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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 9 

 

 (1) Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za 

kalendářní měsíc je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. 

Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.  

  

 (2) Zaměstnavatel je povinen ve lhůtě stanovené v odstavci 1 předložit příslušné okresní 

správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu přehled o výši vyměřovacího základu 

stanoveného podle § 5a a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z 

něhož byla platba pojistného provedena. Zaměstnavatel plní povinnost uvedenou ve větě 

první zasláním přehledu v elektronické podobě způsobem uvedeným v zákoně o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení77). 

 

 (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. 

 

 _______________________________ 

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

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

* * * * * 
§ 17 

 

Přeplatek pojistného 

 

 (1) Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do 

pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud není jiného splatného závazku 

vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení. Je-li 

takový závazek, použije se přeplatku na pojistném k jeho úhradě. Po úhradě splatných závazků 

na pojistném lze použít přeplatku na pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském nebo 

důchodovém pojištění. Splatný závazek podle věty první a třetí se zjišťuje, má-li zaměstnavatel 

více mzdových účtáren, ve vztahu ke všem těmto mzdovým účtárnám. Pokud přeplatek na 

pojistném vznikl z důvodu dodatečného určení příslušnosti k právním předpisům jiného státu 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, doba uvedená ve větě první neplatí; 

přeplatek na pojistném za dobu delší, než je uvedena ve větě první, se vrací zaměstnavateli, 

jestliže doložil, že za ni doplatil pojistné podle právních předpisů tohoto jiného státu.  
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 (2) Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení19) je povinna vrátit přeplatek na 

pojistném do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila. Požádal-li plátce pojistného 

nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa sociálního 

zabezpečení vrátila přeplatek na pojistném po uplynutí lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí 

o přeplatku na pojistném, je povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí této lhůty ve 

výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního 

čtvrtletí, v němž tato lhůta uplynula, pokud o zaplacení tohoto úroku plátce pojistného nebo 

jeho právní nástupce požádal; pro den platby přeplatku na pojistném platí obdobně § 19 odst. 2 

písm. a) a b), nestanoví-li se dále jinak. Za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se považuje 

vždy podání přehledu podle § 15 odst. 1, vyplývá-li z něho přeplatek na pojistném. Na žádost 

osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 

přeplatek na pojistném vyplývající z přehledu podle § 15 odst. 1 na úhradu záloh na pojistném 

do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku; za den zaplacení záloh na pojistném se 

přitom považuje den, kdy osoba samostatně výdělečně činná podala přehled podle § 15 odst. 1 

spolu s takovou žádostí.  

  

 (3) Přeplatek podle § 15a odst. 2 písm. b) vrátí okresní správa sociálního zabezpečení 

zaměstnanci jen na základě jeho písemné žádosti doložené potvrzením zaměstnavatele podle 

§ 15a odst. 3; ustanovení odstavce 1 věty druhé a odstavce 2 věty druhé platí přitom obdobně. 

Nárok na vrácení přeplatku zaniká, nebyla-li žádost o vrácení přeplatku podána do 5 let po 

uplynutí kalendářního roku, v němž přeplatek vznikl. Pro účely vrácení přeplatku na pojistném 

zaměstnanci se do částky maximálního vyměřovacího základu zahrnují nejdříve vyměřovací 

základy z těch zaměstnání, v nichž je zaměstnanec poplatníkem pojistného.  

  

 (4) Vznikl-li přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění, je příslušná okresní 

správa sociálního zabezpečení povinna vrátit tento přeplatek osobě samostatně výdělečně činné, 

pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České 

správě sociálního zabezpečení, nejpozději do konce února kalendářního roku následujícího po 

kalendářním roce, v němž tento přeplatek vznikl. Přeplatek na pojistném na nemocenské 

pojištění se vrací po snížení o částku dvojnásobku pojistného na nemocenské pojištění 

vypočteného z dvojnásobku částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast 

zaměstnanců na nemocenském pojištění, pokud účast osoby samostatně výdělečně činné trvá. 

Pro vrácení přeplatku na pojistném na nemocenské pojištění se nepoužije odstavec 1 věta první 

a odstavec 2 věty první, třetí a čtvrtá.  

  

 (5) Přeplatek na pojistném nižší než 100 Kč vrátí okresní správa sociálního zabezpečení 

jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.  

  

 (6) V případě vrácení přeplatku na pojistném v hotovosti prostřednictvím držitele 

poštovní licence hradí náklady za doručení příjemce přeplatku, pokud příjemce přeplatku o 

tento způsob vrácení přeplatku požádal.  

 ____________________ 

19) § 7 písm. b) zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., ve znění zákona České národní 

rady č. 590/1992 Sb. 

 

 

 

* * * * * 
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§ 19 

Způsob placení pojistného 

 

 (1) Pojistné se platí v české měně  

  

a) na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele 

platebních služeb, nebo  

  

b) vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení 

pověřenému přijímat pojistné; v jednom kalendářním dni však lze zaplatit nejvýše částku 

10 000 Kč.  

  

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

sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb. 

 

 (2) Za den platby pojistného se považuje  

  

a) v případě placení na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u 

poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele 

platebních služeb příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,  

  

b) v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal,  

  

c) b) v případě provádění exekuce soudním exekutorem též den, kdy dojde k připsání pojistného 

na účet soudního exekutora vedeného u peněžního ústavu.  

  

 (3) Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden účet příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení, je povinen poskytnout okresní správě sociálního zabezpečení informaci 

o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb příslušné okresní 

správy sociálního zabezpečení, a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném 

identifikátoru26).  

  

 (4) Držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá 

k provedení převodu poskytovateli platebních služeb, který vede jeho účet, do 2 pracovních dnů 

ode dne, kdy platbu přijal; pro další převod této platby se uplatní lhůty podle zákona o platebním 

styku.  

  

 (5) Spořitelní a úvěrní družstva jsou povinna poskytnout na žádost okresní správě 

sociálního zabezpečení čísla účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na 

účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech.  

 ____________________ 

26) § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

 

* * * * * 
 

§ 25d 

 

 (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí 

přestupku tím, že  
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a) nevede ve svých záznamech kurz, který použila pro přepočet příjmu vyplacenému 

zaměstnanci v cizí měně na českou měnu podle § 5 odst. 5,  

  

b) nepředloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě na 

předepsaném tiskopisu přehled podle § 9 odst. 2 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,   

  

c) nezajistí, aby mzdová účtárna plnila povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle 

§ 10,  

  

d) neodvede příslušné věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence za kalendářní 

měsíc pojistné podle § 11,  

  

e) v rozporu s § 15a odst. 3 nepotvrdí zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní 

rok, z nichž bylo sraženo pojistné, nebo mu nevydá nové potvrzení,  

  

f) neuvede v potvrzení vydávaném na základě § 15a odst. 3, zda je zaměstnanec účasten v 

kalendářním roce důchodového spoření,  

  

g) neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného podle 

§ 22c, nebo  

  

h) nepoužívá tiskopisy podle § 24.  

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 

 

* * * * * 
 

 

 

Platné znění příslušného ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhované změny 
 

§ 165 

Placení dluhu 

 

 Dluh ve věcech pojištění lze zaplatit též v hotovosti pověřenému zaměstnanci okresní 

správy sociálního zabezpečení a zaměstnanci služebního útvaru nebo služebního orgánu; na 

přijatou platbu je orgán nemocenského pojištění a služební útvar povinen vydat písemné 

potvrzení. 

 

* * * * * 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBPDKWHCP)


