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V. 

 

Platné znění části zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

*  *  * 

 

§ 104 

 

(1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a Úřad 

práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.  

  

 (2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména  

  

a) rekvalifikace,  

  

b) investiční pobídky,  

  

c) veřejně prospěšné práce,  

  

d) společensky účelná pracovní místa,  

  

e) překlenovací příspěvek,  

  

f) příspěvek v době částečné nezaměstnanosti,  

  

g) f) příspěvek na zapracování,  

  

h) g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 

 

*  *  * 

 

§ 115  

 

Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti  

 

 (1) Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může Úřad práce poskytnout 

zaměstnavateli, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, na základě dohody uzavřené 

s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci 

z důvodu uvedeného v § 209 odst. 1 zákoníku práce nebo z důvodu přerušení práce 

způsobeného živelní událostí podle § 207 písm. b) zákoníku práce spočívající v přírodní 

pohromě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie98) a zaměstnavatel  

  

a) nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní 

doby99),  

  

b) již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci náhradu mzdy za 

podmínek a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209 odst. 2 zákoníku práce a od uzavření 

dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu 
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mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku,  

  

c) se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku 

se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů 

uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.  

  

 (2) K žádosti o příspěvek je vedle dokladů uvedených v § 118 odst. 2 nutné přiložit  

  

a) dohodu s odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy podle § 209 odst. 2 

zákoníku práce, v případě překážky v práci podle § 209 odst. 1 zákoníku práce; nepůsobí-li 

u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem,  

  

b) podrobný popis důvodů, na základě kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření, která 

již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby, využití 

konta pracovní doby nebo čerpání dovolené,  

  

c) seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených 

zaměstnanců,  

  

d) popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události.  

  

 (3) Výše příspěvku činí 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 

0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku 

předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. 

Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné 

nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho 

opakování o stejnou dobu; vláda může v odůvodněných případech nařízením stanovit delší dobu 

poskytování příspěvku.  

  

 (4) Začátek a konec období, ve kterém lze o příspěvek požádat, důvody, pro které může 

být příspěvek poskytnut, některé další podmínky vyplývající z věcných důvodů zavedení tohoto 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které umožní identifikovat příčinnou souvislost mezi 

situací zaměstnavatele a důvody aktivizace tohoto nástroje, způsob realizace tohoto nástroje, 

včetně jejího časového harmonogramu a vzor žádosti o příspěvek stanoví vláda nařízením.  

  
________________________ 

98) Čl. 50 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v 

souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem. 

99) § 79 zákoníku práce. 

*  *  * 

 

§ 118 

 

 (1) O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

zaměstnavatel nebo fyzická osoba žádá. Žádost o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti musí obsahovat  

  

a) identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby,  
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b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti,  

  

c) druh příspěvku, o který se žádá.  

  

 (2) K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je nutné 

přiložit  

  

a) doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,  

  

b) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.  

  

 (3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném 

a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení 

ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno 

posečkání daně. Potvrzení o splnění této podmínky zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, 

pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný 

finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou 

zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění 

podmínky uvedené ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší 

než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje v něm musí odpovídat 

skutečnému stavu ke dni uvedenému v tomto potvrzení. Krajská pobočka Úřadu práce může 

požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.  

  

 (4) Místně příslušná pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 

odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je 

krajská pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na 

společensky účelné pracovní místo umístěn.  

  

 (5) Příspěvky podle § 112 až 116 nebo 117 se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce 

podle § 5 písm. e) bodu 3 nebo porušení dohody o poskytnutí příspěvku podle § 115. 

 

 

§ 119 

 

 (1) O poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti uzavírá Úřad práce 

se zaměstnavateli, s jinými právnickými a fyzickými osobami a dalšími subjekty podle 

zvláštních právních předpisů6) písemnou dohodu.  

  

 (2) Dohoda o poskytnutí příspěvku musí obsahovat  

  

a) identifikační údaje účastníků dohody,  

  

b) účel poskytnutí příspěvku,  

  

c) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,  

  

d) výši a termín poskytnutí příspěvku,  
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e) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,  

  

f) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,  

  

g) závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl 

příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení 

příspěvku,  

  

h) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit příspěvek podle § 112 až 116 nebo 117 v případě, 

že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 

pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, lhůtu a podmínky 

vrácení příspěvku,  

  

i) závazek zaměstnavatele, že v době sjednané pro poskytování příspěvku podle § 115 

nerozváže se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, pracovní poměr z důvodů 

uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce,  

  

j) u příspěvku podle § 115 seznam zaměstnanců, na které bude příspěvek poskytován,  

  

k) i) ujednání o vypovězení dohody.  

  

 (3) V závislosti na charakteru jednotlivých příspěvků poskytovaných v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti lze v dohodě sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem.  

  

 (4) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž 

nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude postihováno 

odvodem podle zvláštního právního předpisu46).  

  

 (5) Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně46).  

  

 (6) Formy příspěvků a způsob poskytování příspěvků stanoví ministerstvo prováděcím 

právním předpisem.  

  

____________________ 

6) Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

44) § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.  

 

*  *  * 

 

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 
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nejvýše 9 měsíců. Podpora v době částečné zaměstnanosti se nevztahuje na 

zaměstnavatele uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. 

 

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

poměr ke dni podání žádosti zaměstnavatele o podporu v době částečné zaměstnanosti 

trvá alespoň 3 měsíce. 

 

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

počínajícím ode dne podání žádosti o její poskytnutí. 

 

(4) 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, pokud vláda aktivuje 

poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti podle § 120b jiným nařízením.  

 

 

§ 120b 

 

Aktivace poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti 

 

(1) Poskytování podpory v době částečné zaměstnanosti stanoví vláda nařízením 

v případě, že 

a) ve třech 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 385 000 osob, nebo 

 

b) je závažným způsobem ohrožena ekonomika státu nebo jeho části anebo odvětví 

ekonomiky z hospodářských důvodů, z důvodu vzniku živelní události spočívající v 

přírodní pohromě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie108) nebo 

epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem 

vyšší moci.  

 (2) Nařízení vlády vydané podle odstavce 1 písm. b) může omezit poskytování 

podpory v době částečné zaměstnanosti na část území státu nebo na odvětví 

ekonomiky. 

(3) Nařízení vlády vydané podle odstavce 1 vymezí období, ve kterém lze podat 

žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti, a dále podpůrčí dobu, po kterou bude 

podpora v době částečné zaměstnanosti poskytována.  

________________________ 
108) Čl. 50 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem. 
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§ 120c 

 

(1) Podpora v době částečné zaměstnanosti náleží zaměstnanci za celý kalendářní 

měsíc, ve kterém 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, pro který bylo vydáno nařízení vlády podle§ 120b odst. 1, a to 

pokud 

 

a) zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 

60 % jejich týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 zákoníku práce na příslušný 

kalendářní měsíc, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny 

zaměstnance tohoto zaměstnavatele, a  

 

b) zaměstnanec odpracuje alespoň 40 % týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 

zákoníku práce za příslušný kalendářní měsíc. 

 

 (2) Podpora v době částečné zaměstnanosti nenáleží za dobu, po kterou 

 

a) bylo u zaměstnance uplatněno konto pracovní doby podle § 86 a 87 zákoníku práce, 

 

b) zaměstnanci byly poskytovány dávky nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, 

otcovské poporodní péče, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného nebo náhrady mzdy 

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

nebo karantény. 

 

Podpora v době částečné zaměstnanosti nenáleží dále za kalendářní měsíc, za který 

zaměstnavatel nepodal přehled ve lhůtě uvedené v § 120e odst. 7. 

 

 

§ 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 náleží zaměstnanci pouze za tu 

část jeho týdenní pracovní doby, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a 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. 
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(3) Účastní-li se zaměstnanec během podpůrčí doby v některém měsíci jako zájemce 

o zaměstnání vedený v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadu práce v rozsahu alespoň 

20% stanovené nebo sjednané pracovní doby aktivit zabezpečovaných, 

zprostředkovávaných nebo doporučených Úřadem práce, činí výše jeho 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 

podané elektronicky podle zvláštního právního předpisu109), a to v české měně.  

 

(2) Žádost musí obsahovat 

 

a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

 

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

 

c) počet zaměstnanců zaměstnavatele, 

 

d) důvod poskytnutí podpory v době částečné zaměstnanosti, 

 

e) předpokládané období čerpání podpory v době částečné zaměstnanosti, 

 

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 10 kalendářních dnů po obdržení podpory v době 

částečné zaměstnanosti vyplatí jednotlivým zaměstnancům podporu v době částečné 

zaměstnanosti stejným způsobem jako výplatu mzdy. 

 

(3) K žádosti zaměstnavatel připojí doklad o účtu zaměstnavatele v peněžním 

ústavu vedeném na území České republiky. Úřad práce může vyžadovat další doklady 

osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti. 

 

(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. 
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(5) Zaměstnavatel, který podal žádost, je pro vznik nároku na podporu v době 

částečné zaměstnanosti povinen za příslušný kalendářní měsíc předložit elektronicky 

podle zvláštního právního předpisu109) Úřadu práce měsíční přehled nároků, 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 rozvržených hodin jednotlivým zaměstnancům podle § 84 zákoníku práce, 

 

d) počtu hodin trvání překážky v práci u jednotlivých zaměstnanců podle § 120c 

odst. 1, 

 

e) evidence odpracované doby jednotlivých zaměstnanců podle § 96 zákoníku práce, 

 

f) výše průměrného hodinového čistého výdělku u jednotlivých zaměstnanců. 

 

(6) Zaměstnavatel připojí další doklady osvědčující skutečnosti uvedené v měsíčním 

přehledu nároků na podporu v době částečné zaměstnanosti, pokud je Úřad práce bude 

vyžadovat. 

 

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

zaměstnavatelem předložen nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, za který má být podpora v době částečné 

zaměstnanosti poskytnuta. 
________________________ 
109) Zákon č. 297/2016, Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 120f 

 

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

kalendářních dnů ode dne doručení přehledu podle § 120e odst. 5 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 10 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. Za 

správnost údajů týkajících se vzniku nároku na podporu v době částečné 

zaměstnanosti odpovídá zaměstnavatel. 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 
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částečné zaměstnanosti nebo její části. Nevrácení podpory v době částečné 

zaměstnanosti je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem podle 

zvláštního právního předpisu46). 

 

  

Platné znění části zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*  *  * 

 

§ 37 

 

Vedení a předkládání záznamů 

 

 (1) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, 

musí obsahovat tyto údaje:  

  

a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, pohlaví, místo 

trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině 

a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu 

a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,  

  

b) rodné číslo,  

  

c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá 

účast na důchodovém pojištění,  

  

d) vyměřovací základ pojištěnce pro stanovení pojistného na důchodové pojištění za příslušná 

rozhodná období podle zvláštního zákona55), 

  

e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou 

si občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče 

o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle zákona 

o nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec v žádosti 

o ošetřovné uvedl, že je osamělý, dobu, po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé 

péče podle zákona o nemocenském pojištění, nejde-li o osoby, které nemají nárok na 

dlouhodobé ošetřovné, dobu, po kterou trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní 

péče podle zákona o nemocenském pojištění, a dobu před porodem, po kterou nebyla 

vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne 

před očekávaným dnem porodu, do dne, který bezprostředně předchází dni porodu,  

  

f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,  

  

g) záznam, zda občan pobírá starobní důchod přiznaný podle § 31 zákona o důchodovém 

pojištění, kdo jej vyplácí, datum vzniku nároku na tento důchod, popřípadě číslo rozhodnutí 

o jeho přiznání, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra 

a spravedlnosti,  

 

 h) jde-li o obchodní společnost za období před rokem 2014, seznam společníků a členů 

statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled 
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kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to platí obdobně 

pro družstvo,  

  

i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o důchodovém 

pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,  

  

j) dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání., 

  

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

o zaměstnanosti, a výši této podpory náležející v jednotlivých kalendářních letech. 

 

 (2) Zaměstnavatel dále vede evidenci  

  

a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní 

úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu 

poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních 

letech,  

  

b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení 

občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých 

kalendářních letech,  

  

c) o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém 

pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního 

měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na 

důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním 

měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení 

pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje 

potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní 

roky;  

 

potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vystavit občanu do 30 kalendářních 

dnů ode dne doručení žádosti o jeho vystavení.  

  

 (3) Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, kteří pracují v zaměstnání 

v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen "zaměstnání 

v hlubinném hornictví"), dále vede pro účely stanovení důchodového věku podle § 37c odst. 1 

zákona o důchodovém pojištění o těchto zaměstnancích  

  

a) jejich seznam,  

  

b) evidenci o směnách, v nichž bylo zaměstnání v hlubinném hornictví po převážnou část směny 

vykonáváno pod zemí v hlubinných dolech,  

  

c) název povolání, které vykonává zaměstnanec v zaměstnání v hlubinném hornictví, a popisy 

pracovních činností, které vykonává zaměstnanec v těchto povoláních; při zpracování těchto 

popisů a označení názvu povolání se používají pracovní činnosti a názvy povolání obsažené 

v Národní soustavě povolání83), přičemž se zároveň uvede, že pracoviště tohoto zaměstnance 

má charakter stálého pracoviště pod zemí v hlubinných dolech,  
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d) záznam o dni dosažení nejvyšší přípustné expozice; zaměstnavatel vystavuje potvrzení 

o údajích podle písmen b) a d) na předepsaných tiskopisech. Zaměstnavatel je povinen 

vystavit toto potvrzení občanu na jeho žádost, a to do 30 kalendářních dnů od obdržení této 

žádosti;  

 

zaměstnavatel je dále povinen vystavit občanu toto potvrzení a stejnopis potvrzení předložit 

České správě sociálního zabezpečení, a to do 30 kalendářních dnů po skončení zaměstnání 

v hlubinném hornictví.  

  

 (4) Občané předkládají potvrzení uvedená v odstavci 2 v souvislosti se žádostí o přiznání 

důchodu. Občané předkládají potvrzení uvedené v odstavci 3 v souvislosti se žádostí o přiznání 

důchodu nebo v souvislosti se žádostí o přepočet důchodu podle zvláštního právního 

předpisu84).  

  

 (5) Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou a o osobu dobrovolně účastnou 

důchodového pojištění, vede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v evidenci údaje 

potřebné pro provádění důchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je 

na žádost osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového 

pojištění povinna vydat jí potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění 

a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jí žádost této osoby byla 

doručena. Okresní správa sociálního zabezpečení zasílá příslušnému plátci důchodu potvrzení 

o výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti za kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání 

důchodu osobě samostatně výdělečně činné.56)  

  

 (6) Jde-li o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči 

o zaměstnání, vede příslušná krajská pobočka Úřadu práce v evidenci údaje potřebné pro 

provádění důchodového pojištění. Krajská pobočka Úřadu práce zasílá České správě sociálního 

zabezpečení prostřednictvím ministerstva údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání 

náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí 

kalendářního roku. Ustanovení odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.  

  

 (7) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, 

u nichž se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. 

Ustanovení odstavce 5 věty druhé platí zde přiměřeně.  

  

 (8) Zaniká-li obchodní společnost [odstavec 1 písm. h)] bez právního nástupce, je 

povinna předat údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) okresní správě sociálního zabezpečení 

uvedené v § 39 odst. 1 větě první, a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti 

z obchodního rejstříku; to platí obdobně pro družstvo.  

  

§ 38 

 

Evidenční listy 
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 (1) Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) 

až d), f) až n), q), s) a u) až zk) jsou povinni vést pro každého občana uvedeného v těchto 

ustanoveních, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Evidenční list nevede 

okresní správa sociálního zabezpečení, plní-li úkoly zaměstnavatele podle § 36 písm. s).  

  

 (2) Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý 

kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém 

pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.  

  

 (3) Evidenční list se vede od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti 

občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 

31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 

31. prosincem.  

  

 (4) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce 

mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě 

skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po konečném 

vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku  

  

a) identifikační údaje zaměstnavatele,  

  

b) jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu 

a rodné číslo občana,  

  

c) druh výdělečné činnosti,  

  

d) doba účasti na důchodovém pojištění,  

  

e) doba důchodového pojištění,  

  

f) vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti,  

  

g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d) 

a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují,  

  

h) doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 

nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního 

důchodu., 

 

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

podpory, která za tyto doby náleží. 

  

 (5) Zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy evidenčního listu s údaji podle 

odstavce 4; jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence 

[§ 35a odst. 4 písm. a)] a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo 

jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v 

den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení podle § 39 odst. 

2 nebo 3. Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel 

na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat 
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okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1 do 30 dnů ode dne převzetí 

stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení může zmeškání lhůty uvedené ve větě druhé prominout; proti rozhodnutí 

o prominutí zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto rozhodnutí je vyloučeno ze soudního 

přezkumu. Jde-li o osobu ve služebním poměru, s výjimkou státních zaměstnanců podle 

služebního zákona, platí věty druhá a třetí obdobně s tím, že místo okresní správy sociálního 

zabezpečení je příslušný orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1.  

  

____________________ 

55) § 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.  

56) § 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.  

83) § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

84) Nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních 

důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, ve znění 

nařízení vlády č. 69/2015 Sb. 

 

*  *  * 

 

Platné znění části zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

* * * 

 

§ 3 

 (1) Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti, 

s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní 

moci a některých státních orgánů a soudcům55), které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly 

zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních 

z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se 

zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní 

nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo 

předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění 

prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. 

 (2) Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o 

a) náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry, 

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních 

právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle 

zvláštních právních předpisů, 

c) věrnostní přídavek horníků5), 

d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání, 
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e) jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně 

obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové 

havárie nebo jiné mimořádně závažné události. 

 (3) Pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy 

po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně. 

 (4) Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu podle odstavců 1 až 3, 

nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak. 

 (5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu 

způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést 

ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil. 

 (6) Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda. 

 (7) Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se 

zdravotním postižením11a) z celkového průměrného přepočteného počtu svých 

zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod,11c) je u ní vyměřovacím základem 

částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem 

pojistného stát. 

 (8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu: 

a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP 

nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu12); 

b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky 

pro jeho přiznání; 

c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně 

o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě 

předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení 

na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, 

po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za 

takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo 

osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů14); 

d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy 

na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby 

samostatně výdělečně činné, 

e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c), 

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto 

zaměstnanců je jejich skutečný příjem. 

 (9) Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část 

odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud 
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a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období, 

b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,15) 

c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát,13) 

nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c). 

 (10) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, 

je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele 

pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je 

povinen doplatit pojistné podle předchozí věty prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si 

zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Pokud je 

vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně organizace,16) je tento rozdíl povinen 

doplatit zaměstnavatel. 

 (11) Pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění se mzdové nároky zaměstnanců 

vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hlavní 

město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) podle zákona o ochraně zaměstnanců 

při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů považují za příjmy 

zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 

zaměstnancům nezúčtoval. Tyto příjmy jsou vyměřovacím základem zaměstnanců pro daný 

kalendářní měsíc, případně jeho poměrnou částí, pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům 

mzdu pouze za část měsíce. 

  (12) Vyměřovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 

právních předpisů16a) je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto 

pracovním vztahem, a to ve výši, ve které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů fyzických 

osob podle zákona o daních z příjmů3), s výjimkou příjmů, které tomuto pracovníku nahrazují 

výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodou 

vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem, a příjmů uvedených v odstavci 2. Ustanovení 

o minimálním vyměřovacím základu podle odstavce 6 se použije obdobně. 

 (13) Do vyměřovacího základu zaměstnance, kterému podle zákoníku práce nepřísluší 

náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu tato náhrada přísluší podle 

právních předpisů členského státu Evropské unie, do něhož byl zaměstnanec vyslán56), se 

zahrnuje náhrada mzdy nebo platu za dovolenou ve výši, v jaké by příslušela tato náhrada za 

dovolenou podle zákoníku práce, i když nebyla zaměstnavatelem zúčtována; je-li náhrada mzdy 

nebo platu za dovolenou příslušející podle právních předpisů členského státu vyšší než tato 

náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrnuje se do vyměřovacího základu 

zaměstnance též rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, v němž byla 

výše tohoto rozdílu zjištěna. 

 (14) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance v měsíci, v němž mu náleží podpora 

v době částečné zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti, nižší než průměrný hrubý 

měsíční výdělek stanovený podle zákoníku práce pro toto období, je zaměstnavatel 

povinen doplatit zdravotní pojišťovně pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto částek. 
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Ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle předchozích odstavců se použije 

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

zaměstnavatel.  

* * * 

 

Platné znění části zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

* * * 

 

§ 16 

 

 (1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů 

pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 

a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů 

připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené doby (odstavce 4 a 5), 

snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.  

  

 (2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích 

základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu 

(§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po roce 2007 

nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné17c) stanovený pro tento rok; 

do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně účastné 

pojištění.  

  

 (3) Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací 

základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před 1. lednem 1996 hrubý 

výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 

1996. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za vyměřovací 

základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o pojištěnce, 

u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech platných před tímto 

dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž pro započtení doby 

pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka zaplacení pojistného; 

ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se 

zahrnuje, pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohodě uzavřené 

po podání návrhu na zaplacení, náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu náležející v případě 

uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí (dále jen "náhrada") a příjem, který byl předmětem návrhu 

na zaplacení; náhrada a příjem se zahrnují, jen pokud jsou započitatelné do vyměřovacího 

základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) nebo do hrubého výdělku, a to 

v kalendářních měsících, za které náležely, a pokud nebyla jejich výše v jednotlivých 

kalendářních měsících stanovena, rozpočtou se úměrně na celé období, jehož se rozhodnutí 

nebo dohoda týkají. Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro 

účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)18) a náhrada za 

ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě.19)  (nemoc z povolání)18), 

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. Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok 

předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se 
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vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem 

stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za 

kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za 

kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné 

zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto 

všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná 

desetinná místa.  

  

 (4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů 

platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu 

průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění 

nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích 

základů za dobu zaměstnání před tímto dnem, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby studia 

po dosažení věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují 

za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí 

s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl 

pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 

1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, doby  

  

a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního 

právního předpisu5e), doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f), doby, 

po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena 

domácnosti podle zvláštního právního předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok 

na ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo 

péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má 

v péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, doby, 

po kterou trvala potřeba poskytování dlouhodobé péče podle zvláštního právního 

předpisu5e), nejde-li o osoby, které nemají nárok na dlouhodobé ošetřovné, doby, po kterou 

trvala podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče podle zvláštního právního 

předpisu5e), a doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu 

těhotenství, nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, 

který bezprostředně předcházel dni porodu,  

  

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního 

důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje 

i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,  

  

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho 

vyměřovacích základů,  

  

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky před 1. červencem 2016, 

pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě,5) a výkonu civilní služby před 1. 

lednem 2005,  

  

e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. c) a d),  

  

f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České 

republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,  
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g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a g),  

  

h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby 

se zdravotním postižením28), 

  

ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v § 18 

odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,  

  

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,  

  

j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného 

příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního 

zákona17) přiznána soudem,  

  

k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou 

dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 

spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného 

podle § 32, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  

  

 (5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h) více 

než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825 kalendářních dnů 

na jednu polovinu.  

  

 (6) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

  

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když 

tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení 

odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky 

uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

  

b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný 

do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se 

do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani mzdové 

nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,  

  

c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího 

základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.  

  

 (7) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, 

i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou účasti 

na pojištění podle § 6, s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do 

vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě 

čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených 

vyloučených dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí 

příjem zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým 

v období, které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu 

pro pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první; u osob účastných 

pojištění podle § 6 se jejich příjmem dosaženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami, 
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rozumí vyměřovací základ pro pojistné za kalendářní měsíc nebo poměrnou část tohoto měsíce, 

v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty první se týká pouze celého 

časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání žádosti 

podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis19b).  

  

 (8) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový základ 

se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

  

____________________ 

5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

5e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

5f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

17) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

17c) § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.  

18) § 195 a § 206 odst. 2 zákoníku práce.  

19) Např. § 92 odst. 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., § 106 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb.  

19b) § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.  

28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 

* * * 

 

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

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

* * * 

 

§ 18 

 

 (1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z 

rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud 

se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o 

ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se 

zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.  

  

 (2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na 

důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím 

základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, 

z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné 

na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo 

odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu 

měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací 

základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1). 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. 

  

 (3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, 

ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.  
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 (4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění 

zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž 

sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období 

od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu 

měsíci, v němž sociální událost vznikla.  

  

 (5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž 

vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina 

započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním 

měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení 

práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího 

základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.  

  

 (6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 

vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí 

vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen 

započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. 

Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První 

předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.  

  

 (7) Vyloučenými dny jsou  

  

a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které 

zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo 

služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které 

zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 

odst. 4,  

  

b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 

kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 

do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,  

  

c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v 

mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné,  

 

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

část náležela podpora v době částečné zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti, 

  

d) e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně 

činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,  

  

e) f) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná 

nebyla účastna pojištění.  

 ____________________ 

1) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  
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18a) § 15a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.  

19) § 127a zákoníku práce.  

19) § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 

parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.  

§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

 

* * * 

 

§ 95 

 

 (1) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o svých zaměstnancích účastných pojištění, 

která musí pro účely pojištění obsahovat tyto údaje:  

  

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, místo trvalého, 

popřípadě hlášeného pobytu zaměstnance, den nástupu do zaměstnání a skončení doby 

zaměstnání, druh činnosti zakládající účast na pojištění, údaj o místě výkonu práce, je-li toto 

místo trvale v cizině, a o tom, zda je zaměstnanec v cizině povinně účasten důchodového 

pojištění, státní občanství, a byl-li zaměstnanec povinně účasten důchodového pojištění v 

cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti nebo za jejího 

trvání, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle 

pojištění, a u smluvního zaměstnance též identifikační údaje jeho zahraničního 

zaměstnavatele, jakož i den zahájení a den skončení výkonu práce smluvního zaměstnance na 

území České republiky,  

  

b) výši sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu,  

  

c) výši započitatelného příjmu za jednotlivá mzdová (výplatní) období,  

  

d) dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a dobu karantény, které spadají do doby 

zaměstnání, dobu ošetřování člena domácnosti (péče o dítě ve věku do 10 let), dobu 

poskytování dlouhodobé péče, dobu mateřské dovolené a rodičovské dovolené, dobu vazby, 

dobu výkonu zabezpečovací detence a výkonu trestu odnětí svobody zaměstnance a další 

dny jeho omluvené nepřítomnosti v práci, kalendářní měsíce, v nichž náležela podpora 

v době částečné zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti, dny pracovního volna bez 

náhrady příjmu, poskytnutých zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech, kdy 

zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok, a dny výkonu práce zaměstnance v pojištěné 

činnosti v době, v níž má nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, 

otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného,  

  

e) neomluvené pracovní dny zaměstnance, popřípadě jejich části,  

  

f) záznam, zda zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod, a od kdy jej pobírá, plátce 

tohoto důchodu, a je-li tento důchod pobírán ze státu, s nímž Česká republika uzavřela 

mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, též záznam o tom, z jakého státu je tento 

důchod pobírán a jaký cizozemský nositel pojištění je plátcem důchodu,  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBT89UW8Z)



 

22 
 

g) předcházející orgán, který prováděl pojištění zaměstnance, pokud jím není okresní správa 

sociálního zabezpečení,  

  

h) výši vyměřovacího základu pro pojistné,  

  

i) název zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec zdravotně pojištěn,  

  

j) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle tohoto zákona, údaje o 

jeho povinné účasti na důchodovém pojištění v cizině.  

  

 (2) Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích, jejichž zaměstnání jim 

nezakládá účast na pojištění, údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) s tím, že údaj o druhu 

činnosti se týká činnosti, která nezakládá účast na pojištění.  

  

 (3) Povinnost uvedená v odstavci 2 platí též pro zaměstnavatele, který není povinen se 

přihlásit do registru zaměstnavatelů, a pro zaměstnavatele, který je z tohoto registru odhlášen. 

 

* * *  

 

Platné znění části zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

* * * 

 

§ 209  

 

 (1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 

odst. 3, jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu 

týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení 

poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).  

  

 (2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy 

činit nejméně 60 % průměrného výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, 

může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem.  

 

 

§ 209a 

 

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

po dobu, po kterou mu byla poskytována podpora v době částečné zaměstnanosti podle 

části páté hlavy VII zákona o zaměstnanosti. 

 

* * * 
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