
ZÁKON 

ze dne ………..2015 

 

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 

 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

 

Čl. I 

 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 S., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 

307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona 

č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., 

zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb.,  zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 

Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 

238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., 

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 

Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 

Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 

261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 

Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 

341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 

Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 

Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 14 odst. 2 větě první se slova „maximálního vyměřovacího základu“ nahrazují slovy  

    „vyměřovacího základu podle § 5b odst. 1“. 

2. V § 14 odst. 2 větě druhé se část věty za slovy „…výdělečná činnost,“ zrušuje a čárka se 

    nahrazuje tečkou. 

3. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „a úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, pokud 

    spolu s vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku 

    maximálního vyměřovacího základu (§ 15a)“ zrušují. 

4. § 15a se zrušuje. 

5. V § 17 se odst. 3 zrušuje. 
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    Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

6. V § 22 odst. 1 se slova „§ 15a odst. 3“ zrušují. 

7. V § 25 se odst. 7 zrušuje. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

 1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za 

období před 1. lednem 2016 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 2. Při nesplnění nebo porušení povinností uložených zákonem č. 589/1992 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 

589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Řízení ve věcech nesplnění nebo porušení povinností podle bodu 2 zahájená přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončená před tímto dnem se dokončí 

podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 
 

Čl. III 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., 

zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 

188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., 

zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 

Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 

Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného 

pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 

Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 

305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 289/2009 

Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., 

zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 

Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 

428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 

Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 

332/2014 Sb.,  se mění takto: 

 

1. V § 11 odst. 2 větě druhé se slova „v případě, kdy pojistné nebylo zaplaceno jen proto, že 

    v kalendářním roce osoba uvedená v odstavci 1 písmeno a) dosáhla stanoveného 

    maximálního vyměřovacího základu pro pojistné
17c)

, a v případě, kdy“ nahrazují slovy „ i 

    když“. 
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    Současně se zrušuje text poznámky pod čarou č. 17c. 

2. V 12 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 17c zrušuje. 

3. V § 16 odst. 2 se věta druhá, včetně poznámky pod čarou č. 17c, zrušuje. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Čl. IV 

Změna zákona o nemocenském pojištění 
 

 V § 18 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 

261/2007 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb. se část věty třetí před středníkem včetně středníku 

a  včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušuje. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Čl. V 

Změna zákona o pojistném na důchodové spoření 

 

 Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, ve znění zákonného 

opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 se odst. 5 zrušuje. 

2. § 5 se zrušuje. 

 

Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

 

 Vyměřovací základ pojistného na důchodové spoření se za období před 1. lednem 

2016 stanoví podle zákona č. 397/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

ČÁST PÁTÁ 
 

Čl. VII 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 
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