
Příloha k usnesení č. 404 
 
 

Pozměňovací návrhy 
 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

 
 
1. V čl. IV bod 1 vypustit. 
Následující body 2 až 7 označit jako body 1 až 6.  
 
2. V čl. IV bod 3 (dosavadní bod 4) upravit takto: 
„3. V § 20 odstavec 5 zní: 
„(5) Penále se neplatí 
a) za dobu, kdy osoba samostatně výdělečně činná nevykonává samostatnou výdělečnou 
činnost, 
b) z pojistného na důchodové pojištění, které osoba dobrovolně účastná důchodového 
pojištění dluží za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění, 
c) za dobu, po kterou se zaměstnavatel již nepovažuje pro účely tohoto zákona za 
zaměstnavatele [§ 3 odst. 1 písm. a)], 
d) za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu 
dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti 
platebního výměru, 
e) za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, 
kterým insolvenční řízení končí, s výjimkou případů, kdy soud rozhodl o skončení 
insolvenčního řízení podle § 142 insolvenčního zákona, 
f) za dobu ode dne, od kterého došlo k promlčení pohledávky na pojistném podle § 18, 
g) za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace, 
h) byla-li podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o povinnosti zaplatit pojistné, za dobu ode 
dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu, do osmého dne po dni nabytí právní 
moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, pokud dlužné pojistné bylo 
zaplaceno do tohoto dne; nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno, platí se penále ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti.“.“. 
 
3. V čl. IV bod 4 (dosavadní bod 5) upravit takto: 
„4. V § 20 odstavec 5 zní: 
„(5) Penále se neplatí 
a) za dobu, kdy osoba samostatně výdělečně činná nevykonává samostatnou výdělečnou 
činnost, 
b) v případě, že záloha na pojistné nebyla zaplacena ve lhůtě stanovené v § 14a odst. 1 větě 
první, pokud tato záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla záloha na pojistné splatná, 
c) z pojistného na důchodové pojištění, které osoba dobrovolně účastná důchodového 
pojištění dluží za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění, 
d) za dobu, po kterou se zaměstnavatel již nepovažuje pro účely tohoto zákona za 
zaměstnavatele [§ 3 odst. 1 písm. a)], 
e) za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu 
dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti 
platebního výměru, 
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f) za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, 
kterým insolvenční řízení končí, s výjimkou případů, kdy soud rozhodl o skončení 
insolvenčního řízení podle § 142 insolvenčního zákona, 
g) za dobu ode dne, od kterého došlo k promlčení pohledávky na pojistném podle § 18, 
h) za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace, 
i) byla-li podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo zrušeno 
rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o povinnosti zaplatit pojistné, za dobu ode 
dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu, do osmého dne po dni nabytí právní 
moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, pokud dlužné pojistné bylo 
zaplaceno do tohoto dne; nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno, platí se penále ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti.“.“. 
 
4. V čl. VIII za bod 5 vložit nový bod 6, který zní: 
„6. V § 86 odst. 2 písm. e) se slova „a h)“ nahrazují slovy „ a g)“.“. 
Následující body 6 až 12 označit jako body 7 až 13. 
 
5. V čl. VIII bod 7 (dosavadní bod 6) upravit takto: 
„7. § 109a zní: 

„§ 109a 
Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o trvání potřeby 

ošetřování a potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče za dobu po skončení zaměstnání 
a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení potřeby 
ošetřování a rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče, pokud dočasná pracovní 
neschopnost, potřeba ošetřování nebo potřeba dlouhodobé péče skončily po skončení doby 
zaměstnání, může pojištěnec podat též u okresní správy sociálního zabezpečení, která je 
místně příslušná podle § 83 odst. 1 písm. a) nebo § 83 odst. 5 nebo 6.“.“. 
 
6. V čl. VIII bod 8 (dosavadní bod 7) upravit takto: 
„8. § 109a zní: 

„§ 109a 
  

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování nebo potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče 
za dobu po skončení zaměstnání a rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování nebo rozhodnutí 
o ukončení potřeby dlouhodobé péče, pokud potřeba ošetřování nebo potřeba dlouhodobé 
péče skončila po skončení doby zaměstnání, může pojištěnec podat též u okresní správy 
sociálního zabezpečení, která je místně příslušná podle § 83 odst. 1 písm. a) nebo § 83 odst. 
5 nebo 6.“.“. 
 
7. V čl. X bodu 4 za text „40,“ vložit text „53,“. 
 
8. Část devátou včetně nadpisu vypustit. 
Následující část desátou označit jako část devátou a článek XII označit jako článek XI. 
 
 
 
 
 
9. Článek XI (dosavadní článek XII) upravit takto: 

 
„Čl. XI 
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. VIII 
bodů 2 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. června 2018, a ustanovení čl. IV bodů 1, 2, 4 a 6, 
čl. VIII bodů 3, 4, 8, 11 a 13 a čl. IX, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.“. 
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