
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání 

zákona, 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 (sněmovní tisk č. 947) 

 

 

 Vláda na své schůzi dne 17. srpna 2020 projednala a posoudila návrh zákona, 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 zaujala k tomuto návrhu 

nesouhlasné stanovisko, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda připomíná, že cílem prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti některým zaměstnavatelům bylo udržet v době platnosti 

krizových opatření a krátce po jejich zrušení zaměstnanost u zaměstnanců v pracovním 

poměru. V současné době je třeba podporovat restrukturalizaci ve všech oblastech, 

nikoliv zachování předkrizového stavu. Plošná podpora zaměstnavatelů prominutím 

pojistného by vyčerpala všechny prostředky, s nimiž se počítá pro cílenou pomoc 

zaměstnavatelům v obtížích. Místo promíjení pojistného se připravuje systémové řešení 

ve formě tzv. „kurzarbeitu“. 

 

2. Vláda upozorňuje na skutečnost, že prominutím pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako 

poplatníky, a to až do konce roku 2020, by došlo k výraznému snížení příjmů státního 

rozpočtu a zhoršení bilance příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů 

zejména na dávky důchodového pojištění. V důsledku opatření proti epidemii onemocnění 

COVID-19 se v roce 2020 očekává zhoršení ekonomického vývoje a s tím související 

pokles i daňových příjmů, takže by došlo celkově k neúměrnému poklesu příjmů státního 

rozpočtu a k dlouhodobé nevyrovnanosti státních financí. 

 

3. Realizace návrhu zákona by způsobila propad na příjmové straně státního rozpočtu 

v odhadované výši 4,5 mld. Kč měsíčně, celkem tedy cca 18 mld. Kč, z toho v roce 2020 
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na úrovni cca 13,5 mld. Kč (pojistné za měsíce září až listopad 2020) a cca 4,5 mld. Kč 

v roce 2021 (pojistné za měsíc prosinec 2020).  

 

4. Návrh představuje navýšení veřejné podpory. V takovém případě je povinností členského 

státu včas informovat Evropskou komisi o záměrech poskytnout nebo upravit podporu, 

aby mohla včas podat své vyjádření (ve smyslu čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie). Návrh by měl být notifikován jako veřejná podpora podle čl. 107 odst. 2 

písm. b) a čl. 107 odst. 3 písm. b) resp. c) SFEU, a to jako podpora podle „Dočasného 

rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření 

koronavirové nákazy COVID-19“.  

 

5. V situaci, kdy má být podle návrhu zákona prominuto pojistné již za měsíc září 2020, by 

musel být návrh tohoto zákona schválen tak, aby mohl být publikován ve Sbírce zákonů 

nejpozději do konce měsíce září 2020. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od prvního 

do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce, tudíž by do konce příslušného 

měsíce mělo být jasné, zda je zaměstnavatel povinen pojistné za daný měsíc platit.  
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