
 
STANOVISKO VLÁDY 

 
k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, 

Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, 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 
(sněmovní tisk č. 457) 

 

Vláda na své schůzi dne 6. května 2019 projednala a posoudila návrh zákona, 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, a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko, a to především z těchto 

důvodů: 

1. Opatření obsažené v předloženém návrhu zákona by mělo zásadní dopad 

na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Jeho zavedení by podle názoru vlády 

způsobilo snížení příjmů státního rozpočtu v horizontu rozpočtového výhledu, tj. let 2020, 

2021 a 2022, o částku 17,1 mld. Kč (5,4 mld. Kč v roce 2020, 5,7 mld. Kč v roce 2021 a 

6,0 mld. Kč v roce 2022, přičemž roční dopad by se postupně dále zvyšoval v závislosti 

na růstu mezd). Údaj o dopadu na státní rozpočet 3,8 mld. Kč, který předkladatelé 

uvádějí v důvodové zprávě je chybný, neboť byl vypočten podle podkladů vztahujících se 

k roku 2015. Od té doby však došlo k výraznému nárůstu příjmů z pojistného, zejména 

z důvodu růstu příjmů (tj. mezd a platů) obyvatel. 

2. Vláda dále konstatuje, že základním úkolem systému sociálního pojištění je zajistit 

poskytování důchodů a dávek nemocenského pojištění. Zatěžování tohoto systému 

jinými úkoly, které se sociálním pojištěním nesouvisí, jeho stabilitu podstatným způsobem 

oslabí.  

3. Vláda se také neztotožňuje s koncepcí podpory rodin s dětmi založené na tom, že 

podpora je tím vyšší, čím vyšší je příjem rodiče. Podpora rodin vázaná na příjmy 

z výdělečné činnosti je již dostatečně zohledněna v platné úpravě daně z příjmu (daňové 

slevy a bonusy). Daňové slevy jsou uplatňovány plošně na všechny rodiny, čímž však 

podporují především rodiny s dětmi s vyšším příjmem, neboť ty jsou schopny všechny 
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daňové slevy vyčerpat (sleva na dítě, sleva na manžela nebo tzv. „školkovné“) a podpora 

rodin s dětmi tak není adresná. Zároveň daňové slevy představují riziko v období 

hospodářského poklesu, kdy rodiny mohou být postiženy jak ztrátou příjmu, tak ztrátou 

daňových úlev. Z tohoto důvodu je důležité nadále nenavyšovat podíl daňového pilíře 

podpory rodin, ale naopak spíše posilovat význam dávkového pilíře a pilíře veřejných 

služeb.  

4. Navrhovaná změna by podle mínění vlády vedla k dalšímu znepřehlednění právní úpravy 

v dané oblasti a zvýšení administrativní zátěže. Namísto jediné sazby pojistného by byly 

zavedeny nově čtyři sazby v závislosti na počtu dětí, o které pojištěnci pečují, přičemž 

tyto sazby by se u téhož pojištěnce měnily podle počtu nezaopatřených dětí, o něž 

pečuje. Zaměstnavatelé by pak museli posuzovat stanovení konkrétní sazby pojistného 

u jednotlivých zaměstnanců, kontrolovat správnost a úplnost vyplnění příslušných 

tiskopisů předkládaných zaměstnanci a včasnost jejich předložení, vést ve své evidenci 

více údajů pro účely správného stanovení a doložení sazby pojistného a museli by též 

oznamovat více údajů. Rovněž by museli archivovat více dokladů ohledně placení 

pojistného ve srovnání se současným právním stavem, vystavovat zaměstnancům 

příslušná potvrzení a řešit přeplatky na pojistném zaviněné pojištěnci (svými 

zaměstnanci) a vymáhat na nich úhradu přeplatku, neboť zaměstnavatelé jako plátci 

pojistného odpovídají objektivně za správnost odvedeného pojistného. 
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