
Podkladový materiál k senátnímu tisku č. 219 
 

ZÁKON  
ze dne ……. 2020 

o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

při epidemii v roce 2020 
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 
 

§ 1 
 

Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na pojistné“) za 
kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za 
některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh 
na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. 

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené 
z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň 
po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost, 
o částku   
2 544 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost,   
1 018 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost. 
 
 
 

§ 2 
 

(1) Pro účely § 11 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění se zálohy uvedené v § 1 odst. 1 
považují za zaplacené. 

(2) Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se u osob samostatně výdělečně 
činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považují kalendářní měsíce 
v období březen až srpen 2020, za které nebyly povinny platit zálohy na pojistné podle § 1 
odst. 1, za vyloučenou dobu. 
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§ 3 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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