestupcích (sněmovní tisk č. 554). Bylo přistoupeno ke 
generálnímu nahrazení pojmu „správní delikt“ pojmem „přestupek“ a 
přepracování ustanovení o ukládání pokut i v těch zákonech, které doposud 
používají starou terminologii správního trestání (jako např. zákon č. 
589/1992 Sb. – viz nově navržená ustanovení § 25c až 25e). Doprovodný 
zákon by měl nabýt účinnosti současně se sněmovními tisky č. 554 a 555, tj. 
1. července 2017. Vzhledem k navržené účinnosti posuzovaného návrhu 
zákona, která nastane pravděpodobně až po tomto datu, bude nutné novelu 
zákona o pojistném na sociální zabezpečení přizpůsobit návrhu 
doprovodného zákona ke sněmovním tiskům č. 554 a 555. Nové skutkové 
podstaty navrhované v rámci novely zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je proto třeba 
systematicky zařadit do nově navržených ustanovení § 25c až 25e 
upravujících přestupky. 

Akceptováno 
Text byl upraven. Návrh zákona vychází z návrhu zákona, který 
MV již předložilo vládě a který bude mít dřívější účinnost než 
návrh zákona upravující diferencované sazby pojistného. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 4 – k § 7c odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 

Zásadně nesouhlasíme, aby Ministerstvo vnitra (jakožto orgán 
vedoucí evidenci trvalých pobytů) vydávalo poplatníkům potvrzení o 
stejném místě trvalého pobytu s dítětem. Z navrhované dikce vyplývá, že 
povinnými orgány budou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části či 
obvody určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných 

Akceptováno 
Tato úprava byla z návrhu zákona vypuštěna. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
statutárních městech magistráty těchto měst, městské části nebo městské 
obvody, pokud tak stanoví statuty těchto měst. Ministerstvo vnitra na 
základě ustanovení § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel pouze poskytuje 
údaje z informačního systému evidence obyvatel subjektu údajů,  
a to za správní poplatek ve výši 50 Kč za stránku. Samotná potvrzení pak 
vydávají pouze jednotlivé obce a kraje, a to na základě příslušných 
ustanovení zákona o obcích a zákona o krajích či v případě hlavního města 
Prahy na základě zákona o hlavním městě Praze. Tato potvrzení jsou 
vydávána zdarma a tudíž náklady, které vzniknou, budou vysoké a bude 
nutné je čerpat ze státního rozpočtu.  

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel je 
úkon, který je již zavedený a pro občana je komfortnější v tom smyslu, že 
žádost může podat na kterémkoli obecním úřadě, obecním úřadě s 
rozšířenou působností, krajském úřadě, Ministerstvu vnitra nebo 
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, nikoli pouze na obecním 
úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu jako u potvrzení. Dále 
připomínáme, že pokud je dítě, k němuž rodič potřebuje poskytnout údaj o 
adrese trvalého pobytu, starší 15 let, nemá rodič, ani žádná jiná fyzická 
osoba (např. druh rodiče dítěte) podle zákona o evidenci obyvatel na tento 
údaj nárok, a to z důvodu ochrany osobních údajů. V těchto případech by si 
rodič nebo jiná fyzická osoba museli vyžádat součinnost dítěte, které by si 
samo muselo požádat o poskytnutí tohoto údaje.  
           Podle našeho názoru je nadbytečné orgánu vedoucímu evidenci 
trvalých pobytů zakládat novou povinnost, když dosavadní právní úprava 
umožňuje poskytnutí těchto údajů výše popsaným způsobem. Dále 
upozorňujeme, že institut trvalého pobytu má pouze evidenční charakter, 
což znamená, že osoba se nemusí fakticky zdržovat v místě svého trvalého 
pobytu a podle platné právní úpravy nemá povinnost hlásit si trvalý pobyt v 
místě, kde se skutečně zdržuje. S ohledem na výše uvedené považujeme 
požadavek stejného trvalého pobytu dotčené osoby a dítěte za irelevantní, 
neboť ve skutečnosti by mohl např. rozvedený rodič s dítětem fakticky žít 
několik let a pečovat o něj, ale trvalý pobyt evidovaný v informačním 
systému evidence obyvatel se mohl u dotčených osob lišit.  
V neposlední řádě nelze odhlédnout od toho, že adresa místa trvalého 
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Resort Připomínky Vypořádání 
pobytu nezahrnuje číslo bytu, avšak domácností se v bytových domech 
rozumí pouze byt a nikoliv bytový dům jako celek, tj. ani z totožného údaje 
o místu trvalého pobytu nelze bez dalšího dovozovat, že osoby žijí ve 
společné domácnosti. 

Ministerstvo vnitra poskytuje již dnes České správě sociálního 
zabezpečení pro výkon její působnosti údaje vedené mimo jiné i v 
informačním systému evidence obyvatel a není tedy žádný důvod, který by 
bránil v založení oprávnění využívat tyto údaje orgány sociálního 
zabezpečení i pro účely naplňování zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Upozorňujeme, že informační systém evidence obyvatel vychází z 
manuální evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu občanů, kteří 
žili na území Československa po roce 1953, a to za předpokladu, že dosáhli 
věku 15 let. Přihlašovací lístky jsou k dispozici pouze  
v listinné podobě Ministerstvu vnitra, což znamená, že všechny žádosti 
obsahující trvalé pobyty před rokem 1982, kdy se začal vytvářet informační 
systém, by musely být postoupeny Ministerstvu vnitra, což by znamenalo 
velmi vysoké navýšení pracovních sil k tomuto účelu  
v řádech desítek až stovek zaměstnanců. K usnadnění vyhledávacích prací 
(na něž by museli být přijati noví zaměstnanci, jejichž počet nelze 
odhadnout) by pomohla digitalizace těchto přihlašovacích lístků, jejíž 
náklady jsou odhadovány na cca 72,6 mil. Kč, přičemž tyto prostředky 
Ministerstvo vnitra ve svém rozpočtu nemá. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 30 – k § 23c odst. 2 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 

V návaznosti na výše uvedenou zásadní připomínku k § 7c odst. 1 
písm. b) bodu 2. požadujeme vypustit bez náhrady větu třetí nebo ji 
přeformulovat v tom smyslu, že stejný trvalý pobyt poplatníka s dítětem se 
prokazuje výpisem údajů z informačního systému evidence obyvatel. 

Akceptováno 
Předmětný text byl z návrhu zákona vypuštěn. 
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Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 30 – k § 23c odst. 3 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 

Požadujeme slova „a potvrzení orgánu, který vede evidenci trvalých 
pobytů podle odstavce 2 věty třetí“ vypustit, nebo tato slova nahradit slovy 
„a výpisy údajů z informačního 
systému evidence obyvatel dotčených osob podle zákona o evidenci 
obyvatel“.  
Pokud jde o zdůvodnění, odkazujeme na naši argumentaci uplatněnou 
novelizačním bodům 4 a 34 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Akceptováno  
Požadavek na prokazování trvalého pobytu byl z návrhu zákona 
zcela vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 32 - k § 24 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 

S ohledem na skutečnost, že zásadně nesouhlasíme s tím, aby 
Ministerstvo vnitra vydávalo potvrzení ohledně trvalých pobytů, 
nesouhlasíme rovněž s větou třetí, aby byl vydáván nový tiskopis pro tento 
účel. 

Akceptováno 
Předmětný text byl z návrhu zákona vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 34 – k § 25c odst. 1 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 

1. Podle návrhu může poplatník pojistného podat žádost o sdělení 
údajů z informačního systému pouze v listinné podobě. Přestože se jedná 
o významnou odchylku od obecné úpravy upravené správním řádem, podle 
které může žadatel učinit své podání nejen v listinné, ale i elektronické 
formě, anebo ústně do protokolu, postrádáme jakékoliv odůvodnění této 
úpravy. Požadujeme proto doplnit důvodovou zprávu o náležité 
odůvodnění, anebo danou odchylku z návrhu zákona vypustit. 

2. Ustanovení upravuje rovněž náležitosti výše uvedené žádosti. 
Identifikace žadatele je přitom ve vztahu ke správnímu řádu duplicitní 
(srov. § 37 odst. 2 správního řádu). Požadujeme proto tuto náležitost 
z návrhu vypustit. Ustanovení může být formulováno např. takto: „… 
žádost obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem také 
identifikaci dítěte, …“. 

Akceptováno 
Text celého § 25c byl vypuštěn. 
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Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 34 – k § 25c odst. 3 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení  
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 

Nesouhlasíme s tím, aby Ministerstvo vnitra bylo na základě dikce 
odstavce 3 ve spojení s odstavcem 2 dotčeného ustanovení povinno vydávat 
potvrzení. Zcela odmítáme připuštění možnosti založení působnosti 
Ministerstva vnitra ve věci vydávání potvrzení k navrhovanému účelu.  

Podle navrhovaného znění odstavce 3 by příslušný orgán navíc 
poskytoval pouze údaj o současném trvalém pobytu, nikoliv o trvalých 
pobytech předchozích, jak předpokládá důvodová zpráva. 

Akceptováno 
Text celého § 25c byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. III bodu 6 – k § 15a odst. 2 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 V návaznosti na placení pojistného v nižších sazbách se zakotvuje 
oprávnění zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení kontrolovat plnění 
povinností zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných uložených 
zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a správnost jimi uváděných údajů v souvislosti s placením 
pojistného v nižších sazbách. Kontrolní pravomoc orgánů sociálního 
zaměstnanců se řídí obecným právním předpisem, kterým je kontrolní řád, 
což potvrzuje i zákon č. 64/2014 Sb., jehož prostřednictvím byl upraven 
§ 15 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení právě 
v návaznosti na přijetí kontrolního řádu (srov. důvodovou zprávu k zákonu 
č. 64/2014 Sb.) Považujeme tedy za nadbytečné v odstavci 2 uvádět 
povinnosti kontrolované osoby, když tyto plynou již z § 10 odst. 2 
kontrolního řádu. Ustanovení § 15a odst. 2 je tedy duplicitní a požadujeme 
je bez náhrady vypustit. Rovněž nepovažujeme za příliš vhodné, aby orgán 
sociálního zabezpečení mohl případné místo kontroly určit dle své volní 
úvahy. 

Akceptováno  
Text § 15a byl vypuštěn.  
Do návrhu zákona bylo zapracováno ustanovení zavazující 
žadatele o sníženou sazbu osvědčit na výzvu orgánu sociálního 
zabezpečení rozhodné skutečnosti pro nárok na placení pojistného 
ve snížené sazbě.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. III bodu 6 – k § 15a odst. 3 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 Jestliže se na kontrolní činnost orgánu sociálního zabezpečení 
vztahuje kontrolní řád, pak je výstupem z provedené kontroly protokol o 
kontrole (viz § 12 kontrolního řádu). Neshledáváme důvod pro to, aby §15a 
odst. 3 zaváděl odchylku a stanovil, že výsledkem kontroly je sdělení 
vydávané podle části čtvrté správního řádu, aniž by byla tato odchylka 
jakkoliv odůvodněna. Požadujeme dotčené ustanovení uvést do souladu s 
kontrolním řádem. 

Akceptováno 
Text § 15a byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. III bodu 7 – k § 16e odst. 5 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 1. Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a 
informace, ani Generální inspekce bezpečnostních sborů nejsou ze zákona 
orgánem sociálního zabezpečení. Tím je v jejich případě podle § 9 odst. 1 
písm. b) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra tedy řídí, provádí a kontroluje 
důchodové pojištění a rozhoduje o dávkách důchodového pojištění nejen u 
příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České 
republiky, ale i Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní 
informační služby, příslušníků a Úřadu pro zahraniční styky a informace. 
Jakkoli je možné, aby si zpravodajské služby vedly registry poplatníků 
pojistného samostatně, navržená úprava je dle našeho názoru nesystémová a 
ani důvodová zpráva úmysl předkladatele nijak neobjasňuje a měla by být v 
tomto smyslu doplněna. 
 2. Pokud však nebylo úmyslem předkladatele učinit Bezpečnostní 
informační službu, Úřad pro zahraniční styky a informace a Generální 
inspekci bezpečnostních sborů samostatnými orgány sociálního 
zabezpečení, pak požadujeme v odstavci 5 větě druhé za slova 
„Zpravodajské služby“ vložit slova „Ministerstvo vnitra“ a za slova „které 
zpravodajské služby“ pak vložit slova „nebo Policie České republiky;“, 
neboť obdobný režim jako u zpravodajských služeb lze předpokládat také u 
některých útvarů policie, a proto i zde by mělo být sdílení údajů 

Akceptováno 
Text § 16e byl vypuštěn. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
fakultativní. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. III bodu 8 – k § 104ba odst. 2 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 Ustanovení upravuje způsoby zahájení řízení o placení pojistného 
v nižších sazbách ve sporných případech. Upozorňujeme, že pokud správní 
orgán zahajuje řízení na základě podnětu, jedná se také o zahájení z moci 
úřední. Opakem řízení zahájeného z moci úřední není zahájení na základě 
podnětu, ale zahájení na základě žádosti. Požadujeme proto vyjasnit, zda 
„podání“ poplatníka a zaměstnavatele má v navrženém ustanovení opravdu 
povahu podnětu k zahájení řízení z moci úřední, anebo by mělo jít spíše o 
žádost. Záleží zejména na tom, zda bude správní orgán povinen řízení 
zahájit (půjde tak spíše o žádost a řízení bude zahájeno již podáním 
žádosti), anebo bude mít možnost řízení i přes podnět nezahajovat (v 
takovém případě půjde o podnět). 
 Jestliže má mít podání povahu žádosti o zahájení řízení, bude nutné 
nahradit slova „z podnětu“ slovy „na žádost“. V opačném případě je třeba 
ustanovení formulovat tak, že „poplatník pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a jeho zaměstnavatel mohou 
k zahájení řízení podle odstavce 1 podat podnět“. Skutečnost, že se řízení 
zahajuje z moci úřední, nebude nutné v takovém případě výslovně zakotvit. 
            Dále upozorňujeme, že není jasné, co budou sporné případy, neboť 
dosavadní § 6 odst. 4 písm. a) bod 1. zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení sporné případy vztahuje pouze na vznik a zánik 
důchodového pojištění, nikoliv na výši sazeb. Domníváme se, že je třeba 
sporné případy definovat a doplnit kompetenci okresní správy sociálního 
zabezpečení rozhodovat i v případech, kdy se jedná o spornou výši sazby 
odváděného pojistného. 

Akceptováno 
Text § 104ba odst. 2 byl vypuštěn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Podle našeho názoru není třeba ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) 
doplňovat, neboť řízení o výši sazby pojistného lze podřadit 
pod ustanovení bodu 7. cit. ust. Máme za to, že formulace 
„o pojistném na sociální zabezpečení …“ zahrnuje i případná 
řízení o výši pojistného.  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. III bodu 8 – k § 104ba odst. 3 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 Institut vysvětlení podle § 137 správního řádu se uplatňuje 
výhradně před zahájením řízení, což plyne již ze systematiky správního 

 
Akceptováno 
Text byl upraven tak, aby uvedené ustanovení mohlo být použito 
pouze ve fázi před zahájením řízení. Úmyslem předkladatele je 
zavedení druhé možné formy pro provedení úkonu, nikoli 
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Resort Připomínky Vypořádání 
řádu (konkrétně nadpisu hlavy III části třetí „Zvláštní ustanovení o postupu 
před zahájením řízení“). Formulace odstavce 3, podle kterého se tento 
postup použije „V řízení o placení pojistného…“, proto není přesná. 
Požadujeme ustanovení v tomto smyslu upravit, resp. stanovit, že vysvětlení 
lze podat „Před zahájením řízení o placení pojistného…“. 

odchylky od systematiky správního řádu.  
 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. VI  - obecně k zákonu o nemocenském pojištění: 

Ve vztahu k příslušníkům bezpečnostních sborům požadujeme, aby 
v novele zákona o nemocenském pojištění byly zakotveny obdobné zvláštní 
postupy, jako je tomu v souběžně předkládané novele zákona o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem 
našeho požadavku je zajistit ochranu příslušníků zpravodajských služeb a 
bezpečnostních sborů, a to zejména s ohledem na informační propojenost 
orgánů sociálního zabezpečení, orgánů nemocenského pojištění  
a zaměstnavatele. Úprava této problematiky je pro zpravodajské služby a 
bezpečnostní sbory velmi zásadní, protože se navrhované změny zákona o 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
týkají individuálního vykazování jednotlivých příslušníků zpravodajských 
služeb a bezpečnostních sborů ve vazbě na jejich rodinné příslušníky,  
v tomto případě na nezaopatřené děti. Informace je nezbytné zajistit tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost a ochrana těchto osob, včetně jejich rodinných 
příslušníků. 

 
Akceptováno 
Text ZNP se v tomto směru doplňuje, s tím, na základě 
připomínky MF bude okruh subjektů rozšířen i o Celní správu ČR 
a její příslušníky. 

 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace -  ke kapitole 1.4. 
(Identifikace dotčených subjektů): 

Na konci kapitoly se uvádí, že „V souvislosti s prokazováním 
potřebných skutečností dojde ke zvýšení administrativní zátěže státních 
orgánů zajišťujících evidenci obyvatel,….“. Upozorňujeme, že toto zvýšení 
administrativní zátěže bude značné. Ministerstvu vnitra bylo v této 
souvislosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí sděleno, že zájem  
o „potvrzení“ se očekává velký a odhaduje se cca 1 milion žádostí, aniž by 
bylo blíže určeno, 
zda jde o celkový odhad počtu žádostí pro obecní úřady a Ministerstvo 

Akceptováno 
Tato úprava byla z návrhu vypuštěna. 
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vnitra, nebo bude muset tento počet vyřídit pouze Ministerstvo vnitra. 
Rovněž z tohoto vyjádření není zřejmé, k jakému časovému horizontu je 
tento odhad vázán a dopad na zúčastněné subjekty nelze vyjádřit. Nicméně 
lze dle našeho názoru důvodně předpokládat, že ve velkém počtu žádostí, 
které budou podány na obecních úřadech, bude nutná součinnost 
Ministerstva vnitra a předběžné náklady na tento proces se rozdělí mezi 
Ministerstvo vnitra a obecní úřady. Při tomto znění návrhu zákona nelze 
očekávat, že by vyřízení takového množství žádostí bylo možné v několika 
týdnech či měsících. Čím kratší doba pro jejich vyřízení bude nutná  
(v návrhu není řečeno, zda se řídí správním řádem), tím vyšší náklady 
budou s tímto procesem spojeny. Nabízí se také otázka, jestli bude v praxi 
realizovatelné tuto činnost zabezpečit. Za předpokladu, že budeme počítat 1 
milion žádostí na vyřízení Ministerstvem vnitra v časovém úseku jednoho 
roku, bude podle našeho názoru nutné přijmout  
cca 260 nových zaměstnanců v 9. platové třídě, zajistit kancelářské potřeby 
a prostory. Na základě uvedených skutečností byly vyčísleny finanční 
náklady Ministerstva vnitra na cca 142 mil. Kč, přičemž upozorňujeme, že 
se jedná jen o velmi hrubý odhad.   

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 2 – k § 7 odst. 1 písm. b) bod 2 a § 7 odst. 1 písm. c) bod 2 
zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti: 

Podle komentáře k těmto ustanovením ve zvláštní části důvodové 
zprávy by podmínkou pro aplikaci snížené sazby pojistného měla být péče o 
alespoň jedno dítě po dobu 120 měsíců. Z normativního textu dotčených 
ustanovení však spíše plyne, že jejich aplikace je vázána toliko na placení 
pojistného v určité sazbě po stanovenou dobu než na péči o takové dítě. 
Domníváme se, že je vhodné normativní text upravit tak, aby odpovídal 
záměrům předkladatele plynoucím z důvodové zprávy. 

Akceptováno  
Tato úprava byla z návrhu zákona vypuštěna.  

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 8 – k § 9a odst. 2 písm. a) zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Považujeme za nadbytečné výslovně uvádět, že zaměstnavatel vede 
v evidenci zaměstnanců, kteří platí pojistné v trvale snížené sazbě „jméno, 
příjmení“ a dále odkazovat na další údaje uvedené v § 95 odst. 1 zákona o 
nemocenském pojištění, neboť i jméno  a příjmení jsou uvedeny v § 95 

Neakceptováno 
Lze sice zcela odkázat na předmětné ustanovení jiného zákona, 
avšak považujeme za vhodné, aby se nejednalo jen úplný odkaz. 
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odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 28 – k § 22e odst. 1 písm. a) zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Zaměstnavatel by měl být povinen oznamovat příslušné správě 
sociálního zabezpečení mimo jiné i údaje vedené v registru poplatníků 
platících pojistné. Ustanovení doporučujeme přeformulovat tak, že by 
zaměstnavatel měl být povinen oznamovat pouze změny těchto údajů, 
nikoliv tyto údaje jako takové. Současně by měla být stanovena povinnost 
tohoto oznámení jen u údajů, které si Česká správa sociálního zabezpečení, 
resp. okresní správy sociálního zabezpečení nemohou opatřit 
z informačních systémů veřejné správy, k nimž mají na základě § 11 zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení poměrně obsáhlý přístup. 
Místo opisné definice registru by měl být použit pojem „registr poplatníků 
pojistného“ s odkazem na ustanovení zákona o organizaci  
a provádění sociálního zabezpečení, které tento pojem definuje [§ 5 písm. g) 
zákona č. 582/1991 Sb.]. 

Akceptováno  
Text byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 30 – k § 23c odst. 1 a 2 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Ačkoliv návrh počítá s podmínkou stejného trvalého pobytu 
poplatníka a dítěte, považujeme za vhodnější nahradit tuto podmínku spíše 
žitím ve společné domácnosti, s čímž ostatně kalkulují ustanovení zákona o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení.  

Akceptováno 
Podmínkou bude společná domácnost. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 33 - k § 25 odst. 8 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Doporučujeme ustanovení stylisticky upravit, neboť z navržené 
dikce vyplývá, že by zvláštní postupy stanovila vláda, při plnění úkolů 
stanovených právě zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, což neodpovídá skutečnosti. 
Doporučujeme proto pasáž „při plnění … zákonem“ přesunout za slovo 
„lze“, z čehož bude vyplývat, že při plnění předmětných úkolů bude možné 
použít ony zvláštní postupy. 

Akceptováno 
Jedná se o formulační zpřesnění, text byl upraven. 
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Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 34 – k § 25c odst. 2 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Doporučujeme upravit formulaci ustanovení nahrazením slova 
„zasílá“ slovem „podává“. Domníváme se, že je vhodnější použít dikci 
„podat žádost“ vzhledem k tomu, že žádost může být podána např. i osobně.  

Akceptováno  
Text § 25c byl z návrhu zákona vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. III bodu 7 – k § 16d odst. 1 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 

1. Z § 16d a následujících ustanovení nevyplývá, zda bude registr 
poplatníků pojistného veden v elektronické podobě či nikoliv. V případě, že 
bude registr veden v elektronické podobě, bude se podle našeho názoru 
jednat o informační systém veřejné správy. V zájmu snazší interpretace 
doporučujeme v daném ustanovení uvést, že registr poplatníků pojistného je 
informační systém veřejné správy a kdo je správcem tohoto registru. Naše 
přesvědčení, že se jedná o informační systém veřejné správy, podporuje i to, 
že registr by měl sloužit k výkonu veřejné správy a je tedy informačním 
systémem veřejné správy dle § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.  

Obdobnou úpravu pak doporučujeme provést i u § 16c upravujícího 
registr pojištěnců. 

2. Česká správa sociálního zabezpečení a orgány uvedené v § 25 
odst. 1 až 4 zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti mají být správci registru poplatníků 
pojistného. Uvedené subjekty jsou podle našeho názoru uživatelé 
informačního systému veřejné správy [podle § 2 písm. e) zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákon, ve znění navrhované novely, která je momentálně 
projednávána vládou, se uživatelem informačního systému veřejné správy 
se rozumí osoba nebo její součást, která do informačního systému veřejné 
správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje obsažené v 
informačním systému veřejné správy, využívá; uživatelem informačního 
systému veřejné správy je i správce nebo provozovatel informačního 
systému veřejné správy, pokud informační systém veřejné správy užívá při 
výkonu veřejné správy v oblasti, pro kterou informační systém veřejné 
správy poskytuje službu informačního systému veřejné správy]. S ohledem 

Akceptováno  
Text § 16d byl z návrhu zákona vypuštěn. 
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na výše uvedené proto doporučujeme v odstavci 3 slovo „správci“ nahradit 
slovem „uživatelé“. 

Ministerstvo 
vnitra 

K  čl. III bodu 7 – § 16d odst. 4 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
  V daném ustanovení je použito slovní spojení „Registry poplatníků 
pojistného“ (množné číslo). Užití tohoto slovního spojení ale neodpovídá 
skutečnosti, neboť dle § 16d má být vytvořen pouze jeden registr poplatníků 
pojistného.  

S ohledem na zabránění možným interpretačním problémům 
doporučujeme následující znění tohoto ustanovení: „Registr poplatníků 
pojistného může být veden spolu s registry pojištěnců podle tohoto zákona a 
podle zákona o nemocenském pojištění jako společný registr.“. 

Akceptováno  
Text § 16d byl z návrhu zákona vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. III bodu 7 – k § 16e odst. 2 a 3 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 Doporučujeme slova „v elektronické podobě“ bez náhrady vypustit 
z důvodu nadbytečnosti. Skutečnost, že dané údaje budou poskytovány či 
sdělovány v elektronické podobě vyplývá z použití slovního spojení 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 

Akceptováno  
Text § 16e byl z návrhu zákona vypuštěn. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. III bodu 7 – k § 16e odst. 3 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 Poslední věta upravuje formu sdělení údajů mezi dožadujícím 
a dožádaným subjektem. Je uvedeno, že „Údaje se sdělují v elektronické 
podobě […], písemnou formou nebo prostřednictvím dat na médiích, a to 
podle dohody s dožadujícím orgánem“. Upozorňujeme, že žadatelem o 
informace nemusí být pouze „orgán“, ale podle první věty také fyzická nebo 
právnická osoba vykonávající působnost v oblasti veřejné správy. 
Doporučujeme proto použít vhodnější výraz – např. „dožadující subjekt“. 
 V souladu se stávající legislativní praxí také doporučujeme slova 
„prostřednictvím dat na médiích“ nahradit slovy „na technickém nosiči 
dat“. Dále doporučujeme slovo „písemnou“ nahradit slovem „listinnou“. 

Akceptováno  
Text § 16e byl z návrhu zákona vypuštěn.  

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínky formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 4 – k § 7c odst. 1 písm. c) bodu 3. zákona o pojistném na 

 
 
Akceptováno 
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sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Doporučujeme stylisticky upravit text tohoto ustanovení, a proto 
slovo „vydaného“ nahradit slovem „vydaným“. 
 
K čl. I bodu 4 – k § 7e odst. 1 zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
 Pro nadbytečnost doporučujeme vypustit z první věty zvratné 
sloveso „se“ před slovem „zaměstnanec“. 
 
K čl. III bodu 8 – k § 104ba odst. 1 zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení: 
 V ustanovení doporučujeme sjednotit používané mluvnické číslo, 
přičemž s ohledem na čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme používat číslo jednotné. 

Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno 
Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno 
Připomínka se stala bezpředmětnou, neboť text § 104ba odst. 1 
byl z návrhu zákona vypuštěn. 

 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zásadní připomínky 
1. V materiálu je uvedeno, že výpadek příjmů rozpočtu způsobený 

navrženými opatřeními musí být nahrazen příjmy z jiného zdroje. Tento 
zdroj však v materiálu není uveden. Požadujeme materiál v tomto 
smyslu doplnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Zavedení diferenciace sazeb pojistného na sociální zabezpečení, 
která bude znamenat snížení sazby pojistného pro ty poplatníky, 
kteří pečují aspoň o 2 nezaopatřené děti, bude mít samozřejmě ve 
svém důsledku dopad na státní rozpočet. Bude znamenat zejména 
nižší výběr pojistného (celkový výběr pojistného v daném roce 
kromě sazby ovlivňuje i výše vyměřovacích základů a počet 
poplatníků, takže v absolutních číslech může např. vlivem růstu 
vyměřovacích základů docházet ke zvýšení celkového výběru 
pojistného, i když vlivem navrhované diferenciace sazeb by tento 
výběr byl o něco nižší, než kdyby tato diferenciace zavedena 
nebyla), dále přinese určité implementační výdaje 
administrativního charakteru na straně ČSSZ. Navrhované 
opatření si však samo o sobě nevyžádá žádné zvýšené výdaje na 
straně dávek, a proto nelze ani uvádět zdroj financování 
navrhovaného opatření ve směru k hlavnímu dopadu návrhu – 
změně sazeb pojistného. Pojistné je příjmem státního rozpočtu (§ 
2 zákona č. 589/1992 Sb.), a to jako každý jiný příjem Byť se 
pojistné vede na samostatném účtu státního rozpočtu a v zákoně o 
státním rozpočtu se uvádí jako samostatná položka příjmů, není 
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2. Dále je uvedeno, že náklady na zavedení nového registru poplatníků 

pojistného se odhadují ve výši 60 mil. Kč. Požadujeme doplnit zdroj, ze 
kterého bude toto opatření financováno. 

nijak účelově určeno (například na úhradu dávek důchodového 
pojištění). Státní rozpočet je sestavován zvlášť za příjmy a zvlášť 
za výdaje, přičemž výdaje jsou hrazeny z rozpočtu výdajů. 
Součástí státního rozpočtu je i způsob zajištění schodku mezi 
příjmy a výdaji. Výdaje na dávky důchodového a nemocenského 
pojištění jsou výdaji státního rozpočtu a představují mandatorní 
výdaje, tj. státní rozpočet musí zajistit jejich úhradu, k čemuž s e 
využívají veškeré příjmy a zdroje státního rozpočtu. Rovněž 
výdaje ČSSZ administrativního charakteru jsou součástí státního 
rozpočtu (rozpočtové kapitoly MPSV) a jsou zajišťovány stejným 
způsobem. Státní rozpočet sestavuje MF, které také navrhuje 
opatření k zajištění dostatečných příjmů státního rozpočtu a 
způsob řešení schodku mezi příjmy a výdaji. MPSV ani 
kompetenčně nepřísluší navrhovat konkrétní opatření k zajištění 
dostatečných příjmů státního rozpočtu, například navýšení DPH 
či jiných daní nebo poplatků. 
 

Akceptováno 
Úprava týkající se registru poplatníků byla z návrhu zákona 
vypuštěna, tj. registr poplatníků nebude zaveden. 

ÚV-KOM Máme za to, že ustanovení části první, čl. I bodu 2 (§ 7 odst. 1 písm. b) 
bodu 2 a písm. c) bodu 2) návrhu a části první, čl. I bodu 4 (§ 7a odst. 3 třetí 
věta) mohou zakládat rozpor s čl. 45 a násl. (volný pohyb pracovníků) a s 
čl. 49 a násl. (svoboda usazování) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „SFEU“), jakož i rozpor s některými ustanoveními sekundárního 
práva EU, jenž přiznávají určitým kategoriím cizinců právo na rovné 
zacházení mj. v oblasti placení pojistného v různých odvětvích sociálního 
zabezpečení (viz seznam předpisů EU níže). Předkladatel neuvádí, že by 
tato ustanovení primárního a sekundárního práva EU zohlednil (a jak je 
zohlednil).  
S návrhem nadto souvisí i směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů resp. nařízení 

Akceptováno  
Tato úprava byla vypuštěna a nahrazena jinou úpravou, která 
spočívá na jiných principech, kterých se již připomínka nedotýká. 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)1. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme doplnit důvodovou zprávu o 
uvedení relevantních předpisů práva Evropské unie a patřičně v ní provést 
hodnocení slučitelnosti s právem EU. Učiní-li se změny na základě níže 
uvedených připomínek, bude nutné vypracovat rozdílovou tabulku a 
aktualizovat srovnávací tabulky dotčených předpisů EU. 

 
 
 
 
Akceptováno 
Důvodová zpráva byla doplněna o výčet předpisů EU vztahujících 
se k předmětné problematice a o vyhodnocení slučitelnosti. 

ÚV-KOM Zásadní připomínky 

K části první, čl. I bodu 2 (§ 7 odst. 1 písm. b) a c)) a bodu 4 (§ 7a odst. 3) 
návrhu 

Podmínka placení pojistného v nižších sazbách (§ 7a odst. 1) v ČR z 
důvodu péče o jedno nebo více nezaopatřených dětí, a to po dobu aspoň 120 
kalendářních měsíců pro získání výhody tzv. trvale snížené sazby podle 
písm. b) bodu 2 resp. v písm. c) bodu 2, resp. požadavek na shodné místo 
trvalého pobytu (§ 7a odst. 3), jako jedna s podmínek pro získání výhody 
tzv. nižší sazby, představují nerovné zacházení mezi státními příslušníky 
jiných členských států resp. třetích zemí na straně jedné a občany ČR na 
straně druhé, a jako takové mohou zakládat rozpor s čl. 45 a čl. 49 SFEU, 
jakož i rozpor s některými ustanoveními sekundárního práva EU, jež 
přiznávají určitým kategoriím cizinců právo na rovné zacházení (viz seznam 
předpisů EU výše). 

Pokud jde o požadavek placení pojistného v tzv. nižších sazbách (§7a odst. 
1) po dobu aspoň 120 kalendářních měsíců, uvádíme, že v souvislosti s 
přeshraničními pohyby může (a bude často) docházet k časové prodlevě 
mezi počátkem období, kdy osoba pečuje o nezaopatřené děti v zahraničí 
(tj. nespadne do nově nastavených podmínek dle návrhu zákona), a 
započetím „sbírání“ dob placení v tzv. nižších sazbách (osoba se přistěhuje 

 
 
 
 
 

Akceptováno 
Tato úprava byla vypuštěna a nahrazena jinou. Podmínky pro 
snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení byly upraveny 
obdobně jako pro daňové zvýhodnění z důvodu péče o 
nezaopatřené děti. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
Text byl vypuštěn, podmínku placení pojistného 120 kal. měsíců 
již nová úprava neobsahuje. 
 
 
 

                                                 
1 Nařízení je již platné, použije se ale až od 25. května 2018, ke dni, ke kterému se zrušuje směrnice 95/46/ES. 
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až po tom, co již určitou dobu pečuje o jedno či více nezaopatřených dětí) 
resp. k výpadkům v placení v tzv. nižších sazbách v relevantním období (z 
důvodu, že na osobu se budou vztahovat právní předpisy jiného státu, 
nikoliv české právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení). Migrující 
osoba tak často nebude schopna nastřádat doby placení v tzv. nižších 
sazbách stejně rychle, jako nemigrující občan ČR v obdobné situaci (za 
určitých okolností nebude schopna dostatečnou dobu placení nastřádat 
vůbec – období, kdy pečuje o nezaopatřené děti skončí dříve, než nastřádala 
potřebnou dobu placení v tzv. nižších sazbách) - což znamená těžší přístup 
k výhodě tzv. trvale snížené sazby v případě migrující osoby. 

Pokud jde o požadavek na shodné místo trvalého pobytu (§ 7a odst. 3), ten 
v sobě zahrnuje požadavek, aby druh (družka) rodiče nezaopatřeného dítěte 
a nezaopatřené dítě měli trvalý pobyt (z ustanovení § 7a odst. 3 není úplně 
jasné, kdo s kým má mít shodné místo trvalého pobytu, ale zřejmě se má 
jednat o druha/družku a dítě). Požadavek trvalého pobytu ovšem ztěžuje 
migrujícím osobám přístup k placení tzv. nižších sazeb oproti občanům ČR, 
protože získat trvalý pobyt v ČR je pro cizince těžší než pro občana ČR. 
Rovněž jim ztěžuje sbírání dob placení v tzv. nižších sazbách pro účely 
získání výhody tzv. trvale snížené sazby. 

S ohledem na výše v seznamu právních předpisů EU uvedená ustanovení 
primárního a sekundárního práva, přiznávající právo na rovné zacházení 
ekonomicky činným občanům EU/EHP, požadujeme umožnit přístup k 
výhodám tzv. trvale snížené sazby a ostatních nižších sazeb v postavení 
osoby podle § 7a odst. 1 písm. a), b) nebo c) jednak těmto osobám 
samotným, a jednak jejich rodinným příslušníkům, a v postavení osoby 
podle § 7a odst. 1 písm. c) rovněž jejich druhům/družkám (ohledně druha 
/družky srov. rozsudek SD ve věci 59/85 Reed), a to bez jakéhokoliv 
nerovného zacházení. Bude nutné zohlednit placení pojistného v obdobných 
systémech při péči o nezaopatřené děti. Stejné zacházení jako výše uvedení 
občané EU/EHP (včetně poskytování výhod jejich rodinným příslušníkům 
atd.) by měli obdržet i občané ČR, navrátivší se po využití volného pohybu 
pracovníků nebo svobody usazování, jsou-li ekonomicky aktivní na území 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
Text byl vypuštěn, byl nahrazen jinou úpravou. 
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ČR. 

S ohledem na čl. 4 nařízení č. 883/2004, čl. 18 SFEU a čl. 24 směrnice 
2004/38/ES je v zásadě nutné umožnit přístup k výhodám tzv. trvale 
snížené sazby a ostatních nižších sazeb v postavení osoby podle § 7a odst. 1 
písm. a), b) c) i poplatníkům pojistného, kteří jsou rodinnými příslušníky 
ekonomicky neaktivních občanů EU/EHP, kteří využívají nebo využili 
svobodu volného pohybu podle čl. 21 SFEU (ti nebudou poplatníky 
pojistného), a v postavení osoby podle § 7a odst. 1 písm. c) poplatníkům - 
druhům/družkám takových občanů EU/EHP; lze však ponechat určité 
nerovné zacházení, je-li odůvodněné a proporcionální.  

S ohledem na další ustanovení sekundárního práva EU, jež přiznávají právo 
na rovné zacházení dalším kategoriím cizinců, lze rovněž ponechat určité 
nerovné zacházení, je-li odůvodněné a proporcionální. 

Podmínka placení pojistného v nižších sazbách (§ 7a odst. 1) po dobu aspoň 
120 kalendářních měsíců pro získání výhody tzv. trvale snížené sazby podle 
písm. b) bodu 2 resp. v písm. c) bodu 2, a také požadavek na shodné místo 
trvalého pobytu (§ 7a odst. 3) se nám nejeví jako odůvodněné a 
proporcionální, proto požadujeme, aby předkladatel podmínky ve vztahu k 
cizincům s právem na rovné zacházení upravil. 

Požadujeme také slova „právní předpisy Evropské unie o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení“ nahradit slovy „přímo použitelné předpisy 
Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení“ a v poznámce 
pod čarou uvést názvy těchto předpisů. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Text byl ve smyslu připomínky upraven.  
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ÚV-KOM K části první, čl. I bodu 2 (§ 7 odst. 1 písm. b) a c)) a bodu 4 (§ 7a odst. 3) 

návrhu 

Nadto, v § 7 odst. 1 písm. b) bodě 2 nedávají smysl slova „podle písmene c) 
bodu 6“ ve formulaci „pojistné neplatil...“, protože sazba není nulová. 
Upozorňujeme také, že v § 7a už předkladatel formulaci „neplacení 
pojistného“ v návaznosti na sazbu 0% nepoužívá. Aniž by byla zavedena 
legislativní zkratka, mluví se v § 7a odst. 1 jen o„placení pojistného v 
nižších sazbách“, nikoliv již i o „neplacení pojistného“. 

Dále v § 7a není vymezeno, kdo je druhem/ družkou (uplatní se nějaká 
věková hranice?) a co se rozumí dočasným pobytem mimo domácnost. Není 
rovněž určeno, kdo má s kým mít podle § 7a odst. 3 shodné místo trvalého 
pobytu. Máme za to, že je třeba specifikovat. Z § 7a odst. 3 dále není jasné, 
zda se pravidlo, že dočasný pobytu mimo domácnost není na překážku, 
použije i u druha/družky. 

Akceptováno 
Došlo k formulační úpravě a dále byla část úpravy vypuštěna. 

ÚV-KOM Zásadní připomínky 

K části první, čl. I bodu 4 (§ 7c) návrhu 

Požadujeme upravit v závislosti na změnách podmínek v § 7 odst. 1 písm. 
b) a c) a § 7a odst. 3 vyžadovaných v připomínce výše. 

K § 23c: 

Požadavek stejného trvalého pobytu a účasti na důchodovém pojištění 
představují nerovné zacházení mezi státními příslušníky jiných členských 
států resp. třetích zemí na straně jedné a občany ČR na straně druhé, a jako 
takové mohou zakládat rozpor s čl. 45 a čl. 49 SFEU, jakož i rozpor 
s některými ustanoveními sekundárního práva EU, jež přiznávají určitým 
kategoriím cizinců právo na rovné zacházení (viz seznam předpisů EU 
výše). Jednak je pro cizince získání trvalého pobytu těžší, jednak bude 
vznikat časová prodleva mezi započetím péče o nezaopatřené dítě v cizině a 

Akceptováno  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Text § 23c byl z návrhu zákona vypuštěn. 
. 
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začátkem „sbírání“ doby, a jednak se často bude v důsledku přeshraničního 
pohybu období péče o nezaopatřené děti a období trvalého pobytu v ČR a 
účasti na českém důchodovém pojištění překrývat méně, než u občana ČR, 
a nasbírání potřebné doby bude proto pro cizince těžší (potrvá déle); 
v některých případech nebude v důsledku přeshraničních pohybů sbíraní 
úspěšné. Platí obdobně připomínka k § 7 a § 7a výše.  

ÚV-KOM K části první, čl. I bodu 4 (§ 7c) návrhu 

Nadto není jasné, kdo vydá potvrzení, pokud subjekt, u něhož probíhala 
soustavná příprava dítěte pro budoucí povolání, už zanikl. 

Vysvětleno 
Podle upraveného návrhu se bude potvrzení vydávat jen pro 
aktuální situace a nikoli několik let zpětně, protože nárok na slevu 
bude mít jen osoba, která o dítě aktuálně pečuje. 

BIS Obecně upozorňujeme na skutečnost, že Bezpečnostní informační služba 
nebyla v rozporu s Legislativními pravidly vlády označena jako 
připomínkové místo, ačkoliv se návrh dotýká její činnosti, rovněž v 
důvodové zprávě a závěrečné zprávě RIA není uveden dopad na obranu a 
bezpečnost státu. 

Jednalo se o nedopatření, nicméně BIS své vyjádření zaslala.     
 
 

BIS 1. Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu k novelizačnímu bodu č. 33 
(změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti) o odkaz na ustanovení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky. 

Akceptováno      
DZ byla doplněna. 
 

BIS Zásadní připomínka 
2. K samotnému návrhu zákona uplatňujeme následující připomínku. 
Shodně se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení uvedeném v 
„Závěrečné zprávě z hodnocení regulace“ na str. 27 se domníváme, že 
návrh je nekoncepční, a že daného cíle lze dosáhnout v rámci existujících 
možností (přídavek na dítě, daňové zvýhodnění na vyživované dítě), a to s 
minimálními náklady jak z hlediska plátce pojistného, tak z hlediska 
implementace. Nemusely by být zavedeny registry poplatníků pojistného, 
duplicitně dokládána a ověřována nezaopatřenost dětí, odpadla by kontrola 
zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných ve vztahu 
k diferencovaným sazbám. 

Akceptováno částečně 
Návrh zákona byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené 
sazby pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, 
které na ně budou mít nárok, obdobně jako jsou v daňovém 
systému nastaveny parametry pro slevy na dani z důvodu péče o 
děti. 
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Pro Bezpečnostní informační službu by návrh, jehož základem je 
diferenciace sazeb pojistného, s sebou přinesl enormní nárůst administrativy 
při správě pojistného na sociální zabezpečení, a to jak z pohledu 
zaměstnavatele, tak i jako orgánu uvedeného v § 25 odst. 2 zákona 
č. 589/1992 Sb., tam kde působnost České správy sociálního zabezpečení 
vykonává Bezpečnostní informační služba. Pro Bezpečnostní informační 
službu by to znamenalo jednak provést podstatnou úpravu personálního 
informačního systému z důvodu nutnosti evidování nových skutečností o 
svých zaměstnancích a příslušnících, tak zejména vybudování nového 
systému - registrů poplatníků pojistného, který by měl být spravován 
Bezpečnostní informační službou, jakožto orgánem podle § 25 odst. 2 
zákona č. 589/1992 Sb.  To by se zřejmě neobešlo i bez navýšení 
personálních potřeb. Tyto požadavky Bezpečnostní informační služby, 
stejně jako jiných orgánů sociálního zabezpečení vyjma České správy 
sociálního zabezpečení, navíc nebyly vůbec zohledněny v důvodové zprávě 
- bod G - Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty - kde se 
předpokládají nárůsty výdajů pouze u České správy sociálního zabezpečení 
a u Ministerstva vnitra pouze v souvislosti s vydávání potvrzení. 
Důvodovou zprávu je v tomto bodě nutné doplnit. 
 
Přijetím předloženého návrhu by vzrostly výdaje Bezpečnostní informační 
služby v souvislosti s potřebou vybudovat nový registr plátců pojistného a 
následně personálně a administrativně pokrýt výkon nových povinností 
včetně zabezpečení kontrolních činností a vedení správních řízení o sazbách 
pojistného s jednotlivými účastníky. 

 
Lze též předpokládat, že další zvýšení složitosti u už tak dosti 
komplikované oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, zvýší riziko zneužívání či účelového 
obcházení zákona. 

 
Ve stávajícím průběžném důchodovém systému, kdy pojistné je příjmem 
státního rozpočtu stejně jako daňové příjmy a kdy není vazba mezi 

 
Akceptováno částečně 
V důsledku provedených změn se významně sníží očekávaná 
administrativní zátěž. Ministerstvo vnitra nebude vydávat 
potvrzení, nevzniknou mu proto výdaje v souvislosti s novou 
úpravou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Registr podle nového návrhu nebude zaveden. Vzhledem k tomu, 
že podle nového návrhu budou povinnosti zaměstnavatele 
v souvislosti s diferencovanými sazbami více méně kopírovat 
povinnosti při poskytování daňových slev, očekává se pouze malé 
zvýšení nákladů. 
 
Vysvětleno 
Riziko zneužívání bude nízké stejně jako u daňových slev, budou 
se u pojistného aplikovat obdobné kontrolní mechanizmy jako v 
daních.  
 
Vysvětleno 
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vybraným pojistným v daném roce a vyplacenými důchody v daném roce 
(tj. výše vyplácených důchodů v roce nezávisí na výši vybraného pojistného 
v daném roce), je lhostejné, zda podpory rodin s dětmi bude dosaženo přes 
pojistné na důchodové pojištění nebo přes daň z příjmů fyzických osob. 

Podpora rodin s dětmi ze strany pojistného na sociální 
zabezpečení není principiálně stejná jako ze strany daňového 
zvýhodnění. Více zohledňuje pracovní zásluhovost. 

BIS Zásadní připomínka 
 
3. Navrhujeme doplnit ustanovení o zvláštních postupech obsažené v 
novelizačním bodě č. 33 (změna zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) i do části čtvrté 
návrhu tohoto zákona, tj. do části týkající se změny zákona  č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno  
Příslušná úprava byla doplněna i do ZNP, a to v obdobné podobě, 
jaká je v § 127a zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení. Na základě připomínky MF byl okruh subjektů 
rozšířen o Celní správu ČR a její příslušníky.  
 
 

GIBS Obecně 
1. 
Návrh zákona byl předložen v rozporu s Legislativními pravidly vlády a 
to článkem 8 ve spojení s článkem 5 odst. 1 – materiál nebyl předložen 
všem připomínkovým místům, jejichž činnosti se návrh dotýká (mimo jiné 
nebyla jako připomínkové místo řádně označena ani Generální inspekce 
bezpečnostních sborů). 

   
 
Jednalo se o nedopatření, nicméně GIBS své vyjádření zaslala a 
byl na ně vzat zřetel. 

GIBS Zásadní připomínka 
2. 
Důvodová zpráva je předkládána v rozporu s článkem 9 odst. 1 písm. j) 
Legislativních pravidel vlády, neboť neřeší dopad návrhu na bezpečnost 
nebo obranu státu a článkem 9 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, když 
v rámci Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) předkladatel 
nesplnil povinnost „ zhodnotit dopady na bezpečnost nebo obranu státu, tj. 
zda dopad na bezpečnost nebo obranu státu je pro daný právní předpis 
relevantní. Uvede se očekávaný dopad navrhovaného řešení také na 
ochranu aktiv zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České 
republiky, tedy zejména osob, nemovitého a movitého majetku a vzájemné 
provázanosti. Uvedou se dopady na příslušníky bezpečnostních sborů a 
zpravodajských služeb se zřetelem k povinnosti předávání 
individualizovaných osobních údajů do informačních systémů veřejné 
správy a centrálních registrů v rámci eGovernmentu, v přímé vazbě na 
zaměstnavatele, orgán sociálního pojištění nebo orgán nemocenského 

Akceptováno 
Text byl v tomto směru doplněn. 
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pojištění. Rovněž se uvedou dopady a možná rizika se zřetelem k uvedení 
movitého a nemovitého majetku zpravodajských služeb a bezpečnostních 
sborů v systémech eGovernmentu.“ 
 
T.č. prováděné meziresortní připomínkové řízení tedy nesplňuje 
základní standardy pro jeho provádění, předkladatel jej svým 
nesprávným a nedostatečným postupem zatížil neodstranitelnou vadou a 
mělo by tedy dojít z jeho strany ke zpětvzetí návrhu, jeho řádného 
dopracování a znovu předložení do tentokrát již řádného připomínkového 
řízení. 

 
 
 
 
 

 
 

GIBS Zásadní připomínka 
3. 
Vzhledem k tomu, že jsme nebyli přizváni jako připomínkové místo a o 
záměru předkladatele jsme se dozvěděli v rámci spolupráce se 
zpravodajskými službami, tak jsme nuceni tyto připomínky předkládat 
v časové tísni. V té souvislosti se plně ztotožňujeme s připomínkami 
vznesenými Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční 
styky a informace, se kterými se ztotožňujeme a rovněž je považujeme 
za zásadní. 

Viz vypořádání u obdobných připomínek připomínky BIS a 
ÚZSI. 

KML Zásadní připomínka 
k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme v ZZ RIA podrobněji objasnit, na základě jakých kritérií,  
a to ve vztahu k deklarovaným cílům právní úpravy, byla zvolena varianta 
5. ZZ RIA v předložené podobě se omezuje pouze  
na konstatování, že se tato varianta jeví v dlouhodobém horizontu 
společensky nejefektivnější, popř. že u ní lze předpokládat nejvyšší účinnost 
vzhledem k požadovaným cílům či že je sociálně příznivější  než varianta 2 
(neboť neukládá vyšší pojistné osobám, které se podílely na výchově dítěte, 
ani pro období, kdy již o dítě nepečují). Je nezbytné provést skutečné 
vyhodnocení, do jaké míry daná varianta naplňuje stanovené cíle, popř. jaké 
má konkrétní přínosy a náklady oproti dalším posuzovaným variantám. 
Mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že daná varianta zcela 

Akceptováno  
ZZ RIA byla upravena v souvislosti s novým návrhem. 
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nekoresponduje s cílem ulehčit finanční zátěž rodin s dětmi v období 
výchovy nezaopatřených dětí (shrnutí ZZ RIA aj.), nesplňuje podmínku 
rozpočtové neutrality (opakovaně zmiňovanou v ZZ RIA – např. str. 6, 8), 
reálně snižuje diferenciaci pojistného s ohledem na počet dětí (kdy 1 dítě 
rozhodně nelze považovat za optimální počet z hlediska populačního 
vývoje) a nese s sebou značnou administrativní zátěž (na prokazování 
splnění podmínky pro nezvýšené pojistné v minulosti). 

KML Zásadní připomínka 
k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme v ZZ RIA vyhodnotit (v kvantifikované podobě, alespoň 
formou odhadu) všechny dopady posuzovaných variant na státní rozpočet, 
popř. další veřejné rozpočty (a to s rozlišením jednotlivých kategorií, tj. 
změn příjmu z pojistného a administrativních nákladů jednotlivých orgánů 
veřejné moci) a pro zvolenou variantu toto vyhodnocení doplnit i do shrnutí 
ZZ RIA. Část těchto dopadů je vyčíslena v pouze v důvodové zprávě (např. 
náklady na zavedení registru poplatníků, jednorázové náklady na vydání 
potvrzení  
o bydlišti v minulosti pro zvolenou variantu), část (např. zvýšené náklady 
ČSSZ na běžný výkon agendy v důsledku navrhované úpravy u zvolené 
varianty a dopady ostatních posuzovaných variant nad rámec vlivu  
na příjem z pojistného) není vyčíslena vůbec (přičemž ve shrnutí ZZ RIA 
nejsou tyto dopady kromě dopadů na příjem z pojistného ani zmíněny). 
Současně požadujeme odstranit rozpory ve vyhodnocení dopadů v rozsahu, 
v jakém je již v ZZ RIA obsaženo - zatímco ve vyhodnocení nákladů 
zvolené varianty č. 5 v ZZ RIA (str. 13 a 19) se uvádí úhrnný dopad na 
státní rozpočet cca - 15 mld., v ZZ RIA (stejně jako v důvodové zprávě) se 
uvádí pouze snížení příjmů z pojistného ve výši 4,2 mld. (přičemž z 
kontextu, včetně obsahu důvodové zprávy, nevyplývá, že by rozdíl měl 
zahrnovat dopady na státní rozpočet jiného typu, tím méně pak jakého).  

Akceptováno  
Vyhodnocení dopadů bylo přepracováno. 
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KML Zásadní připomínka 

k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme v ZZ RIA vyčíslit administrativní náklady spojené 
s jednotlivými posuzovanými variantami pro zaměstnavatele  
a pojištěnce a v případě zvolené varianty tuto kvantifikaci promítnout  
i do shrnutí ZZ RIA (v odpovídajících částech, tj. zejména v dopadech na 
podnikatelské prostředí, popř. i dopadech na územní samosprávné celky, a 
sociálních dopadech). Příslušný odhad by měl vycházet z počtu dotčených 
pojištěnců z řad zaměstnanců a z řad OSVČ, předpokládané časové 
náročnosti pro vyřízení všech příslušných administrativních úkonů (pro 
zaměstnance, pro jeho zaměstnavatele, pro OSVČ) a výši průměrného 
příjmu odpovídajícího danému časovému rozsahu, dále z předpokládaných 
finančních nákladů na jednoho pojištěnce (pro něj samotného, např. ev. 
poplatky za potřebná potvrzení, a pro jeho zaměstnavatele – např. výdaje za 
úpravy počítačového systému). 

Akceptováno 
Text byl v požadovaném rozsahu doplněn. 
 

 

KML k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme doplnit vyhodnocení sociálních dopadů o další 
celospolečenské dopady navrhované úpravy, např. předpokládaný vliv  
na porodnost, na zaměstnanost, zájem o využití předškolních zařízení pro 
děti apod.  

Akceptováno částečně 
Na základě zkušeností s realizací sociální politiky MPSV 
předpokládá, že navrhované opatření bude mít kladný vliv 
porodnost.  
Přesně kvantifikovat míru tohoto vlivu, či dokonce úroveň 
budoucí porodnosti, je však prakticky nemožné, neboť úroveň 
porodnosti a celkové propopulační klima ve společnosti je dáno 
řadou faktorů (např. ekonomickou situací, životním prostředím, 
bezpečnostní situací, apod.), a to nejen současným, ale i 
potenciálními rodiči (či v širším pojetí společností) 
presumovaným, neboť na ochotě občanů mít dítě se projevuje 
nejen současná situace, ale i další předpokládaný vývoj. 
Text RIA byl proto v požadovaném směru doplněn alespoň 
v obecné rovině.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4DWBS6)



 

38 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
KML k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme pro větší přehlednost doplnit do sociálních dopadů  
ve shrnutí ZZ RIA celoživotní dopady navrhované úpravy pro domácnost 
s mediánovým příjmem (jedné či dvou pečujících osob) v závislosti  
na počtu dětí.  

Neakceptováno 
Vzhledem k tomu, že byla opuštěna koncepce, kdy osoba, která 
o děti nepečuje a ani dříve po stanovenou dobu nepečovala, by 
platila pojistné sazbou 7,5 % (tj. o 1 procentní bod vyšší, než 
v současnosti), bude navržená úprava pro pojištěnce buď neutrální 
(zachování současného stavu), nebo pozitivní.  
V důsledku této změny koncepce máme za to, že požadovaný 
údaj lze dovodit z předložených tabulek, a není třeba dalšího 
přehledu, neboť na rozdíl od konstrukce předložené do vnějšího 
připomínkového řízení odpadají otázky, po jakou dobu a o jaký 
počet dětí musí pojištěnec pečovat, aby byla úhrn zaplaceného 
pojistného za jeho očekávaný pracovní život oproti současnosti 
neutrální či výhodnější.  

KML k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme v části popisující přínosy jednotlivých posuzovaných variant 
na osoby pečující o děti doplnit poměr pojištěnců, kteří by v důsledku dané 
varianty platili nižší, vyšší či stejné pojistné, i u varianty 3 (obdobně jako je 
tomu u ostatních variant). 

Akceptováno 
Text byl doplněn. 

 

KML k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme v rámci konzultačního procesu získat vyjádření 
konzultovaných subjektů i ke zvolené (dodatečně navržené) variantě  
a doplnit je do ZZ RIA. 

Neakceptováno 
Proces RIA byl ukončen a z časových důvodů nelze konzultace 
již zajistit. Další varianty se posuzují v rámci MPŘ. 

KML k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme do popisu přezkumu účinnosti regulace doplnit konkrétní 
indikátory, na jejichž základě bude posuzováno naplnění stanovených cílů 
právní úpravy, popř. její nezamýšlené důsledky. Výběr těchto indikátorů 
není vhodné provádět až ex post, mimo jiné i s ohledem  
na potřebu včasného shromáždění dat nezbytných pro tento přezkum. 

Akceptováno 
Text byl v tomto směru doplněn.  
 

ÚV- VÚV Zásadní připomínka 
1) Požadujeme, aby jako součást návrhu novely zákona byla 

zpracována komplexní analýza podpory rodin s dětmi. Navrhované 
opatření se týká pouze pojistného na sociální zabezpečení. Návrh je 

Vysvětleno 
Návrh sice směřuje k podpoře rodin, ale jeho dalším cílem je 
snaha o podporu porodnosti, která by měla v dlouhodobém 
horizontu zajistit stabilizaci důchodového systému navýšením 
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třeba dát do celkového kontextu podpory rodin dětí přes sociální a 
daňový systém.  

počtu poplatníků. Komplexní analýza jako součást návrhu zákona 
zaměřeného jen na změnu sazeb pojistného by překročila rámec 
tohoto návrhu zákona; tato analýza bude součástí jiného 
materiálu, a to „Koncepce rodinné politiky“, kterou MPSV 
v současné době zpracovává a kterou bude předkládat vládě 
v listopadu 2016. 
Po projednání byla připomínka změněna na doporučující. 

ÚV- VÚV Zásadní připomínka 
2) Návrh může být vnímán jako diskriminační vůči osobám, které nemají 

děti z jiných důvodů než z vlastní volby. Materiál z pohledu některých 
skupin obyvatelstva dosti necitlivě naznačuje, že nemít děti je pouze 
věcí volby konkrétní osoby. Řada lidí nemá či nevychovává děti i 
z jiných důvodů, např. z důvodů zdravotních či sexuální orientace. 
Těmto osobám je navíc často znemožněna i možnost adopce a tím i 
snaha děti vychovávat. Požadujeme materiál doplnit analýzou možné 
diskriminace uvedených skupin.  

Akceptováno a vysvětleno 
Tato úprava byla vypuštěna. Návrh po úpravě již nezvyšuje 
základní sazbu pojistného bezdětným pojištěncům, základní sazba 
pojistného zůstává stejná pro všechny pojištěnce a o snížení může 
požádat pojištěnec, který vychovává 2 a více dětí.  
Důvodová zpráva byla doplněna o podrobnější zdůvodnění, že 
navrhovaná úprava není diskriminační. 
Po projednání byla připomínka změněna na doporučující. 
 

ÚV- VÚV Zásadní připomínka 
3) Návrh má podpořit osoby, aby měly děti. Návrh však může být 

v rozporu s tímto cílem, neboť mladé osoby, které zamýšlí vytvořit 
vhodné podmínky (zajistit bydlení a potřebné vybavení) budou trestány 
v podobě zvýšených plateb pojistného, a tím jim bude zbývat menší 
množství finančních zdrojů, aby právě tyto podmínky vytvořily. Je 
třeba se s tímto problémem v návrhu vypořádat.  
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno a vysvětleno 
Návrh po úpravě nezvyšuje základní sazbu pojistného, základní 
sazba pojistného zůstává stejná pro všechny pojištěnce a o snížení 
může požádat pojištěnec, který vychovává 2 a více dětí.  
Po projednání byla připomínka změněna na doporučující. 
 

ÚV- VÚV Zásadní připomínka 
4) Jedním z cílů je zajistit dlouhodobou udržitelnost důchodového 

systému a posílit prvky „zásluhovosti“. Návrh však je v rozporu 
s tímto cílem, neboť vede k výraznému propadu příjmů státního 
rozpočtu. Budoucí vyšší příspěvky z důvodu vyššího počtu dětí není 
možno predikovat.  

Akceptováno částečně  
Návrh byl upraven tak, že se významně zužuje okruh osob, které 
mohou uplatnit slevu na pojistném.  
Aktuálně je pozorována poměrně vysoká dynamika na straně 
příjmů z pojistného, která směřuje k výraznému snižování 
negativního rozdílu mezi příjmy z pojistného a výdaji na dávky 
důchodového pojištění. Zatímco v roce 2013 byl tento negativní 
rozdíl téměř 50 mld. Kč, v roce 2015 již pouze 33 mld. Kč a pro 
rok 2016 lze očekávat další výrazné snížení (za prvních 8 měsíců 
je negativní rozdíl cca 8,5 mld. Kč oproti 17 mld. Kč ve stejném 
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období roku 2015). Snížení negativního rozdílu poskytuje prostor 
pro financování navrhovaného opatření. V případě, že by další 
očekávaný pozitivní vývoj na příjmové straně nebyl 
v následujícím období naplněn, lze potom uvažovat o případné 
úpravě (zvýšení) sazby pojistného na důchodové pojištění na 
úrovni až o 0,3 p.b. (tj. až na 28,3 %), která by zajistila dostatečné 
příjmy z pojistného na úrovni okolo 3,8 mld. Kč. 
Připomínka byla projednána a přes úpravu návrhu zákona a výše 
uvedené vysvětlení připomínkové místo na této své zásadní 
připomínce trvá a připomínka je předmětem rozporu. 

ÚV - VÚV Zásadní připomínka 
5) Návrh představuje výrazný nárůst administrativy, a tím i nákladů 

pro zaměstnavatele, podnikatele, ale i pro stát. Domníváme se, že je 
třeba tyto negativní dopady eliminovat.  

Akceptováno částečně a vysvětleno 
Po úpravách návrhu zákona se významným způsobem snižuje 
administrativní zatížení i náklady pro všechny zúčastněné.  
Po projednání byla připomínka změněna na doporučující. 

ÚZSI Zásadní připomínky 
Obecně 
 
1. Úřad pro zahraniční styky a informací považuje legislativní zakotvení 

zvláštních postupů pro zpravodajské služby České republiky a další 
bezpečnostní sbory v právních předpisech za důležitý nástroj, který 
umožní v dlouhodobém horizontu efektivně a organizačně nejlépe 
zajistit utajení činnosti těchto bezpečnostních složek a bezpečnosti 
jejich příslušníků. 

V tomto smyslu Úřad pro zahraniční styky a informací oceňuje snahu 
Ministerstva práce a sociálních věcí doplnit zvláštní postupy do návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (viz § 25 odst. 8).  

S ohledem na požadavky stanovené na právní předpisy nicméně 
doporučujeme koncipovat příslušné ustanovení tak, aby odpovídalo 
znění obdobných ustanovení uvedených například v zákoně č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

 
 
 
Vysvětleno 

  Ustanovení navrhovaného § 25 odst. 8 je sice částečně 
formulováno jinak, než ustanovení § 127a ZOPSZ, obsahově však 
obě ustanovení zajišťují pro upravované oblasti totéž, text  
nemusí být formulačně nutně zcela totožný. V návaznosti na MPŘ 
však byl text § 25 odst. 8 upraven. 
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pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Úřad pro zahraniční styky a informace je ve smyslu § 25 zákona č. 

589/1992 Sb. orgánem sociálního zabezpečení pro své příslušníky a 
zároveň jejich zaměstnavatelem. Opatření uvedená v návrhu zákona pro 
něj budou znamenat v tomto ohledu nárůst administrativy spojené 
s výkonem jeho působnosti v této oblasti, což nelze považovat za 
vyhovující stav. Navrhujeme proto upravit návrh zákona takovým 
způsobem, aby nevyvolával další administrativní zátěž související 
s touto agendou, a to jak pro orgány sociálního zabezpečení, tak pro 
zaměstnavatele. 

 
3. Zároveň s tímto ustanovením v zákoně č. 589/1992 Sb. považujeme za 

nezbytné uvést obdobné zvláštní postupy také v současně předložené 
novele zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů. Důvodem je vazba výpočtu vyměřovacího základu 
pro pojistné na sazbu pojistného a dále také nezbytná informační 
propojenost orgánů sociálního zabezpečení na orgány nemocenského 
pojištění a zaměstnavatele (v případě služebních orgánů jde o propojení 
velmi specifické).  

 

4. Úprava této problematiky je pro zpravodajské služby a další 
bezpečnostní sbory velmi zásadní, protože navrhované změny zákona č. 
589/1992 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb. se budou týkat individuálních 
údajů jednotlivých příslušníků, a to ve vazbě na jejich rodinné 
příslušníky, v tomto případě nezaopatřené děti. Tyto informace a jejich 
předávání je nezbytné zajistit tak, aby byla zaručena bezpečnost a 
ochrana těchto příslušníků, včetně jejich rodinných příslušníků, a to 
zejména s ohledem na provázanost údajů v rámci systémů sociálního 
zabezpečení a nemocenského pojištění na zaměstnavatele, orgán 
sociálního zabezpečení a orgán nemocenského pojištění.  

 
 
 
 

Akceptováno 
Byly provedeny úpravy, které významným způsobem snížily 
původní administrativní zátěž. 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno 
  Text ZNP byl doplněn podle požadavku. Okruh subjektů byl na 
základě připomínky MF rozšířen i o Celní správu ČR a její 
příslušníky. 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Podle nově navrhované úpravy bude moci uplatnit sníženou sazbu 
pojistného pouze jeden člen domácnosti. Počet předávaných údajů 
se tím značně zredukoval. Uplatní-li nárok na sníženou sazbu 
pojistného příslušník, nebude žádný problém se zaručením 
bezpečnosti a ochrany těchto příslušníků. 
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ÚZSI Zásadní připomínka 

 
K ČÁSTI PRVNÍ, bodu č. 33 (návrh § 25 odst. 8 zákona 

č. 589/1992 Sb.) 
 

V souvislosti s výše uvedenou obecnou připomínkou 
doporučujeme návrh § 25 odst. 8 zákona zrušit a do zákona vložit 
nový § 25d, který bude znít takto: 

„§ 25d 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, 
Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy při plnění úkolů 
stanovených tímto zákonem. 

  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít 

 a) příslušníci 

1. zpravodajské služby České republiky, 

2. Policie České republiky, 

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 

 b) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, Armáda České republiky a Hasičský 
záchranný sbor České republiky, 

 c) orgány sociálního zabezpečení. 

  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.“. 

 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Viz vyjádření k obecné připomínce č. 1. 
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ÚZSI Zásadní připomínka 

K ČÁSTI ČTVRTÉ (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
187/2006 Sb.) 

 
Z důvodů zmiňovaných výše doporučujeme označit návrh úpravy § 18 odst. 2 

zákona jako novelizační bod č. 1 a za tento bod vložit nový bod č. 2, který bude 
znít takto: 

 
„2. Za § 167d se vkládá nový § 167e, který zní: 

 „§ 167d 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, 
Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy při plnění úkolů 
stanovených tímto zákonem. 

  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít 

 a) příslušníci 

1. zpravodajské služby České republiky, 

2. Policie České republiky, 

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 

 b) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, Armáda České republiky a Hasičský 
záchranný sbor České republiky, 

 c) orgány nemocenského pojištění. 

  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.“. 

 
 
Akceptováno 
Text ZNP byl doplněn ve smyslu návrhu. Okruh subjektů byl na 
základě připomínky MF rozšířen o Celní správu ČR a její 
příslušníky. 
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MŠMT Zásadní připomínka 

1. Obecně: Požadujeme, aby jako součást návrhu novely zákona byla 
zpracována komplexní analýza podpory rodin s dětmi. Navrhované 
opatření se týká pouze pojistného na sociální zabezpečení. Návrh je 
třeba dát do celkového kontextu podpory rodin dětí přes sociální 
a daňový systém. 

Vysvětleno 
Návrh sice směřuje k podpoře rodin, ale jeho dalším cílem je 
snaha o podporu porodnosti, která by měla v dlouhodobém 
horizontu zajistit stabilizaci důchodového systému navýšením 
počtu poplatníků. Požadavek jde nad rámec pojistného systému. 
MPSV v současné době připravuje samostatný materiál 
„Koncepce rodinné politiky“, která bude předložen vládě 
v listopadu 2016. 
Po projednání byla zásadní připomínka změněna na doporučující. 

MŠMT Zásadní připomínka 
2. Obecně: Návrh přináší riziko, že dojde k prohloubení deficitu státního 

rozpočtu, který povede k ještě progresivnějšímu schodku důchodového 
účtu, který může ohrozit výši přiznávaných důchodů i budoucí 
valorizace důchodů. Požadujeme návrh doplnit analýzu dlouhodobých 
finančních dopadů na systém důchodového pojištění. 

Projednáno 
Návrh byl upraven tak, že se významně snižuje okruh osob, které 
mohou uplatnit slevu na pojistném. Dlouhodobé dopady se budou 
odvíjet od počtu poplatníků v budoucích letech. Tento návrh 
zákona směřuje k jejich navýšení v dlouhodobém horizontu. 
Nelze však odhadnout míru navýšení. 
Po projednání připomínkové místo na své zásadní připomínce trvá 
a připomínka je předmětem rozporu. 

MŠMT Zásadní připomínka 
 
3.  Obecně: V návrhu je uveden pouze hrubý odhad negativního 

dopadu na státní rozpočet, doporučujeme kvalifikovaně propočítat 
skutečné finanční dopady návrhu. 

Upraveno 
Dopady byly přepočteny, a to s ohledem na zmenšený okruh 
osob, které budou mít na sníženou sazbu nárok.  Lze však provést 
jen hrubý odhad finančního dopadu. 
Přes projednání a vysvětlení připomínkové místo na své zásadní 
připomínce trvá a připomínka je předmětem rozporu. 

MŠMT Zásadní připomínka 
4. Obecně: MŠMT plně souhlasí s předkladatelem, že je třeba podporovat 

rodiny s dětmi. Tato podpora by však neměla být na úkor dlouhodobé 
udržitelnosti důchodového systému, neboť návrh by mohl vést 
výraznému propadu příjmů státního rozpočtu a v budoucnu 
destabilizovat důchodový systém. Záměr diferenciace plateb pojistného 
v závislosti na počtu dětí může přinést pozitiva v budoucnu pouze v 
ideálním případě, že tyto děti pak budou přispívat v době svého 
zaměstnání do systému. Požadujeme návrh doplnit o prognózu 
budoucího nárůstu příspěvků z důvodu vyššího počtu dětí. 

 
Projednáno 
Systém důchodového pojištění je financován ze státního rozpočtu, 
propad příjmů z pojistného musí být nahrazen z jiných zdrojů 
příjmu státního rozpočtu. Jakákoliv metoda pro zjišťování zvýšení 
porodnosti z důvodu zavedení snížených sazeb pojistného by 
nemohla zajistit objektivní odhad jejího zvýšení. Toto opatření je 
třeba chápat jako jedno z opatření podpor rodin s dětmi, které ve 
svém komplexu zajistí rodiny tak, že nebudou mít obavy se 
zajištěním výchovy dětí. 
Připomínkové místo přes projednání a vysvětlení na své zásadní 
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připomínce trvá a připomínka je předmětem rozporu. 

MŠMT Zásadní připomínka 
Obecně: Předloženou právní úpravu považujeme za složitou vzhledem k 
tomu, že k vytyčenému cíli podporu rodin s dětmi lze použít jednodušších a 
méně administrativně náročných nástrojů. Navrhovaný systém považujeme 
za zatěžující zejména ve vztahu k zaměstnavatelům, ale i OSVČ, kterým 
přinese neúměrnou administrativu (evidence všech nezaopatřených dětí 
zaměstnanců odlišná od evidence pro účely slevy na dani; další tiskopisy 
a skutečnosti dokladované zaměstnanci, které bude zaměstnavatel muset 
archivovat; nová informační povinnost zaměstnavatele, popř. velké náklady 
spojené s úpravou výpočetních systémů. Požadujeme návrh upravit, aby 
tyto negativní dopady eliminoval. 

Akceptováno částečně 
Upravený návrh bude přinášet mnohem nižší administrativní 
nároky. Bude se postupovat obdobně jako při uplatňování slev na 
dani z příjmu.  
Připomínkové místo přes projednání a vysvětlení na své zásadní 
připomínce trvá a připomínka je předmětem rozporu. 

MŠMT 1. Obecně: Upozorňujeme na nesoulad mezi podmínkami přiznání 
diferencovaných sazeb pojistného a daňového zvýhodnění na děti (např. 
daňové zvýhodnění pouze pro jednoho z rodičů a snížení sazby 
pojistného pro oba rodiče). Proto doporučujeme uplatnit tuto normu až 
při koncepční změně penzijního systému, který by eliminoval negativní 
finanční dopady na státní rozpočet vyplývající z této novely. 

Vysvětleno 
Diferencované sazby pojistného a slevy na dani nejsou totožné 
instituty a sledují samostatný účel. O koncepční změně penzijního 
systému není zatím rozhodnuto. 

MŠMT 2. K novelizačnímu bodu č. 4: V § 7e doporučujeme za slovem „Splní-li“ 
vypoustit nadbytečné slovo „se“. 

Akceptováno 
Text byl upraven. 

MŠMT K novelizačnímu bodu č. 29: Doporučujeme tento bod přeformulovat 
takto: „V § 23b se doplňuje odstavec 5, který zní:“. Srov. čl. 58 odst. 4 
Legislaltivních pravidel vlády. 

Akceptováno jinak 
Celý bod byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části druhé – novelizační bod 3 – doporučujeme slova „úvodní části 
ustanovení“ z novelizačního bodu vypustit. 

 

Neakceptováno 
Navrhovaný text odpovídá čl. 58 odst. 6 písm. g) Legislativních 
pravidel vlády. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části třetí – 1) Jelikož je navrhována pouze jedna změna, je třeba ji 
zpracovat v podobě podle čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, to je 
přímým vyjádřením změny bez úvodní věty. Totéž doporučujeme provést 
v části čtvrté. 2) Zároveň si dovolujeme upozornit, že na konci vkládaného 
textu je nutné doplnit čárku. 

Neakceptováno 
Podle názoru předkladatele jsou obě varianty možné a obě 
varianty se v praxi také vyskytují. 
Čárka byla doplněna. 
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SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) podrobně prostudoval 

předložený návrh zákona a zásadně nesouhlasí s navrhovanou právní 
úpravou. 
 
Odůvodnění: 
Zavedení několika sazeb pojistného na sociální zabezpečení ve vazbě na 
péči o nezaopatřené děti s tím, že základní sazba by se zvýšila ze stávajících 
6,5% na 7,5% a ostatní sazby by se snižovaly podle počtu dětí, o které 
pojištěnec pečuje od 6,5%  při jednom dítěti až po nulovou sazbu při 4 
dětech, včetně zachování stávající sazby pro ty, kteří v minulosti po určitou 
dobu pečovali o nezaopatřené dítě a v současné době nepečují, představuje 
pro zaměstnavatele neúměrnou administrativní zátěž a nárůst nákladů.     
Již dnes mají zaměstnavatelé problém dozvědět se, kolik mají zaměstnanci 
dětí. Navrhovaná úprava, vyžadující zajištění a kontrolu správného 
zadávání údajů do příslušného softwaru (počty nezaopatřených dětí 
jednotlivých zaměstnanců a jejich průběžné změny související s měnícími 
se partnerskými či jinými osobními vztahy zaměstnanců, o kterých se 
zaměstnavatel nemusí ani dozvědět a na ně nastavené sazby pojistného, 
potřeba sledování stavu žadatele (jeden rodič, druhý rodič, druh) bez 
právního nástroje, který by toto sledování umožňoval, popř. umožňoval 
zaměstnavateli ověřit správnost informace podané zaměstnancem) je pro 
zaměstnavatele neakceptovatelná.  
Rovněž by si v  některých případech navrhovaná úprava vyžádala nemalé 
náklady na straně zaměstnavatele na úpravu softwaru a vyvolala 
nutnost uchovávání (dalších) dokladů pro prokazování správně 
odvedeného pojistného za jednotlivé zvýhodněné či nezvýhodněné 
kategorie pojištěnců s rizikem chybovosti při velkém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele a různorodosti sazeb a se sankcemi ze strany České 
správy sociálního zabezpečení za případná pochybení. 
  
Navrhované opatření má mít zjevně povahu opatření na podporu porodnosti 
v České republice, která je dlouhodobě nízká a představuje potenciální 
riziko pro financování důchodů. SP ČR požaduje, aby pro populační 
opatření byla řešena jinými, mnohem efektivnějšími způsoby přímé 

Akceptováno částečně 
Text byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené sazby 
pojistného na soc. zabezpečení, které na ně budou mít nárok 
obdobně jako je tomu při uplatňování slev na dani v daňovém 
řádu. Tím dojde i k výraznému snížení původně očekávané 
administrativní zátěže a nákladů pro všechny aktéry. 
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podpory rodin s dětmi v době, kdy rodina příchod dítěte očekává, popř. o ně 
pečuje, než navrhovanými zásahy do prvého pilíře (zejména 
prostřednictvím porodného a přídavků na děti).  
Současně upozorňuje, že naplnění sledovaného cíle – podpořit populační 
růst – se nemusí vůbec podařit dosáhnout (sleva na pojistném motivuje 
mladé lidí v jejich rozhodování mít či nemít dítě mnohem méně než 
dostatečně vysoká adresná dávka, popř. opatření zajišťující dostupnost 
školek a dalších služeb pro mladé rodiny, které dnes chybí). 
SP ČR se proto nedomnívá, že by navrhovaná úprava sazeb působila jako 
motivační opatření ke zvýšení porodnosti; možná v případě určitých skupin 
populace, které přizpůsobují své jednání pouze dosažitelností sociálních 
dávek, by mohla vést k pořízení čtvrtého dítěte, ale to by nemělo být 
strategickým cílem předkládaného materiálu.   
Paradoxem navrhované úpravy je, že právě v době, kdy se mladí lidé 
rozhodují o založení rodiny, pořizují si bydlení, a kdy finanční podporu 
nejvíce potřebují (např. i pro úhradu nákladů spojených s přípravou na 
příchod dítěte), budou podle navrhované úpravy platit jako bezdětní 
nejvyšší pojistné – navrhované opatření se tak může zcela minout svým 
účinkem – rodině v této době potřebné prostředky chybí.   
Navrhované opatření by mohlo být považováno i za diskriminační vůči těm, 
kteří děti z různých důvodů mít nemohou, přesto však přispívají svými 
daněmi i pojistným na opatření státu, která jsou určena na péči o 
nezaopatřené děti i na financování důchodového systému.   
Pozitivní dopad opatření na podporu důchodového systému je také velmi 
diskutabilní, nespravedlivý a nekoncepční. V této souvislosti SP ČR 
odkazuje na své dřívější vyjádření (viz „Stanovisko k Hodnocení dopadů 
RIA k diferenciaci sazeb pojistného na sociální zabezpečení“, 20.8.2015).  
 

 
 
 
Návrh předpokládá, že kumulační efekt různých podpor bude 
působit motivačně na zvýšení natality.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

TTato úprava byla vypuštěna. Základní sazba pojistného zůstává 
pro všechny pojištěnce stejná. Pojištěnci se dává možnost požádat 
o sníženou sazbu v případě, že vychovává 2 a více dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky byly projednány a přes úpravy návrhu zákona a 
podaná vysvětlení připomínkové místo na svých zásadních 
připomínkách trvá a tyto připomínky jsou předmětem rozporu. 
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UZS 
 

Zásadní připomínka: 
 
Obecná připomínka: Předložený návrh zákona, který zavádí diferencované 
sazby pojistného na sociální zabezpečení v závislosti na počtu 
nezaopatřených dětí, o které poplatníci pojistného pečují, je dle našeho 
názoru diskriminační. Proč někoho „trestat“ za nemožnost mít děti ze 
zdravotních důvodů, příp. za rozhodnutí nemít děti?  
Místo jedné sazby pojistného je navrhováno nově 5 sazeb 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 si ve své evidenci více údajů 
pro účely správného stanovení a doložení sazby pojistného a budou také mít 
povinnost oznamovat příslušné OSSZ více údajů. Rovněž budou muset 
archivovat více dokladů týkajících se placení pojistného ve srovnání se 
současnou právní úpravou a vystavovat také zaměstnancům příslušná 
potvrzení.  Budou také řešit přeplatky na pojistném, které budou zaviněné 
pojištěnci (svými zaměstnanci) a vymáhat na nich úhradu přeplatku, neboť 
odpovídají za správnost odvedeného pojistného. Toto znamená zvýšení 
administrativních nákladů na kontrolu plnění nově navrhovaných podmínek 
pro zařazení do nižší sazby pojistného na sociální zabezpečení pro stát i pro 
zaměstnavatele a snížení výběru pojistného (viz důvodová zpráva). 
S ohledem na výše uvedené požadujeme zachovat stávající sazby pojistného 
na sociální zabezpečení a případně uvažovat jen o případném dalším 
daňovém zvýhodnění pro rodiče, kteří pečují o více dětí.  
 
Pokud jde o návrh jako celek, požadujeme jeho zamítnutí. Důsledkem 
navrhované reformy sazeb pojistného je nepřiměřený nárůst 
administrativní a evidenční zátěže pro zaměstnavatele. 

 
 
Akceptováno 
Tato úprava byla vypuštěna. Základní sazba pojistného zůstává 
pro všechny pojištěnce stejná. Pojištěnci se dává možnost požádat 
o sníženou sazbu v případě, že vychovává 2 a více dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
Administrativní zatížení bude v zásadě stejné jako při uplatňování 
slev na dani, protože okruh osob a dokládání skutečností pro 
nárok bude obdobné.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno  
Návrh doznal značných změn ve smyslu nejčastějších 
připomínek.                                        
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UZS Zásadní připomínka: 

 
K § 7 odst. 1 písm. b) bod 2 
Navrhujeme nahradit slova: „platil pojistné v sazbách uvedených 
v bodech 3 až 5 nebo v písmenu c) bodech 3 až 5 nebo pojistné neplatil 
z důvodu stanovení sazby podle bodu 6 nebo podle písmene c) bodu 6,“ 
slovy: „pečoval o nezaopatřené dítě uvedené v § 7a odst. 2, měl s dítětem 
stejný trvalý pobyt a v době péče o dítě byl z důvodu trvání zaměstnání 
nebo samostatné výdělečné činnosti účasten důchodového pojištění,“. 
 
Odůvodnění: 
Pokud by zákonodárce trval na předloženém návrhu zákona, pak je nutné 
upravit tento paragraf, aby byla odstraněna disproporce mezi § 7 odst. 1 
písm. b) bod 2 a textem § 23c odst. 1 zákona. Zřejmě zákonodárce ponechal 
v § 7 text, který by odpovídal Variantě II a ne v konečné fázi předložené 
Variantě V návrhu zákona. 

 
 
 
Akceptováno jinak 
Tento text byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Návrh počítá s tzv. trvale sníženou sazbou určenou pro poplatníky, kteří o 
nezaopatřené dítě pečovali aspoň po dobu 120 kalendářních měsíců a z 
tohoto důvodu neplatili pojistné v nejvyšší sazbě. Doporučujeme do 
důvodové zprávy doplnit důvody, pro které byla zvolena právě doba 120 
kalendářních měsíců. Je zřejmé, že nedosažení této doby může vyplývat 
nejen z toho důvodu, že by bylo dítě rodičům odejmuto z péče, ale také 
například z důvodu smrti dítěte, a proto by bylo vhodné odůvodnit legitimní 
cíle, které k nastavení zmíněné doby předkladatele vedly. 

Akceptováno  
Tato úprava byla z návrhu zákona a tudíž i DZ vypuštěna. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně:  
1) Doporučujeme předložit analýzu, ze které bude patrné vyčíslení 
ekonomického dopadu návrhu zákona na státní rozpočet ve formě snížení 
příjmů z pojistného na důchodové pojištění v roční výši 4,2 mld. Kč.  
Z ekonomického vyčíslení dopadů není zřejmé, zda bylo zahrnuto trvalé 
snížení sazby pojistného u skupiny poplatníků, kteří pečovali, ale již 
nepečují o nezaopatřené dítě (str. 22 důvodové zprávy). Obdobně 
doporučujeme přeformulovat odstavec týkající se dopadu na státní rozpočet 
na str. 20 závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace (RIA).  
 

 
Akceptováno  
Vzhledem k úpravám v návrhu zákona byly dopady do státního 
rozpočtu přepracovány jak v DZ, tak v RIA. 
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2) Doporučujeme doplnit do důvodové zprávy vysvětlení, z jakého důvodu 
jsou stanoveny navrhované kategorie sazeb pojistného. 
 
3) Za účelem minimalizace nárůstu administrativy doporučujeme výslovně 
do zákona uvést formulaci v tom smyslu, že dokumenty dokládající tytéž 
skutečnosti pro daňové účely slouží zároveň k prokázání skutečností  
i pro účely tohoto zákona. 
 
4) Doporučujeme blíže vyčíslit administrativní zátěž nové právní úpravy  
ve vztahu k pracovníkům ČSSZ, kteří budou novou agendu vykonávat. 

Vysvětlení vyplývá z upravené DZ a RIA. 
  
 
 
Akceptováno  
Pokud byly skutečnosti prokázány pro daňové účely, nemusí se 
prokazovat pro účely pojistného. 
 
Akceptováno 
Toto vyčíslení bylo doplněno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1) K bodu 2 - k § 7 písm. b) bod 2) 
Doporučujeme vysvětlit, proč byla zvolena právě doba 120 kalendářních 
měsíců a jakým způsobem se k tomuto časovému úseku dospělo. 

Akceptováno  
Tato úprava byla vypuštěna. 

Ministerstvo 
zemědělství 

2) K bodu 28 - k § 22e odst. 1 písm. d)  
Doporučujeme vypuštění některých navrhovaných sankcí k tíži 
zaměstnavatele, které souvisejí s nově ukládanými povinnostmi 
vyplývajícími z návrhu zákona, popřípadě skutkové podstavy 
přeformulovat. Podle navrhovaného § 22e odst. 1 písm. d) má 
zaměstnavatel oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení na 
předepsaném tiskopisu nesplnění povinností zaměstnance uvedených v § 7f 
odst. 1. Jednou z povinností zaměstnance je i písemně oznámit 
zaměstnavateli skutečnosti, které mají za následek stanovení vyšší sazby 
pojistného. Zaměstnavatel ale nepozná, že tuto povinnost zaměstnanec 
nesplnil a že skutečnosti mající tento následek nastaly.   
Některé navrhované sankce zaměstnavateli za nedodržení povinností 
vyplývajících z návrhu zákona proto považujeme za neodůvodněné z 
důvodu nemožnosti zajištění efektivní kontroly zaměstnance 
zaměstnavatelem, zejména v případě prokázání oprávněnosti uplatnění 
snížených sazeb pojistného u zaměstnanců. 

Akceptováno  
Text § 22e byl vypuštěn. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

3) K bodu 30 - k § 23c   
Doporučujeme navrhované ustanovení odst. 1 zapracovat do přechodných 
ustanovení, kam podle našeho názoru s ohledem na skutečnosti jím 
upravované spadá. 
 
Také doporučujeme vysvětlit v důvodové zprávě, z jakého důvodu jsou 
stanoveny přísnější podmínky pro sníženou sazbu pojistného pro osoby, 
které již k datu nabytí účinnosti novely nemají nezaopatřené děti, zejména 
s ohledem na požadavek trvalého pobytu poplatníka s dítětem a účast na 
důchodové pojištění. 

Akceptováno  
Text § 23c byl vypuštěn. 

ČNB Úvod 
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) respektuje rozhodnutí předkladatele 
zvolit variantu diferenciace sazeb pojistného na důchodové pojištění podle 
doporučení Odborné komise pro důchodovou reformu. Předpokládáme, že 
zvolená varianta naplňuje deklarované žádoucí cíle a podporou rodin s 
dětmi přispěje ke stabilizaci důchodového systému. Z tohoto pohledu 
považujeme předkladateli uváděné fiskální dopady zvolené varianty ve výši 
4,2 mld. Kč ročně za relevantní (resp. Odborná komise pro důchodovou 
reformu odhaduje dopad doporučené varianty do státního rozpočtu v rámci 
intervalu od kladných 0,2 mld. Kč až po záporné 4,0 mld. Kč). 

 
Vyjádření názoru 

ČNB Obecné doporučující připomínky: 
 
Celkově lze konstatovat, že navržený proces je nesmírně administrativně 
náročný, jak ze strany jednotlivých poplatníků pojištění, tj. zaměstnanců 
nebo OSVČ, zaměstnavatelů, tak i České správy sociálního zabezpečení a 
příslušných správ sociálního zabezpečení a dalších subjektů, které budou 
vydávat potvrzení týkajících se trvalých pobytů. V předloženém materiálu 
jsou sice zmíněny negativní dopady související s administrativní zátěží 
zaměstnavatelů v rámci procesu, ale chybí odhady nákladů, které si sama 
změna vyžádá v souvislosti s úpravou příslušných SW programů ze strany 
zaměstnavatelů. 
 
Považujeme za problematické poskytovat sníženou sazbu i druhům nebo 
registrovaným partnerům, kteří reálně nemusí péči o dítě další osoby vůbec 

 
 
Akceptováno 
Podmínky pro nárok na sníženou sazbu pojistného byly 
přepracovány, administrativní zátěž se všem aktérům oproti 
původnímu návrhu významně snížila.  
 
 
 
 
 
 

Akceptováno částečně 
Okruh osob, kterým vznikne nárok na sníženou sazbu, byl 
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zajišťovat. Pouze trvalé bydliště nemusí být předpokladem vynakládané 
péče. Dále není jasné, jak se bude prokazovat a evidovat splnění střídavé 
péče. 
 
Z návrhu není dále jasné, jak se budou prokazovat situace, kdy rozvedení 
rodiče žili na stejné adrese, a přitom jeden z rodičů o dítě nepečoval. Není 
jasné, jak se bude prokazovat pobyt a společná adresa v případě pobytu 
bývalých rodičů v zahraničí. 
 
Závěr 
Stanovisko ČNB k předloženému návrhu zákona je neutrální. 
Doporučujeme nicméně zvážit výše uvedené obecné doporučující 
připomínky 

upraven, podmínky pro nárok rovněž. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Tato úprava byla z návrhu zákona vypuštěna. 
 
 
 
 

ČMKOS Obecně k návrhu 

Předložený návrh na slevu na pojistném (definovaný v procentuální výši) 
zcela zásadně mění stávající přístup k finanční podpoře rodin, kdy je 
v současné době nastavena víceméně stejná podpora pro všechny rodiny. V 
daňové oblasti je uplatňována jednotná výše slevy na dítě, diferencovaná 
pouze podle počtu dětí v rodině, avšak bez ohledu na výši příjmu rodičů. 
Dávková oblast je spíše zaměřena na rodiny s nižšími příjmy, vyšší 
přídavek na dítě a sociální příplatek se před sociálními restrikcemi 
poskytovaly rodinám s nejnižšími příjmy a napomáhaly tak rodinám zvládat 
vysoké náklady spojené s výchovou dětí.  
 
Dle předkladatele má návrh na zavedení diferencovaného pojistného na 
sociální zabezpečení směřovat k podpoře rodin s dětmi. Domníváme se 
však, že pro většinu českých rodin s dětmi nebude přínosný, neboť pro 
rodiny s méně než třemi dětmi, což je většina českých rodin, bude 
(z hlediska celoživotních příjmů) jednoznačně nevýhodný. Snížení 
pojistného bude výhodné zejména pro osoby s nejvyššími příjmy, které 
vychovávají více dětí (4 a více) a které na návrhu vydělají řádově 
desetitisíce Kč ročně. Přitom se jedná o rodiny, které se nepotýkají 
s nedostatky příjmů a nemají proto problémy s úhradou nákladů na výchovu 

 
 
Projednáno 
Návrh doznal značných změn ve smyslu nejčastějších 
připomínek.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh předpokládá, že kumulační efekt různých typů podpor 
bude působit motivačně na zvýšení natality zejména u pracovně 
aktivních rodičů.   
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svých dětí. Snížení pojistného ve svém výsledku zakládá na řadu nerovností 
nejen mezi rodinami podle počtu vychovaných dětí, ale i podle celkové 
délky nezaopatřenosti dětí, podle věkového rozestupu mezi dětmi, podle 
délky pracovní neaktivity rodiče (z jakéhokoli důvodu) atd., což ostatně 
naznačuje i RIA návrhu. Navržený systém ve skutečnosti nepřinese tak 
potřebnou podporu rodin s dětmi 
Nejvhodnější prorodinné opatření, které je podle našich zkušeností rodinami 
s dětmi nejvíce ceněno, jsou přímé příspěvky rodinám s dětmi poskytované 
státem prostřednictvím sociálních dávek, zejména formou přídavku na dítě, 
rodičovského příspěvku a porodného, a formou snížení výdajů rodin, např. 
snížením DPH. Za účinné a zároveň velice nezbytné prorodinné opatření 
považujeme rovněž zajištění dostatečného množství cenově dostupných 
předškolních zařízení péče o děti, která umožní rodičům návrat do 
zaměstnání. Navrhovaná úprava může mít zcela opačný než zamýšlený 
efekt – v době, kdy se mladí lidé rozhodují o založení rodiny, pořizují si 
bydlení, a kdy finanční podporu nejvíce potřebují, zejména na úhradu 
nákladů spojených s přípravou na narození dítěte, mají podle navrhované 
úpravy platit jako bezdětní nejvyšší pojistné, čímž se jejich příjmy sníží.   
Snížení výnosu z pojistného se navrhuje částečně vyvážit zvýšením sazeb 
pojistného pro osoby, které děti nemají, popřípadě mít nemohou. Ve vztahu 
k nim považujeme tento záměr za velmi necitlivý až diskriminační. 
Navrhovaným opatřením se totiž oslabí pojistná závislost vyplácených 
důchodů na výši odvedeného pojištění. Pokud mají někteří pojištěnci 
odvádět vyšší příspěvky na důchodové pojištění, lze očekávat, že budou 
požadovat i vyšší plnění, tj. vyšší důchod. Jinak budou narušeny stávající 
rovné podmínky v přístupu k pojištěncům v systému důchodového 
pojištění.  
Za problematické pokládáme „dvoukolejnost“ odvodového zvýhodnění 
péče o děti, bude-li tento návrh realizován. V daňové oblasti již obdobná 
podpora rodinné politiky existuje – daňové zvýhodnění je v současné době 
progresivně odstupňováno podle počtu nezaopatřených dětí v rodině 
v rámci daně z příjmů fyzických osob. Pokládáme za vhodné sjednotit vliv 
jednotlivých opatření na příjmy mladých domácností a na rodinnou politiku. 
Jsme názoru, že v daňové a pojistné oblasti by mělo existovat pouze jediné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
. 
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odvodové zvýhodnění rodin s dětmi, které je administrativně jednodušší jak 
pro stát, tak pro zaměstnavatele a srozumitelné pro rodiny s dětmi. Pro 
realizaci předkládaného návrhu je proto nezbytné řádně analyzovat 
současnou účinnost obou forem zvýhodnění a dokladovat jejich vliv na 
příjmovou situaci rodin. 
Navíc se navrhuje zavést opatření značně administrativně náročné, a to jak 
pro pojištěnce, tak pro zaměstnavatele i pro Českou správu sociálního 
zabezpečení. V případě realizace navrhované úpravy by vznikla situace, kdy 
zaměstnanec bude dokládat péči o dítě v podstatě dvakrát – jednou pro 
daňové účely, podruhé pro odvod sociálního pojištění. Pro účely placení 
pojistného v trvalé snížené sazbě by musel zaměstnanec doložit péči o dítě 
alespoň po dobu 120 kalendářních měsíců a doložit stejný trvalý pobyt, 
doložit nezaopatřenost dítětem potvrzením školy atd. Přitom stát má již tyto 
údaje dostupné, neboť zaměstnanec může, resp. v minulosti mohl, uplatnit 
daňové zvýhodnění na vyživované dítě pouze v případě, kdy pečoval o 
nezaopatřené dítě ve společné domácnosti. Česká správa sociálního 
zabezpečení by proto tyto údaje mohla jednoduše získat od finančních 
úřadů a zjednodušit tím celou administrativní náročnost návrhu. 
Systém důchodového pojištění je již dlouhodobě v deficitu, jakékoli snížení 
sazeb pojistného v závislosti na počtu vychovávaných dětí ještě sníží příjmy 
státního rozpočtu a jen dále zhorší situaci finančně nevyrovnaného systému. 
Důvodová zpráva uvádí, že předložení navrhované úpravy je „z důvodu 
prohlubujícího se deficitu ve státním rozpočtu mezi vybraným pojistným na 
důchodové pojištění a výdaji na důchody“. Návrh však nepřispěje 
k finančnímu narovnání systému, ale naopak ještě více prohloubí stávající 
deficit důchodového systému, neboť se dle odhadu předkladatele očekává 
snížení vybraného pojistného o 4,2 mld. Kč.  
ČMKOS proto nepokládá předložený návrh na zavedení diferencované výše 
pojistného na sociální zabezpečení za vhodný. Tento záměr již v loňském 
roce v rámci konzultací RIA ČMKOS zamítla a na svém postoji 
z uvedených důvodů nadále trvá. Vláda by měla pokračovat aktivní 
hospodářskou politikou vedoucí ke snižování nezaměstnanosti a růstu mezd 
v hledání cest, které vedou ke zvýšení příjmů důchodového pojištění, 
snižují deficit důchodového účtu a finančně stabilizují důchodové pojištění. 

 
 
 
 
 
Akceptováno částečně 
Bylo změněno pojetí právní úpravy, čímž dochází k významnému 
snížení administrativní zátěže. Snížené sazby pojistného na 
sociální zabezpečení budou poskytovány za obdobných podmínek 
jako slevy na dani z důvodu péče o děti jen jednomu z partnerů v 
rodině. Zaměstnavatelé tudíž nebudou zpravidla potřebovat žádné 
další podklady než dosud.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně 
Text byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené sazby 
pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, které na 
ně budou mít nárok, obdobně jako v daňovém systému. Dopady 
do státního rozpočtu a administrativní dopady budou odlišné. 
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ČMKOS na podporu svého stanoviska připomíná, že diferencované 
odvodové sazby pojistného na sociální (důchodové) zabezpečení nejsou 
podle našich informací v evropských zemích odzkoušeny. Jedná se o zcela 
nové opatření, jejíž efekt v praxi, resp. přínos pro rodinnou politiku není 
zcela jistý. Závěrečná zpráva RIA zmiňuje pouze velice krátké období 
obdobného opatření na Slovensku, aniž by již uvedla příčinu zrušení tohoto 
opatření.  
 
Z výše uvedených důvodů ČMKOS návrh na diferenciaci odvodových 
sazeb pojistného na sociální zabezpečení zásadně odmítá a požaduje jeho 
stažení z legislativního procesu. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Přes úpravy návrhu zákona a podaná vysvětlení připomínkové 
místo na svých zásadních připomínkách trvá a tyto připomínky 
jsou předmětem rozporu. 
     
 

DAČR Doporučujeme zvážit změny v navrhovaném rozsahu z hlediska 
administrativní zátěže všech dotčených skupin subjektů 
 
 Uvedeným návrhem dojde k neúměrnému nárůstu 
administrativní zátěže nejen zaměstnavatelů (zvýšení administrativní 
náročnosti odvodu pojistného), ale také státních orgánů zabývajících 
se správou a kontrolou výběru pojistného na sociální zabezpečení, 
dále státních orgánů zajišťujících evidenci obyvatel, aj. 

Akceptováno částečně 
Bylo změněno pojetí právní úpravy, čímž dochází k významnému 
snížení administrativní zátěže. Snížené sazby pojistného na 
sociální zabezpečení budou poskytovány za obdobných podmínek 
jako slevy na dani z důvodu péče o děti jen jednomu z partnerů v 
rodině. Zaměstnavatelé tudíž nebudou zpravidla potřebovat žádné 
další podklady než dosud. 
 

KUK Konfederace umění a kultury (dále jen „Konfederace“) tímto konstatuje, že 
jak Konfederace jako celek, tak i její členové jsou přesvědčeni o tom, že 
opakované novelizace zákonů vztahujících se k pojistnému na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a na důchodové a 
nemocenské pojištění přispívá k značné právní nejistotě jak zaměstnanců a 
osob samostatně výdělečně činných, tak i zaměstnavatelů. Je nutné 
podotknout, že znění dotčených zákonů zůstávají i nadále složitá a pro 
laickou veřejnost nesrozumitelná. 
Přesto, Konfederace vítá iniciativu Ministerstva práce a sociálních věcí jako 
předkladatele výše uvedeného zákona (dále též „předkladatel“) upravujícího 
změnu dotčených zákonů za účelem jejich zjednodušení vůči osobám 
samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“). Předkladatel adresuje 

Připomínka se vztahuje k návrhu jiného zákona. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4DWBS6)



 

56 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
některé problematické okruhy či otázky dotčených zákonů, zejména ve 
vztahu ke splatnosti pojistného na nemocenské a důchodové pojištění, a 
zmírnění některých administrativních povinností OSVČ a zrušení některých 
povinností OSSZ.  
Konfederace zejména vítá možnost doplatit dlužné pojistné a dlužnou 
zálohu v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci splatnosti bez sankce, 
vedle možnosti platit pojistné a zálohy, tak jako dosud, tj. i za předchozí 
kalendářní měsíc, aniž by vzniklo penále. Dále Konfederace pokládá za 
významný a pozitivní krok zrušení omezení pro určování maximální výše 
měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné, kdy OSVČ budou 
moci hradit zálohy i z vyššího základu, než je čtyřnásobek průměrné mzdy. 
Konfederace se proto obecně vyslovuje pro přijetí navrhovaného zákona 
jakožto novely dotčených zákonů, avšak má k jednotlivým navrženým 
novelizacím a doplněním dotčených zákonů několik připomínek, které 
uvádí dále v rámci navrhovaného řešení dle důvodové zprávy k zákonu. 
Při tvorbě tohoto dokumentu Konfederace vycházela především z 
členění důvodové zprávy, která je rozdělena na články dle navrhovaných 
změn jednotlivých zákonů, a v rámci těchto článků na dílčí body podle 
navrhovaných ustanovení, a dále ze shrnutí závěrečné zprávy RIA, kde jsou 
navrženy jednotlivé „varianty“ řešení. Zvolené varianty řešení dle 
závěrečné zprávy RIA jsou uvedeny na úvod a dále navazují připomínky 
podle jednotlivých bodů v rámci členění důvodové zprávy, přičemž tyto 
připomínky jsou uvedeny u navržených změn či doplnění ustanovení 
v případech, kdy s těmito změnami Konfederace z určitého důvodu 
nesouhlasí. 

KUK K NAVRHOVANÉMU ŘEŠENÍ DLE DŮVODOVÉ ZPRÁVY 
K ZÁKONU 

I. VOLBA VARIANT PODLE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Změny v pojištění OSVČ: 

Varianta II – Změny v pojištění OSVČ. 

Připomínka se vztahuje k návrhu jiného zákona. 
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Konfederace souhlasí s navrženou úpravou předmětné oblasti jako celkem a 
preferuje stejnou variantu jako předkladatel zákona, avšak má v rámci 
jednotlivých navržených změn ustanovení dotčených zákonů některé 
připomínky, které uvádí níže v části II tohoto dokumentu. 
2. Změny v pojištění OSVČ: 

Varianta III – Posunout začátek období neplacení penále na termín 
zahájení insolvenčního řízení v případech, kdy insolvenční návrh nebyl 
zamítnut, odmítnut nebo bylo insolvenční řízení zastaveno podle § 142 
insolvenčního zákona, a současně zahrnout mezi způsoby řešení 
úpadku plátce pojistného oddlužení. Nevyžadovat placení penále 
rovněž u pohledávek, které již byly promlčeny. 
 
Konfederace souhlasí s navrženou úpravou předmětné oblasti jako celkem a 
preferuje stejnou variantu jako předkladatel zákona, přičemž nemá k tomu 
další připomínky. 

KUK Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti 

Část první – čl. I. 

Bod 16 až 22 důvodové zprávy (navrhované znění § 14) 

Konfederace souhlasí s navrženým vložením nového odstavce 7 do § 14, 
který by zakotvil možnost OSSZ snížit měsíční vyměřovací základ na 
žádost OSVČ a považuje návrh tohoto odstavce za vhodný. 
Konfederace však nesouhlasí s dalšími změnami předmětného ustanovení § 
14, které se dotýkají stanovení výše záloh na pojistné z měsíčního 
vyměřovacího základu, který si doposud mohla OSVČ stanovit sama 
v rámci určitého rozpětí. Konfederace nepovažuje zrušení této možnosti 
OSVČ za dostatečně odůvodněné. Odebráním této možnosti by OSVČ 
v podstatě přišla o možnost fakticky ovlivnit vyměřovací základ dle 
vlastního uvážení a není ani zřejmé, jaká pozitiva a negativa se spojují se 

Připomínka se vztahuje k návrhu jiného zákona. 
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stávající úpravou. Takový krok neznamená ani zjednodušení, ani 
zevstřícnění dosavadní právní úpravy vůči OSVČ. Konfederace je 
přesvědčena o tom, že administrativní zátěž ve vztahu ke změnám výše 
záloh není nijak vysoká. Z výše uvedených důvodů proto Konfederace 
považuje zrušení možnosti volby měsíčního vyměřovacího základu za 
nepřijatelné. 
V ostatních bodech nemá Konfederace dalších připomínek a považuje 
navržené změny zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti za přijatelné. 

KUK Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Část druhá – čl. III. 

Bod 22 důvodové zprávy (navrhované znění § 39a odst. 5) 

Konfederace nesouhlasí se zrušením povinnosti OSSZ zasílat OSVČ a 
občanům, jež se důchodového pojištění účastní dobrovolně, každoročně 
údaje dle § 39a odst. 3 a 4 předmětného zákona. Odůvodnění předkladatele 
zákona, kdy jediným argumentem pro změnu je údajná „nadbytečnost“ a 
„administrativní náročnost“ zasílání takového potvrzení, není dostatečně 
přesvědčivá. Především je třeba vzít na vědomí, že osoby, jež se účastní 
důchodového pojištění dobrovolně, nemusí nutně vědět, že si tyto údaje 
mohou vyžádat samostatně, proto spoléhají na vyrozumění od OSSZ. Údaje 
se zasílají příslušným osobám pouze jednou za rok, přičemž počet OSVČ a 
občanů, kteří si dobrovolně platí důchodové pojištění, není zásadní, a proto 
dle názoru Konfederace nemůže způsobovat neúměrnou zátěž místně 
příslušným OSSZ. 
Orgány státní správy mají sloužit zájmům a potřebám občanů a nemohou se 
zprošťovat svých povinností v důsledku tvrzené administrativní zátěže či 
domnělé nadbytečnosti. Z výše uvedených důvodů Konfederace 
s navrhovaným zněním § 39a odst. 5 nesouhlasí a nepovažuje jej za 
přijatelný. 

Připomínka se vztahuje k návrhu jiného zákona. 
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Bod 47 důvodové zprávy (navrhované znění nového § 117a) 

Konfederace nesouhlasí se zakotvením nového § 117a do zákona o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Porušení ustanovení § 50 
odst. 3 zákona nepovažuje Konfederace za natolik závažné, a proto ani 
sankcionování příslušného příjemce důchodu zastavením tohoto důchodu 
nepovažuje za přiměřené. Zároveň není časově vymezena lhůta, kdy musí 
být změna ohlášení příslušných údajů provedena, tedy nebude možné 
přesně stanovit, v jakém okamžiku došlo k porušení povinnosti dle zákona. 
Není ani jasné, jak by neohlášením změny trvalého pobytu mohlo docházet 
ke vzniku přeplatku na straně příjemce důchodu, když trvalý pobyt není 
jediným údajem, kterým je příjemce důchodu identifikován. 
Zároveň není dostatečně odůvodněný ani navrhovaný odstavec 2, který 
upravuje zastavení výplaty důchodu při nepřebírání hotovostní výplaty po 
dobu aspoň tří měsíců. Je možné si představit řadu životních situací (delší 
pobyt mimo republiku, zdravotní potíže apod.), kdy příjemce důchodu 
nemůže svůj důchod převzat po dobu alespoň tří měsíců. Z výše uvedených 
důvodů Konfederace nesouhlasí se zakotvením navrženého § 117a do 
zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 
V ostatních bodech nemá Konfederace dalších připomínek a považuje 
navržené změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení za 
přijatelné. 

KUK Zákon č. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 

V této souvislosti Konfederace nemá bližších připomínek a souhlasí 
s navrženou změnou zákona o důchodovém pojištění. 

Připomínka se vztahuje k návrhu jiného zákona. 
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KUK Zákon č. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěn 

Body 7 a 8 důvodové zprávy (navrhované znění § 18 odst. 7) 
Konfederace je si vědoma skutečnosti, že dávky nemocenské vyplácené dle 
stávajícího znění mohou být z pohledu zákonodárce „neodůvodněně“ 
vysoké, avšak nesouhlasí s navrženou změnou ve výpočtu denního 
vyměřovacího základu u zaměstnání malého rozsahu nebo u dohody o 
provedení práce ve vztahu k dávce nemocenského pojištění. Navržená 
úprava zavádí změnu, jež opět nebere v potaz denní či týdenní rozsah práce 
takových zaměstnanců vůči zaměstnancům ve standardním pracovním 
poměru s běžnou pracovní dobou či jiné zvláštnosti takových pracovních 
poměrů. V důsledku toho se stále zachovává předmětná neobjektivnost, na 
kterou se odvolává předkladatel zákona při odůvodnění změny zákona. 
Takto navržené nové znění odstavce proto Konfederace nepovažuje za 
přijatelné. 
Body 13, 15, 18, 23 a 24 důvodové zprávy (navrhované znění § 67 odst. 2, § 
84 odst. 2 písm. n), § 109 odst. 4 písm. a), § 138a odst. 1 písm. p) až s) a § 
138b) 

Konfederace nepovažuje za vhodné ukládat porodním asistentkám podobné 
povinnosti, jako mají lékaři, zejména s ohledem na navržené sankce. 
Ačkoliv porodní asistentky jsou osobami se zdravotnickým vzděláním, dle 
názoru Konfederace není vhodné je „ztotožňovat“ v určitých případech 
s lékaři, jejich vzdělání je mnohem komplexnější. 
Konfederace neodmítá možnost rozšíření povinností porodních asistentek, 
avšak je třeba přistupovat k  ukládání nových povinností s uvážením a s 
přihlédnutím k názoru těchto osob, které v předmětné důvodové zprávě není 
nijak zmíněno. Zároveň je třeba důsledně zvážit ukládání sankcí za 
nedodržení, resp. nesprávné splnění takových povinností. Z výše uvedených 
důvodů se Konfederace přiklání k nepřijetí navrhovaných změn výše 
uvedených ustanovení. 
V ostatních bodech nemá Konfederace dalších připomínek a považuje navržené 
změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení za přijatelné. 

Připomínka se vztahuje k návrhu jiného zákona. 
 
. 
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KZPS Zásadní připomínka: 

Předložený návrh zákona, který zavádí diferencované sazby pojistného na 
sociální zabezpečení v závislosti na počtu nezaopatřených dětí, o které 
poplatníci pojistného pečují, je dle našeho názoru diskriminační. Proč 
někoho „trestat“ za nemožnost mít děti ze zdravotních důvodů, příp. za 
rozhodnutí nemít děti?  
 
Místo jedné sazby pojistného je navrhováno nově 5 sazeb 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 si ve své evidenci více údajů 
pro účely správného stanovení a doložení sazby pojistného a budou také mít 
povinnost oznamovat příslušné OSSZ více údajů. Rovněž budou muset 
archivovat více dokladů týkajících se placení pojistného ve srovnání se 
současnou právní úpravou a vystavovat také zaměstnancům příslušná 
potvrzení.  Budou také řešit přeplatky na pojistném, které budou zaviněné 
pojištěnci (svými zaměstnanci) a vymáhat na nich úhradu přeplatku, neboť 
odpovídají za správnost odvedeného pojistného. Toto znamená zvýšení 
administrativních nákladů na kontrolu plnění nově navrhovaných podmínek 
pro zařazení do nižší sazby pojistného na sociální zabezpečení pro stát i pro 
zaměstnavatele a snížení výběru pojistného (viz důvodová zpráva). 
S ohledem na výše uvedené požadujeme zachovat stávající sazby pojistného 
na sociální zabezpečení a případně uvažovat jen o případném dalším 
daňovém zvýhodnění pro rodiče, kteří pečují o více dětí.  
 
Pokud jde o návrh jako celek, požadujeme jeho zamítnutí. Důsledkem 
navrhované reformy sazeb pojistného je nepřiměřený nárůst 
administrativní a evidenční zátěže pro zaměstnavatele. 

 
Akceptováno 
Tato úprava byla vypuštěna. Návrh po úpravě již nezvyšuje 
základní sazbu pojistného bezdětným, základní sazba pojistného 
zůstává stejná pro všechny pojištěnce a o snížení může požádat 
pojištěnec, který vychovává 2 a více dětí.  
 
Akceptováno částečně 
Text byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené sazby 
pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, které na 
ně budou mít nárok, obdobně jako v daňovém systému. 
Zaměstnavatelé budou vycházet z obdobných podkladů jako při 
stanovení slevy na dani.  Administrativní dopady budou proto 
marginální. 
Pokud se týká archivace dokladů, v drtivě většině zaměstnavatelé 
používají software, který po patřičné úpravě v rámci upgrade a po 
zadání výchozích dat o počtu dětí v domácnosti bude potřebné 
údaje uchovávat a současně generovat potřebné výstupy bez 
dalšího administrativního zatěžování zaměstnavatelů. 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Návrh doznal značných změn ve smyslu nejčastějších 
připomínek.                                        

KZPS Zásadní připomínka: 
 

1. K § 7 odst. 1 písm. b) bod 2 
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Navrhujeme nahradit slova: „platil pojistné v sazbách uvedených 
v bodech 3 až 5 nebo v písmenu c) bodech 3 až 5 nebo pojistné neplatil 
z důvodu stanovení sazby podle bodu 6 nebo podle písmene c) bodu 6,“ 
slovy: „pečoval o nezaopatřené dítě uvedené v § 7a odst. 2, měl 
s dítětem stejný trvalý pobyt a v době péče o dítě byl z důvodu trvání 
zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti účasten důchodového 
pojištění,“. 

Odůvodnění: Pokud by zákonodárce trval na předloženém návrhu zákona, 
pak je nutné upravit tento paragraf, aby byla odstraněna disproporce mezi § 
7 odst. 1 písm. b) bod 2 a textem § 23c odst. 1 zákona. Zřejmě zákonodárce 
ponechal v § 7 text, který by odpovídal Variantě II a ne v konečné fázi 
předložené Variantě V návrhu zákona. 

Akceptováno  
Text byl vypuštěn. 

KDP Obecná připomínka:  
 
Komora daňových poradců ČR si jako profesní organizace sdružující 
odborníky zabývající se daněmi a dalšími povinnými odvody, mezi něž 
patří i pojistné na sociální zabezpečení, dovoluje připomenout příslib Úřadu 
vlády ČR o zařazení mezi povinná připomínková místa pro předpisy 
týkající se mimo jiné pojistného na sociální zabezpečení. Věříme proto, že 
v budoucnu bude tento příslib respektován a budeme mít možnost se 
k dalším předkládaným předpisům vyjadřovat jako povinné připomínkové 
místo.  
 
 
K návrhu zákona jako celku upozorňujeme na výrazné zvýšení nákladů 
veřejných rozpočtů cca o 4,2 mld. Kč ročně a cca 202 mil. Kč jednorázově 
(viz bod G. důvodové zprávy) a taktéž na velmi výrazné navýšení 
administrativní náročnosti výběru a odvodu pojistného zaměstnavateli 
(mírně taktéž u OSVČ). Úprava povinností ukládaných zaměstnavatelům je 
komplikovaná, tyto povinnosti jsou obtížně proveditelné a představují 
nadměrnou zátěž zaměstnavatelů. Odhadovaný sociální dopad je přitom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně 
Text byl upraven. Bylo změněno pojetí pro snížené sazby 
pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, které na 
ně budou mít nárok, obdobně jako jsou v daňovém systému 
nastaveny parametry pro slevy na dani z důvodu péče o děti. 
Dopady do státního rozpočtu a administrativní náročnost byly 
významně omezeny. 
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minimální (viz bod I. důvodové zprávy) a bylo by možné jej dosáhnout 
jiným způsobem s nižšími náklady. Princip nižších odvodů z důvodu péče o 
děti je sice již zaveden v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, v podobě daňového zvýhodnění na vyživované 
děti, nicméně podmínky pro uplatnění tohoto daňového zvýhodnění a nižší 
sazby pojistného na důchodové pojištění se mohou lišit. Zaměstnavatelé tak 
budou muset na své vlastní náklady zjišťovat, evidovat a případně 
prokazovat další skutečnosti, což zbytečně zvýší jejich administrativní 
náklady. Dovolujeme si dále poukázat na skutečnost, že jednou uplatněná 
sazba pojistného bude konečná a nebude možné ji na rozdíl od daňového 
zvýhodnění na vyživované dítě (podle zákona o daních z příjmů) dodatečně 
upravit; zákon o daních z příjmů naproti tomu umožňuje zaměstnanci zvolit 
si uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě jednak u 
zaměstnavatele, jednak samostatně v daňovém přiznání k dani z příjmů za 
příslušný kalendářní rok. Zaměstnanec, který nechce sdílet údaje o svých 
blízkých se svým zaměstnavatelem, tak může bez negativních dopadů 
uplatnit daňové zvýhodnění až ve svém daňovém přiznání. Naproti tomu 
sníženou sazbu pojistného je možné uplatnit pouze u zaměstnavatele a 
pouze při výpočtu pojistného za daný kalendářní měsíc, nikdy již nelze 
výpočet upravit.  
 
Dále návrh nebere v úvahu přechod mezi různými systémy sociálního 
zabezpečení v rámci EU, protože pro nižší sazbu pojistného bere v úvahu 
pouze platbu do českého systému, nikoliv platbu do jiných systémů. 
Fakticky tak dojde k diskriminaci osob, které byly účastníky jiného systému 
a vychovávaly děti oproti osobám, které vychovávaly děti po stejnou dobu a 
byly účastníky pouze českého systému. 
 
Vzhledem k těmto a dalším níže zmíněným skutečnostem navrhujeme 
odmítnout tento návrh zákona jako celek. Pro dosažení pozitivního dopadu 
na důchodový systém, jak zmiňuje důvodová zpráva, doporučujeme zvážit 
výraznější změnu důchodového systému jako celku, nikoliv marginální 
změnu z pohledu dopadů na důchodový systém, s negativním dopadem na 
státní rozpočet a výrazně negativním dopadem na administrativní zátěž 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Návrh doznal značných změn ve smyslu nejčastějších 
připomínek.                                        
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zaměstnavatelů.  

KDP K bodu D. důvodové zprávy:  
Dovolujeme si vyjádřit nesouhlas s vyjádřením, že uplatnění změn je 
dobrovolné: zaměstnanci, kteří nebudou ochotni sdílet své další osobní 
údaje se svým zaměstnavatelem, budou muset platit vyšší než dosavadní 
sazbu pojistného na důchodové pojištění. Uplatněnou sazbu pak nebude 
možné nijak dodatečně upravit.  

 
Akceptováno  
Základní sazba pojistného podle upraveného návrhu zákona se již 
nezvyšuje.  

KDP K bodu F. důvodové zprávy:  
Nesouhlasíme se závěrem, že navrhované změny budou mít stejné dopady 
na muže i ženy: podmínkou pro uplatnění nižší sazby pojistného na 
důchodové pojištění u osoby, která již o děti nepečuje, je péče o 
nezaopatřené dítě, pokud zároveň při péči o nezaopatřené dítě tato osoba 
platila pojistné na důchodové pojištění. Vzhledem k tomu, že o 
nezaopatřené dítě během mateřské a rodičovské dovolené pečují převážně 
ženy a během této doby nemají obvykle příjmy podléhající pojistnému, 
bude pravděpodobnost, že nezískají potřebnou dobu 120 kalendářních 
měsíců pro uplatnění nižší sazby pojistného na důchodové pojištění u žen 
vyšší.  

 
Akceptováno 
V upraveném návrhu zákona byla tato úprava vypuštěna. 

KDP ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
 
K bodu 4 - § 7d 
Splnění podmínek pro placení pojistného v trvale snížení sazbě bude 
obtížně proveditelné v případě, že zaměstnanec během péče o nezaopatřené 
dítě, kterou by bylo možné zahrnovat do 120 měsíců potřebných pro 
uplatnění trvale snížené sazby, pracoval v zahraničí. Nelze očekávat, že 
zahraniční zaměstnavatelé budou schopni a ochotni vystavit potvrzení dle § 
7d. 
 
Návrh také neřeší situace, kdy původní zaměstnavatel zanikl bez právního 
nástupce nebo odmítne vydat potvrzení o době placení pojistného. Proto by 
bylo vhodné, pokud celou agendu nebude provádět správa sociálního 
zabezpečení, aby alespoň toto potvrzení vydávaly správy sociálního 

 
 
 
 
Akceptováno 
V upraveném návrhu zákona byla tato úprava vypuštěna. 
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zabezpečení. 

KDP ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
K bodu 6 - § 8 
Dovolujeme si upozornit, že tato změna (zavedení nároku zaměstnavatele 
na srážku ze mzdy v případě odvodu pojistného z nepeněžního příjmu 
zaměstnance) nijak nesouvisí s navrhovanou úpravou. Jelikož se spíše jedná 
o změnu technického charakteru, doporučujeme její zahrnutí v (paralelně 
projednávané) technické novele zákona č. 589/1992 Sb. 

 
 
 
Neakceptováno  
Tzv. „technická novela“ již byla předložena vládě. Rovněž by 
nebylo možné provádět změny a doplňovat odkazy na ustanovení, 
která se teprve připravují. 

KDP ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
K bodu 19 - § 16 odst. 5 
Dovolujeme si upozornit, že tato změna (možnost doplacení dlužného 
pojistného na důchodové pojištění) nijak nesouvisí s navrhovanou úpravou. 
Jelikož se spíše jedná o změnu technického charakteru, doporučujeme její 
zahrnutí v (paralelně projednávané) technické novele zákona č. 589/1992 
Sb. 

 
 
 
Neakceptováno  
Tzv. „technická novela“ již byla předložena vládě a vládou 
schválena (viz ST 926). Rovněž by nebylo možné provádět 
změny a doplňovat odkazy na ustanovení, která se teprve 
připravují. 

KDP ČÁST PRVNÍ – Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
K bodu 30 - § 23c 
Skutečnost, že měl poplatník s dítětem stejný trvalý pobyt, nemusí být 
jednoznačným kritériem prokazujícím vyživování tohoto dítěte. 
Doporučujeme proto umožnit poplatníkům, aby prokázali vyživování 
nezaopatřeného dítěte pro účely splnění podmínky pro nárok na trvale 
sníženou sazbu pojistného jiným způsobem. 
 
Pro získání potvrzení o trvalém pobytu poplatníka a dítěte se bude muset 
poplatník osobně dostavit na příslušný úřad, nebo zaslat žádost s ověřeným 
podpisem. Získání potvrzení tak může být pro mnoho poplatníků nadměrně 
obtížné.  
 
Následné odeslání předložených dokumentů dle § 23c odst. 2 bude další 

 
 
Akceptováno jinak 
Tato úprava byla vypuštěna. 
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zátěží zaměstnavatelů. 

KDP ČÁST DRUHÁ – Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení 
 
K bodu 7 – § 16d 
Navrhujeme, aby údaje uvedené v registru poplatníků pojistného byly 
přístupny také příslušnému poplatníkovi, a to za obdobných podmínek, za 
jaký má daňový subjekt přístup ke svému daňovému spisu vedenému 
správcem daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

 
 
 
Akceptováno 
S ohledem na provedené úpravy v návrhu zákona nebudou 
registry poplatníků vedeny. 
 
 

HKČR Zásadní připomínka 
1. Výhrada z hlediska použité legislativní techniky 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) má zásadní 
výhrady ke způsobu předložení materiálu do mezirezortního 
připomínkového řízení. Paralelně totiž běží připomínkové řízení ke 
stejnému právnímu předpisu, které zahájil jiný odbor téhož předkladatele. 

Z hlediska legislativní techniky je zcela nevhodné, aby předkladatel vložil 
ve stejném čase do připomínkového řízení dva návrhy novely téhož zákona. 
Tento postup je velmi matoucí pro připomínková místa natož pro veřejnost. 
Není jasné, jak budou vypořádávány souběžné připomínky k oběma 
materiálům a jak budou řešeny případné kolize. Máme obavy, že dojde 
k situaci, kdy předpis bude vnitřně rozporný a jeho následné použití 
uživateli práva bude problematické.  

Pokud se výše uvedené obavy nenaplní v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení, vzniká riziko protichůdných návrhů v rámci 
projednávání normy v dalším legislativním procesu, zejména v případě 
poslaneckých pozměňovacích návrhů. 

Již nyní je jasné, že legislativní proces obou materiálů bude jak po procesní, 
tak věcné stránce velmi nepřehledný. V konečném důsledku by mohly být 
přijaty dvě novely upravující danou problematiku odlišně.  

HK ČR proto požaduje, aby oba materiály byly spojeny a posuzovány 

 
 
Neakceptováno 
Tzv. „technická novela“ již byla předložena k projednání vládě a 
vládou schválena (viz ST 926). Dvě novely téhož předpisu jsou 
obsaženy v  Plánu legislativních prací vlády a obě se týkají jiné 
problematiky a budou mít též jinou účinnost. Spojit oba návrhy 
nelze (navíc jedna novela již byla předložena PS a druhá má 
časové zpoždění). Legislativně oba návrhy zpracovával tentýž 
odbor. 
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společně jako jedna komplexní novela. 

HKČR Zásadní připomínka 
2. Celková věcná výhrada 

HK ČR předmětný návrh z hlediska jeho obsahu odmítá jako celek a 
považuje jej za nekoncepční, diskriminační, neefektivní a antisystémový. 
Jedná se o skokový a plošný nárůst administrativního zatížení 
zaměstnavatelů všech velikostí, přičemž o dopadech na vyšší porodnost 
obyvatel lze velmi silně polemizovat. 

 
 
Neakceptováno 
Návrh doznal značných změn ve smyslu nejčastějších 
připomínek.                                        

HKČR Zásadní připomínka 
3. Zvýšení administrativní zátěže 

Z řady studií i z konstatování Evropské komise vyplývá, že se 
podnikatelské prostředí v ČR potýká s celou řadou překážek ze strany 
státního aparátu a pokrok v poklesu administrativní zátěže není v podstatě 
znatelný. Členové HK ČR si stěžují v posledních letech na nárůst 
administrativy, zejména v souvislosti s letošní smrští regulatorních opatření 
jako je zavádění kontrolních hlášení, EET nebo snaha o zpřísnění regulace 
trhu práce. 
Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi EU i OECD zatěžuje práci 
výrazně více právě kvůli vysokému pojistnému na sociální zabezpečení, 
které způsobuje významné tržní distorze. Novela nyní místo tolik 
potřebného snížení sociálního pojistného zavádí pět nových sazeb, což celý 
systém neúměrně komplikuje a byrokratizuje. Náklady na toto opatření 
přitom ponesou v podstatě výhradně zaměstnavatelé, tedy ti, kteří vytváří 
pracovní místa a pohání českou ekonomiku. Náklady jsou přitom dvojího 
charakteru – pravidelné náklady spojené s trvalou vyšší administrativní 
zátěže především pro mzdové účetní, ale i jednorázové náklady spojené 
s výdaji na vyškolení personálu nebo na úpravu účetních informačních 
systémů.  
Z důvodové zprávy ani z RIA není přitom jasné, jak a na základě jakých 
propočtů došlo ke kalibraci 

 
Akceptováno částečně 
Text byl upraven. Bylo změněno pojetí pro uplatnění snížené 
sazby pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, 
které na ně budou mít nárok, obdobně jako jsou v daňovém 
systému nastaveny parametry pro slevy na dani z důvodu péče o 
děti. Zaměstnavatelé budou vycházet z obdobných podkladů jako 
při stanovení slevy na dani.  Administrativní dopady budou proto 
marginální. 
Pokud se týká nákladů, v drtivě většině zaměstnavatelé používají 
software, který po patřičné úpravě v rámci upgrade a po zadání 
výchozích dat o počtu dětí v domácnosti nebude zpravidla 
vyžadovat žádné další náklady.  
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HKČR Zásadní připomínka 

4. Antisystémové a nekoncepční opatření 

Dnešní důchodový systém v ČR je velmi nediverzifikovaný a extrémně  
solidární, což jej činí dlouhodobě  riskantním v konečném důsledku jak pro 
stát, tak i z pohledu jednotlivého občana – pojištěnce. Současná vláda 
v podstatě rezignovala na realizaci jakékoliv důchodové reformy a snaží se 
důchodový systém dále komplikovat a nechat ho skokově a cíleně 
propadnout do hlubšího deficitu (viz další výpadek ve výši 4,2 mld. Kč 
ročně, 142 mil. Kč pro MV a zátěž pro obecní rozpočty). Novela nejenže 
neřeší současné problémy důchodového systému, ve své podstatě je dále 
prohlubuje a navíc s dalekosáhlými a dlouhodobými dopady na 
podnikatelské prostředí v ČR.   

Předkladatel se novelou rozhodl působit ve směru rozložení 
mezigeneračního břemene, nicméně to je pouze jeden ze čtyř nutných pilířů 
racionální důchodové reformy, která musí zároveň řešit fiskální udržitelnost 
systému, jeho diverzifikaci a zvýšení jeho ekvivalence. Kroky vlády ale 
fiskální udržitelnost a ekvivalenci zhoršují, a diverzifikaci neprospívají. 
Dochází k oslabování prvního pilíře, aniž by bylo navrženo jakékoliv 
variantní řešení. 

Rozložení mezigeneračního břemene realizované prostřednictvím sazeb 
důchodového pojištění či nastavení vnitřních parametrů bylo v minulosti 
opakovaně smeteno odbornou veřejností i vládou ze stolu jako nedostatečné 
a administrativně náročné řešení. Týká se to například možnosti asignovat 
1 % „svého“ sociálního pojistného na důchod rodičům nebo převodu částí 
získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo 
jiné fyzické osobě, případně možnosti získávání společných důchodových 
nároků. 

Důsledkem zavedení navrhovaného opatření bude ještě menší zásluhovost 
ve smyslu přispívání do systému. Zejména pokud se nižší placené sociální 
pojistné neodrazí ve výši pobíraného budoucího důchodu. HK ČR je stejně 
jako ČSSZ přesvědčena, že požadovaného cíle lze dosáhnout v rámci 
existujících možností, a to s minimálními náklady jak z hlediska plátce 

 
Neakceptováno 
Jedná se o vyjádření názoru na celkový důchodový systém, 
k němuž existuje celá řada postojů a přístupů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAF4DWBS6)



 

69 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
pojistného, tak z hlediska implementace. 

HK ČR je přesvědčena, že skutečné dopady opatření by byly výrazně vyšší 
než předkládané, Důvodová zpráva navíc nepočítá s důsledky v delším 
horizontu v situaci, až lidé, kteří budou platit nižší sazby pojistného, 
odejdou do důchodu. HK ČR upozorňuje na absenci modelu, který by 
věrohodně propočítal dopady opatření na důchodový systém. Ty mohou být 
v delším horizontu fatální. 

HKČR Zásadní připomínka 
5. Diskriminační opatření 

Navrhované opatření by mohlo být považováno za diskriminační vůči těm, 
kteří děti z různých důvodů mít nemohou, přesto platí daně i pojistné. Ve 
studii „Taxing Wages 2016“ z dubna 2016 OECD uvádí, že čistá průměrná 
daňová sazba2 bezdětného jednotlivce v České republice v roce  2015 činila 
23,3 % (průměr OECD byl 25,5 %). V případě rodiny s dvěma dětmi, kde 
vydělává pouze jeden z páru, byla čistá průměrná daňová sazba v roce 2015 
jen 1,7 %, zatímco průměr OECD činil 14,6 %. Již dnes je tedy zatížení 
osob bez dětí významně vyšší než v případě párů s dětmi, přičemž k vyšší 
porodnosti tato cesta evidentně nevedla. 

 
Akceptováno 
Tato úprava byla vypuštěna. Návrh po úpravě již nezvyšuje 
základní sazbu pojistného bezdětným, základní sazba pojistného 
zůstává stejná pro všechny pojištěnce a o snížení může požádat 
pojištěnec, který vychovává 2 a více dětí.  
 

Rada seniorů   Rada seniorů ČR podpořila v  Odborné komisi pro důchodovou reformu 
záměr iniciovat zvýšení  natality populace pomocí diferenciace pojistných 
sazeb pojistného na sociální zabezpečení. Princip zvýhodnění rodin s dětmi 
oproti rodinám bezdětným považuje za spravedlivý, ale výpočet úpravy 
nově navrhovaných sazeb požaduje fiskálně neutrální. To návrh neobsahuje, 
předpokládá se deficit  ve výši 4,2 miliardy Kč. Z uvedeného důvodu a také 
s ohledem na dlouhodobě podhodnocené platby pojistného osob samostatně 
výdělečně činných navrhujeme zvýšit minimální vyměřovací základ 
pojistného na sociální zabezpečení u OSVČ z 50 % na 100  % daňového 
základu. Tím dojde nejen ke sjednocení podmínek důchodového pojištění  
OSVČ se zaměstnanci ale též  k odstranění hlavní příčiny nízkých důchodů 

Neakceptováno  
Dosavadní úprava podléhá politické shodě. 

                                                 
2 K čisté průměrné daňové sazbě jednotlivce dojdeme tak, že sečteme DPFO a příspěvky zaměstnance na sociální zabezpečení, odečteme od nich rodinné dávky a to 
celé vydělíme hrubou mzdou zaměstnance (OECD: Taxing Wages 2016). 
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u těchto osob.  

Rada seniorů Legislativní návrh k ČÁSTI PRVNÍ, Čl,I: 
 
1. Před stávající bod 1 se vkládá nový bod 1, ostatní body se přečíslují. 
Nový bod 1.zní: 

§ 5b 
 

                (1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné 
pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % 100 % 
daňového základu;  
 
Zdůvodnění: 
Jednou z příčin deficitu na fiktivním penzijním účtu jsou v posledních 
letech podhodnocené platby pojistného na sociální zabezpečení u osob 
vykonávajících samostatně výdělečnou činnost. Anomálie přetrvává od 
počátku 90. let minulého století, kdy minimální vyměřovací základ na 
úrovni 35 % daňového základu byl zdůvodňován nezbytností podpory 
podnikání. Důsledkem jsou podprůměrné starobní penze desetitisíců 
samostatně výdělečných osob. Zavádějící důvody po 25 letech zcela 
pominuly, nastal čas sjednotit podmínky všech plátců pojistného. 
V roce 2015 dosahovaly příjmy z pojistného na sociální pojištění od OSVČ 
23,579 miliard Kč. Z toho 22, 418 miliard Kč na důchodové pojištění, 200 
milionů na nemocenské pojištění a 961 milionů Kč na státní politiku 
zaměstnanosti. Při navýšení minimálního vyměřovacího základu z 50 % na 
100 % daňového základu lze důvodně předpokládat, že příjmy pojistného 
budou dvojnásobné. Tedy pojistné na důchodové pojištění se zvýší z 22, 
418 miliard Kč na 44, 836 miliard Kč. Tím bude zakládaný deficit ve výši 
4,2 miliardy Kč + 202 milionů Kč provozních nákladů České správy 
sociálního zabezpečení a Ministerstva vnitra z důvodu nových pojistných 
sazeb zcela vykompenzován, celkový deficit na fiktivním penzijním účtu se 
sníží a samostatným podnikatelům se zvýší starobní penze. Z uvedených 
důvodů Rada seniorů ČR navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ 
pojistného OSVČ z 50 % na 100 % daňového základu.   

 
Neakceptováno  
Dosavadní úprava podléhá politické shodě. 
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2. Za stávající bod 12 se vkládá nový bod 13, ostatní body se přečíslují. 
Nový bod 13 zní: 

§ 14 
 

                (1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé kalendářní měsíce. 
Výše zálohy na pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 
písm. c) bodě 1 z měsíčního vyměřovacího základu. 
 
                 (2) Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si osoba 
samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné 
dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu. U osoby samostatně 
výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost 
v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího 
základu nejméně 50 %  100 % z částky rovnající se průměru, který 
z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok připadá na jeden 
kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána 
samostatně výdělečná činnost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného 
měsíčního vyměřovacího základu přesáhla částku ve výši jedné dvanáctiny 
maximálního vyměřovacího základu, činí měsíční vyměřovací základ tuto 
částku. 
 
Zdůvodnění: 
Jde o legislativně technickou úpravu související s bodem 1. 
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Asociace 
malých a 
středních 
podniků a 
živnostníků 

 

Akceptováno částečně 
Text byl upraven. Bylo změněno pojetí pro uplatnění snížené 
sazby pojistného na soc. zabezpečení, byl omezen okruh osob, 
které na ně budou mít nárok, obdobně jako jsou v daňovém 
systému nastaveny parametry pro slevy na dani z důvodu péče o 
děti. Zaměstnavatelé budou vycházet z obdobných podkladů jako 
při stanovení slevy na dani.  Administrativní dopady budou proto 
nízké. 
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