
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika 
a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 352) 

 

Vláda na své schůzi dne 7. ledna 2019 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

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

pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko s tím, že 

upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání 

tohoto návrhu zákona zohlednit. 

1. Vláda oceňuje iniciativu, spočívající v předložení návrhu novely zákona o pojistném 

na veřejné zdravotní pojištění, která by přinesla pravidelnou každoroční valorizaci výše 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného státem za skupinu státních 

pojištěnců. Vláda si nicméně dovoluje upozornit, že vyměřovacím základem pro pojistné 

na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem by podle předloženého návrhu zákona 

mělo být 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku, 

což přitom nekoresponduje s přiloženou důvodovou zprávou (konkrétně s částí 

popisující dopady návrhu), kde je uvedeno, že „zvolený způsob konstrukce 

vyměřovacího základu pojistného pro státní pojištěnce je vázán na všeobecný 

vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění, který každoročně stanovuje 

vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí podle pravidel stanovených zákonem 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“.  

2. Vláda dále upozorňuje, že vzhledem k tomu, že údaje o vývoji průměrné mzdy 

zveřejňované Českým statistickým úřadem podléhají dlouhodobému zpřesňování (i údaje 

za 1. čtvrtletí roku 2017 jsou v současné době stále prezentovány jako předběžné), je 

v rámci řešení navázaného na tyto údaje zároveň nezbytné jednoznačně legislativně 

technicky stanovit, od které hodnoty se bude vyměřovací základ odvíjet. Nelze též 

pominout, že průměrná mzda je již definována přímo v § 3a odst. 2 zákona o pojistném 

na veřejné zdravotní pojištění, podle nějž se za průměrnou mzdu považuje částka, která 

se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového 

pojištění za kalendářní rok, jenž o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který 
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se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 

vyměřovacího základu s tím, že vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny 

nahoru. Předložený návrh zákona také chybně zrušuje již zrušené nařízení vlády 

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

pojistného ve veřejné zdravotní pojištění stát. 

3. Vláda v neposlední řadě poznamenává, že připravuje vlastní komplexní legislativní 

řešení předmětné problematiky, které bude jednoznačné a nebude vyvolávat jakékoli 

výkladové pochybnosti.   
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