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V l á d n í   n á v r h          

 

ZÁKON 

 
ze dne ……. 2020 

 

o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

 SNÍŽENÍ PENÁLE Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU 

NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI PLACENÉHO ZAMĚSTNAVATELI  

JAKO POPLATNÍKY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI 

EPIDEMII V ROCE 2020 

 

  

§ 1 

 

 (1) Pokud zaměstnavatel jako poplatník nezaplatil pojistné na sociální zabezpečení 

a  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) za kalendářní měsíce květen 

2020 až červenec 2020 ve lhůtě stanovené podle § 9 zákona o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“) nebo pojistné 

zaplatil v nižší částce a dluh vzniklý z tohoto důvodu uhradí nejpozději do 20. října 2020, 

snižuje se penále stanovené podle § 20 zákona o pojistném z tohoto dluhu o 80 %; každá platba 

penále se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Podmínkou pro toto snížení penále je, 

že zaměstnavatel za všechny kalendářní měsíce uvedené ve větě první odvedl  pojistné, které 

jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle 

§  9 zákona o pojistném. 

 

 (2) Platba zaměstnavatele zaplacená na příslušný účet příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení v období od 1. června 2020 do 20. října 2020 se použije, pokud  je 

splněna podmínka pro snížení penále uvedená v odstavci 1 větě poslední a pokud zaměstnavatel 

neurčí jinak, v tomto pořadí: 

 

a) běžná platba pojistného, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci za předcházející 

kalendářní měsíc,  

b) běžná platba pojistného, které je povinen platit zaměstnavatel jako poplatník 

za  předcházející kalendářní měsíc,  

c) nedoplatky pojistného za předchozí kalendářní měsíce, které byl povinen platit 

zaměstnavatel jako poplatník od 1. června 2020 do 20. srpna 2020, 

d) podle § 22a zákona o pojistném. 

 

 (3)  Dluh na pojistném a na penále vzniklý podle odstavce 1  se v období od 21. června 

2020 do 20. října 2020  nepovažuje za dluh na pojistném a na penále pro účely potvrzování 
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stavu závazků zaměstnavatele podle § 22d zákona o pojistném a za nezaplacené pojistné pro 

účely §  20a odst. 6 písm. a) zákona o pojistném.    

 

            (4) Jestliže nebyly splněny podmínky pro snížení penále podle odstavce 1, je 

zaměstnavatel povinen platit z dlužného pojistného penále stanovené podle § 20 zákona 

o  pojistném.   

 

            (5) Jestliže penále snížené podle odstavce 1 ve svém úhrnu nepřesáhne částku 1 000 Kč, 

odepíše se takový dluh k tíži příslušného orgánu sociálního zabezpečení.   

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

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

zaměstnanosti 

 

§ 2 

 

 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. 

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. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 315/2019 Sb., se 

mění takto: 

 

1. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zaměstnavatel plní povinnost uvedenou ve 

větě první zasláním přehledu v elektronické podobě způsobem uvedeným v zákoně o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení77).“. 

 

Poznámka pod čarou č. 77 zní: 

_______________ 

„77)  § 123e odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního    

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“. 
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2. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

  „(3) Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů   

splnit povinnost uloženou v odstavci 2 větě první způsobem uvedeným v odstavci 2 větě 

druhé, může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu 

určenou okresní správou sociálního zabezpečení; přitom je povinen uvést důvod tohoto 

postupu. Tato povinnost je splněna i předáním tohoto tiskopisu příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení. Technické důvody podle věty první se posuzují podle § 61 odst. 5 

zákona o nemocenském pojištění obdobně.“. 

 

3. V § 17 odst. 2 větě druhé se text „a b)“ zrušuje. 

 

4. V § 19 odstavec 1 zní: 

 

  „(1) Pojistné se platí v české měně na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb.“. 

 

5. V § 19 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 

    Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

 

6. V § 25d odst. 1 písm. b) se slova „na předepsaném tiskopisu přehled podle § 9 odst. 2“ 

nahrazují slovy „a stanoveným způsobem přehled podle § 9 odst. 2 nebo 3 nebo nesplní 

povinnost  podle § 9 odst. 3 věty první uvést důvod předložení přehledu v písemné  podobě“. 

 

§ 3 

Přechodné ustanovení  

 

 Povinnost zaměstnavatele podat přehled podle § 9 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za období předcházející 1. červen 2020 se 

řídí zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o nemocenském pojištění 

 

§ 4 

 

 V zákoně 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 
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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., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., 

zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 315/2019 Sb., se § 165 včetně nadpisu zrušuje.    

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

§ 5  

 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 2 až 4, 

která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
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