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Vyznačení změn v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 21 

Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení 

(1) Přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení (dále jen "přirážka k pojistnému") uloží 

příslušná okresní správa sociálního zabezpečení20)zaměstnavateli, jestliže 

a) výrobní zařízení zaměstnavatele podle pravomocného rozhodnutí orgánu inspekce práce 

nevyhovuje předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 

b) výrobní zařízení zaměstnavatele podle pravomocného rozhodnutí příslušného 

zdravotnického orgánu nevyhovuje předpisům zdravotnickým nebo hygienickým, nebo 

c) podle zjištění orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu není provozováno 

předepsané zařízení na ochranu života a zdraví zaměstnanců. 

(2) Výše přirážky k pojistnému může činit až 5 % z vyměřovacího základu (§ 5a) za 

jednotlivé měsíce, za které se přirážka k pojistnému platí. Jestliže se zjištěné nedostatky 

týkají jen nižší složky zaměstnavatele, stanoví se přirážka k pojistnému jen z úhrnu 

vyměřovacích základů zaměstnanců v této nižší složce. 

(3) Přirážku k pojistnému je zaměstnavatel povinen platit od prvního dne kalendářního 

měsíce, v němž nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), 

anebo v němž došlo ke zjištění uvedenému v odstavci 1 písm. c), a to až do konce 

kalendářního měsíce, v němž byly zjištěné nedostatky odstraněny. Byla-li stanovena lhůta k 

odstranění nedostatků, je zaměstnavatel povinen platit přirážku k pojistnému až od prvního 

dne kalendářního měsíce, v němž tato lhůta prošla a nedostatky trvají dál. 

(4) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, její vymáhání, 

promlčení a vracení přeplatku k přirážce na pojistném, postupuje se stejně jako u pojistného. 

 

„§ 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. 
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(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. 

 

§ 22a 

(1) Má-li zaměstnavatel splatný závazek vůči okresní správě sociálního zabezpečení, použije 

se jeho platba v tomto pořadí: 

a) nejstarší nedoplatky pojistného, 

b) běžné platby pojistného, 

c) penále, 

d) pokuty, 

e) přirážka k pojistnému. 

(2) Má-li osoba samostatně výdělečně činná splatný závazek vůči okresní správě sociálního 

zabezpečení, použije se její platba v tomto pořadí: 

a) nejstarší nedoplatky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

b) běžné platby pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

c) penále z dlužného pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

d) pokuty. 

(3) Platbu zaplacenou zaměstnavatelem v období od prvního dne kalendářního měsíce do 

dne předcházejícího dni splatnosti pojistného za předcházející kalendářní měsíc nelze přede 

dnem jeho splatnosti použít na úhradu dlužného penále ani považovat za přeplatek podle § 

17. Platbu pojistného na nemocenské pojištění zaplacenou osobou samostatně výdělečně 

činnou nelze použít podle odstavce 2, pokud toto pojistné bylo zaplaceno včas a ve správné 

výši. 

(4) Splátku dlužného pojistného nebo penále zaplacenou podle § 20a nelze použít k úhradě 

dlužných částek podle odstavců 1 a 2; to platí i naopak. 

(5) Pořadí plateb na úhradu dlužných částek podle odstavců 1 a 2 se nepoužije na částku 

uhrazenou v rámci výkonu rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků; takováto částka může být 

použita jen na úhradu dluhu vyčísleného v rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků takto 

vymáhaném. 
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