
ZÁKON 

 

ze dne ……………………2019, 

 

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

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

 

 

            Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

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

zaměstnanosti 
 

Čl. I 

 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona 

č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., 

zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 

zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., 

zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona 

č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., 

zákona č. 353/2001 Sb., zákona č.263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., 

zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona 

č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 

zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 

č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., 

zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 

č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., 

zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 

Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 

310/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

1. Nad označení § 7 se vkládá nadpis, který zní: „Sazby pojistného“.  

 

2. Nadpis pod označením § 7 se zrušuje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=160879)



 

2 

 

 

3. V § 7 odst. 1 písmena b) a c) znějí: 

 

   „b) u zaměstnance 

  1. 6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, u něhož se nestanoví pojistné 

v sazbách uvedených v bodech 2 až 4, 

  2. 5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, u něhož se stanoví pojistné v této 

sazbě z důvodu péče o 2 nezaopatřené děti, 

  3. 2,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, u něhož se stanoví pojistné 

v této sazbě z důvodu péče o 3 nezaopatřené děti, 

  4.  0 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, u něhož se stanoví pojistné v této 

sazbě z důvodu péče o 4 a více nezaopatřených dětí, 

 

     c) u osoby samostatně výdělečně činné 

     1. 29,2  %  z vyměřovacího základu  uvedeného  v § 5b  odst. 1 a 2,  z  toho  28 % 

na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu 

samostatně výdělečně činnou, u níž se nestanoví pojistné v sazbách uvedených v 

 bodech 2 až 4,     

     2. 27,7 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, z toho 26,5 % 

na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu 

samostatně výdělečně činnou, u níž se stanoví pojistné v této sazbě z důvodu péče 

o 2 nezaopatřené děti, 

     3. 25,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, z toho 24 % 

na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu 

samostatně výdělečně činnou, u níž se stanoví pojistné v této sazbě z důvodu péče 

o 3 nezaopatřené děti, 

 4. 22,7 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2, z toho 21,5 % 

na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu 

samostatně výdělečně činnou, u níž se stanoví pojistné v této sazbě z důvodu péče 

o 4 a více nezaopatřených dětí, 

      5. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně 

výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně 

činných,“. 

 

4. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

 

„(2) Pokud v kalendářním roce osoba samostatně výdělečně činná uplatnila nárok na 

placení pojistného v nižších sazbách z důvodu péče alespoň o 2 nezaopatřené děti nebo 

u ní došlo ke změně počtu nezaopatřených dětí, o které pečovala a ohledně nichž uplatnila 

nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách, anebo osoba samostatně výdělečně činná 

přestala uplatňovat stanovení pojistného v nižších sazbách, stanoví se sazba pojistného 

z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 jako průměrná sazba pojistného. 

Průměrná sazba pojistného se vypočte tak, že se úhrn sazeb pojistného stanovených podle 

odstavce 1 písm. c) bodů 1 až 4 pro jednotlivé kalendářní měsíce dělí počtem kalendářních 

měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla alespoň po část měsíce vykonávána 

samostatná výdělečná činnost; průměrná sazba pojistného se zaokrouhluje s přesností 

na 1 platné desetinné místo. Za výkon samostatné výdělečné činnosti se pro účely věty 

druhé považuje též kalendářní měsíc, v němž osoba samostatně výdělečně činná měla 

nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského 

pojištění osob samostatně výdělečně činných.“. 
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Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 

5. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7f, které znějí: 

 

„§ 7a 

 

(1) Nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách podle § 7 odst. 1 písm. b) bodů 2 

až 4, § 7 odst. 1 písm. c) bodů 2 až 4 a § 7 odst. 2 z důvodu péče o nezaopatřené děti (dále 

jen „nižší sazby“) mají 

 

a)  rodič dítěte, 

 

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu,  

 

    c) osoba, která byla pěstounem, pokud dítě přestalo být v pěstounské péči z důvodu nabytí 

svéprávnosti nebo zletilosti, 

 

d) manžel nebo registrovaný partner osob uvedených v písmenech a) až c).  

 

(2) Dítětem se pro účely stanovení sazeb pojistného v nižších sazbách rozumí dítě 

vlastní, dítě druhého z manželů nebo registrovaných partnerů, dítě převzaté do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, které je uvedeno v § 20 

odst. 3 písm. a), b) a e) zákona o důchodovém pojištění, dítě svěřené do pěstounské péče 

na základě rozhodnutí soudu, s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu, a dítě 

uvedené v odstavci 1 písm. c).  

 

(3) Za nezaopatřené dítě se považuje dítě, které je 

 

     a) nezletilé,  

 

     b) zletilé až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 

třetího stupně a 

          1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; soustavná příprava dítěte na budoucí 

povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, 

          2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 

činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 

          3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

výdělečnou činnost. 

 

(4) Podmínka péče o nezaopatřené dítě je splněna tehdy, jestliže poplatník pojistného 

žije s nezaopatřeným dítětem v domácnosti v České republice; dočasný pobyt poplatníka 

pojistného nebo nezaopatřeného dítěte mimo domácnost není v tomto případě na překážku. 

Pro účely stanovení pojistného v nižších sazbách může mít poplatník pojistného současně 

jen jednu domácnost. V případě svěření dítěte soudem do střídavé péče nebo společné péče 

obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z  těchto rodičů. Domácnost se 

pro účely tohoto zákona posuzuje podle § 24 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění. Za 

domácnost v České republice se považuje též domácnost nacházející se mimo území České 

republiky, pokud se domácnost nachází ve státě, v němž se aplikují přímo použitelné 
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předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nebo s nímž Česká 

republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo ve státě, do něhož 

byl poplatník pojistného vyslán k výkonu práce na přechodnou dobu nebo v němž má 

dočasně místo výkonu práce.  

 

(5) Podmínky pro stanovení pojistného v nižších sazbách musí být splněny aspoň 

v jednom dni kalendářního měsíce, v němž trvalo zaměstnání nebo v němž byla 

vykonávána samostatná výdělečná činnost.  

 

                                                           § 7b 

 

(1) Z důvodu péče o totéž nezaopatřené dítě má nárok na stanovení pojistného 

v nižších sazbách v tomtéž kalendářním měsíci jen 1 poplatník pojistného.  

 

 (2) Žije-li v téže domácnosti více dětí, na které může uplatnit nárok na stanovení 

pojistného v nižších sazbách více poplatníků pojistného, může tento nárok uplatnit jen 

1 poplatník pojistného ve vztahu ke všem těmto dětem. 

 

 (3) V případě, že podmínky pro stanovení pojistného v nižších sazbách splňuje více 

poplatníků pojistného současně, má nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách jen 

1 poplatník pojistného, a to poplatník určený na základě dohody mezi nimi.  

 

 

§ 7c 

 

 (1) Zaměstnanec uplatňuje nárok na placení pojistného v nižších sazbách u svého 

zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu. Má-li zaměstnanec k témuž zaměstnavateli více 

zaměstnání, uplatňuje nárok na placení pojistného v nižších sazbách ve vztahu k těmto 

zaměstnáním na jednom tiskopisu.  

 

(2) Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat splnění podmínek pro placení 

pojistného v nižších sazbách. 

 

                                                            § 7d 

 

(1) Pro účely stanovení pojistného v nižších sazbách prokazuje poplatník pojistného  

 

a) vztah k dítěti v případě 

1. rodiče rodným listem dítěte, 

2. převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů rodným listem dítěte a rozhodnutím 

příslušného orgánu o svěření dítěte do této péče, 

3. manžela rodiče rodným listem dítěte a oddacím listem,  

4. registrovaného partnera rodiče rodným listem dítěte a dokladem o uzavření 

registrovaného partnerství, 

5. jde-li o manžela nebo registrovaného partnera osoby, která převzala dítě do péče 

nahrazující péči rodičů, též rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do této 

péče, 

6. jde-li o pěstouna, též rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, 

          7. jde-li o manžela nebo registrovaného partnera pěstouna, též oddacím listem nebo 

dokladem o uzavření o uzavření registrovaného partnerství, 
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          8. svěření dítěte do střídavé nebo společné péče též rozhodnutím soudu o této péči;  

 

b) soužití s dítětem v domácnosti, o které poplatník pojistného pečuje, čestným 

prohlášením na předepsaném tiskopisu; 

 

c) nezaopatřenost zletilého dítěte  

1. potvrzením o soustavné přípravě na budoucí povolání na území České republiky, 

popřípadě též rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaném 

podle zákona o státní sociální podpoře o tom, že studium je postaveno na roveň 

studiu na školách v České republice,  

2. potvrzením ošetřujícího lékaře, že se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí 

povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, 

3. posudkem  okresní  správy  sociálního  zabezpečení   vydaným  na  základě  zákona  

    o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, že dítě z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost; 

 

     d)  skutečnost, že v případě uvedeném v § 7b odst. 3 neplatí pojistné v nižších sazbách jiný 

poplatník pojistného žijící s nezaopatřeným dítětem v domácnosti uvedené v § 7a 

odst. 4, 

       1. potvrzením zaměstnavatelů ostatních poplatníků pojistného, kteří jsou zaměstnanci 

a splňují podmínky pro stanovení pojistného v nižších sazbách, o tom, že tento 

poplatník neplatí pojistné v nižších sazbách nebo platí pojistné v nižších sazbách 

vzhledem k dětem uvedeným v tomto potvrzení, 

       2. čestným prohlášením ostatních poplatníků pojistného, kteří jsou osobami 

samostatně výdělečně činnými a splňují podmínky pro stanovení pojistného 

v nižších sazbách, že neplatí zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti v nižších sazbách nebo platí tyto zálohy v nižších 

sazbách vzhledem k dětem uvedeným v tomto prohlášení, 

       3. čestným prohlášením, že druhý rodič dítěte nebo manžel nebo registrovaný partner 

osob uvedených v § 7a odst. 1 písm. a) až c) není poplatníkem pojistného. 

        

 (2) V případě více zaměstnání k témuž zaměstnavateli prokazuje zaměstnanec 

skutečnosti zakládající nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách jen jednou. 

Zaměstnanec pro účely stanovení pojistného v nižších sazbách nemusí prokazovat 

ty skutečnosti, které zaměstnavateli již prokázal a doložil pro daňové nebo jiné účely. 

 

 

§ 7e 

 

(1) Splní-li zaměstnanec podmínky pro stanovení pojistného v nižších sazbách nebo 

dojde-li u zaměstnance ke změně podmínek pro stanovení pojistného v nižších sazbách, 

které mají za následek stanovení nižší sazby pojistného, než činí dosavadní sazba 

pojistného, přihlíží se k těmto skutečnostem od toho kalendářního měsíce, v němž 

zaměstnanec uplatnil nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách na předepsaném 

tiskopisu a prokázal zaměstnavateli všechny rozhodné skutečnosti. K narození dítěte se 

však přihlíží již od toho kalendářního měsíce, v němž se dítě narodilo, pokud zaměstnanec 

uplatnil nárok na stanovení pojistného v nižších sazbách na předepsaném tiskopisu 

do konce tohoto kalendářního měsíce a narození dítěte prokázal do 30 dnů od jeho 

narození.   
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 (2) Dojde-li u zaměstnance ke změně podmínek pro stanovení pojistného v nižších 

sazbách tak, že v důsledku této změny dochází ke zvýšení sazby pojistného, platí tato 

změna od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž k této změně 

došlo. 

 

(3) Zaměstnanec může na základě svého prohlášení na předepsaném tiskopise zrušit 

placení pojistného v nižších sazbách nebo zvolit vyšší sazbu pojistného; k tomuto 

prohlášení se přihlíží od kalendářního měsíce, v němž bylo toto prohlášení doručeno 

zaměstnavateli. Zaměstnanec, který učinil prohlášení podle věty první, může znovu 

uplatnit nárok na placení pojistného v nižších sazbách, pokud splňuje podmínky pro 

stanovení pojistného v nižších sazbách. 

 

 

                                                             § 7f 

 

(1) Zaměstnanec je povinen písemně oznámit zaměstnavateli skutečnosti, které mají 

za následek stanovení vyšší sazby pojistného, než je dosavadní sazba pojistného, a to 

do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tyto 

skutečnosti nastaly.  

 

 (2) Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele neprodleně doložit skutečnosti 

potřebné ke stanovení pojistného v nižších sazbách; pokud zaměstnanec, který platí 

pojistné v nižších sazbách, tuto povinnost nesplní, stanoví se pojistné v sazbě odpovídající 

prokázaným skutečnostem.  

 

  (3) Pokud zaměstnavatel odvedl za zaměstnance pojistné v nižší sazbě, aniž byly 

důvody pro stanovení pojistného v nižších sazbách, je zaměstnanec povinen uhradit 

zaměstnavateli tento nedoplatek pojistného. Úhrada podle věty první může být 

zaměstnavatelem provedena srážkou z příjmu z pracovněprávního vztahu nebo ze 

služebního poměru nebo z jiného obdobného příjmu, který má charakter příjmu ze závislé 

činnosti podle zákona o daních z příjmů; tato srážka nesmí převýšit srážku, kterou lze 

srazit výkonem rozhodnutí.“. 

 

6. Nadpis nad označením § 8 zní: „Odvod pojistného zaměstnavateli“. 

 

7. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; ustanovení § 7f odst. 3 věty druhé platí 

přitom obdobně“. 

 

8. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Zaměstnavatel je v případě, že aspoň jeden jeho zaměstnanec platí pojistné 

v nižších sazbách, povinen na tiskopisu podle odstavce 2 uvádět též počet zaměstnanců 

platících pojistné podle jednotlivých sazeb uvedených v § 7 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4, 

úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců a úhrn odvedeného pojistného, které jsou 

povinni platit tito zaměstnanci.“. 

 

9. § 9a zní:  

 

„§ 9a 
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 (1) Zaměstnavatel je povinen vést ve své evidenci tyto údaje o placení pojistného 

v nižších sazbách: 

 

a) jde-li o zaměstnance, který platí pojistné v nižších sazbách, jeho jméno a příjmení 

a další údaje uvedené v § 95 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění, a kalendářní 

měsíce, za které zaměstnanec platí pojistné v nižších sazbách, a výši sazby pojistného; 

jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu zaměstnance na území České 

republiky, 

 

b) jde-li o dítě, o které zaměstnanec pečuje a z důvodu této péče platí pojistné v nižších 

sazbách, jméno a současné a všechna předcházející příjmení dítěte, datum a místo 

narození a rodné číslo dítěte a vztah dítěte k zaměstnanci. 

 

        (2) Zaměstnavatel je povinen předat zaměstnanci do 8 dnů od obdržení žádosti 

zaměstnance písemné potvrzení podle § 7d odst. 1 písm. d) bodu 1.“. 

 

10. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

 

11. Nad označení § 13 se vkládá nadpis, který zní: „Odvod pojistného osobami samostatně 

výdělečně činnými“. 

 

12. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

      „(3) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná, může dlužné pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaplatit osoba, která uplatňuje nárok 

na důchod z důchodového pojištění osoby samostatně výdělečně činné.“. 

 

13. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova „uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1“ nahrazují 

slovy „stanovenou podle § 7 odst. 1 písm. c) bodů 1 až 4“.  

 

14. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

        „(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která uplatňuje stanovení pojistného 

průměrnou sazbou pojistného podle § 7 odst. 2, je povinna v přehledu podle odstavce 1 

uvést tuto průměrnou sazbu a sazby pojistného podle § 7 odst. 1 písm. c) bodů 1 až 4 

platné pro jednotlivé kalendářní měsíce a doložit stanovení pojistného v nižších sazbách. 

Stanovení pojistného v nižších sazbách a změnu nižší sazby pojistného v průběhu 

kalendářního roku je osoba samostatně výdělečně činná povinna doložit nejpozději do 

konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled podala. Pokud 

osoba samostatně výdělečně činná doložila některou skutečnost podstatnou pro stanovení 

pojistného v nižších sazbách na přehledu za některý předchozí kalendářní rok a tato 

skutečnost trvá i v kalendářním roce, za který se podává přehled, tato skutečnost se již 

znovu nedokládá.“. 

 

       Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 

 

15. V § 15 odst. 5 a 6 se  slova „odstavce 2 nebo 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 nebo 4“. 
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16. V § 15a odst. 3 se za slova „sraženo pojistné,“ vkládají slova „a platil-li zaměstnanec 

v kalendářním roce pojistné v nižších sazbách, vyměřovací základy za jednotlivé 

kalendářní měsíce tohoto roku, z nichž bylo sraženo pojistné, s uvedením sazby 

pojistného platné v jednotlivých kalendářních měsících,“. 

 

17. Pod označení § 16 se vkládá nadpis, který zní: „Odvod pojistného osobami dobrovolně 

účastnými důchodového pojištění“. 

 

18. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Zemře-li osoba dobrovolně  účastná  důchodového  pojištění, může dlužné 

pojistné na důchodové pojištění zaplatit osoba, která uplatňuje nárok na důchod 

z důchodového pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.“. 

 

19. Pod označení § 16a se vkládá nadpis, který zní: „Odvod pojistného zahraničními 

zaměstnanci“. 

 

20. V § 20 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

 

„(8) Jestliže pojistné bylo zaměstnavatelem zaplaceno v nižší částce, než ve které 

mělo být zaplaceno, pouze z toho důvodu, že pojistné v nižších sazbách bylo stanoveno 

v důsledku nesplnění povinnosti uložené tímto zákonem zaměstnanci nebo jestliže 

zaměstnanec uvedl na tiskopisu podle § 7c odst. 1 věty první nesprávné údaje anebo 

oznámil nebo doložil zaměstnavateli nesprávné údaje, neplatí se z dlužného pojistného 

penále.“. 

 

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11. 

 

21. V § 22b odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Při stanovení pravděpodobné výše pojistného 

se použije u zaměstnanců sazba pojistného uvedená v § 7 odst. 1 písm. b) bodě 1 a u osob 

samostatně výdělečně činných sazba pojistného uvedená v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1.“. 

 

22. V nadpisu § 22c se za slovo „účetních“ vkládají slova „ a dalších“. 

  

23. V § 22c se za slovo „Účetní“ vkládají slova „a další“ a na konci se doplňuje věta „To platí 

obdobně pro úschovu dokladů potřebných ke stanovení pojistného v nižších sazbách.“. 

               

24. V § 24 větě první se slova „stanovených tímto zákonem“ nahrazují slovy „a plnění dalších 

povinností  stanovených  tímto zákonem a  podávání  žádostí  zaměstnanců pro uplatnění 

nároku na stanovení pojistného v nižších sazbách nebo žádostí podle § 7e odst. 3“.   

 

25. Na konci § 24 se doplňují věty „Česká správa sociálního zabezpečení je povinna tiskopisy 

předepsané podle tohoto zákona zveřejnit v elektronické podobě způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Okresní správy sociálního zabezpečení poskytují bezplatně 

zaměstnavatelům a poplatníkům pojistného tiskopisy předepsané podle tohoto zákona.“.  

 

 

26. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova „příslušný útvar ozbrojených sil České republiky“ 

nahrazují slovy „Ministerstvo obrany nebo příslušný útvar ozbrojených sil České 

republiky, Vojenského zpravodajství nebo Vojenské policie“. 
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27. V § 25d odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: 

 

         „b) nevede ve své evidenci údaje o placení pojistného v nižších sazbách podle § 9a  

odst. 1, 

 

           c) nepředá zaměstnanci ve stanovené lhůtě písemné potvrzení podle § 9a odst. 2,“. 

 

   Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena d) až j). 

 

28. V § 25d odst. 1 písm. d) se slova „podle § 9 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 9 odst. 2 

a 3“. 

 

29. Za § 25d se vkládá nový § 25da, který zní: 

 

„ § 25da 

 

              (1) Fyzická osoba se jako zaměstnanec dopustí přestupku tím, že neoznámí 

ve stanovené lhůtě písemně zaměstnavateli skutečnosti, které mají za následek stanovení 

vyšší sazby pojistného, podle § 7f odst. 1.  

 

              (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.“. 

 

 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

        Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

se za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanoví podle zákona č. 589/1992 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 

Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona 

č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., 

zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona 

č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., 

zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona 
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č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., 

zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona 

č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., 

zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona 

č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., 

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona 

č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., 

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona 

č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 

č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona 

č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., 

zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona 

č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 

zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona 

č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., 

zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 

Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č.  

99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb.,  zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., 

zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 310/2017 

Sb. a zákona č. 335/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „účely sociálního zabezpečení“ vkládají 

slova „ , pro účely placení pojistného na sociální zabezpečení v nižších sazbách“. 

 

2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní: 

 

„§ 13a 

 

           Orgány sociálního zabezpečení mohou vyzvat zaměstnance nebo osobu samostatně 

výdělečně činnou, kteří uplatnili nárok na stanovení pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v nižších sazbách, aby osvědčili skutečnosti 

rozhodné pro tento nárok. Zaměstnanec a osoba samostatně výdělečná činná jsou povinni 

této výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nestanovil-li orgán 

sociálního zabezpečení lhůtu delší.“. 

        

3. Pod označení § 15 se vkládá nadpis, který zní: „Kontrola“. 

 

4. V § 54 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
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     „b) nevyhoví výzvě osvědčit ve stanovené lhůtě skutečnosti rozhodné pro nárok na 

stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti v nižších sazbách podle § 13a,“. 

 

      Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d). 

 

5. V § 54 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

           „(3) Fyzická osoba se jako zaměstnanec dopustí přestupku tím, že nevyhoví výzvě 

osvědčit ve stanovené lhůtě skutečnosti rozhodné pro nárok na stanovení pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v nižších sazbách 

podle § 13a.“. 

 

     Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

 

6. V § 54 odst. 7 se na konci textu písmene a) slova „nebo odstavce 2“ nahrazují slovy 

„ , odstavce 2 nebo 3“. 

 

7.  V § 54 odst. 7 písm. b) a e) se text „odstavce 3“ nahrazuje textem „odstavce 4“ a text 

„odstavce 4“ se nahrazuje textem „odstavce 5“. 

 

8. V § 54 odst. 7 písm. b) a c) se text „odstavce 5“ nahrazuje textem „odstavce 6“. 

 

9. Za § 104b se vkládá nový § 104ba, který včetně nadpisu zní: 

 

 

 

 

„§ 104ba 

Vysvětlení a čestné prohlášení 

 

         Na základě výzvy orgánu sociálního zabezpečení lze před zahájením řízení o placení 

pojistného v nižších sazbách ve sporných případech podat vysvětlení podle § 137 odst. 1 

správního řádu též v písemné formě. Orgán, u něhož se řízení o placení pojistného 

v nižších sazbách vede, může též v tomto řízení usnesením připustit jako důkaz čestné 

prohlášení; usnesení o připuštění čestného prohlášení se pouze poznamená do spisu.“. 

 

10. V § 127a odst. 1 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „ , Celní správy 

České republiky“. 

 

11. V § 127a odst. 2 písm. a) se doplňuje bod 5, který zní: 

 

      „5. Celní správy České republiky,“. 

 

12. V § 127a odst. 2 písm. b) se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „ , Celní 

správy České republiky“. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 
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Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

Čl. IV 

 

V § 11 odst. 2 větě druhé zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 424/2003 

Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č.  310/2017 Sb., 

se za slova „za splněnou“ vkládají slova „v případě, že osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) 

nezaplatila pojistné z důvodu, že sazba pojistného činila 0 % z důvodu péče o 4 a více 

nezaopatřených dětí,“. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o nemocenském pojištění 

 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 

181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 

zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 

Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 

Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 

250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 

317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 

Sb., zákona č. 335/2018 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 18 odst. 2 větě třetí se za slova „z důvodu“ vkládají slova „ , že zaměstnanec neplatí 

pojistné proto, že sazba pojistného  činí  0 %   z  důvodu péče o 4 a více nezaopatřených 

dětí, nebo z důvodu“. 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

ÚČINNOST 
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Čl. VI 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení.   
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