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                                                                                                                                                                                 VII.  
Vyhodnocení meziresortního 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, a další související zákony. 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 26. dubna 2016, s termínem sdělení 
stanovisek do 24. května 2016. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Obecně: 
Z hlediska kompetencí Ministerstva financí vyslovujeme s předkládaným 
materiálem souhlas pouze za předpokladu akceptování zásadních 
připomínek. 

 
Zásadní připomínky byly akceptovány nebo vysvětleny. 
 
   

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínky: 
- K rozpočtovým dopadům – obecně: 

Podle našeho názoru je v oblasti dopadů do státního rozpočtu materiál 
nejednotný. Předkládací zpráva uvádí, že dopady na státní rozpočet jsou 
v zásadě neutrální. Důvodová zpráva a RIA předpokládají náklady 
na státní rozpočet, ale v nestejné výši. Je třeba, aby všechny části 
materiálu uváděly rozpočtové dopady ve stejné struktuře a stejné výši. 

 
Akceptováno. Text sjednocen. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
- K důvodové zprávě: 

V této části je uvedeno, že náklady ve výši 52 mil. Kč a případných 
1,5 mil. Kč za každou novou službu Informačního a komunikačního 
rozhraní budou hrazeny z kapitoly MPSV, na což musí být při stanovení 
výše prostředků této kapitoly pamatováno. V této souvislosti požadujeme 
v důvodové zprávě uvést, že veškeré výdaje budou kryty v rámci 
závazného výdajového limitu kapitoly 313 – MPSV bez nároku 
na navýšení prostředků na příslušný rok. 

Na straně 25 je u písmena G uvedeno, že „Posun platby zálohy 

 
Vysvětleno. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, předpokládá se 
pokrytí příslušných výdajů v rámci limitů rozpočtové kapitoly 
313.  
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Je třeba rozlišovat v jednotlivých kalendářních 
letech mezi dopady do placení záloh a dopadem do příjmu 
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Resort Připomínky Vypořádání 
na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění OSVČ 
povede v roce změny k dodatečným příjmům státního rozpočtu na úrovni 
cca 1,9 mld. Kč, které vyplývají z toho, že  OSVČ budou „fakticky“ 
muset v roce změny zaplatit o jednu měsíční platbu navíc“. Ale na straně 
34, k čl. II, k bodu 2 je napsáno, že „Pokud zákon nabude účinnosti 
například od 1. ledna 2018, je třeba zabezpečit, aby OSVČ nebyla 
povinna platit v lednu 2018 dvě zálohy, tj. jednu za prosinec 2017 podle 
dosavadní právní úpravy a druhou za leden 2018 v důsledku nové právní 
úpravy. Podle navrhovaného ustanovení by OSVČ měla platit v lednu 
2018 jen jednu zálohu považovanou za zálohu za leden 2018. Případný 
dluh na zálohách za období před rokem 2018 zaniká ode dne účinnosti 
navrhovaných změn,…“ Je třeba, aby všechny části materiálu uváděly 
shodné informace a záměry.  

státního rozpočtu. Díky tomu, že OSVČ zaplatí (při účinnosti od 
1. 1. 2018) v roce 2017 pouze 11 záloh (pokud bude OSVČ celý 
rok 2017), projeví se to potřebou doplacení pojistného při podání 
přehledu v roce 2018, a to přestože nebude mít žádný dluh na 
zálohách. 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
- K RIA: 
Požadujeme z materiálu vypustit větu na str. 9, kde je napsáno, 
že předpokládané finanční dopady do státního rozpočtu budou kryty 
z přebytku výběru pojistného na nemocenské pojištění. Pro MF je určující 
obrázek agregátního hospodaření státního rozpočtu, nikoliv jednotlivých 
podskupin. Utracení přebytku jednoho systému povede ke zvýšení 
celkového deficitu státního rozpočtu a státního dluhu. Příjmy státního 
rozpočtu mají univerzální charakter. 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

- K Části první: Čl. I k bodu 4 až 8: 
S ohledem na rozsáhlou novelizaci § 5b odst. 3 uvedenou v těchto 
bodech doporučujeme znění těchto bodů spojit do jednoho bodu, který 
bude upravovat celý § 5b odst. 3. Současně konstatujeme, že text 
upravující dobu, po kterou platí maximální vyměřovací základ, 
považujeme za nepřehledný a jen obtížně srozumitelný. 

 
Neakceptováno. Změny v předmětných bodech se týkají jen části 
ust. § 5b odst. 3; je pravdou, že by ustanovení mohlo být 
rozděleno, avšak stávající text vychází z celého pojetí § 5b, které 
je dáno historicky (každý odstavec pojednává o jedné ucelené 
problematice). 

Ministerstvo 
financí 

- K Části první: k bodu 32: 
Za slova „na konci“ je nutno vložit slovo „textu“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

- K Části první: Čl. II k bodu 1: 
Slova „ve znění účinném před tímto dnem“ doporučujeme v zájmu 

 
Akceptováno. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
jednoznačnosti nahradit slovy „ve znění účinném přede dnem uvedeným 
v čl. IX písm. a) “. 

Ministerstvo 
financí 

- K Části druhé: Čl. III k bodu 3: 
Za slova „na konci“ je nutno vložit slovo „textu“. Obdobně je takto 
zapotřebí upravit i bod 6, 8 a 12. 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

- K Části druhé: Čl. I k bodu 25: 
Upozorňujeme, že v úplném znění jsou chybně označeny dosavadní 
odstavce 8 a 9. 

 
Akceptováno. Úplné znění bude opraveno. 

Ministerstvo 
financí 

V důvodové zprávě je uvedeno, že daná změna bude mít 1,9 mld. Kč 
pozitivní vliv v roce zavedení (díky dvojité platbě v roce přechodu na nový 
systém). Nicméně doporučujeme upravit tvrzení, že se jedná o dodatečné 
příjmy, protože z hlediska dlouhodobějšího horizontu je tento vliv fiskálně 
neutrální. V roce zavedení sice většina OSVČ zaplatí o platbu navíc, ale v 
roce, ve kterém budou končit své podnikání oproti současnému stavu zase 
zaplatí o platbu méně, tj. oněch dodatečných 1,9 mld. Kč bude následně 
mírně zhoršovat hospodaření v dalších letech oproti současnému stavu, 
protože nakonec každý OSVČ musí zaplatit pouze tolik měsíců, kolik byl 
pojištěn a toto návrh nemění. Tyto prostředky by se tak z hlediska 
dlouhodobého neměly používat jako dodatečné příjmy, protože de facto 
nejsou. 

Vysvětleno. Je pravdou, že při ukončení činnosti zaplatí OSVČ 
o zálohu méně, nicméně MF uváděný reverzní rozpočtový dopad 
by nastal pouze v situaci absolutně se snižujícího počtu OSVČ. 
Bude-li počet OSVČ stabilní, bude efekt u končících OSVČ 
kompenzován efektem u OSVČ začínajících, které zaplatí již 
v prvním měsíci. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. III bodům 7 a 9 – k § 11a odst. 3 písm. j) a l) zák. č. 582/1991 Sb.: 
 V ustanovení § 11a odst. 3 písm. j) a l) se navrhuje poskytovat 
České správě sociálního zabezpečení a dalším orgánům sociálního 
zabezpečení pro výkon jejich působnosti z informačního systému evidence 
obyvatel údaje o otci, matce, jiném zákonném zástupci, opatrovníkovi, 
manželovi nebo registrovaném partnerovi a dítěti v rozsahu jméno, 
příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození, 
rodné číslo a jeho změny.  
 Upozorňujeme, že na základě ustanovení § 3 odst. 3 písm. k), n) 
a o) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

 
Akceptováno. Text byl podle připomínky upraven. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
předpisů, vede Ministerstvo vnitra v informačním systému evidence 
obyvatel o citovaných tzv. „vedlejších osobách“ údaje v rozsahu jméno, 
příjmení, rodné příjmení, rodné číslo a datum narození.  
 Na základě výše uvedeného požadujeme rozsah uvedených údajů 
upravit podle citovaných ustanovení zákona o evidenci obyvatel do 
následující podoby: 
„j) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u otce, matky, popřípadě jiného 
zákonného zástupce nebo opatrovníka, a dítěte včetně osvojeného dítěte,“ a 
„l) údaje uvedené v písmenech a), b) a e) u manžela a registrovaného 
partnera, a to i v případě manželů a registrovaných partnerů, kteří zemřeli,“. 
 Tato připomínka se obdobně vztahuje i k čl. III bodu 11 – k § 11a 
odst. 4 písm. l), neboť podle § 158 zákona o pobytu cizinců se neeviduje 
v informačním systému cizinců místo a stát narození manžela 
a registrovaného partnera.  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. III bodu 25 – k § 54 odst. 8 zák. č. 582/1991 Sb.: 
 Je třeba upozornit na připravovaný návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (dále jen „doprovodný 
zákon“), který je momentálně rozesílán do vnějšího připomínkového řízení 
a který novelizuje část pátou zákona č. 582/1991 Sb. v tom směru, že mění 
zastaralá ustanovení upravující ukládání pokut a nahrazuje je úpravou 
správních trestů za přestupky. Vzhledem k tomu, že navrhovaná účinnost 
nynějšího návrhu je stanovena na první den šestého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení, předpokládáme, že se tak stane až po 1. 
červenci 2017, kdy by měl nabýt účinnosti doprovodný zákon. Novou 
skutkovou podstatu je proto třeba včlenit již do nové úpravy správního 
trestání v zákoně č. 589/1991 Sb., a to v následujícím znění: 
„(X) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel 
zdravotních služeb dopustí přestupku tím, že 
a) nepřevezme po dobu hospitalizace poživatele důchodu vyplacený důchod 
nebo jej nepředá poživateli bezprostředně po jeho obdržení podle § 116d 
odst. 3 písm. a), 
b) neuloží přijatý důchod nebo jeho část podle § 116d odst. 3 písm. b), 

 
 Akceptováno. 
Bod 25 v čl. III byl z návrhu zákona vypuštěn.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
c) nevyúčtuje písemně částky přijatého důchodu na žádost poživatele 
důchodu podle § 116d odst. 3 písm. c), nebo 
d) neoznámí provozovně držitele poštovní licence ve stanovené lhůtě 
ukončení pobytu poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
nebo jí neprodleně nevrátí částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele 
důchodu podle § 116d odst. 3 písm. d). 
 
(X) Za přestupek podle odstavce … lze uložit pokutu do 20 000 Kč.“. 
 Má-li být postihována rovněž recidiva, je možné zakotvit zvýšenou 
sazbu pokuty pouze ze předpokladu, že jde o přestupky projednávané 
jediným orgánem, neboť v opačném případě by takové ustanovení nemělo 
praktický význam. Doplňujeme ovšem, že nová úprava správního trestání v 
doprovodném zákoně (i na základě podkladu zaslaného Ministerstvem 
práce a sociálních věcí) postih recidivy již dále neobsahuje. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. III bodu 32 – k § 88 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb.: 
 V předmětném ustanovení se navrhuje, aby v řízení o námitkách 
jakožto zvláštním opravném prostředku proti rozhodnutí vyjmenovaných 
orgánů sociálního zabezpečení mohlo být rozhodováno také nad rámec 
žádosti, o níž bylo vydáno napadené rozhodnutí. Uvedené ustanovení dle 
našeho názoru popírá princip řízení o žádosti, v němž je předmět řízení 
vymezen podanou žádostí (správní orgán nemůže rozhodovat nad její 
rámec), a v určité procesní fázi jej nahrazuje řízením z moci úřední. Činí tak 
přitom na úrovni „odvolacího“ orgánu, resp. orgánu rozhodujícího o 
námitkách, čímž upírá účastníku řízení základní procesní práva v podobě 
opravného prostředku, neboť proti rozhodnutí orgánu sociálního 
zabezpečení o námitkách nelze podat další námitky (§ 88 odst. 6 zák. č. 
582/1991 Sb.). Navržená úprava nadto není zdůvodněna v důvodové 
zprávě, kde se hovoří o přezkumu napadeného rozhodnutí v plném rozsahu, 
tj. i nad rámec podaných námitek, což je situace odlišná a vyplývající již z 
platného znění zákona (§ 88 odst. 4, část věty poslední za středníkem zák. č. 
582/1991 Sb.). Předmětný novelizační bod proto požadujeme z návrhu 
vypustit. 

 

Akceptováno.                                                                           
Bod 32 v čl. III byl z návrhu zákona vypuštěn.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. III bodu 47 – k § 117a odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb.: 
 Ustanovení požadujeme vypustit, popř. podrobně zdůvodnit tak, 
aby mohla být posouzena nezbytnost navrhovaných odchylek. Důvodová 
zpráva hovoří pouze o „obnově komunikace mezi příjemcem a plátcem 
důchodu“, což však nikterak nevypovídá o potřebě omezení 
hmotněprávních i procesních práv příjemce dávky, která z navrženého 
ustanovení vyplývají. V případě, kdy oprávněný nebo jiný příjemce dávky 
důchodového pojištění neohlásí plátci změnu adresy místa trvalého pobytu 
nebo jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, 
mohla by dle návrhu být zastavena výplata dávky, přičemž takové 
rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou a opatrovník se neustanovuje.  
 Lze sice vycházet z toho, že v případě změny trvalého či jiného 
pobytu mohou nastávat překážky při doručování s tím, že nedaří-li se 
doručovat opakovaně, doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 
správního řádu, tento způsob doručování však nelze využít tehdy, jedná-li 
se o přímého účastníka řízení, tedy účastníka, kterému má být v řízení 
uložena povinnost nebo odňato právo. V takovém případě se veřejnou 
vyhláškou nedoručuje a účastníku se ustanoví opatrovník podle § 32 odst. 2 
písm. d) a odst. 3 správního řádu. V navrhovaném případě se přitom rovněž 
jedná o přímého účastníka řízení a negativní důsledky spočívající v 
zastavení výplaty dávky, a je tedy namístě, aby byla hájena práva dotčené 
osoby prostřednictvím procesního opatrovníka. 

 

Akceptováno. Bylo doplněno podrobné zdůvodnění do 
důvodové zprávy a dále byl text navrhovaného ustanovení 
formulačně upraven a doplněn, a to včetně posílení procesních 
práv, kdy se do ustanovení zařadilo zasílání písemného 
oznámení v případech, kdy dávka byla na základě žádosti 
uvolněna; pokud by dávky na základě žádosti uvolněna nebyla, 
bylo by o tomto vydáno písemné rozhodnutí v rámci správního 
řízení.   

Postup podle obecných ustanovení správního řádu, který 
popisuje MV, by byl v praxi příliš komplikovaný a neefektivní 
(málo efektivní by byl i z hlediska ochrany fiskálních zájmů), a 
proto je navrhována tato modifikace. Pozastavení výplaty dávky 
v daných případech neznamená automaticky zánik nároku na její 
výplatu, tj. nejedná se o omezení „hmotněprávních“ práv 
příjemce dávky. Má pouze motivovat poživatele dávky k tomu, 
aby sám vyvinul potřebnou součinnost při přebírání dávky, tj. 
aby kontaktoval plátce důchodu a ten jej v rámci tohoto kontaktu 
mohl upozornit na porušení povinnosti uvedené v ust. § 50 odst. 
3 zákona č. 582/1991 Sb. Jakmile se plátce důchodu dozví 
relevantní informace potřebné k vyplácení dávky a zjistí, že 
nárok na dávku i nadále trvá, doplatí ji a bude pokračovat v její 
výplatě i do budoucna.  

Dle zkušeností ČSSZ totiž vzrůstá počet případů, kdy důchodci 
mění adresy svého pobytu, aniž by tyto změny ČSSZ 
oznamovali a aktuální adresu nelze vyhledat ani v registru 
obyvatel; v řadě případů se pak v důsledku toho důchodci nedaří 
doručovat písemnosti, a to ani fikcí. Vzhledem k tomu, že ČSSZ 
dlouhodobě vyplácí finanční prostředky, potřebuje ve velkém 
počtu případů s důchodci také komunikovat, a to ať už jde o 
různé výzvy z důvodu ověřování trvání nároku, nebo doručování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAC3DFD2N)



7 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
správních aktů v souvisejících řízeních, jejichž doručení či 
nedoručení (resp. délka doručování) má nejrůznější dopady. 
Zastavením výplaty by se jednak dosáhlo zajištění této 
komunikace, jednak by se v řadě případů též zamezilo vzniku 
přeplatků (např. by se tím předešlo dlouhodobému vyplácení 
dávek osobě, které je důchod vyplácen na účet u české banky, 
ale která se odstěhovala a zemřela v cizině, což se ČSSZ dozvídá 
spíše náhodou a s velkým časovým odstupem), zamezilo by se 
riziku, že výplata dávky poplyne na podkladě rozhodnutí, které 
nikdy nenabylo právní moci, a dále by se omezil počet případů, 
kdy kvůli problémům při doručování rozhodnutí o přeplatku 
dochází k prekluzi nároku na vrácení tohoto přeplatku/jeho části, 
a tedy k nemožnosti vymáhat již vykázaný přeplatek/jeho část 
často právě v důsledku vlastního cíleného jednání adresáta. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. V bodu 27 – k § 64 odst. 6 zák. č. 155/1995 Sb.: 
 Upozorňujeme z hlediska praxe Ministerstva vnitra jako orgánu 
sociálního zabezpečení, že navrhovaná podoba ustanovení nepamatuje na 
situace, že držitel poštovní licence vyplatí dávku důchodového pojištění v 
hotovosti držiteli průkazu příjemce po úmrtí oprávněného příjemce dávky, 
neboť tento fakt není v době výplaty držiteli poštovní licence znám). 
Vznikne tak přeplatek (neprávem vyplacená částka) na dávce, kterou 
je Ministerstvo vnitra povinno vrátit zpět do státního rozpočtu. Dosavadní 
právní úprava s tímto případem nepočítá, a neumožňuje tak plátci dávky 
neprávem vyplacenou částku exekučně vymáhat.  

 

Akceptováno. Návrh zákona byl ve smyslu připomínky doplněn 
(do § 64 byl vložen nový odstavec 7, který upravuje předmětnou 
problematiku). 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. VII bodu 24 – k § 138b zák. č. 187/2006 Sb.: 
 V návaznosti na přípravu doprovodného zákona (viz výše 
připomínka k čl. III bodu 25) je třeba nahradit pojem „správní delikt“ 
pojmem „přestupek“, který se nově zavádí jako společné označení pro 
delikty fyzických, právnických i podnikajících fyzických osob. Současně je 
třeba upravit návětí daného ustanovení způsobem: „Podnikající fyzická 

 
Akceptováno. Text byl ve smyslu připomínky upraven. 
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osoba se jako porodní asistentka dopustí přestupku tím, že…“.  
 Pokud jde o formulaci skutkových podstat, jsme si vědomi obdobné 
úpravy v § 138a odst. 1 písm. p) až r), která by měla být totožná jak v 
případě poskytovatele zdravotních služeb, tak porodní asistentky; v tomto 
smyslu by tedy mělo být upravena i objektivní stránka uvedená pod písm. 
c). Upozorňujeme však, že užitá dikce není přesná, když např. 
pod písmenem a) by mělo být uvedeno „…nestanoví…očekávaný den 
porodu nebo tento den nepotvrdí…“ tak, aby mohlo být postiženo porušení 
alespoň jedné z uvedených povinností.  
 Pokud jde o odkazy na § 67 odst. 2 v písmenech a) a b), jedná se o 
tzv. křížový odkaz; navrhujeme jej proto nahradit odkazy na § 67 odst. 1 
písm. a) a § 67 odst. 1 písm. b). 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. VII bodu 2 – k § 10 odst. 3 písm. j) zák. č. 187/2006 Sb.: 
 V souvislosti s úpravou doby pojištění u svědka v soudním a 
správním řízení a v přípravném trestním řízení a dále u osoby, která podala 
vysvětlení na výzvu policejního orgánu, upozorňujeme, že nárok na náhradu 
ušlého výdělku má také osoba, které tento náklad vznikl v souvislosti s 
podáváním vysvětlení správnímu orgánu, neboť taková osoba je v zásadě ve 
stejném postavení, jako svědek předvolaný v řízení ke svědecké výpovědi 
(§ 79 odst. 4 ve spojení s § 137 správního řádu). 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 3 – k § 5b odst. 2 písm. c) zák. č. 589/1992 Sb.: 
 Upozorňujeme, že odkaz na § 14 odst. 6 se v ustanovení nachází 
dvakrát, a proto doporučujeme v platném znění opravit odkaz i v jeho 
druhém výskytu.  

 
Akceptováno. Platné znění bude upraveno. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 43 – k § 20 odst. 5 písm. písm. i) zák. č. 589/1992 Sb.: 
 V platném znění není vyznačeno zrušení § 20 odst. 5 písm. i). 
Doporučujeme tuto změnu vyznačit.  

Akceptováno. Platné znění bude upraveno. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. III bodu 2 – k § 6 odst. 4 písm. o) zák. č. 582/1991 Sb.: 
 V platném znění není vyznačena čárka před slovem „plnění“. Bude 
proto vhodné toto interpunkční znaménko do ustanovení doplnit.   

 
Akceptováno. Platné znění bude opraveno. 
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Ministerstvo 
vnitra 

K čl. III bodu 46 – k poznámce pod čarou č. 83 zák. č. 582/1991 Sb.: 
 Poznámku pod čarou bude vhodné v platném znění označit správně 
pod číslem 83, nikoliv pod číslem 33.  

 
Akceptováno. Platné znění bude opraveno. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. V bodu 13:  
 Doporučujeme v novelizačním bodu slovo „slova“ v jeho prvním 
výskytu s ohledem na čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády nahradit 
slovem „text“. Tato připomínka se vztahuje obdobně i k čl. VII bodu 23.  

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Část třetí novelizační bod č. 22 (doplnění věty v § 62 na konci 
odstavce 2): K navrhovanému doplnění uvádíme, že důchod jako 
pravidelný opětující se příjem slouží povinnému k uspokojování jeho 
základních materiálních potřeb, proto občanský soudní řád v § 278 
z důvodu ochrany povinného určuje nezabavitelnou částku pro účel 
výkonu rozhodnutí (exekuce) srážkami z jiných příjmů, mezi které se 
řadí rovněž důchod (§ 299 odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Tuto zásadu 
respektuje rovněž exekuční řád, daňový řád, který v § 177 odst. 1 
v souvislosti s daňovou exekucí odkazuje na občanský soudní řád, a 
insolvenční zákon v souvislosti s oddlužením plněním splátkového 
kalendáře (§ 406 odst. 5 insolvenčního zákona). Rovněž zákoník 
práce v § 148 odst. 2 uvádí, že srážky ze mzdy smějí být provedeny 
jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami 
ze mzdy v občanském soudním řádu. Je třeba připustit, že občanský 
zákoník v § 2045 stanoví, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a 
dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich 
polovinu. K tomu však komentář k zákoníku práce uvádí, že k 
naplnění čl. 10 odst. 2 Úmluvy MOP č. 95 o ochraně mzdy je Česká 
republika povinná chránit vnitrostátními předpisy mzdu „proti 
zabavení nebo postoupení do výše, která se považuje za nutnou pro 
výživu pracovníka a jeho rodiny“. To je v zákoníku práce zajištěno 
(vedle § 144a a § 346d odst. 4 a 5) povinností zaměstnavatele dodržet 
při provádění srážek ze mzdy podmínky stanovené pro výkon 
rozhodnutí srážkami ze mzdy v OSŘ... Jestliže § 2045 odst. 1 ObčZ 

Akceptováno. Novelizační bod byl vypuštěn. 
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stanoví, že závazek je možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o 
srážkách ze mzdy (platu, odměny z dohody, náhrady mzdy nebo platu) 
ve výši nepřesahující její polovinu, je třeba to považovat za omezení 
smluvní volnosti dlužníka a věřitele, nelze z toho však dovozovat 
povinnost zaměstnavatele, není-li věřitelem a tudíž smluvní stranou, 
sledovat (popř. garantovat) při provádění jednotlivých srážek 
dodržení stanoveného limitu. (Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník 
práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. str. 756, 757). 
Dále je možno připomenout, že zákoník práce ve znění účinném do 
31. prosince 2013 v § 148 odst. 2 umožňoval, aby bylo možno srážky 
ze mzdy provádět ve větším rozsahu na základě dohody o srážkách ze 
mzdy, podle platné právní úpravy to však možné není. K tomu výše 
zmíněný komentář uvádí, že zákoník práce pro tento účel stanoví v § 
148 odst. 2, že srážky ze mzdy smějí být provedeny jen za podmínek 
stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v OSŘ. 
Do 1. 1. 2014 umožňoval zákoník práce (§ 148 odst. 2) provádět 
srážky na základě dohody o srážkách ze mzdy ve větším rozsahu, 
jestliže se nejednalo o srážky ve prospěch zaměstnavatele a nebylo-li 
tím ohroženo provádění jiných srážek, ani tím nebyly tyto srážky 
zkráceny. Takové ujednání již do budoucna není možné. Stejně tak 
nepřipouští § 281 OSŘ provádět exekuční srážky ze mzdy ve větším 
rozsahu, než dovolují ustanovení OSŘ, a to ani když s tím povinný 
souhlasí (str. 761, 762). Při provádění srážek ze mzdy na základě 
dohody podle zákoníku práce je tedy třeba respektovat ustanovení 
občanského soudního řádu týkající se výkonu rozhodnutí srážkami 
ze mzdy.  
 Máme tedy za to, že respektování rozsahu, v němž lze podle 
občanského soudního řádu provádět srážky ze mzdy, je možno 
považovat za obecný princip, jímž se srážky ze mzdy, případně 
jiných pravidelných příjmů zajištujících povinnému uspokojování 
základních potřeb, řídí, a že není vhodné se od něj odchylovat. 
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Dohodou o srážkách z důchodu by neměla být ohrožena nejen výživa 
osob, k nimž má dlužník vyživovací povinnost, ale i výživa dlužníka 
samotného. Zajištění výživy osoby, která pobírá důchod, stejně jako 
osob na něj odkázaných výživou je možno nejlépe zajistit tím, že 
dlužníkovi bude ponechána nepostižitelná částka z důchodu. Z výše 
uvedených důvodů se domníváme, že navrhované doplnění § 62 
odst. 2 není vhodné a doporučujeme tento novelizační bod 
vypustit bez náhrady. V případě, že tato připomínka nebude 
akceptována, doporučujeme přehodnotit užití termínu „povinný“ 
v souvislosti s dohodou o srážkách z důchodu, protože ta 
pravděpodobně není uzavírána v rámci řízení o výkonu rozhodnutí. 
Pokud dlužník bude chtít splácet vyšší splátky, může tak učinit mimo 
rámec dohody o srážkách z důchodu. Domníváme se, že s ohledem na 
§ 28 zákona č. 155/1995 Sb. je vhodnější termín „pojištěnec“.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Do vnějšího připomínkového řízení byl souběžně předložen další 
návrh novely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dáváme 
předkladateli ke zvážení sloučení obou návrhů zákonů do jednoho 
návrhu zejména z důvodu zjednodušení legislativního procesu. 

Neakceptováno. Jedná se o dva zcela různé návrhy, které 
obsahují nejen novelu zákona č. 589/1992 Sb., ale též novely 
jiných zákonů; obě novely spolu věcně nijak nesouvisí a mají 
také různou účinnost. Sloučením obou návrhů do jednoho by 
vznikla velmi nepřehledná novela. V Plánu legislativních prací 
vlády na rok 2016 se také jedná o dva rozdílné úkoly. Další 
návrh zákona obsahující novelu zákona č. 589/1992 Sb. bude 
vládě předkládán později. 

Ministerstvo 
obrany 

K Části druhé, Č. III 
 V zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme 
v souvislosti s navrhovanou úpravou provést i úpravu § 37 odst. 2 
písm. c), § 38 odst. 4 písm. g), § 40a odst. 2, § 83 odst. 3 a § 86 odst. 
5. 

 
Akceptováno věcně, byl však zvolen jiný legislativní způsob 
řešení. 
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Ministerstvo 
obrany 

K Části třetí, Čl. V 
1. Požadujeme vložit nový bod 3., který zní:  
„3. V § 5 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) 

až h) se označují jako písmena c) až g).“.  
Dosavadní body 3.-17. se označují jako body 4.-18. 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
obrany 

K Části třetí, Čl. V 
2. Požadujeme vložit nový bod 19., který zní: 
„19. V § 29 odst. 5 ve větě první před středníkem a v § 34 

odst. 1 větě druhé před středníkem se slova „v § 5 odst. 2 písm. c), d) 
a e)“ nahrazují slovy „v § 5 odst. 2 písm. c) a d) a v § 102 odst. 5““. 

Dosavadní body 18.- 28. se označují jako body 20.-30. 
 

Odůvodnění: Od 1. července 2016 jsou osoby konající vojenskou 
službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou vojáky 
z povolání, účastny pojištění podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) - 
vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby. 

 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
obrany 

K Části třetí, Čl. V 
 

3. Požadujeme vložit nový bod 31., který zní: 
„V § 102 odst. 3 se za slova „náhradní dobu pojištění“ 

doplňují slova „a za vyloučenou dobu““. 
Odůvodnění: Jedná se o promítnutí zrušení písm. d) v § 16 

odst. 4. 

 
Akceptováno věcně, byl však zvolen jiný legislativní způsob 
řešení. 

Ministerstvo 
obrany 

K Části třetí, Čl. V 
4. Požadujeme vložit nový bod 32., který zní: 
„32. V § 102 se doplňuje odstavec 5, který zní: „Doba služby 

osob konajících do 30. června 2016 vojenskou službu v ozbrojených 
silách České republiky, pokud nejsou vojáky z povolání, se považuje 
za náhradní dobu pojištění a za vyloučenou dobu.““. 

 
Odůvodnění: Od 1. července 2016 jsou osoby konající 

Akceptováno. Ustanovení § 102 bylo doplněno; u vyloučené 
doby byl zvolen jiný legislativní způsob řešení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAC3DFD2N)



13 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejsou 
vojáky z povolání, účastny pojištění podle ustanovení § 5 odst. 1 
písm. b) - vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby.  

Ministerstvo 
obrany 

K Části třetí, Čl. V 
5. V souvislosti s navrhovanou úpravou doporučujeme 

v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, provést změny § 9 odst. 6 písm. d), § 12 odst. 1, 
§ 14 odst. 2, § 16 odst. 4 písm. d), e) a g) a v odst. 5, § 19a odst. 1, § 
21 odst. 1 písm. a), § 22 odst. 2 písm. c), § 25 odst. 1, § 104 odst. 1 a 
§ 105b. 

Akceptováno věcně, byl však zvolen jiný legislativní způsob 
řešení. 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
 
K Části čtvrté, ČL. VII 
 1. Požadujeme vložit nový bod 4., který zní: 

„ 4. V § 15 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou znějí: 

„g) z výkonu vojenské činné služby vojáka v záloze, 
  h) z výkonu činnosti související s brannou povinností x).“ 
  Poznámka pod čarou č. X zní: „§ 204 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění       
  pozdějších předpisů“. 
Dosavadní body 4. - 26. se označují jako body 5. - 27. 
 
Odůvodnění:  
K písm. g): Do vojenské činné služby budou povoláváni vojáci 

v záloze, kteří vykonávají jinou pojištěnou činnost (popř. budou 
účastni dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ) a v případě 
vzniku dočasné pracovní neschopnosti po skončení vojenské činné 
služby budou zabezpečeni dávkami nemocenského pojištění z výkonu 

 
Akceptováno. 
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této pojištěné činnosti. Trvání ochranné lhůty z výkonu vojenské 
činné služby tak není nezbytné. Zároveň bude jednoznačně vymezeno, 
u kterého orgánu nemocenského pojištění mohou žádat o výplatu 
dávky a z jakého denního vyměřovacího základu se bude dávka 
zjišťovat. V případě, že do vojenské činné služby bude povolán voják, 
který nebude účastníkem nemocenského pojištění, stejně jako u výše 
uvedených osob nastane stav shodný jako před povoláním do služby. 
Zároveň dojde k vyloučení možného zneužití trvání ochranné lhůty 
pro výplatu dávek nemocenského pojištění. 

K písm. h):  Podle § 204 odst. 3 zákoníku práce je náhrada 
mzdy (platu) poskytovaná příslušným vojenským správním úřadem 
zaměstnancům považována za příjem ze závislé činnosti podle § 6 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Z tohoto důvodu je výkon 
činnosti související s brannou povinností zaměstnáním ve smyslu 
zákona o nemocenském pojištění. V případě vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti po splnění branné povinnosti však budou zaměstnanci 
zabezpečeni dávkami nemocenského pojištění z výkonu jiné pojištěné 
činnosti. Trvání ochranné lhůty v délce jednoho či dvou dnů služby 
tak není nezbytné.    

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
 1. Požadujeme doplnit bližší analýzu nákladů ČSSZ na úpravu 
lokálních aplikací správy dat o OSVČ. 
 
 Odůvodnění: Je uvedena pouze předpokládaná výše těchto 
nákladů – cca 25,7 mil. Kč, což považujeme za nedostačující. 

 
Akceptováno. 

HKČR Zásadní připomínka 
Hospodářská komora České republiky má zásadní výhrady ke způsobu 
předložení materiálu do mezirezortního připomínkového řízení. Paralelně 
totiž běží připomínkové řízení ke stejnému právnímu předpisu, které zahájil 

 
Neakceptováno. Viz stanovisko u obdobné připomínky 
Ministerstva spravedlnosti. 
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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.  

Hospodářská komora České republiky proto požaduje, aby oba materiály 
byly spojeny a předloženy jako jedna komplexní novela. 

DAČR Zásadní připomínka 
Doplnit do zákona 187/2006 Sb. § 7b, ve kterém bude zajištěno sčítání 
příjmů u jednoho zaměstnavatele pro případ pojištění zaměstnanců 
činných na základě dohody o pracovní činnosti, jak je tomu v § 7 odst. 4 
v případě pojištění při zaměstnání malého rozsahu, a v § 7a odst. 3 
v případě pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení 
práce. 

Navrhujeme toto doplnění zákona, protože cílem by mělo být sjednocování 
postupů při platbách pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního 
pojištění, a rovněž pojištění zaměstnanců činných na základě dohod. 
V případě zdravotního pojištění se užívá již sčítání příjmů u jednoho 
zaměstnavatele v obou případech, jak dohody o provedení práce, tak 

 
Vysvětleno. Je-li dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ) 
zaměstnáním malého rozsahu, sčítají se v kalendářním měsíci 
příjmy zúčtované z této dohody s příjmy zúčtovanými 
zaměstnanci týmž zaměstnavatelem ze všech zaměstnání malého 
rozsahu, která v tomto kalendářním měsíci trvala. Sčítají se tedy 
i příjmy ze všech zaměstnání vykonávaných na základě dohody 
o pracovní činnosti, která jsou zaměstnáním malého rozsahu. 
Postupuje se v tomto případě stejně jako ve zdravotním pojištění. 
Není-li DPČ zaměstnáním malého rozsahu, je zaměstnanec 
účasten nemocenského pojištění z tohoto zaměstnání od vstupu do 
zaměstnání po celou dobu trvání zaměstnání. U takové DPČ není 
třeba příjmy sčítat s příjmy zúčtovanými z činnosti v dalších 
zaměstnáních, protože důvodem pro zavedení sčítání příjmů je 
posouzení účasti na nemocenském pojištění v kalendářním 
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dohody o pracovní činnosti. měsíci. 

Příjmy z dohod o provedení práce se sčítají za stejných podmínek 
jako ve zdravotním pojištění. 

DAČR K zákonu 589/1992 Sb. § 14a odst. 1 
 

Doporučujeme ponechat původní termíny pro platby záloh na 
pojistné za kalendářní měsíc. 

 
 Data pro platby záloh na sociální a zdravotní pojištění ponechat 
jednotné, nikoli je rozdělovat. Účelné je sjednocovat postupy při výběru 
daní, sociálního a zdravotního pojištění, nikoli je rozdělovat a činit tak 
složitějšími. 

 
Vysvětleno. Podle současné úpravy nejsou termíny pro placení 
záloh pojistného na sociální a zdravotní pojištění stejné. Změna 
splatnosti zálohy na aktuální měsíc je pro OSVČ srozumitelnější 
a přehlednější a sbližuje se splatností pojistného na zdravotní 
pojištění. Současně se umožňuje platit zálohy na pojistné 
„dopředu“ nejdéle do konce kalendářního roku bez nutnosti 
oznamovat tuto skutečnost okresní správě sociálního zabezpečení 
– zrušení administrativní povinnosti. 
Proto navržená úprava v oblasti sociálního pojištění znamená 
zjednodušení. OSVČ může nově platit zálohu ve stejné lhůtě, 
v jaké platí zálohu na zdravotní pojištění, aniž by byl 
sankcionován. 

DAČR K zákonu 589/1992 Sb. § 14c odst. 2 
 
Doporučujeme ponechat původní termíny pro platby pojistného na 
nemocenské pojištění za kalendářní měsíc. 

Data pro platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění ponechat 
jednotné, nikoli je rozdělovat. Účelné je sjednocovat postupy při výběru 
daní, sociálního a zdravotního pojištění, nikoli je rozdělovat a činit tak 
složitějšími. 

 
Vysvětleno. Podle současné úpravy nejsou termíny pro placení  
pojistného na nemocenské pojištění a pojistného na zdravotní 
pojištění stejné. Navržená úprava reaguje na zkušenosti z praxe, 
kdy velmi často zanikala účast OSVČ na nemocenském pojištění, 
protože např. z důvodu nemoci zapomněla uhradit pojistné za 
předchozí měsíc. Dále se umožňuje doplatit dluh na pojistném na 
nemocenském pojištění za jeden měsíc ještě po lhůtě splatnosti, 
což znamená výhodu pro OSVČ v podobě zachování účasti na 
nemocenském pojištění. OSVČ může nově platit pojistné ve 
stejné lhůtě, v jaké platí zálohu na zdravotní pojištění 
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DAČR K řešeným zákonům 

Doporučujeme nedělat žádné změny v souvislosti s výše 
uvedenými body 1 a 2. 
 

Postupy při výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění by měly být 
shodné – jednotné termíny, podmínky, kdy jsou vybírány. Nikoli postupy je 
rozdělovat a činit tak složitějšími. 

 
Vysvětleno. Postupy při výběru daní, sociálního a zdravotního 
pojištění není možné sjednotit, protože se liší účel, pro který jsou 
tyto platby vybírány. V oblasti sociálního pojištění je na platby 
navázáno poskytování dávek nemocenského a důchodového 
pojištění a tomu je třeba přizpůsobit postupy při výběru 
pojistného. 

Asociace 
malých a 
středních 
podniků a 
živnostníků 
ČR 
  

 
Vysvětleno. Návrh úpravy umožňuje platit zálohy na pojistné 
„dopředu“ nejdéle do konce kalendářního roku bez nutnosti 
oznamovat tuto skutečnost okresní správě sociálního zabezpečení 
– zrušení administrativní povinnosti. 
Navržená úprava 
Změna splatnosti zálohy na aktuální měsíc je pro OSVČ 
srozumitelnější, výhodnější a přehlednější. Dluh na záloze může 
doplatit do konce kalendářního měsíce po měsíci, za který se 
záloha platí, aniž by za pozdní platbu byl sankcionován. V oblasti 
sociálního pojištění je poskytování dávek nemocenského 
a důchodového pojištění navázáno na platby pojistného a tomu je 
třeba přizpůsobit postupy při výběru pojistného. 
Dále se umožňuje doplatit dluh na pojistném na nemocenském 
pojištění za jeden měsíc ještě po lhůtě splatnosti, což znamená 
výhodu pro OSVČ v podobě zachování účasti na nemocenském 
pojištění. 
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Asociace 
malých a 
středních 
podniků a 
živnostníků 
ČR 
 

 

 
Není připomínka, jedná se o kladné hodnocení navržené úpravy. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

K čl. I bodům 4 až 8 (§ 5b odst. 3) 
Doporučujeme v § 5b odstavec 3 rozčlenit na písmena popř. na další 
odstavce, protože jeho text by byl po navrhované úpravě příliš dlouhý a 
nepřehledný. 

 
Neakceptováno. Viz stanovisko u obdobné připomínky 
Ministerstva financí. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K důvodové zprávě 
Doporučujeme do výpočtu výše dopadu návrhu zákona na státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty zohlednit skutečnost, že dodatečné příjmy  
z pojistného ve výši 1,9 mld. Kč v roce změny zákona budou v následujícím 
fiskálním roce jako zálohové platby zúčtovány OSVČ v rámci ročního 
vypořádání pojistného. 

Vysvětleno. Dodatečná platba 1,9 mld. Kč bude platbou 
pojistného, nikoliv zálohou, a nebude mít tedy žádný dopad do 
vyúčtování v dalším roce. Viz též vysvětlení u obdobné 
připomínky ministerstva financí. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K návrhu zákona v části III. (na straně 13) - v úplném znění zákona č. 
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v § 116d 
odst. 4 poznámka pod čarou má být správně uvedena ,,83) § 2895 
občanského zákoníku.‘‘ 

 Akceptováno. Platné znění bude upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K návrhu zákona v části V. (na straně 11 – 12) – postrádáme v procesu 
konzultací vyjádření Hospodářské komory ČR (stěžejního zástupce 
podnikatelů), a proto doporučujeme doplnit. 

Hospodářská komora ČR se k návrhu vyjádřila v rámci 
meziresortního připomínkového řízení. 

ÚV - KOM Předkladatel by měl posoudit soulad navrhované úpravy také se směrnicí 
95/46/ES, resp. nařízením 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 neboť 
návrh mj. upravuje zpracování osobních údajů fyzických osob 

Akceptováno. Text části C. obecné části DZ i text zvláštní části 
DZ byl upraven a doplněn o posouzení navrhované úpravy ve 
vztahu k předmětné směrnici. 

 

ÚV - KOM Zásadní připomínka 
K části druhé, čl. III. bod 15 - § 14 odst. 6 zákona č. 582/1991 Sb.: 
 
Navržené znění § 14 odst. 6 rozšiřuje rozsah údajů, které by měla ČSSZ 
poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která bude mít k zpřístupnění 
těchto údajů právní titul v podobě pravomocného a vykonatelného 
rozhodnutí soudu. Napříště by tedy ČSSZ měla poskytnout rovněž údaje o 
druhu a výši dávky, kterou poskytuje fyzické osobě. Při zpracování 

 
Akceptováno.  Z textu návrhu zákona bylo vypuštěno sdělování 
údaje o druhu dávky a důvodová zpráva byla upravena, včetně 
posouzení navrhované úpravy ve vztahu k předmětné směrnici 
95/46/ES. Jak vyplývá z důvodové zprávy, ČSSZ požaduje 
modifikovat znění ustanovení § 14 odst. 6 proto, aby jeho dikce 
odpovídala reálným možnostem ČSSZ bez zvýšení 
administrativní zátěže. DZ blíže vysvětluje, že ČSSZ jakožto 

                                                 
1 Nařízení je již platné, použije se ale až od 25. května 2018, ke dni, ke kterému se zrušuje směrnice 95/46/ES. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAC3DFD2N)



20 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
osobních údajů dotčených osob je nutné dodržet zásady stanovené směrnicí 
95/46/ES (zejm. čl. 6 a7 směrnice) a jakýkoliv zásah do soukromí fyzických 
osob je nutné podrobně odůvodnit. Vysvětlení uvedené v důvodové zprávě 
se s opodstatněností zásahu do osobních údajů nikterak nevyrovnává a 
limity stanovené právem EU v této oblasti zcela opomíjí.    
 

„plátce příjmu“ zpravidla nedisponuje dostatkem údajů 
o skutečnostech rozhodných pro spolehlivé stanovení výše 
nezabavitelné částky (ledaže z důchodu dlužníka již jsou 
prováděny exekuční srážky); s odkazem na stávající dikci 
předmětného ustanovení je tedy v praxi opakovaně dotazována 
na údaj, který však obvykle není schopna tazateli poskytnout. 
Není pochyb o smysluplnosti ust. § 14 odst. 6 z hlediska ochrany 
věřitelů; po zvážení se však jako nadbytečné jeví poskytování 
informace o druhu dávky, neboť tato pro věřitele není podstatná 
(např. informace o pobírání invalidním důchodu v sobě skrývá 
„citlivý“ údaj o zdravotním stavu důchodce). Z návrhu zákona  
bylo proto vypuštěno sdělování údajů o druhu dávky a je 
ponechán pouze údaj o výši dávky, který se v podstatě poskytuje 
již na základě dosavadní právní úpravy.  
 

ÚV - KOM Zásadní připomínka 

K části druhé, čl. III bodům 42 a 47 - § 116 odst. 3 až 5 a § 117a odst. 1 
zákona č. 582/1991 Sb.: 

Požadujeme uvést v důvodové zprávě, že se výše uvedená úprava nepoužije 
na situace, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 883/2004. Nařízení 
obsahuje vlastní úpravu ve svém čl. 76. Tato úprava se týká spolupráce 
orgánů s institucí a informační povinnosti dotčených osob ohledně změn 
své osobní a rodinné situace, která ovlivňuje jejich právo na dávky podle 
nařízení. 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínce nelze vyhovět. Pokud 
by jí bylo vyhověno, znamenalo by to, že v rámci EU by nebylo 
možné vyžadovat jakékoli potvrzení o žití od příjemců českých 
důchodů žijících v jiných členských státech. Takový výsledek je 
věcně nepřijatelný a především podle našeho názoru by byl 
založen na nesprávném výkladu uvedeného Nařízení.   

Smyslem navrhované úpravy je rozšířit možnosti prokazování, 
že oprávněný poživatel dávky žije. „Potvrzení o žití“ je 
standardním dokladem používaným  členskými státy EU na 
ochranu před vznikem přeplatků (výplatami důchodů zemřelým 
osobám). Tento dokument nenahrazuje ani spolupráce orgánů s 
institucí v rámci EU (které např. o úmrtí poživatele cizího 
důchodu nemusejí mít žádné informace) a pochopitelně nemůže 
být nahrazena ani informační povinnosti dotčených osob ohledně 
změn své osobní a rodinné situace, jedná-li se o zemřelého. 
Čl. 76 Nařízení 883/04 skutečně upravuje v obecné rovině 
spolupráci institucí a rovněž informační povinnost jednotlivce 
vůči instituci. Nicméně není možné tuto velmi všeobecnou 
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úpravu zásady dobré spolupráce chápat jako úpravu, která u 
osob, na které se vztahuje Nařízení, nahrazuje veškerá 
vnitrostátní pravidla obsahující povinnosti dotčených osob ve 
vztahu k institucím sociálního zabezpečení.  Naopak, na tuto 
obecnou úpravu na úrovni EU navazují úpravy jednotlivých 
členských států specifikující informační povinnosti příjemců. 
Každý stát tuto povinnost řeší na vnitrostátní úrovni způsobem, 
který mu nejlépe vyhovuje, v žádném případě však nepostačuje 
obecné ustanovení o spolupráci obsažené v čl. 76. Z výše 
uvedeného vyplývá, že navrhované ustanovení  §116 a násl. 
 musí dopadat i na dané případy jako právní úprava, která není 
překryta přímo aplikovatelným evropským předpisem.  

KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
 Důvod předložení a cíle 

Doporučujeme podložit argumentaci „vyjít vstříc požadavkům OSVČ“ 
konkrétními údaji. Z tvrzení není patrné, za jaké časové období byly 
požadavky OSVČ sledovány a vyhodnocovány; na jaké subjekty se OSVČ 
obracely se svými požadavky; o jaký počet těchto osob se jedná. 
 
Odůvodnění: 
Je vhodné doložit, že se požadavky OSVČ týkaly pouze oblasti pojistného 
na sociální zabezpečení. Jak předkladatel uvádí, Komora daňových poradců 
poukazuje na skutečnost, že předkládaný návrh nedosáhne harmonizace 
postupu při výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění. Je zarážející, že 
se navrhovanou změnou nedosáhne jednoduššího řešení (dle Komory 
daňových poradců), tzn. jednotného data pro platby záloh na sociální a 
zdravotní pojištění.  

 
Vysvětleno. Navržená úprava vychází z každodenních 
praktických zkušeností okresních správ sociálního zabezpečení 
při provádění důchodového a nemocenského pojištění OSVČ 
(které ČSSZ průběžně vyhodnocuje a informuje o tom MPSV) 
a rovněž z písemných podání OSVČ souvisejících zejména se 
zánikem účasti na nemocenském pojištění a nevyplacením 
nemocenského; formulace RIA byla částečně upravena. Jednotná 
lhůta splatnosti platby je navržena pro zálohy na důchodové 
pojištění a pojistné na nemocenské pojištění. 

KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
 Zhodnocení rizika 

Doporučujeme přeformulovat větu, ve které se uvádí, že má být 
minimalizován negativní dopad na OSVČ. 
 
Odůvodnění: 
Dle předkladatele je jedním z hlavních důvodů předkládané právní úpravy 

 
Akceptováno. Text upraven. 
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zvýšení komfortu pro OSVČ. Popis zhodnocení rizika v uvedeném znění 
tomuto cíli částečně protiřečí. 

KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Doporučujeme rozepsat položky a kalkulaci, na základě kterých 
předkladatel dospěl k uváděným částkám nákladů dle jednotlivých variant. 
Jedná se o částky ve výši 25,7 mil. Kč, 40 mil. Kč či 65 mil. Kč, tzn. značné 
rozpětí bez doložení analýzy a zdrojů, na základě kterých byly položky 
kvantifikovány.  
Doporučujeme doplnit kvantitativní vyjádření přínosů.  
 
Odůvodnění: 
Pro účely vyhodnocení nákladů a přínosů se dle Obecných zásad  
pro hodnocení dopadů regulace mají uvádět kvalitativní i kvantitativní 
analýzy. Vyhodnocení příslušných položek je nutno provést s ohledem  
na vymezené dotčené subjekty.  
Vzhledem k výši identifikovaných nákladů nelze posouzení přínosů 
v podobě subjektivního popisu předpokládaného zvýšení uživatelského 
komfortu či nefinanční přínos považovat za vyvážené či přiměřené. 

Akceptováno. 

KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
Přezkum účinnosti regulace 

Doporučujeme přeformulovat pasáž týkající se přezkumu. 
 
Odůvodnění:  
Předkladatel staví otázku přezkumu na tvrzení, že stanovení časových 
limitů účinnosti navrhovaných opatření není nutné. Význam mechanismů 
monitorování a vyhodnocování nicméně spočívá v tom, že mají poskytovat 
informace, do jaké míry bylo stanovených cílů dosaženo za pomoci 
zvoleného opatření. Vyhodnocování účinnosti právní úpravy má být 
prováděno ve spolupráci s dotčenými subjekty. Předkladatel ani neuvádí, 
zda bude přezkum prováděn, kým a jakým způsobem. 

 
Akceptováno. Text upraven. 

KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
Konzultace a zdroje dat 

  
Akceptováno. Text upraven. 
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Doporučujeme doplnit zdroje dat, se kterými předkladatel pracoval. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním přehledu zdrojů dat lze očekávat, že bude možno podložit 
rovněž argumentaci v části týkající se nákladových položek. 

KDP Obecná připomínka:  
Komora daňových poradců ČR vítá snahu zjednodušit placení pojistného na 
nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými. 
Jako profesní organizace sdružující odborníky zabývající se daněmi a 
dalšími povinnými odvody, mezi něž patří i pojistné na sociální 
zabezpečení, si dovolujeme 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.  

 
Není připomínka k návrhu, jedná se o požadavek KDP na Úřad 
vlády ČR. 

KDP ČÁST PRVNÍ – Změna zákon a o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
 
K bodu 2 (§ 5b odst. 1) 
Navržené vložení textu nedává jazykově smysl: upravuje „příjmy“, nicméně 
věta, v němž je text vložen, hovoří pouze o „základu daně“ nebo „dílčím 
základu daně“, nikoliv o příjmech.   
 
Návrh 
Jestliže je záměrem (jak je deklarováno v důvodové zprávě) rozšířit rozsah 
příjmů, z nichž je odváděno pojistné, o příjmy daňových nerezidentů, které 
nepodléhají zdanění v České republice, doporučujeme uvést toto rozšíření 
v samostatné větě.   

 
 
 
 
 
Připomínka není jasná; v předmětném ustanovení se o příjmech 
ze samostatné výdělečné činnosti výslovně hovoří. 
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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.   

Vysvětleno.  Účelem navržených změn u OSVČ je zjednodušení 
systému zejména v placení pojistného na nemocenské a 
důchodové pojištění. Změny jsou převážně technického 
charakteru a jsou navrženy tak, aby se zvýšil komfort OSVČ. 
Rada seniorů ČR navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ 
pojistného na sociální zabezpečení u OSVČ z 50 % na 100 % 
daňového základu, takovou zásadní věcnou změnu však není 
možné navrhnout bez posouzení celkového daňového zatížení a 
dopadů na OSVČ v RIA.  
K odhadovaným finančním dopadům lze jen pro doplnění uvést, 
že podle odhadů platí zhruba 60 % OSVČ pojistné 
z minimálního vyměřovacího základu stanoveného v absolutní 
výši (na úrovni ¼ průměrné mzdy), a to zejména z důvodu velmi 
nízkého daňového základu (popř. jsou přímo ve ztrátě). U těchto 
osob by tedy navrhované zvýšení minima z 50  na 100 % 
daňového základu nemělo buď žádný, nebo velmi omezený 
dopad do výše jejich odvodů. Uváděný dopad ve výši 
zdvojnásobení výběru pojistného od OSVČ je tedy výrazně 
nadhodnocen a v realitě by byl výrazně nižší. Zároveň nelze 
vyloučit, že by díky takto výraznému zvýšení odvodové zátěže 
část OSVČ ukončila svoji činnost a stala se příjemci některých 
sociálních dávek. Úhrnný fiskální dopad z takovéhoto návrhu by 
tedy nemusel být ani pozitivní. Nicméně celkové detailní 
posouzení takovýchto dopadů by si vyžádalo hloubkovou 
analýzu, která se provádí v rámci procesu RIA. 
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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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Konfederace 
umění a 
kultury 

I. VOLBA VARIANT PODLE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Změny v pojištění OSVČ: 

Varianta II – Změny v pojištění OSVČ. 

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. 

 
Jedná se o vyjádření souhlasu s variantami obsaženými v RIA. 

Konfederace 
umění a 
kultury 

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 

Vysvětleno. Předepsaná výše zálohy na pojistné na důchodové 
pojištění se bude odvíjet od vyměřovacího základu pro pojistné 
uvedeného na přehledu o příjmech a výdajích za předchozí 
kalendářní rok (podle příjmu dosaženého v tomto roce) s tím, že 
zůstává zachována absolutní minimální výše zálohy podle toho, 
zda se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou 
činnost. Jestliže OSVČ zaplatí zálohu na pojistné na některý 
měsíc roku ve vyšší částce, než odpovídá jejímu minimálnímu 
měsíčnímu vyměřovacímu základu, bude se za zálohu na tento 
měsíc považovat záloha v předepsané (tj. v minimální) výši. 
Zbytek platby se stane „přeplatkem na zálohách“, který nebude 
vracen, ale bude použit na úhradu zálohy v dalších měsících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAC3DFD2N)



27 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
§ 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 
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. 

roku, pokud OSVČ zálohu na některý měsíc neuhradí nebo 
uhradí v nižší výši (po úhradě případných starých závazků). 
Zálohy na důchodové pojištění zaplacené v kalendářním roce 
(tzn. zálohy na jednotlivé kalendářní měsíce roku, včetně 
případných „přeplatků na zálohách“) budou pak zahrnuty do 
úhrnu záloh a zúčtovány na přehledu o příjmech a výdajích za 
tento kalendářní rok. Pro OSVČ je naopak navrhovaná úprava 
výhodnější než dosavadní, protože si může „předplatit“ zálohy a 
tím eliminovat nepříznivý dopad nezaplacení zálohy v některém 
měsíci z důvodu zapomenutí nebo nedostatku prostředků. 
 
OSVČ neztratí možnost ovlivnit výši svého budoucího důchodu, 
neboť výše důchodu, ať už starobního nebo invalidního, je 
určena celkovou dobou důchodového pojištění a výší 
vyměřovacích základů, ze kterých se platí pojistné na důchodové 
pojištění za jednotlivé kalendářní roky. OSVČ si bude moci i 
nadále navýšit vyměřovací základ určený (roční) při podání 
přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, zvýšit tak 
pojistné na důchodové pojištění placené správě sociálního 
zabezpečení a tím dosáhnout vyššího průměrného základu pro 
výpočet důchodu. Úhrn zaplacených záloh na pojistné za 
kalendářní rok nemá na tuto volbu OSVČ žádný vliv, protože ze 
záloh se výše důchodu nevypočítává; případný rozdíl mezi 
pojistným vypočteným na přehledu z určeného vyměřovacího 
základu a úhrnem záloh OSVČ zaplatí formou doplatku do 8 dnů 
po podání přehledu. 
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Konfederace 
umění a 
kultury 

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. 

Neakceptováno. Dle sdělení ČSSZ bylo od plošného zasílání 
uvedených údajů upuštěno již od roku 2012, a to právě na 
základě stížností OSVČ, které považovaly každoroční zasílání 
potvrzení za nadbytečné a poukazovaly na plýtvání veřejnými 
prostředky, a již nyní je praxe taková, že údaje OSVČ a osob 
dobrovolně důchodově pojištěných jsou zasílány, jen pokud o to 
písemně požádají. Tento postup nečiní dotčeným osobám obtíže 
a není ani předmětem stížností. Jak je v DZ uvedeno, tyto osoby 
mají kdykoliv možnost si o výpis relevantních údajů požádat, a 
to buď od OSSZ, anebo od ČSSZ ve formě informativního 
osobního listu důchodového pojištění. U osob dobrovolně 
účastných důchodového pojištění je povědomí o této možnosti 
zajištěno tím, že na tiskopisu přihlášky 
(http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2174B062-85C7-4A94-
B0C8-B4CE28F9C5B3/0/DOPOJ.pdf) je uvedena kolonka 
„Požaduji každoroční zasílání údajů dle ust. § 39a odst. 4 
zákona č. 582/1991 Sb.“, jejímž vyplněním lze požadavek na 
zasílání těchto údajů uplatnit jednou pro vždy.    

Konfederace 
umění a 
kultury 

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 

Neakceptováno. Zastavení výplaty dávky neznamená zánik 
nároku na její vyplacení, pouze dočasné pozastavení této výplaty 
do doby, než oprávněný zkontaktuje plátce důchodu a bude tak 
možno jej vyzvat k nahlášení nové adresy a tam mu pak zaslat 
požadavek na sdělení informace, o kterou má ČSSZ zájem – 
jakmile se ČSSZ tuto informaci dozví a zjistí, že nárok na dávku 
i nadále náleží, doplatí ji a bude pokračovat v její výplatě i do 
budoucna. 
Dle zkušeností ČSSZ vzrůstá počet případů, kdy důchodci mění 
adresy svého pobytu, aniž by tyto změny ČSSZ oznamovali, a 
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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. 

aktuální adresu nelze vyhledat ani v registru obyvatel; v řadě 
případů se pak v důsledku toho důchodci nedaří doručovat 
písemnosti, a to ani fikcí. Vzhledem k tomu, že ČSSZ 
dlouhodobě vyplácí finanční prostředky, potřebuje ve velkém 
počtu případů s důchodci také komunikovat, a to ať už jde o 
různé výzvy z důvodu ověřování trvání nároku, nebo doručování 
správních aktů v souvisejících řízeních, jejichž doručení či 
nedoručení (resp. délka doručování) má nejrůznější dopady. 
Zastavením výplaty by se jednak dosáhlo zajištění této 
komunikace, jednak by se v řadě případů též zamezilo vzniku 
přeplatků (např. by se tím předešlo dlouhodobému vyplácení 
dávek osobě, které je důchod vyplácen na účet u české banky, 
ale která se odstěhovala a zemřela v cizině, což se ČSSZ dozvídá 
spíše náhodou a s velkým časovým odstupem), zamezilo by se 
riziku, že výplata dávky poplyne na podkladě rozhodnutí, které 
nikdy nenabylo právní moci, a dále by se omezil počet případů, 
kdy kvůli problémům při doručování rozhodnutí o přeplatku 
dochází k prekluzi nároku na vrácení tohoto přeplatku/jeho části, 
a tedy k nemožnosti vymáhat již vykázaný přeplatek/jeho část 
často právě v důsledku vlastního cíleného jednání adresáta. 

Konfederace 
umění a 
kultury 

Zákon č. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
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. 

Vysvětleno. Navrhovaný odstavec 7 v § 18 bude vypuštěn 
z důvodu administrativního provádění, nikoliv z důvodu 
správnosti věcného řešení. Pokud zaměstnanec činný na základě 
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 
vykonává stejnou práci jako zaměstnanec ve „standardním“ 
pracovním poměru, je třeba spíše vyžadovat, aby byly uzavírány 
pracovní poměry, než řešit tento problém v sociálním pojištění.  
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Konfederace 
umění a 
kultury 

Zákon č. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

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. 

Vysvětleno. Navržená úprava reaguje na změny ve 
zdravotnických předpisech a trendy v porodnictví. Porodní 
asistentky budou plnit pouze povinnosti související 
s administrativními úkony spojenými s potvrzováním 
očekávaného dne porodu nebo dne porodu na předepsaném 
tiskopisu. Jedná se výhradně o administrativní povinnosti 
související se zákonem o nemocenském pojištění.  Porodní 
asistentka může poskytovat již nyní podle zdravotnických 
předpisů ženám péči, ale podle aktuálně platné úpravy nemůže 
takové ženě potvrdit potřebné údaje na žádost o dávku peněžité 
pomoci v mateřství a takové ženě může být dávka vyplácena až 
po narození dítěte, což komplikuje její finanční situaci. Příprava 
ustanovení byla konzultována s MZd.  
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