
N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……… 2017, 

 kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

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

 

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

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů se mění takto: 

 

1. § 21a včetně nadpisu zní: 

„§ 21a 

Sleva na pojistném pro zaměstnance žijící ve znevýhodněných lokalitách  

 

(1) Nárok na slevu na pojistném pro zaměstnance žijící ve znevýhodněných 

lokalitách (dále jen „sleva na pojistném) má zaměstnanec uvedený v § 3 odst. 1 písm. 

b), jehož vyměřovací základ je nižší než 1,5násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na 

celé koruny směrem nahoru. 

 

(2) Sleva na pojistném náleží pouze zaměstnanci za daný kalendářní měsíc, 

v němž jeho zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc. 

 

(3) Výše slevy na pojistném činí 500 Kč za kalendářní měsíc. V případě, že je 

odvod pojistného nižší než 500 Kč, poskytne se sleva na pojistném až do výše 

vypočteného odvodu pojistného. 

 

(4) Vláda stanoví nařízením seznam obcí, které jsou ve znevýhodněných 

lokalitách vzhledem ke komplexnímu zhodnocení rozvojových znaků obce a jejichž 

počet obyvatel k 1. lednu daného kalendářního roku nepřesáhl počet 500 osob dle 

bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem.  

 

(5) Sleva na pojistném náleží pouze zaměstnanci, který měl k 1. lednu daného 

kalendářního roku trvalé bydliště v obci ve znevýhodněné lokalitě stanovené 

v souladu s odst. 4. 

 

(6) Sleva na pojistném spočívá ve sníženém odvodu pojistného v souladu 

s odst. 3, které se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136387)



2 
 

 

(7) Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, slevu na pojistném uplatňuje 

pouze u jednoho z nich. 

 

(8) Právo na slevu na pojistném se promlčuje po uplynutí kalendářního roku 

počítaného od konce kalendářního měsíce, kdy nárok na slevu na pojistném vznikl. 

 

 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. 
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