
 

 

III. 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ……………………2020, 

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další související zákony 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

Čl. I 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona 

č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., 

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 

Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 

č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 

zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 

Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 

č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona  č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 

Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., 

zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 

250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona 

č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 

č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., 

zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb.,  zákona č. 365/2019 

Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 161/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 104 odst. 2 se písmeno f) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).  
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2. § 115 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 98 a 99 zrušuje. 

 

3. V § 118 odst. 5 se slova „nebo porušení dohody o poskytnutí příspěvku podle § 115“ zrušují. 

 

4. V § 119 odst. 2 se písmena i) a j) zrušují. 

 

 Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno i).  

 

5. V části páté se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní: 

 

„HLAVA VII 

 

PODPORA V DOBĚ ČÁSTEČNÉ ZAMĚSTNANOSTI 

 

§ 120a 

 

(1) Nárok na podporu v době částečné zaměstnanosti má zaměstnanec v pracovním 

poměru při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu, která činí nejvýše 9 měsíců. 

 

(2) Podpora v době částečné zaměstnanosti náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr 

ke dni podání žádosti o podporu v době částečné zaměstnanosti trvá alespoň 3 měsíce. 

 

(3) Po uplynutí podpůrčí doby podle odstavce 1 náleží podpora v době částečné 

zaměstnanosti zaměstnanci, pokud jde o nahrazení jeho příjmu u téhož zaměstnavatele, 

nejdříve po uplynutí doby 3 let od ukončení předchozího poskytování této podpory v době 

částečné zaměstnanosti; to neplatí v případě poskytnutí podpory v době částečné 

zaměstnanosti z jiného důvodu. 

 

 

§ 120b 

 

Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti 

 

(1) K aktivaci poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti dochází 

 

a) pokud ve 3 po sobě následujících kalendářních měsících dojde k meziročnímu nárůstu 

počtu uchazečů o zaměstnání o více než 15 % a současně celkový počet uchazečů o 

zaměstnání dosáhne počtu alespoň 400 000 osob; období, v němž bude podpora v době 

částečné zaměstnanosti poskytována, stanoví vláda nařízením, nebo 

 

b) stanoví-li to vláda nařízením, a to zejména z hospodářských důvodů, z důvodu vzniku 

živelní události nebo pandemie, kyberútoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem 

vyšší moci a závažným způsobem ohrožuje ekonomiku státu. V nařízení vláda stanoví 

období, za které lze podporu v době částečné zaměstnanosti poskytovat, a dále může omezit 

poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti na konkrétní odvětví ekonomiky státu 

nebo na zaměstnavatele v konkrétním regionu. 

 

 (2) Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti je podmínkou pro 

podání žádosti o poskytnutí této podpory. 
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§ 120c 

 

(1) Podpora v době částečné zaměstnanosti náleží zaměstnanci, který nemůže konat 

práci z důvodu některé z překážek v práci podle § 207 až 209 zákoníku práce, která u jeho 

zaměstnavatele nastala v přímé souvislosti s některým z důvodů aktivace poskytování 

podpory podle § 120b odst. 1, a to pokud 

 

a) zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 60 % jeho 

týdenní pracovní doby, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny 

zaměstnance tohoto zaměstnavatele, a současně 

 

b) délka týdenní pracovní doby zaměstnance činí v podpůrčí době alespoň 40 % stanovené 

týdenní pracovní doby podle § 79 odst. 1 zákoníku práce. 

 

 (2) Podpora v době částečné zaměstnanosti nenáleží  

 

a) zaměstnanci, u kterého je uplatněno konto pracovní doby podle § 86 a 87 zákoníku práce, 

 

b) zaměstnanci po dobu poskytování nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, dávky 

otcovské poporodní péče, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného nebo náhrady mzdy nebo 

platu v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény. 

 

 (3) Podporu v době částečné zaměstnanosti lze vyčerpat v období 24 měsíců 

počínajícím ode dne podání žádosti o její poskytnutí.  

 

 

§ 120d 

 

Výše podpory v době částečné zaměstnanosti 

 

(1) Výše podpory v době částečné zaměstnanosti se stanoví procentní sazbou 

z průměrného hodinového čistého výdělku zaměstnance, který se přepočítá z průměrného 

měsíčního čistého výdělku zaměstnance zjištěného podle § 356 odst. 3 zákoníku práce tak, 

že se průměrný měsíční čistý výdělek vydělí týdenní pracovní dobou zaměstnance a 

koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v 

průměrném roce. 

 

(2) Výše podpory v době částečné zaměstnanosti činí 

 

a) první 3 měsíce podpůrčí doby 70 % průměrného hodinového čistého výdělku, 

 

b) další 3 měsíce podpůrčí doby 65 % průměrného hodinového čistého výdělku, a 

 

c) po zbytek podpůrčí doby 60 % průměrného hodinového čistého výdělku. 

 

(3) Účastní-li se zaměstnanec během podpůrčí doby v některém měsíci jako zájemce o 

zaměstnán vedený v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadu práce aktivit zabezpečovaných, 
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zprostředkovávaných nebo doporučených Úřadem práce, činí výše podpory v době částečné 

zaměstnanosti za takový měsíc 80 % průměrného hodinového čistého výdělku. 

 

(4) Maximální výše podpory v době částečné zaměstnanosti činí 1,5násobek průměrné 

mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti. 

Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého 

statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

 

§ 120e 

 

  (1) Podporu v době částečné zaměstnanosti poskytuje zaměstnanci Úřad práce 

prostřednictvím jeho zaměstnavatele na základě písemné žádosti zaměstnavatele.  

 

(2) Žádost musí obsahovat 

 

a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

 

b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele,  

 

c) důvod poskytnutí podpory v době částečné zaměstnanosti, 

 

d) období čerpání podpory v době částečné zaměstnanosti, 

 

e) počet zaměstnanců zaměstnavatele, 

 

f) předpokládaný počet zaměstnanců, kterým má být podpora v době částečné zaměstnanosti 

poskytnuta s uvedením dne vzniku pracovního poměru a pracovní doby zaměstnance, 

 

g) prohlášení zaměstnavatele, že do 5 kalendářních dnů po obdržení podpory v době částečné 

zaměstnanosti vyplatí jednotlivým zaměstnancům podporu v době částečné zaměstnanosti 

stejným způsobem jako výplatu mzdy nebo platu. 

 

(3) K žádosti zaměstnavatel připojí  

 

a) doklad o účtu zaměstnavatele v peněžním ústavu, 

 

b) další doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti, pokud je Úřad práce bude 

vyžadovat. 

 

(4) Žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti se podává v rámci místní 

působnosti krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je 

právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou 

osobou. 

 

(5) Žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti lze podat 

 

a) do 2 let od počátku období uvedeného v nařízení vlády, jde-li o žádost o podporu v době 

částečné zaměstnanosti podanou z důvodu aktivace podle § 120b odst. 1 písm. a), 
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b) do konce období uvedeného v nařízení vlády, za které lze podporu v době částečné 

zaměstnanosti poskytovat, jde-li o žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti podanou 

z důvodu aktivace podle § 120b odst. 1 písm. b).  

 

(6) Zaměstnavatel, který podal žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti je 

povinen Úřadu práce předložit měsíční přehled nároků na podporu v době částečné 

zaměstnanosti zaměstnanců, za něž se o podporu v době částečné zaměstnanosti žádá, 

s uvedením 

 

a) identifikačních údajů zaměstnanců, kterým vznikl nárok na podporu v době částečné 

zaměstnanosti, 

 

b) výše podpory v době částečné zaměstnanosti u jednotlivých zaměstnanců, 

 

c) počtu hodin trvání překážky v práci u jednotlivých zaměstnanců, 

 

d) počtu odpracovaných hodin jednotlivými zaměstnanci, 

 

e) rozsahu stanovené nebo sjednané týdenní pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců, 

 

f) výše průměrného hodinového čistého výdělku u jednotlivých zaměstnanců. 

 

(7) Měsíční přehled nároků na podporu v době částečné zaměstnanosti musí být 

zaměstnavatelem předložen nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za který má být podpora v době částečné zaměstnanosti poskytnuta. 

 

 

§ 120f 

 

(1) Podpora v době částečné zaměstnanosti se poskytuje měsíčně a je splatná do 10 

kalendářních dnů ode dne doručení přehledu podle § 120e odst. 6 příslušné krajské pobočce 

Úřadu práce. 

 

(2) O poskytnutí podpory v době částečné zaměstnanosti vydá Úřad práce oznámení. 

 

(3) Zaměstnavatel je povinen podporu v době částečné zaměstnanosti vyplatit 

jednotlivým zaměstnancům do 5 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí. 

 

(4) Zaměstnavatel je povinen vrátit podporu v době částečné zaměstnanosti, kterou pro 

zaměstnance přijal, nebo její část, pokud byla na základě nesprávných údajů uvedených 

zaměstnavatelem poskytnuta neprávem nebo v nesprávné výši. Neprávem nebo v nesprávné 

výši vyplacenou podporu v době částečné zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen vrátit do 

30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Úřadu práce k vrácení podpory v době částečné 

zaměstnanosti nebo její části. Nevrácení podpory v době částečné zaměstnanosti je 

porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem podle zvláštního právního 

předpisu46).“. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  

 

Čl. II 

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 

Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 

134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona 

č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona 

č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., 

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 

Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 

263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., 

zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 

Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 

361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona 

č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 

152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona 

č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 

Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 

329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 

Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 

274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 

344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., 

zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 

Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 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. 203/2017 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. 228/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. 255/2020 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 37 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které 

zní:  

„k) dobu, za kterou náležela podpora v době částečné zaměstnanosti podle zákona 

o zaměstnanosti, a výši této podpory náležející v jednotlivých kalendářních letech.“. 
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2. V § 38 odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

zní: 

 „i) doby, za které náležela podpora v době částečné zaměstnanosti, a údaj o výši této 

podpory, která za tyto doby náleží.“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

 

Čl. III 

 

V § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., 

zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., 

zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., 

zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 

Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 

455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona 

č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona 

č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 

Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 

369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona 

č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 

344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona 

č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 297/2017 Sb. a 

zákona č. 285/2020 Sb., se doplňuje odstavec 14, který zní: 

 

„(14) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance v měsíci, v němž mu podle jiného právního 

předpisu vyplácí Úřad práce České republiky prostřednictvím zaměstnavatele podporu v době 

částečné zaměstnanosti (dále jen „podpora“), nižší než vyměřovací základ stanovený v měsíci, 

v němž mu podpora nenáleží a který bezprostředně předchází měsíci, v němž mu podpora 

náleží, je zaměstnavatel povinen doplatit zdravotní pojišťovně pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu 

těchto základů. Doplatek podle věty první hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin 

zaměstnavatel.“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

Čl. IV 

 

V § 16 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona 

č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č.  458/2011 Sb., 

zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 

Sb. a zákona č. 259/2017 Sb., se slova „(nemoc z povolání)18) a náhrada za ztrátu na služebním 

příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě.19)“ nahrazují slovy „(nemoc z povolání)18), 
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náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě19) a za dobu 

po 31. říjnu 2020 též podpora v době částečné zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti.“. 
 

 

ČÁST PÁTÁ 
 

Změna zákona o nemocenském pojištění 

 

Čl. V 

 

 Zákon 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 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., zákona č. 315/2019 Sb., 

zákona č. 255/2020 Sb. a zákona č. 300/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné 

na důchodové pojištění podle věty první se u zaměstnance nezahrnují vyměřovací základy 

za kalendářní měsíce, v nichž aspoň po jejich část náležela podpora v době částečné 

zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti.“. 

 

2. V § 18 odst. 7 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:  

 

„d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž zaměstnanci aspoň po jejich část 

náležela podpora v době částečné zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti,“.  

 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 

 

3. V § 95 odst. 1 písm. d) se za slova „nepřítomnosti v práci“ vkládají slova „, kalendářní 

měsíce, v nichž náležela podpora v době částečné zaměstnanosti podle zákona 

o zaměstnanosti“. 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 
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Změna zákoníku práce 

 

Čl. VI 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 

Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona 

č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., 

zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 

Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 

č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., 

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 

Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 

č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona 

č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 

zákona č. 292/2017 Sb.,  zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 

Sb., zákona č. 366/2019 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 209 odst. 1 se slova „(částečná nezaměstnanost)“ zrušují. 

 

2. Za § 209 se vkládá nový § 209a, který zní: 

 

„§ 209a 

Při překážkách v práci podle § 207 až 209 nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy po 

dobu, po kterou mu přísluší podpora v době částečné zaměstnanosti podle části páté hlavy 

VII zákona o zaměstnanosti.“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020. 
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