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N á v r h 

 

ZÁKON 
 

ze dne ……. 2020, 
 

kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako 

poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 

 

V § 2 odst. 2 zákona č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako 

poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, písmeno b) zní:  

 

„b) poskytovatel zdravotních služeb, s výjimkou poskytovatele lékárenské péče s počtem 

zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění nepřesahujícím 

v posledním dni kalendářního měsíce 15, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, 

pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady 

a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 

2020,“.  

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Poskytovatelé lékárenské péče uvedení v § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 300/2020 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mají nárok na prominutí pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle zákona č.  300/2020 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i za kalendářní měsíce přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; nárok na toto prominutí se uplatňuje na předepsaném 

tiskopisu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, který lze podat za tyto kalendářní měsíce nejpozději do dvacátého dne 

kalendářního měsíce následujícím po kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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