
N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……………2019, 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů 

Parlament usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 

Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 

Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 

Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona 

č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., 

zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 

Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona 

č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., 

zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 

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

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 

č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 

zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 

Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 

Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. § 3c včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 
 

„§ 3c 

 

Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního 

právního předpisu37) plátcem pojistného stát, je 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí 

předchozího kalendářního roku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“. 
 

37) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. II 

Zrušovací ustanovení 

Nařízení vlády č. 158/2015 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je 

plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část 

Současný stav 

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního 

právního předpisu plátcem pojistného stát, je stanoven v § 3c zákona č. 592/1992 Sb. Zde 

uvedenou částku vyměřovacího základu může vláda vždy do 30. června změnit svým 

nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího. 

S účinností od 1. ledna 2018 nařízení vlády č. 140/2017 Sb. stanoví vyměřovací základ pro 

pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 7 177 Kč na 

kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně. 

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zveřejněná ve Sbírce zákonů dne 

19. září 2017 stanoví s účinností od 1. 1. 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného 

státem ve výši 7 540 Kč (pojistné z této částky je 1 018 Kč), s účinností od 1. 1. 2020 pak 

stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7 903 Kč (pojistné z této 

částky je 1 067 Kč). 

V druhém kvartálu roku 2018 byla průměrná hrubá mzda v ČR dle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ) rovných 31 851 Kč. Při 25% to znamená navýšení na 7962,75 K 

č. 

  

Možnost úpravy vždy prostřednictvím nařízení vlády s účinností k 1.1. následujícího 

kalendářního roku je konstrukt,  který umožňuje měnit vyměřovací základ státních pojištěnců 

v závislosti na aktuálním vývoji – vláda má při svém rozhodování zohlednit natolik dynamicky 

vyvíjející se hodnoty, jako je vývoj průměrné mzdy, či možnosti systému veřejného zdravotního 

pojištění, což neumožňuje pružně měnit zákonný rámec a bylo proto zvoleno řešení formou 

nařízení vlády. 
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