
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

ZÁKON 

589/1992 Sb. 
 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
 

 Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:  

 

§ 14  

 

 (1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy na 

pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 nebo 2 

z měsíčního vyměřovacího základu. Byla-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním 

měsíci účastna důchodového spoření, stanoví se výše zálohy na pojistné za tento kalendářní 

měsíc procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2, pokud osoba samostatně 

výdělečně činná je účastníkem důchodového spoření.  

  (2) Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si osoba samostatně výdělečně 

činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu 

vyměřovacího základu podle § 5b odst. 1. U osoby samostatně výdělečně činné, která 

vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše 

měsíčního vyměřovacího základu nejméně 50 % 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 samostatná 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.  

 (3) Za kalendářní měsíc, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, se 

záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu vyměřovacímu základu stanovenému 

podle odstavců 2, 4 až 6 platí do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci,  

v němž byl nebo měl být takový přehled podán v dalším kalendářním roce.  

 (4) U osoby samostatně výdělečně činné, která se stane poplatníkem daně z příjmů 

stanovené paušální částkou, činí měsíční vyměřovací základ nejméně 50 % jedné dvanáctiny 

rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji, z nichž se vychází při 

výpočtu daně z příjmů stanovené paušální částkou.  

 (5) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který 

předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, 

měsíční vyměřovací základ, pokud její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu 

výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení připadající v průměru na jeden 

kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce 

předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však 

v období tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než 

takový příjem připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden kalendářní 

měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.  

 (6) Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní 
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samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací 

základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu 

samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (§ 13a 

odst. 8 a 9) činí nejméně 10 % průměrné mzdy. V případě, že osoba samostatně výdělečně 

činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně 

výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé 

v platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, který předchází 

kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1. 

 (7) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní 

měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité 

pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných; 

kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, po kterou 

osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon 

této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc.  

 (8) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající minimální částce 

měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2, 4 až 6.  

 (9) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo 

platila-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na pojistné za kalendářní rok, ve kterém 

není účastna důchodového pojištění, jedná se o přeplatek na pojistném na důchodové 

pojištění.  

 (10) Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na 

důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší 

záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období.  

 (11) Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

  

§ 15  

 

 (1) Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou 

činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 

jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za 

tento kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento 

kalendářní rok. V tomto přehledu se kromě údajů o daňovém základu, popřípadě není-li osoba 

samostatně výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, údajů o příjmech ze 

samostatné výdělečné činnosti a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení 

uvádějí údaje o vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, nejnižším měsíčním vyměřovacím základu pro zálohy na 

pojistné, úhrnu záloh na pojistné, pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, pokud spolu s 

vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního 

vyměřovacího základu (§ 15a), a vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, též údaje o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 6 písm. a) 

až e) zákona o důchodovém pojištění, pokud chce být považována za osobu samostatně 

výdělečně činnou s vedlejší samostatnou výdělečnou činností; pokud osoba samostatně 

výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou činnost formou spolupráce, je povinna 

uvést v tomto přehledu též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně 

výdělečně činné, s níž spolupracuje. Uvedla-li osoba samostatně výdělečně činná v přehledu 
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údaje o vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna tyto údaje též doložit, a to 

nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled 

podala; ustanovení § 13a odst. 9 věty třetí platí zde obdobně. Pokud osobě samostatně 

výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve 

kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Osoba samostatně 

výdělečně činná, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou uvádí 

v přehledu též tento údaj a, je povinna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 

předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl 

přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou. Pokud je v předloženém 

protokole daň stanovena paušální částkou na více zdaňovacích období, povinnost jeho 

předložení za další kalendářní rok nebo roky uvedené v protokolu se považuje za splněnou 

v den, kdy osoba samostatně výdělečně činná za takový kalendářní rok podává či měla podat 

přehled o svých příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. Rozhodnutí správce 

daně o zrušení platby daně paušální částkou podle zvláštního právního předpisu
19d)

 je osoba 

samostatně výdělečně činná povinna předložit příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení nejpozději v den, kdy podává či měla podat přehled o svých příjmech a výdajích 

ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, za 

který naposledy byla poplatníkem daně z příjmů paušální částkou.  

 (2) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné 

na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je vyšší, než který osoba 

samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, je osoba samostatně 

výdělečně činná povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný 

přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděla. V opravném 

přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně výdělečně 

činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 

a výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši vyměřovacího základu pro 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž nová 

výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše tohoto základu, částku 

pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku rozdílu 

mezi pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, kterou 

má podle opravného přehledu zaplatit, a pojistným a příspěvkem, které zaplatila za kalendářní 

rok, za který opravný přehled podává, a nejnižší měsíční vyměřovací základ pro stanovení 

záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání přehledu podle 

odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. Částku rozdílu na 

pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je osoba 

samostatně výdělečně činná povinna doplatit do 8 dnů ode dne, v němž byl nebo měl být 

opravný přehled podán. Nová výše nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení 

záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná 

opravný přehled podala nebo měla podat.  

 (3) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné 

na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který osoba 

samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, může osoba samostatně 

výdělečně činná předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný přehled.  

V opravném přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba 

samostatně výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze 

samostatné výdělečné činnosti a výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše 
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tohoto základu, pokud původní výše tohoto základu byla určena ve vyšší než minimální výši, 

částku pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku 

přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

pokud přeplatek v důsledku podání opravného přehledu vznikl, a nejnižší měsíční vyměřovací 

základ pro stanovení záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání 

přehledu podle odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. 

Jestliže částka daňového základu nezakládá osobě samostatně výdělečně činné za dobu 

vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za 

který opravný přehled podává, může spolu s opravným přehledem podat přihlášku k tomuto 

pojištění za kalendářní rok, za který opravný přehled podává. Opravný přehled podle věty 

první může osoba samostatně výdělečně činná podat nejpozději do konce třetího kalendářního 

měsíce po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze 

samostatné výdělečné činnosti dověděla. Opravný přehled se považuje za žádost o vrácení 

přeplatku; při vracení přeplatku se postupuje podle § 17. Nová výše nejnižšího měsíčního 

vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž 

osoba samostatně výdělečně činná opravný přehled podala.  

 (4) Údaj o určeném vyměřovacím základu, který osoba samostatně výdělečně činná 

uvedla v přehledu podle odstavce 1, nemůže být dodatečně změněn, s výjimkou opravného 

přehledu podle odstavce 2 nebo 3.  

 (5) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná před splněním povinností uvedených 

v předchozích odstavcích, může za ni tyto povinnosti splnit její dědic nebo fyzická osoba, 

která uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění z důvodu úmrtí osoby samostatně 

výdělečně činné. Pokud je těmito osobami podáno více přehledů podle odstavce 1 věty první 

nebo podle odstavce 2 nebo 3 a nedohodnou-li se tyto osoby na částce vyměřovacího základu 

určeného podle § 5b odst. 1 až 3, vychází se z přehledu podaného osobou, která podala 

daňové přiznání za zemřelou osobu samostatně výdělečně činnou,
62)

 a pokud žádná z těchto 

osob nebyla povinna podat daňové přiznání z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně 

činné, považuje se za vyměřovací základ nejnižší z vyměřovacích základů uvedených těmito 

osobami.  

 (6) Je-li osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového spoření, je povinna 

v oznámení o zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti uvést též údaj, od kdy 

se stala účastníkem důchodového spoření; pokud se osoba samostatně výdělečně činná stala 

účastníkem důchodového spoření až po zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné 

činnosti, je povinna tuto skutečnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději 

na přehledu podaném podle odstavce 1 za kalendářní rok, v němž se stala účastníkem 

důchodového spoření.  

  

§ 15a  

 

Maximální vyměřovací základy  

 

 (1) Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka 

ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje 

maximální vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní rok. Maximální vyměřovací základ 

zaměstnance je tvořen součtem vyměřovacích základů zaměstnance zjištěných v kalendářním 

roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje.  

 (2) Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance 

maximální vyměřovací základ podle odstavce 1 a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán  
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a) jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z 

částky, která přesahuje tento maximální vyměřovací základ; to platí i v případě více 

zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele,  

b) u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho 

vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací 

základ, za přeplatek na pojistném (§ 17); tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, 

která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném.  

 (3) Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn 

vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne 

obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je 

povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto 

potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.  

 (4) Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se nezahrnuje částka, která přesahuje 

maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnanec neplatí v kalendářním roce 

pojistné podle odstavce 2 písm. a).  

 (5) Maximálním vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka ve výši 

čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy.  

 (6) Byla-li osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce též zaměstnancem a 

součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a 

vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti přesáhl maximální vyměřovací základ osoby 

samostatně výdělečně činné stanovený podle odstavce 5, sníží se o tuto přesahující částku 

nejdříve vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a je-li přesahující částka vyšší než tento 

vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, sníží se o zbytek přesahující částky 

vyměřovací základ nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance. Vyměřovací základy 

zaměstnance dokládá osoba samostatně výdělečně činná potvrzením podle odstavce 3.  

 (7) Zálohy na pojistné není povinna platit osoba samostatně výdělečně činná, která je 

účastna důchodového pojištění též jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla maximálního 

vyměřovacího základu zaměstnance, a to od kalendářního měsíce, v němž příslušné okresní 

správě sociálního zabezpečení oznámila a doložila, že v zaměstnání dosáhla tohoto 

maximálního vyměřovacího základu, do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu 

měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za 

kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně 

činná dosáhla tohoto maximálního vyměřovacího základu.  

  

§ 15b  

 

zrušen 
 

 § 17  

 

Přeplatek pojistného  

 

 (1) Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do 

pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud není jiného splatného závazku 
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vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení. Je-li 

takový závazek, použije se přeplatku na pojistném k jeho úhradě. Po úhradě splatných 

závazků na pojistném lze použít přeplatku na pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském 

nebo důchodovém pojištění. Splatný závazek podle věty první a třetí se zjišťuje, má-li 

zaměstnavatel více mzdových účtáren, ve vztahu ke všem těmto mzdovým účtárnám.  

 (2) Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení
19)

 je povinna vrátit přeplatek na 

pojistném do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila. Požádal-li plátce 

pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa 

sociálního zabezpečení vrátila přeplatek na pojistném po uplynutí lhůty stanovené pro vydání 

rozhodnutí o přeplatku na pojistném, je povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí 

této lhůty ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den 

kalendářního čtvrtletí, v němž tato lhůta uplynula; pro den platby přeplatku na pojistném platí 

obdobně § 19 odst. 2 písm. a) a b), nestanoví-li se dále jinak. Za žádost o vrácení přeplatku na 

pojistném se považuje vždy podání přehledu podle § 15 odst. 1, vyplývá-li z něho přeplatek 

na pojistném. Na žádost osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení přeplatek na pojistném vyplývající z přehledu podle § 15 odst. 1 na 

úhradu záloh na pojistném do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku; za den 

zaplacení záloh na pojistném se přitom považuje den, kdy osoba samostatně výdělečně činná 

podala přehled podle § 15 odst. 1 spolu s takovou žádostí.  

 (3) Přeplatek podle § 15a odst. 2 písm. b) vrátí okresní správa sociálního zabezpečení 

zaměstnanci jen na základě jeho písemné žádosti doložené potvrzením zaměstnavatele podle § 

15a odst. 3; ustanovení odstavce 1 věty druhé a odstavce 2 věty druhé platí přitom obdobně. 

Nárok na vrácení přeplatku zaniká, nebyla-li žádost o vrácení přeplatku podána do 5 let po 

uplynutí kalendářního roku, v němž přeplatek vznikl. Pro účely vrácení přeplatku na 

pojistném zaměstnanci se do částky maximálního vyměřovacího základu zahrnují nejdříve 

vyměřovací základy z těch zaměstnání, v nichž je zaměstnanec poplatníkem pojistného.  

 (4) (3) Vznikl-li přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění proto, že osoba 

samostatně výdělečně činná zaplatila pojistné na nemocenské pojištění z vyššího měsíčního 

základu, než kolik činí měsíční vyměřovací základ stanovený podle § 14, je příslušná okresní 

správa sociálního zabezpečení povinna vrátit tento přeplatek osobě samostatně výdělečně 

činné do jednoho měsíce ode dne podání přehledu podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, do 

něhož spadá kalendářní měsíc, za který tento přeplatek vznikl.  

 

§ 22  

 

Pokuty 
 

 (1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 5 odst. 5 větě třetí, § 9 

odst. 2, § 9a, § 10 větě první, § 11 větě první a třetí, § 15a odst. 3 , § 20a odst. 1 části věty 

druhé za středníkem a větě třetí, § 22c a § 24 větě druhé může příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení
21)

 uložit zaměstnavateli pokutu až do výše  

a) 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti,  

b) 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnění nebo 

porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena.  

 (2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 15, § 20a odst. 1 části věty 

druhé za středníkem, § 22c a § 24 větě druhé může příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení
22)

 uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše  
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a) 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti,  

b) 100 000 Kč při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnění nebo 

porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena.  

 (3) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode 

dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.  

 (4) Pokud jde o způsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejně jako  

u pojistného.  

  

§ 25  

 

nadpis vypuštěn  

 

 (1) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro vojáky z povolání s těmito odchylkami:  

a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení 

nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumějí se tím příslušné orgány Ministerstva 

obrany,  

b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný útvar 

ozbrojených sil České republiky.  

 (2) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Vězeňské služby České republiky 

, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační 

služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace s těmito odchylkami:  

a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení 

nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační 

služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,  

b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím útvar Vězeňské 

služby České republiky a zaměstnavatel příslušníka Policie České republiky, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky 

a informace.  

 (3) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Celní správy České republiky 

s těmito odchylkami:  

a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení 

nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Generální ředitelství cel,  

b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím 

příslušný celní orgán.  

c) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný celní 

orgán.  

 (4) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Hasičského záchranného sboru 

České republiky s těmito odchylkami:  

a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení 

nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo vnitra,  

b) tam, kde se v těchto ustanoveních hovoří o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný orgán 

Hasičského záchranného sboru České republiky.  
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 (5) Pro stanovení vyměřovacího základu je nezapočitatelným příjmem též příplatek za 

službu v zahraničí náležející vojákům vyslaným do zahraniční operace.  

 (6) Útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3 

písm. b) a odstavci 4 písm. b) odečtou úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od 

pojistného, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na příslušný účet sdělený v oborech 

své působnosti orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a), odstavci 3 písm. 

a) a odstavci 4 písm. a), které též v případě, že úhrn zúčtovaných dávek nemocenského 

pojištění je vyšší než pojistné, které má být odvedeno, uhradí plátcům pojistného tento rozdíl, 

a to do 8 dnů od podání stanoveného přehledu.  

(7) Byla-li osoba ve služebním poměru uvedená v odstavcích 1 až 4 v kalendářním roce též 

zaměstnancem a v tomto kalendářním roce vznikl přeplatek podle § 15a odst. 2 písm. b), vrací 

tento přeplatek útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3 

písm. b) nebo odstavci 4 písm. b). 

 

Vybraná ustanovení novel 

 

Čl. II zákona č.    /2015 Sb. 

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. 
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ZÁKON 

155/1995 Sb. 
 

o důchodovém pojištění  
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST TŘETÍ  

 

ZÁKLADNÍ POJMY  

 

HLAVA PRVNÍ  

 

DOBA POJIŠTĚNÍ A NÁHRADNÍ DOBA POJIŠTĚNÍ  

 

§ 11  

 

 (1) Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění  

a) osob uvedených v § 5 odst. 1 a v § 5 odst. 4, za kterou bylo v České republice zaplaceno 

pojistné,  

b) osob uvedených v § 6, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve 

ode dne zaplacení pojistného.  

 (2) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 

1 písm. a) až d) a f) až t) a v § 5 odst. 4 nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly 

dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro pojištěnce proto, že tyto osoby 

nevykonávaly činnost zakládající účast na pojištění, pokud nešlo o omluvné důvody; za 

omluvné důvody se považují skutečnosti uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a). 

Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1 písm. a) se považuje za splněnou, 

v případě, kdy pojistné nebylo zaplaceno jen proto, že v kalendářním roce osoba uvedená v 

odstavci 1 písm. a) dosáhla stanoveného maximálního vyměřovacího základu pro pojistné
17c)

, 

a v případě, kdy i když zaměstnavatel pojistné na pojištění neodvedl, ačkoliv byl povinen toto 

pojistné odvést, pokud se dále nestanoví jinak; zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona 

rozumí právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající pojištěnce v pracovním poměru  

a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je pojištěnec v jiném vztahu zakládajícím účast na 

pojištění podle tohoto zákona, jakož i organizační složka státu.
16a)

 Za dobu pojištění uvedenou 

v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až k), t) a odst. 4 

považuje též doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní 

dohody uzavřené po podání návrhu na určení neplatnosti skončení tohoto právního vztahu 

trval nadále jejich právní vztah zakládající účast na pojištění, pokud podle tohoto rozhodnutí 

nebo této dohody došlo ke skončení tohoto vztahu neplatně a pokud by jinak byla, kdyby 

nedošlo k neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna podmínka uvedená v § 8; podmínka 

zaplacení pojistného se přitom považuje za splněnou.  

 (3) Dobou pojištění osob uvedených v§ 5 odst. 1 písm. e)  je též  

a) v kalendářním roce, do něhož spadá den, od něhož se přiznává důchod (dále jen "rok 

přiznání důchodu"), doba před tímto dnem, jestliže tyto osoby zaplatily do dne podání žádosti 

o přiznání důchodu zálohy na pojistné splatné do konce kalendářního měsíce předcházejícího 

kalendářnímu měsíci, v němž byla podána tato žádost,  

b) kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud byly za tento 
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kalendářní rok zaplaceny zálohy na pojistné splatné za tento rok a doplatek na pojistném ještě 

nebyl splatný přede dnem podání žádosti o přiznání důchodu.  

  

§ 12  

 

 (1) Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění osob 

uvedených v § 5 odst. 2; podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako 

náhradní doba pojištění, je, s výjimkou doby účasti na pojištění podle § 5 odst. 2 písm. h), že 

byla získána na území České republiky a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Podmínkou 

pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5 odst. 2 hodnotila po 31. prosinci 2011 jako 

náhradní doba pojištění, je, že pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice 

účasten důchodového pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního 

pojištění anebo, bydlel-li v České republice, jako poživatel důchodu nebo rodinný příslušník 

odvozoval své nároky ze zdravotního pojištění v jiném členském státě Evropské unie; za účast 

na zdravotním pojištění v České republice se však pro tyto účely nepovažuje taková účast na 

tomto zdravotním pojištění, která je pouze odvozeným nárokem rodinného příslušníka  

z účasti jiné osoby na tomto pojištění. Podmínkou pro to, aby se doba účasti na pojištění osob 

uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní 

péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), 

nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve 

stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)
5c)

, rozhodl příslušný orgán 

sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu
17c)

.  

 (2) Nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, hodnotí se pro vznik nároku na důchod 

a výši procentní výměry důchodu náhradní doba pojištění stejně jako doba pojištění.  

  

§ 13  

 

 (1) Za dobu pojištění se považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 

podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po dosažení věku 18 let; 

jde-li však o dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990, hodnotí se tato doba, jen pokud 

bylo za ni zaplaceno pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení pojistného.  

 (2) Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 

1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za 

náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle 

předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení 

věku 18 let.  

  

§ 14  

 

 (1) Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby 

pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž 

zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění 

nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.  

 (2) Tutéž dobu péče o dítě podle § 5 odst. 2 písm. d) nelze započítat současně více 

osobám; pečovalo-li o dítě současně více osob, započte se tato péče jako náhradní doba 

pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Ustanovení předchozí věty platí 

obdobně i při péči podle § 5 odst. 2 písm. e).  
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HLAVA DRUHÁ  

 

VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD  

 

§ 15  

 

 (1) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví 

z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že  

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,  

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 

do 31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se počítá 28 %, v roce 2013 se počítá 27 % a v 

roce 2014 se počítá 26 %,  

c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 

do 31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se počítá 16 %, v roce 2013 se počítá 19 % 

a v roce 2014 se počítá 22 %,  

d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 

10 %, v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá 6 % a v roce 2014 se počítají 3 %.  

 (2) V období po roce 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího 

základu (§ 16) tak, že  

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,  

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,  

c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.  

 (3) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 činí první redukční hranice 44 % 

průměrné mzdy, druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy a třetí redukční hranice 

činí 400 % průměrné mzdy. V období po roce 2014 činí v kalendářním roce první redukční 

hranice 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. Částky 

redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

 (4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte 

jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází 

kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro 

úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé 

koruny nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být 

nižší než průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.  

 (5) Při stanovení výpočtového základu podle odstavců 1 až 4 se použijí redukční 

hranice platné pro rok přiznání důchodu.  

  

§ 16  

 

 (1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů 

pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 

30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu 

kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené 

doby (odstavce 4 až 6), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné 

období.  

 (2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích 

základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího 
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základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po 

roce 2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné
17c)

 stanovený pro 

tento rok; do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně 

účastné pojištění.  

 (3) Vyměřovacím základem pojištěnce je vyměřovací základ pro stanovení pojistného 

podle zvláštního zákona
17)

 a za dobu před 1. lednem 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely 

důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1996. Vyměřovací základ 

pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za vyměřovací základ pojištěnce podle 

věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o pojištěnce, u nichž pro započtení 

doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech platných před tímto dnem stanovena 

podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění po 31. 

prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka zaplacení pojistného; ustanovení § 11 

odst. 2 věty druhé, a jde-li o dobu po 30. červnu 2002, též věty třetí a čtvrté, platí zde 

obdobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se zahrnuje náhrada mzdy, platu nebo jiného 

příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního 

zákona
17)

 nebo hrubého výdělku náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí v 

kalendářních měsících, za které náležela; tato náhrada, která náleží na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody, se započte v kalendářních měsících, za které 

náleží, a pokud nebyla její výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočte se 

úměrně na celá období, kterých se toto rozhodnutí nebo tato dohoda týká. Do vyměřovacího 

základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 2016 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího 

základu zahrnuje též úrazová renta
19a)

. Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. 

prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc 

z povolání)
18)

 a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti 

k službě.
19)

 Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok 

předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví 

se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem 

stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za 

kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za 

kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné 

zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto 

všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná 

desetinná místa.  

 (4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů 

platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu 

průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění 

nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích 

základů za dobu zaměstnání před tímto dnem, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby 

studia po dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se 

považují za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud 

se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) , dobou pojištění, 

v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle 

§ 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté 

a páté, doby  

a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního 

právního předpisu
5e)

, doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu
5f)

, doby, po 

kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena 
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domácnosti podle zvláštního právního předpisu
5e)

, nejde-li o osoby, které nemají nárok na 

ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo péče, 

popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči 

aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a doby před 

porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však 

od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně 

předcházel dni porodu,  

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního 

důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje 

i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,  

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho 

vyměřovacích základů,  

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky 

z povolání a vojáky v další službě,
5)

 a výkonu civilní služby,  

e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. d) a e),  

f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České 

republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,  

g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a h),  

h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se 

zdravotním postižením,
28)

  

ch)ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené 

v § 18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,  

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,  

j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného 

příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního 

zákona
17)

 přiznána soudem,  

k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně 

stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové 

penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 

stanoveného podle § 32, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4  nebo § 23 

odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  

 (5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h) 

více než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825 

kalendářních dnů na jednu polovinu.  

  (6) Doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) uvedená v § 11 

odst. 3 písm. b) se považuje za vyloučenou dobu do zjištění výše pojistného podle skutečného 

příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.  

 (7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když 

tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení 

odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky 

uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný 

do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do 

vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové 
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nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího 

základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.  

 (8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené 

doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), 

s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, 

nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to 

pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených 

dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem 

zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, 

které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro 

pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty 

první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně 

kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví 

zvláštní právní předpis
19b)

.  

 (9) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový 

základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  
  
____________________ 
 
17c) § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.  
 

 

ZÁKON 

187/2006 Sb. 
 

o nemocenském pojištění  
 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

HLAVA II  

 

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD  

 

§ 18  

 

 (1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný 

z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, 

pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), 

snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací 

základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.  

 (2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné 

na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím 

základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, 

z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné 

na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo 

odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu
18a)

; Do úhrnu 

měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací 
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základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem
1)

.  

 (3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním 

měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.  

 (4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění 

zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž 

sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období 

od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází 

kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.  

 (5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž 

vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění 

zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce 

tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.  

 (6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 

vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí 

vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl 

dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí 

vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění 

zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla 

sociální událost.  

 (7) Vyloučenými dny jsou  

a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které 

zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo 

služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které 

zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), 

a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 

odst. 4 ,  

b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 

kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
19)

; v období od 1. ledna 2012 do 

31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,  

c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc 

v mateřství nebo ošetřovné,  

d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně 

činná podle zvláštního právního předpisu
1)

 neplatí pojistné na pojištění,  

e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná 

nebyla účastna pojištění.  

  

____________________ 

 

18a) § 15a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.  
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ZÁKON 

397/2012 Sb.  
 

o pojistném na důchodovém spoření 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

§ 4  

 

Základ pojistného  

 

 (1) Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného ze 

závislé činnosti a dílčího základu pojistného ze samostatné výdělečné činnosti.  

 (2) Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů 

zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období.  

 (3) Dílčím základem pojistného ze samostatné výdělečné činnosti je vyměřovací 

základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti.  

 (4) Do dílčího základu pojistného za pojistné období, ve kterém se osoba stala 

poplatníkem, se započítává vyměřovací základ, který je stanoven za rozhodné období, ve 

kterém tato osoba byla poplatníkem.  

 (5) V případě, že je základ pojistného vyšší než maximální základ pojistného na 

důchodové spoření, sníží se základ pojistného na tento maximální základ.  

  

§ 5  

 

Maximální základ pojistného  

 

 Maximálním základem pojistného na důchodové spoření je částka stanovená jako 

maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného na důchodové pojištění.  

  

Vybraná ustanovení novel 

 

Čl. VI zákona č.    /2015 Sb. 

 

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. 
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