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Vládní návrh
ZÁKON
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o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o službě vojáků v záloze
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. I
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. 356/1999
Sb.,
zákona
č.
360/1999
Sb.,
zákona č. 225/1999 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. 309/2002 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. 267/2006 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.,
č. 305/2008 Sb.,
zákona
č.
306/2008
Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona
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 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.
a zákona č. 313/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 35a odst. 1 větě druhé se za slova „vojákům z povolání plat“ vkládají slova „nebo
služné u ostatních vojáků ve výkonu vojenské činné služby“.

2. V § 36 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní písmena y) až zh) se označují jako písmena x) až zg).
3. V § 38 odst. 1 a v § 83a se slova „až zh“ nahrazují slovy „až zg“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Čl. II
V § 25 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se slova „z povolání“
nahrazují slovy „ve výkonu vojenské činné služby“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. III
V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona
č. 113/2006 Sb., bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
„3. služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek za službu v podmínkách
spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo
zdraví, služné a zvláštní příplatek po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz
a odměna a motivační odměna pro vojáky v záloze podle zvláštního právního
předpisu3a),
___________________
3a)
§ 23 a násl. zákona č. …/2014 Sb., o službě vojáků v záloze.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IV
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,
zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb.,
zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č.263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
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č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 178/2008 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. 108/2009 Sb.,
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb.,
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb.,
zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.,
se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „vojáci z povolání5a)“ vkládají slova „, vojáci
v záloze ve výkonu vojenské činné služby46)“.
Poznámka pod čarou č. 46 zní:
„46) § 12 a 12a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 5 odst. 1 písm. p) se slova „a vojáky v další službě,5)“ nahrazují slovy „, vojáky
v další službě5) a vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby46)“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. V
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb.,
zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona
č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb.,
zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., zákona
č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
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č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb.,
zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 44/2013 Sb. a zákona č. 238/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až q) se označují jako písmena h) až p).
2. V § 7 odst. 2 se slova „v odstavci 1 písm. a) až i) a q)“ nahrazují slovy „v odstavci 1
písm. a) až h) a p)“.
3. V § 11 odst. 3 se za slova „k vojenskému cvičení“ vkládají slova „nebo službě
v operačním nasazení“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. VI
V § 6 odst. 4 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb., se slova „na vojenská
cvičení podle zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze23)“ nahrazují slovy „k výkonu vojenského
cvičení nebo služby v operačním nasazení podle branného zákona23),“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
„23)§ 13 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VII
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. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. b) se za slova „vojákům z povolání4) plat“ vkládají slova „a vojákům
v záloze ve výkonu vojenské činné služby služné“ a za slova „vojáci z povolání“ se vkládají
slova „nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.
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2. V § 5 písm. a) bodě 2 se slova „vojáci z povolání4)“ nahrazují slovy „vojáci
ve vojenské činné službě“.
3. V § 54 odst. 1 větě druhé se za slova „vojáků z povolání“ vkládají slova „a vojáků
v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.
4. V § 59 odst. 1 písm. b) části věty za středníkem se za slova „vojáka z povolání“
vkládají slova „, vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby“ a slovo „a“ se nahrazuje
slovem „nebo“.
5. V § 61 písm. l) části věty za středníkem se za slova „vojákem z povolání“ vkládají
slova „nebo vojákem v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.
6. V § 82 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo vojáky v záloze ve
výkonu vojenské činné služby“.
7. V § 138a odst. 1 písm. n) se za slova „vojáka z povolání“ vkládají slova „nebo vojáka
v záloze ve výkonu vojenské činné služby“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákoníku práce
Čl. VIII
V § 204 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se
slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.
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Důvodová zpráva
k návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o službě vojáků v záloze
I.

Obecná část

I.1 Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
I.1.1

Důvod předložení a cíle

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě
vojáků v záloze (dále jen „návrh zákona“) je předkládán k promítnutí nových právních
institutů obsažených v návrhu zákona o službě vojáků v záloze.
Návrh zákona má upravit použití těchto nových institutů ve vztahu k jiným právním
předpisům, především z oblasti sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění
a pracovního práva.
I.1.1.1 Název
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službě vojáků
v záloze.
I.1.1.2 Definice problému
V souladu s čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je nezbytné zajistit věcný
a terminologický soulad mezi jednotlivými právními předpisy, a pokud tedy dochází
k terminologickým změnám přijetím zákona o službě vojáků v záloze, je k zabezpečení
účinné ochrany práv vojáků v záloze po dobu výkonu vojenské činné služby nutné upravit
řešené právní vztahy v zákonech souvisejících.
I.1.1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Existující stav upravovaných zákonů je normativně ukotven v dosavadní právní
úpravě, a proto je nutno zabezpečit promítnutí nově přijímaného zákona do jednotlivých
ustanovení novel zákonů obsažených v návrhu zákona.
Podrobněji viz důvodová zpráva k zákonu o službě vojáků v záloze.
I.1.1.4 Identifikace dotčených subjektů
Vzhledem k obsahu návrhu zákona a připravovaným změnám v ostatních právních
předpisech branného zákonodárství, se nová právní úprava dotkne všech státních občanů
České republiky, kteří podléhají branné povinnosti – studentů, zaměstnanců, nezaměstnaných
i osob samostatně výdělečně činných.

6

Dotčenými státními orgány budou zejména Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce
a sociálních věcí1.
I.1.1.5 Popis cílového stavu
Účelem nově navrhovaného zákona je zajištění terminologické a věcné harmonizace
právní úpravy zákonů zejm. pracovněprávních a v oblasti práva sociálního zabezpečení s nově
navrhovaným zákonem o službě vojáků v záloze.
Dále je účelem úpravy zachovat práva vojáků v záloze při jejich povolání k výkonu
vojenské činné služby ve vztahu k sociálnímu zabezpečení a veřejnému zdravotnímu
pojištění, a to zejm. jejich uvedením jako specifické kategorie v novelizovaných předpisech.
Konkrétně by měli být vojáci v záloze postaveni po dobu výkonu vojenské činné
služby naroveň vojákům z povolání v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdější předpisů, zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákoně
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Současně je navrhována obdobná úprava v oblasti pracovního práva (zákon
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů) a úprava zákoníku práce
vypuštěním náhrady mzdy nebo platu při překážce v práci z důvodu vojenské činné služby
z důvodu výrazného navýšení služného, které bude nově vojákům v záloze po dobu služby
vypláceno.
I.1.1.6 Zhodnocení rizika
Přijetím zákona o službě vojáků v záloze a nepřijetím návrhu zákona by došlo
k poškození práv vojáků v záloze v oblasti sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění.
Došlo by k terminologickému nesouladu v předpisech zejm. pracovního práva a práva
sociálního zabezpečení, a v důsledku tohoto nesouladu by docházelo k chybné aplikaci
právních předpisů, stejně jako i k jejich chybnému výkladu.
Bez úpravy v zákoníku práce obsažené v návrhu zákona by mohlo docházet
k neodůvodněnému vynakládání rozpočtových prostředků.
Podrobněji viz důvodová zpráva k zákonu o službě vojáků v záloze.
I.1.2

Návrh variant řešení

Návrh možných řešení z hlediska legislativně právního
Varianta 1. nulová varianta.
Nepřijetím úpravy by v legislativním procesu došlo k porušení podmínek stanovených v čl. 40
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, a to se všemi důsledky s tím spojenými (viz. výše).

1

úprava pracovněprávních předpisů ve vztahu k výkonu vojenské činné služby
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Varianta 2. varianta zpracování novel dotčených právních předpisů.
Koncepčně zcela nové pojetí služby vojáků v povinné a aktivní záloze si vyžaduje
úpravu souvisejících právních vztahů.
Z uvedeného předkladatel dovozuje, že varianta 2 představuje jedinou možnou formu
řešení nastíněného problému. Dále tak bude pracováno jen s touto variantou.
I.1.3

Vyhodnocení nákladů a přínosů

Podrobné vyhodnocení nákladů a přínosů obsahuje důvodová zpráva k zákonu
o službě vojáků v záloze.
I.1.4

Návrh řešení

Výše uvedena Varianta 2 - zpracování zákona, kterou dojde k úpravě právních vztahů
v oblasti sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a pracovního práva bude
aktuálně reagovat na změny vyplývající z přijetí zákona o službě vojáků v záloze.
I.1.5

Implementace doporučené varianty a vynucování

Implementace navržené varianty si vyžádá přijetí zákona, který upraví tyto právní
předpisy:
1. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdější
předpisů,
2. zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
3. zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
4. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
5. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
6. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
7. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
8. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
I.1.6

Přezkum účinnosti regulace
Přezkum bude prováděn průběžně.

I.1.7

Konzultace a zdroje dat

Konzultace proběhly při přípravě zákona o službě vojáků v záloze, viz důvodová
zpráva k tomuto zákonu.
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I.2 Zhodnocení souladu navrhovaného zákona s ústavním pořádkem
České republiky, s mezinárodními smlouvami, právem EU a s předpisy
NATO
1. Předkládaný návrh zákona není v rozporu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústavním pořádkem a právním řádem
České republiky.
2. Návrh respektuje mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
3. Návrh zákona není v rozporu s právem Evropské unie.
5. Návrh zákona respektuje právním řádem stanovená antidiskriminační pravidla
a nemá tak dopady na specifické sociální skupiny chráněné těmito právními normami.
6. Návrh zákona nebude mít dopady na životní prostředí.

I.3 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně
soukromí a osobních údajů
Návrh zákona nemá dopady v oblasti zpracování osobních údajů a zásahů do
soukromí.

I.4 Zhodnocení korupčních rizik
Bylo provedeno v rámci vyhodnocení dopadů přijetí zákona o službě vojáků v záloze,
viz důvodová zpráva k tomuto zákonu.
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II.

Zvláštní část

K části první
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdější předpisů, je navrhována v souvislosti se změnou hmotného zabezpečení vojáků
z povolání v průběhu služby. V oblasti povinnosti vést záznamy a podávat hlášení pro účely
důchodového pojištění a příslušnosti k důchodovému pojištění budou vojáci v záloze mít
shodný režim s vojáky z povolání.
K části druhé
Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, souvisí také se změnou hmotného
zabezpečení vojáků z povolání v průběhu služby. Konkrétně je rozšířena zvláštní působnost
Ministerstva obrany podle tohoto zákona i na vojáky v záloze v činné službě.
K části třetí
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, souvisí se změnou pojmosloví určeného návrhem zákona.
K části čtvrté
Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
navazuje na změnu hmotného zabezpečení vojáků v záloze po dobu vojenské činné služby, kteří
se přesouvají do skupiny pojištěnců shodné s vojáky z povolání.
K části páté
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souvisí se změnou hmotného
zabezpečení vojáků v záloze po dobu vojenské činné služby, kteří se tak vyjímají ze skupiny
státních pojištěnců. Současně se zachovává obecné postavení vojáků v záloze ve vztahu k volbě
zdravotní pojišťovny i ve vztahu ke službě v operačním nasazení.
K části šesté
Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, je
technickou úpravou v souvislosti se změnou pojmů navrhovaným zákonem.
K části sedmé
Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, navazuje na změnu hmotného zabezpečení vojáků v záloze po dobu vojenské činné
služby, kteří se přesouvají do skupiny pojištěnců shodné s vojáky z povolání a platí pro ně
stejná pravidla při plnění povinností v souvislosti s pojištěním jako pro vojáky z povolání
i zvláštní příslušnost Ministerstva obrany.
K části osmé
Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti se změnou hmotného zabezpečení vojáků v záloze po dobu vojenské činné
služby ruší ustanovení o poskytování náhrady mzda nebo platu ušlé po dobu vojenského
cvičení nebo služby v operačním nasazení.
10

K části deváté
Předpokládaná účinnost zákona je stanovena shodně s účinností zákona o službě
vojáků v záloze a novely branného zákona.

V Praze dne 20. listopadu 2013

předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
ministr obrany
Ing. Vlastimil Picek, v. r.
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Platné znění novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

K části první - změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST TŘETÍ
ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
HLAVA DRUHÁ
ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI PROVÁDĚNÍ DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
§ 35a
Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového
pojištění
(1) Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo
fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu,
který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační
složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřady, v nichž jsou
státní zaměstnanci podle služebního zákona3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice,
v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon
zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce,
a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených
sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům
povolání plat nebo služné u ostatních vojáků ve výkonu vojenské činné služby (dále jen
"útvar"). Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka právnické osoby, která má
sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním
zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a tato právnická osoba
zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud tito zaměstnanci mají místo
výkonu práce trvale v České republice.
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných
pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným
orgánům sociálního zabezpečení.
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši
a výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi
dnů. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou organizace povinny podat hlášení
a předložit záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od
doručení výzvy.
(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat

a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce,
kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu
3 kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po
dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,
b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu
6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu
3 kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc
zaplaceno,
c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele
starobního nebo invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se
týkají,
d) mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového
pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků
následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy
o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního
důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních záznamů,
delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu,
vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech
z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady
příjmu.
(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených
v odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených
dob a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy
a doklady uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto
záznamy a doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nebo
České správy sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění na nezbytně
nutnou dobu předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo zaslání.
____________________

71a)

71b)

§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 94 zákoníku práce.

§ 36
Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění
Úkoly v důchodovém pojištění plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním
poměru,
b) osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
c) členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
d) společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní
společnosti, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni, tato společnost,
e) osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,
f) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody
o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
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g) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců
těchto územních samosprávných celků,
ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář
zákonodárného sboru,
i) prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
j) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
k) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
l) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu
za výkon pečovatelské služby,
m) osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna
pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí71c), orgán, který vyplácí odměnu,
n) osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených
po dobu trvání vazby věznice a osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce
ústav pro výkon zabezpečovací detence,
o) osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké
škole v České republice, tato škola,
p) osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání krajská
pobočka Úřadu práce,
q) osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob,
které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební
poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce
[§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad nebo tato
právnická osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení
zaměstnavatele,
r) osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava
provádí,
s) osob pobírajících dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění, z něhož jsou tyto dávky
vypláceny, útvary nebo okresní správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
t) osob dobrovolně účastných důchodového pojištění53) příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení,
u) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného
ochránce práv,
v) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec
zařazen k výkonu státní služby,3a)
w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel,
k němuž jsou v tomto pracovním vztahu,
x) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
yx) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,
zy) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
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zaz) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
zbza) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,
zczb) předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,
zdzc) ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
zezd) prokuristů zaměstnavatel, který je zmocnil prokurou,
zfze) likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
zgzf) členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,
zhzg) vedoucích organizačních složek právnické osoby uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí
tato organizační složka.
___________________
§ 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
53)
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
54a)
Zákon č. 435/2004 Sb.
71a)
§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
71b)
§ 94 zákoníku práce.
71c)
§ 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
3a)

§ 38
Evidenční listy
(1) Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až
d), f) až n), q), s), u) až w) a y) až zh) až zg) 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) základ pojistného pro pojistné na důchodové pojištění,
g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst. 4 písm. a), d)
a j) zákona o důchodovém pojištění vylučují,
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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.
(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
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.
ČÁST ŠESTÁ
ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
HLAVA DRUHÁ
ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
§ 83a
Účastníci řízení
V řízení ve věcech účasti pojištěnce na důchodovém pojištění a o správnost obsahu
stejnopisu evidenčního listu (§ 38 odst. 5) je účastníkem řízení také ten, kdo plní úkoly
v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až s) a u) až zh) až zg).
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K části druhé - změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 25
Zvláštní ustanovení
(1) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro vojáky z povolání ve výkonu vojenské činné
služby s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumějí se tím příslušné orgány Ministerstva
obrany,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný útvar
ozbrojených sil České republiky.
(2) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Vězeňské služby České republiky,
Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační
služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační
služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím útvar Vězeňské
služby České republiky a zaměstnavatel příslušníka Policie České republiky, Generální
inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční
styky a informace.
(3) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Celní správy České republiky
s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Generální ředitelství cel,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný celní
orgán.
(4) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Hasičského záchranného sboru
České republiky s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního zabezpečení
nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo vnitra,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních hovoří o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný orgán
Hasičského záchranného sboru České republiky.
(5) Pro stanovení vyměřovacího základu je nezapočitatelným příjmem též zvláštní
příplatek příslušníků ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území
České republiky.
(6) Útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci
3 písm. b) a odstavci 4 písm. b) odečtou úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od
pojistného, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na příslušný účet sdělený v oborech
své působnosti orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a), odstavci 3
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písm. a) a odstavci 4 písm. a), které též v případě, že úhrn zúčtovaných dávek nemocenského
pojištění je vyšší než pojistné, které má být odvedeno, uhradí plátcům pojistného tento rozdíl,
a to do 8 dnů od podání stanoveného přehledu.
(7) Byla-li osoba ve služebním poměru uvedená v odstavcích 1 až 4 v kalendářním
roce též zaměstnancem a v tomto kalendářním roce vznikl přeplatek podle § 15a odst. 2 písm.
b), vrací tento přeplatek útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b),
odstavci 3 písm. b) nebo odstavci 4 písm. b).
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K části třetí – změna zákona č. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§5
(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních
z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona
o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu
bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle
§ 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu,
kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu
stanoveném v odstavci 8,
2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 odst. 1
a 2 zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy podléhající dani z příjmů
stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem, nejméně však částka
stanovená v odstavci 7; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost
vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za
příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,
3. příjmy z pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů,
4. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) a v § 10 odst. 9 zákona
o daních z příjmů,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li
o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné
a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,
b) z příjmů, které jsou podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů osvobozeny
od daně z příjmů, jsou to:
1. příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných
elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu
a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo
tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek
stanovených zvláštním právním předpisem, zařízení na využití geotermální
energie, a to do 31. prosince 2010 v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou
osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
2. příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo
obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu,
náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů
osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně
posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala,
3. služné a příplatky náležející za službu nebo výcvik za ztížených podmínek nebo
ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách a náhrada příjmu při vojenském
cvičení poskytované ozbrojenými silami vojákům v základní přípravě, žákům
škol, kteří nejsou vojáky ve výkonu vojenské činné služby, vojákům v záloze
povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštního
právního předpisu3a),
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3. služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek za službu
v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem
ohrožení života nebo zdraví, služné a zvláštní příplatek po dobu dočasné
neschopnosti pro nemoc nebo úraz a odměna a motivační odměna pro
vojáky v záloze podle zvláštního právního předpisu3a),
4. odchodné, poskytované vojáku z povolání podle zvláštního právního
předpisu3b),
5. odchodné poskytované příslušníku bezpečnostních sborů podle zvláštního
právního předpisu3c),
6. příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů
na transformovaném družstvu3d) , nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li
doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za
jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
7. příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo
rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
8. náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu3f),
9. mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních právních předpisů3g) ve výši
rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění,
10. náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1.
lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
11. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně
podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních
sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních
bezpečnostních sborů mimo území České republiky3h) po dobu působení
v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení,
zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje
pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,
12. odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném
zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní
práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb., vyplácené pracovníkům přeřazeným
nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání,
pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního
prostředí,
13. náhrada mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do
čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého
prvního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních
právních předpisů3i),
14. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona
upravujícího důchodové spoření,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších
výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro
tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona
o daních z příjmů,
c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu
připadající na tuto dávku,
d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly
vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených
v písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d),
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f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení,
g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,
h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel
zaměstnancům nezúčtoval,
i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek,
v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).
(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci
1 samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani
o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se
rozhodný příjem zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do
rozhodného příjmu [odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně
posuzovaná uhrazuje přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty
na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné
výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k
takové úhradě došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z
příjmů podle zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje,
popřípadě se o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za
kalendářní rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní
čtvrtletí, v němž došlo k takovému zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky
nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok
[§ 6 písm. a)], započítávají se příjmy uvedené v odstavci 1
a) v písmenu a) v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z příjmů podle zákona
o daních z příjmů,
b) v písmenu b) body 2 až 9 a 11 v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny,
c) v písmenu b) body 10, 12 a 13 v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány,
d) v písmenu c), jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním roce,
v němž byly plátcem zaúčtovány,
e) v písmenu c), jde-li o dávky důchodového pojištění, a v písmenech d), f) až i) v tom
kalendářním roce, v němž byly vyplaceny.
(4) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)], započítávají se příjmy uvedené
a) v odstavci 1 písm. a) č. 1 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny,
c) v odstavci 1 písm. b), bodech 2 až 9 a 11, v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky
důchodového pojištění, a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž
byly vyplaceny,
d) v odstavci 1 písm. b) bodech 10, 12 a 13, a v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky
nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly plátcem
zaúčtovány.
(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost,
z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této
činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající
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a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok, který
bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července
do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51),
b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté do
daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do
něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku,
na které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na
účtování v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů, nebo
c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální
částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu
roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího
kalendářního roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních
z příjmů,
nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se stanoví
za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce
činnost, z níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2. Obdobně se postupuje, máli osoba příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1.
(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost,
z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení
v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek
období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka
přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2,
nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka
odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok
předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které
se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství
platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Předchozí věta platí obdobně, má-li osoba do
31. prosince 2010 příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1. Při stanovení rozhodného
příjmu podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté
nepřihlíží.
(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto
zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,38) měsíčně nejméně částka
odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,
a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,
b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na
které se porodné a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznává-li se příspěvek na
bydlení v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).
Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce
zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým
statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.
(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému
dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na
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důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů
připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem
z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle
§ 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,
b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen
částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech
uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná
činnost trvala po celý takový měsíc.
(9) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok,
započtou se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1, pokud byly
předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, v tom kalendářním roce, v němž
byly předmětem této daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům
uvedeným v odstavci 1 započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li
příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle
příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného
období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn
podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz
této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni rozhodného období,
za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně
z příjmů podle zákona o daních z příjmů,3) přepočte se na českou měnu způsobem platným
pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je rozhodným obdobím, za něž se rozhodný
příjem zjišťuje, kalendářní rok.
____________________
1) Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně
činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup
provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich
rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci
Společenství.
1a) § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
3) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona
č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb. a zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb.,
zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb.
3a) § 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze. § 23 a násl. zákona č. …/2014 Sb., o službě vojáků v záloze.
3b) § 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
3c) § 61 odst. 3, § 132, 138 a 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
§ 114 až 116 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 116, 117 a 119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
3c) § 155 a 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
3d) § 7 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
3d) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
3e) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3f) § 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
3g) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k
dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb.
3h) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů.
3i) Například § 192 zákoníku práce.
4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
4a) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
31) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
38) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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K části čtvrté - změna č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačení navrhovaných změn:
ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§5
(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky
a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České
republiky5), vojáci z povolání5a), vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby46)
a státní zaměstnanci podle služebního zákona5b),
c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za
kterou jsou jím odměňováni,
d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním
zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud
je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou
těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního
zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich
pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny
v písmenech g) až i) a v odstavci 2 písm. c),
e) osoby samostatně výdělečně činné,
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě
dohody o provedení práce,
g) soudci,
h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí
nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří
jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena
zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda
Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,
členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního
arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna
podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 37a),
l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
m) osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší
odborné škole (dále jen "střední škola") nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu
prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010,
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n) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě
pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči
o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při
rekvalifikaci,28) a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba tří let se
zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se
do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku a nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění
podle § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a doba výkonu výdělečné činnosti, která podle zvláštního
právního předpisu nebrání (není překážkou) zařazení a vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání28a), a to i když tato činnost zakládá účast na pojištění; za dobu, po kterou
náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora
v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů
o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
o) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání
nebo jinou výdělečnou činnost,
p) osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde
o vojáky z povolání a vojáky v další službě,5), vojáky v další službě5) a vojáky v záloze ve
výkonu vojenské činné služby46),
q) osoby konající civilní službu,
r) osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,
s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I
(lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c), pokud spolu
žijí v domácnosti5d); podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
t) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)]
z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely
účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují
podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,6)
u) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu5e), po dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost
vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního
předpisu5e), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f) v době této
výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu5e), po dobu
trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci
v mateřství v období před porodem,
v) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
w) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou
touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
x) prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
y) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního
předpisu37), pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany
a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.
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(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni dále
a) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech
odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze
závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů,
b) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé
činnosti podle zákona o daních z příjmů,
c) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka
zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České
republice.
(3) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto
zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak
pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na osoby, které jsou zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto
zaměstnavatele; zahraničním zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí
zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní
smlouvu o sociálním zabezpečení.
____________________
4) Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.
5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5b) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5d) § 115 občanského zákoníku.
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.
6) § 33 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 226/1992 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
§ 119 až 123 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
28a) § 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.
37) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.
37a) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
46) § 12 a 12a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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K části páté - změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST DRUHÁ
POJIŠTĚNCI
§7
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální
podpoře;7)
b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem
1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle
předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje
osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění
výplata důchodu nenáleží;
c) příjemce rodičovského příspěvku; 7)
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc
v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé
zaměstnání;9)
f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to
za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním
ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci
uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele
rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto
osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni
I (lehká závislost),
h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby
povolané k vojenskému cvičení,
ih) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí
svobody;
ji) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění; 14)
kj) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok
na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze
samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod
nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15)
lk) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo
nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d).
Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, 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
takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo
osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy
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ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
ml) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
nm) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem
pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a)
až m),
on) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem
poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy
ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
po) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž
bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené
na území16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
qp) příjemci 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 podle
§ 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22
odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při
stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) v odstavci 1 písm. a) až h)
a p) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát
i tyto osoby.

§ 11
(1) Pojištěnec má právo
a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze
změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku;
přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní
pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně
zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným
dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Ode
dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad
zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění
nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích,
jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve
lhůtě kratší, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni
následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé
a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se
právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem
zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu
zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného
čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný
zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní
pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna
stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní
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pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných
lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,
b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním
vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto
poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3
měsíce,
c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli
příslušné zdravotní pojišťovny,
d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem,
přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,
e) na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé
přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění
a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské
péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,
f) zrušeno
g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,
h) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním,
i) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a; poskytovatel je
povinen tento doklad pojištěnci na jeho žádost vydat,
j) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a odst. 1 písm. d)
a o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely poskytovatelem lékárenské péče; poskytovatel lékárenské péče je
povinen tento doklad pojištěnci na jeho žádost vydat,
k) na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané
částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b
zdravotní pojišťovnou ve lhůtě podle § 16b odst. 2.
(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto
zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.
(3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému
cvičení nebo službě v operačním nasazení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na
službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní
pojišťovny. Vojáci a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do
posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili studium na vojenské škole. Od prvního
dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž
pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská
zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné
zdravotní pojišťovny18) jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili
nebo ukončili studium na vojenské škole. Pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem podle
předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské
zdravotní pojišťovny. Za vojáky v činné službě,22a) s výjimkou vojáků v záloze povolaných
k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení, a za žáky vojenských škol,22b)
kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí
Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny
a) rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným
zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou
částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady
poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických
výrobků,
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b) preventivní péči poskytnutou nad rámec hrazených služeb podle § 29 v rozsahu
stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany.
(4) V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní
pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu28), při které Vojenská zdravotní pojišťovna
zaniká, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní
pojišťovně, jakož i povinnosti stanovené Ministerstvu obrany a dalším osobám k Vojenské
zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. Informaci o fúzi sloučením
Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou, při které Vojenská zdravotní
pojišťovna zanikla, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(5) U osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c) a dále u osob,
u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do policejní cely
nebo je nutno je z ní propustit, a osob ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody je výběr poskytovatele, zdravotnického zařízení a zdravotnické
dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.
____________________
7)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
8)
§ 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
9)
§ 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
10)
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
11)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
12)
§ 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.
12a)
§ 80 písm. b) a c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb.
13)
14)

§ 4 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
16)
§ 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.
16a)
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
16b)
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o azylu), ve znění pozdějších předpisů
18)
§ 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
19)
§ 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona
č. 149/1996 Sb.
22a)
§ 16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
22b)
§ 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
22c)
§ 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.
15)
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K části šesté - změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ
§6
(1) Působnost úřadu a inspektorátů se vztahuje na
a) zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány
veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,
b) fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují15),
c) fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu16) a nikoho
nezaměstnávající17),
d) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c)18),
e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím
zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18a) , a na koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18b),
f) vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle
zvláštního právního předpisu19),
g) právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické
osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol,
odborných učilišť20) nebo vyšších odborných škol,
h) věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené21),
i) právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní
a reklamní činnosti dětmi4),
(dále jen "kontrolovaná osoba").
(2) V zařízeních Generální inspekce bezpečnostních sborů, ozbrojených sil
a bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva financí, v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro
zahraniční styky a informace a Národního bezpečnostního úřadu, jakož i v objektech, s nimiž
je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, kde by kontrolou mohlo dojít k ohrožení
utajovaných skutečností, může být kontrola provedena jen se souhlasem příslušného
ministerstva a v zařízeních Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky
a informace a Národního bezpečnostního úřadu jen se souhlasem jejich ředitele. Nebude-li
souhlas podle věty první udělen, zajistí ten, kdo odmítl souhlas udělit, provedení kontroly ve
své působnosti a podá do 60 pracovních dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu písemnou
zprávu o výsledku provedené kontroly orgánu inspekce práce, který o souhlas požádal.
(3) V právních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní
správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravených služebním
zákonem, mohou úřad a inspektoráty kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní
služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovosti, státní služby přesčas a v noční době
a bezpečnosti při výkonu státní služby22).
(4) Působnost úřadu a inspektorátů se nevztahuje na

20

a) vojáky ve výkonu vojenské činné služby povolané na vojenská cvičení podle zákona
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních
poměrech vojáků v záloze23), k výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním
nasazení podle branného zákona23),
b) vojáky z povolání podle zákona o vojácích z povolání24),
c) fyzické osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech podle zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů25),
d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává vrchní dozor orgán státní báňské
správy26),
e) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor orgány státního
zdravotního dozoru27),
f) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní činnost Státní úřad pro
jadernou bezpečnost28),
g) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nich vykonávají dozor drážní správní úřady
a Drážní inspekce29),
h) bezpečnost provozu určených technických zařízení v ozbrojených silách České
republiky30),
i) činnost bezpečnostního sboru při služebním zákroku31) nebo zásahu podle zvláštních
právních předpisů32).
(5) Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti
kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí
místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního
zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně
příslušný inspektorát.
(6) Úřad je oprávněn v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména
z důvodu podjatosti, si písemně vyhradit provedení kontroly, kterou je jinak oprávněn provést
místně příslušný inspektorát.
____________________
4)
§ 11 odst. 2 zákoníku práce.
§ 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
15)
§ 137 písm. a) zákoníku práce.
16)
Například živnostenský zákon.
17)
§ 137 písm. b) zákoníku práce.
18)
§ 137 písm. c) zákoníku práce.
18a)
§ 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
18b)
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
19)
§ 3 a 4 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
20)
§ 65 odst. 1 a 2 školského zákona.
21)
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22)
§ 81 až 83 a § 96 služebního zákona.
23)
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze,
ve znění zákona č. 128/2000 Sb.
23)
§ 13 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
25)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
26)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
27)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
28)
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
29)
§ 54, 53a a 58 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
30)
§ 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou
technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení.
31)
Například § 42 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
32)
Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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K části sedmé - změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická
osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku
pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá,
b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho
zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru
nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební
úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební
věznice (dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do
práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci
osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů
nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3)
služební příjem nebo vojákům z povolání4) plat a vojákům v záloze ve výkonu vojenské
činné služby služné, popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou
k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci
z povolání nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby, (dále jen "služební
útvar"),
c) sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána
v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné
zákonem upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího
umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, místo hlášeného
pobytu6)v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České
republice, místo jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková
osoba na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu
zaměstnance, místo výkonu práce těchto zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním
právním předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d) mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů
zaměstnanců; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné
organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů,
e) započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu1) zahrnuje do
vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění,
f) dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního měsíce,
g) zaměstnáním právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo obdobnou
činnost nebo službu (dále jen "práce") zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a),
h) osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu samostatně
výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu7),
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i) samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost
pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně spolupráce
při výkonu samostatné výdělečné činnosti 8),
j) pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na pojištění,
samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě
výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního
zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění,
k) podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,
l) sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné pracovní
neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena domácnosti,
nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou práci, státní
zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo,
m) porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno narození
dítěte,
n) domáckým zaměstnancem zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a 15, kteří
nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají
sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují,
o) smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu,
s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále jen
"zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele,
p) smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu písmene c)
sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud
podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních
zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem
uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli,
q) zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České
republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
r) státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
mimo těchto států též členské státy Evropské unie,
s) členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak aplikuje
předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení10),
t) mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení, která
obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na území druhého
smluvního státu.
____________________
1) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů.
6) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
8) § 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.
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ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA I
OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§5
Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:
a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí
1. zaměstnanci v pracovním poměru,
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České
republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky,
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby
a Úřadu pro zahraniční styky a informace3) a vojáci z povolání4) vojáci ve
vojenské činné službě (dále jen "příslušníci"),
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11),
4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo
práci, za kterou jsou jím odměňováni,
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení práce,
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
7. soudci,
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských
částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního
města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před
zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové
zastupitelstva,
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu,
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického
regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové
Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního
arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do
funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické
osoby zřízené zvláštním zákonem12), popřípadě do funkce zástupce tohoto
vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním
orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl
pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona
vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na
jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou
uvedeny v bodech 7 až 10 a 18,
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena
odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí13) (dále jen "osoba
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pečující a osoba v evidenci"),
14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy
pro jeho vznik,
16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní
společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou
jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti,
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto
společností odměňováni,
17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze
závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto
orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech
považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních
z příjmů,
19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze
závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,
20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo
výkonu práce je trvale v České republice,
b) osoby samostatně výdělečně činné.
____________________
3) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) Například § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.
13) § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 54
Ošetřující lékař
(1) Ošetřujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních
služeb, který svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní,
lůžkovou, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou poskytovatele zdravotnické
záchranné služby, lékařské pohotovostní služby a poskytovatele pracovnělékařských služeb
při ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. Ošetřujícím lékařem se pro účely nemocenského pojištění u vojáků
z povolání a vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby rozumí resortní poskytovatel
zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu34).
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(2) Lékař, který provádí posuzování zdravotního stavu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c),
je oprávněn tuto činnost vykonávat jen v rozsahu své odbornosti35).
(3) Rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování
nebo péče (dále jen „potřeba ošetřování“) není oprávněn ošetřující lékař, popřípadě lékař
uvedený v § 79 odst. 1 písm. c) části věty za středníkem, po dobu zákazu stanoveného
orgánem nemocenského pojištění podle § 79 odst. 1 písm. c).
____________________
34)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
35)
§ 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

HLAVA II
POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Díl 2
Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
§ 59
Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
a) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav umožňuje vykonávat
dosavadní pojištěnou činnost, a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím
kalendářním dnem následujícím po dni tohoto vyšetření; pokud ošetřující lékař ukončí
dočasnou pracovní neschopnost pozdějším než třetím kalendářním dnem následujícím po
tomto vyšetření, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost skončila tímto třetím
kalendářním dnem,
b) pojištěnce, jestliže uplynulo alespoň 180 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
a vyšetřením zjistí, že zdravotní stav je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již
nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a to 30. kalendářním dnem
následujícím po dni tohoto vyšetření; to neplatí, jde-li o dočasnou pracovní neschopnost
vojáka z povolání, vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby anebo příslušníka
bezpečnostního sboru,
c) pojištěnce při ukončení poskytování lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li
splněna podmínka uvedená v písmenu a),
d) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte
přijatého k poskytnutí lůžkové péče, při propuštění tohoto dítěte z lůžkové péče nebo při
ukončení pobytu tohoto pojištěnce v zařízení, do jehož lůžkové péče bylo toto dítě přijato,
e) pojištěnce, který po opravě nebo opatření nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky
může vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, vznikla-li dočasná pracovní
neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení
dosavadní pojištěné činnosti, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec
není uchazečem o zaměstnání,
f) pojištěnky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jakékoliv pojištěné činnosti,
k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pokud pojištěnka nezačala pobírat
peněžitou pomoc v mateřství dříve,
g) pojištěnce, kterému závažné dlouhodobé onemocnění znemožňovalo pečovat o dítě, jestliže
vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav opět umožňuje pečovat o dítě,
h) pojištěnky, která byla v dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím
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a porodem podle § 57 odst. 1 písm. f), uplynutím šestého týdne po porodu, pokud není
nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů,
i) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav umožňuje plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo
trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i když
pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,
j) pojištěnce, který se nedostaví k lékařskému ošetření nebo kontrole zdravotního stavu v den,
který je vyznačen na rozhodnutí podle § 58 odst. 2, aniž by pojištěnec prokázal existenci
vážných důvodů, pro které se k tomuto ošetření nebo kontrole nemohl dostavit, a to tímto
dnem,
k) pojištěnce, který je poživatelem starobního důchodu a jehož pojištěná činnost skončila
přede dnem, od něhož v době dočasné pracovní neschopnosti vznikl nárok na výplatu
starobního důchodu, a to nejpozději dnem, kterým podle písemného oznámení orgánu
nemocenského pojištění zanikl nárok na nemocenské, pokud k ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nedojde dříve podle písmen a) až e) nebo j).
(2) Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni,
v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním.
Byl-li pojištěnec uznán invalidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě, končí
dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž orgán
rozhodující o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu; tento orgán je povinen
neprodleně písemně vyrozumět ošetřujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí soudu
obdržel. Ošetřující lékař vyznačí den ukončení dočasné pracovní neschopnosti z důvodu
uznání invalidity na předepsaném tiskopisu.
(3) Na postup při nesouhlasu pojištěnce s rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti podle odstavce 1 se použije zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních
služeb.
____________________
38)
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Díl 3
Povinnosti a oprávnění lékařů
§ 61
Povinnosti ošetřujícího lékaře
Ošetřující lékař je povinen
a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 57 v den,
kdy ji zjistil,
b) vést evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců, u nichž rozhodl o vzniku dočasné
pracovní neschopnosti nebo které převzal do své péče; touto evidencí se rozumí písemný
záznam o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, který
obsahuje evidenční číslo předepsaného tiskopisu, jméno, popřípadě jména (dále jen
"jméno") a příjmení pojištěnce, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, diagnostický
kód nemoci nebo úrazu, den ošetření a datum další kontroly, datum ukončení dočasné
pracovní neschopnosti a případný údaj o předání nebo převzetí dočasně práce neschopného
pojištěnce s uvedením data předání nebo převzetí, jména a příjmení lékaře, kterému byl
tento pojištěnec předán do péče nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště
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tohoto lékaře, nebo s uvedením data předání nebo převzetí, názvu zdravotnického zařízení
včetně příslušné odbornosti, do jehož péče byl tento pojištěnec předán nebo od něhož byl
převzat do péče, a adresy pracoviště tohoto zdravotnického zařízení,
c) stanovit režim dočasně práce neschopného pojištěnce a pojištěnce o tomto režimu
informovat,
d) předat pojištěnci rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě rozhodnutí o změně režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce, spolu s příslušnými hlášeními pro zaměstnavatele, a to v den,
kdy byly vydány, popřípadě v den propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla
poskytnuta lůžková péče,
e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti, a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno
rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném
tiskopisu hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději
v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o změně režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce; tato povinnost je splněna i předáním těchto hlášení
v uvedených lhůtách tomuto orgánu,
f) stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín
kontroly pro účely provedení kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti a za tímto
účelem pojištěnce předvolat ke kontrole,
g) rozhodnout na žádost pojištěnce o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo doby
nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v případech
uvedených v § 56 odst. 3 větě první a třetí a o tomto rozhodnutí informovat nejpozději
v následující pracovní den příslušný orgán nemocenského pojištění na předepsaném
tiskopise; je-li třeba k povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
a k povolení vycházek podle § 56 odst. 6 věty třetí předchozího souhlasu orgánu
nemocenského pojištění, může povolit tuto změnu nebo tyto vycházky jen na základě tohoto
předchozího souhlasu,
h) posuzovat v průběhu dočasné pracovní neschopnosti, zda u pojištěnce došlo k obnovení
pracovní schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
spolu s příslušným lékařem orgánu nemocenského pojištění zhodnotit, zda je zdravotní stav
pojištěnce stabilizovaný,
i) vyznačit při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče,
pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost,
na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den propuštění ze zdravotnického
zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po
tomto propuštění zdržovat, a tyto skutečnosti prokazatelně oznámit nejpozději druhý den po
propuštění pojištěnce příslušnému orgánu nemocenského pojištění,
j) potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopisu nejméně jednou měsíčně pro účely výplaty
dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené
odměny) v době dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to
ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu; trvá-li dočasná
pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů, je povinen potvrdit pojištěnci pro účely
poskytování náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) její trvání vždy
ke 14. kalendářnímu dni a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013
k 21. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku,
k) zaznamenat v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den převzetí pojištěnce
do své péče a den propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu k poskytování lůžkové
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péče a den ukončení poskytování lůžkové péče a den dalšího ošetření nebo kontroly; pokud
pojištěnci při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytována lůžková nebo
lázeňská léčebně rehabilitační péče jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní
pojištěnou činnost, popřípadě netrvá-li již tato činnost, plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání, stanovit termín, do kterého je pojištěnec povinen dostavit se ke kontrole
dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do sedmého kalendářního
dne ode dne ukončení poskytování lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče,
l) informovat písemně o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, délce jejího trvání
a diagnóze, pro kterou byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným, lékaře, který
registruje pojištěnce42), a to do 7 kalendářních dnů, uzná-li pojištěnce dočasně práce
neschopným jiný ošetřující lékař než jeho registrující poskytovatel zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství (dále jen „registrující lékař“); je-li pojištěnec
vojákem z povolání nebo vojákem v záloze ve výkonu vojenské činné služby, je povinen
informovat do 7 kalendářních dnů též o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
m) rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených
v § 59 odst. 1 písm. a) až j) v den, ve kterém zjistil, že netrvají důvody dočasné pracovní
neschopnosti,
n) oznámit pojištěnci na předepsaném tiskopisu změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje
dočasnou pracovní neschopnost, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy
o této změně rozhodl, a příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném
tiskopisu zásadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní
neschopnost, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů; zásadní změnou diagnózy se zde
rozumí změna povahy chorobného procesu nebo změna jeho etiologie,
o) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v následující pracovní den po dni,
kdy se dozvěděl o tomto porušení,
p) poskytnout potřebnou součinnost příslušnému orgánu nemocenského pojištění při kontrole
posuzování dočasné pracovní neschopnosti, zejména umožnit provedení této kontroly na
svém pracovišti nebo se za tím účelem dostavit na příslušný orgán nemocenského pojištění,
a sdělit zaměstnancům orgánu nemocenského pojištění oprávněným provést kontrolu
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nebo zaměstnancům
zaměstnavatele pověřeným k provedení této kontroly na požádání skutečnosti potřebné
k provedení kontroly, a to včetně stanoveného režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce v rozsahu, ve kterém jsou tito zaměstnanci oprávněni kontrolovat dodržování
tohoto režimu,
q) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu propuštění
dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče a převzetí dočasně práce neschopného
pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče, a to nejpozději v pracovní den
následující po dni, kdy k této skutečnosti došlo,
r) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění změnu sídla poskytovatele
zdravotních služeb, popřípadě změnu svého pracoviště,
s) předat poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání zprávu o zdravotním
stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a o průběhu a předpokládané délce trvání
dočasné pracovní neschopnosti; předat poskytovateli pracovnělékařských služeb zprávu
o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce vždy, kdy je důvodný
předpoklad, že v souvislosti s nemocí dojde ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti
vykonávat dosavadní zaměstnání,
t) zabezpečit příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění pojištění, před zneužitím
a sdělit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, zničení nebo
poškození předepsaných tiskopisů,
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u) vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu dočasné pracovní neschopnosti včetně
záznamů o výsledku vlastních vyšetření a lékařských zpráv pořízených jinými lékaři
a vyplňovat potřebné údaje na předepsaných tiskopisech,
v) sdělit písemně nebo v elektronické podobě zaměstnavateli dočasně práce neschopného
pojištěnce na jeho žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b), a to nejpozději
v pracovní den následující po dni obdržení této žádosti, a dále písemně nebo v elektronické
podobě neprodleně sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný
a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, že
jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b) a že tento
předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku poskytovatelem pracovnělékařských služeb
ze zdravotních důvodů podle § 62,
w) vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských
společenství a s mezinárodními smlouvami,
x) informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu nemá oprávnění rozhodovat ve
věcech dočasné pracovní neschopnosti [§ 79 odst. 1 písm. c)],
y) vyznačit v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti den ukončení dočasné
pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 2,
z) informovat pojištěnce o jeho povinnosti podrobit se podle § 64 odst. 1 písm. q) v zařízení
závodní preventivní péče*) lékařské prohlídce ze zdravotních důvodů, neboť jeho dočasná
pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b), a o podání této informace
učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci.
_________________
42)

§ 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.

ČÁST PÁTÁ
ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
HLAVA I
ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ
POJIŠTĚNÍ
Díl 2
Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82
Věcná příslušnost
(1) Pojištění provádějí
a) okresní správy sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li
o pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 1, 3 až 13 a 15 až 20, s výjimkou pojištěnců
vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, (dále jen "zaměstnané osoby") a o pojištěnce
uvedené v § 5 písm. b),
b) Ministerstvo obrany, jde-li o vojáky z povolání nebo vojáky v záloze ve výkonu vojenské
činné služby,
c) Ministerstvo vnitra, jde-li o příslušníky Policie České republiky a příslušníky Hasičského
záchranného sboru České republiky,
d) Vězeňská služba České republiky, jde-li o příslušníky Vězeňské služby České republiky
a jde-li o odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce a pojištěnce vykonávající pojištěnou činnost ve
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vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Generální inspekce bezpečnostních sborů, jde-li o příslušníky Generální inspekce
bezpečnostních sborů,
g) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
h) Úřad pro zahraniční styky a informace, jde-li o příslušníky Úřadu pro zahraniční styky
a informace.
(2) Vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě, provádí pojištění ten orgán
nemocenského pojištění, který byl příslušný k provádění pojištění z té pojištěné činnosti, z níž
ochranná lhůta plyne, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3 nebo 4.
(3) Je-li fyzická osoba současně účastna pojištění jako pojištěnec uvedený
v odstavci 1 písm. a) i jako pojištěnec uvedený v odstavci 1 písm. b) až h) a uplatňuje nárok
na dávky z obou těchto pojištění, vyplácejí dávky ty orgány nemocenského pojištění, které
jsou příslušné k provádění pojištění příslušníků; tyto orgány plní přitom úkoly, které má vůči
pojištěncům uvedeným v odstavci 1 písm. a) okresní správa sociálního zabezpečení a které se
týkají stanovení výše a výplaty dávek, krácení nebo odnětí nemocenského při porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce a při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole
dodržování tohoto režimu podle § 64 odst. 1 písm. b) a regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 74 odst. 1 pojištěnce, který byl
příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost vznikla v průběhu služebního poměru
a trvá i po jeho skončení nebo vznikla po skončení služebního poměru v ochranné lhůtě,
a posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby (§ 66) u tohoto pojištěnce
provádí okresní správa sociálního zabezpečení, a to vždy na základě žádosti příslušného
služebního orgánu.
(5) V případě zákazu rozhodovat podle § 79 odst. 1 písm. c) stanoveného služebními
orgány uvedenými v § 81 odst. 3 písm. e), f) nebo g) mohou tyto orgány požádat okresní
správu sociálního zabezpečení, aby rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
a potřeby ošetřování převzala místo těchto služebních orgánů; okresní správa sociálního
zabezpečení je povinna této žádosti vyhovět. Pojištěnce o tomto převzetí informují tyto
služební orgány.
HLAVA V
ODPOVĚDNOST, SANKCE A SPRÁVNÍ DELIKTY V POJIŠTĚNÍ
Díl 2
Správní delikty
Oddíl 2
Správní delikty právnických osob
§ 138a
(1) Zdravotnické zařízení uvedené v § 54 odst. 1 se dále dopustí správního deliktu tím,
že
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a) v rozporu s § 61 písm. a) nebo § 69 písm. a) nerozhodne o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy ji zjistilo,
b) v rozporu s § 61 písm. m) nebo § 69 písm. e) nerozhodne o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti nebo potřeby ošetřování v den, kdy zjistilo, že netrvají důvody dočasné
pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování,
c) nedodrží dobu, ve které může vycházky povolit, nebo povolí vycházky mimo rozsah
uvedený v § 56 odst. 6 anebo nepožádá o předchozí písemný souhlas lékaře orgánu
nemocenského pojištění podle § 56 odst. 6,
d) neoznámí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli, že je předpoklad, že jeho dočasně práce
neschopný zaměstnanec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a že
dočasná pracovní neschopnost zaměstnance bude ukončena 30. kalendářním dnem po dni
zjištění tohoto předpokladu,
e) v rozporu s § 61 písm. c) nestanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo
pojištěnce o tomto režimu neinformuje,
f) v rozporu s § 61 písm. h) neposoudí, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní
schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, zda je
zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný,
g) neposkytne potřebnou součinnost podle § 61 písm. p) nebo § 69 písm. f) orgánu
nemocenského pojištění při kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti nebo
potřeby ošetřování,
h) nepředá pojištěnci podle § 61 písm. d) nebo § 69 písm. c) příslušný tiskopis,
i) nepotvrdí podle § 61 písm. j) nebo podle § 69 písm. a) pojištěnci na předepsaném tiskopisu
pro účely výplaty dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny v době
dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo trvání potřeby
ošetřování,
j) neinformuje podle § 61 písm. l) registrujícího lékaře pojištěnce ve stanovené lhůtě
o ukončení a délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a diagnóze,
k) nepředá podle § 61 písm. s) zařízení závodní preventivní péče*) na jeho vyžádání zprávu
o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce,
l) nesdělí podle § 61 písm. v) zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho
žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b),
m) nezabezpečí podle § 61 písm. t) příslušné tiskopisy pro účely provádění pojištění nebo
nevystaví podle § 61 písm. w) ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy,
n) neohlásí u vojáka z povolání nebo vojáka v záloze ve výkonu vojenské činné služby
registrujícímu lékaři do 7 kalendářních dnů vznik dočasné pracovní neschopnosti podle § 61
písm. l),
o) nevyhoví žádosti orgánu nemocenského pojištění podle § 66 odst. 2,
p) nestanoví podle § 67 písm. a) těhotné pojištěnce očekávaný den porodu a tento den
nepotvrdí na předepsaném tiskopise,
q) nepotvrdí podle § 67 písm. b) na předepsaném tiskopise, že pojištěnka porodila, a den
porodu, pokud se pojištěnce peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela přede dnem porodu,
r) neplní podle § 67 písm. c) povinnosti ošetřujícího lékaře uvedené v § 61 písm. t) a w),
s) nepotvrdí podle § 67 písm. d) na předepsaném tiskopise, že matka dítěte nemůže nebo
nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění [§ 32 odst. 1 písm. d)], pro které
by byla uznána dočasně práce neschopnou podle § 57 odst. 1 písm. e), kdyby byla
pojištěnkou,
t) nevyznačí podle § 59 odst. 3 na rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případě, že pojištěnec byl uznán invalidním.
________________
2)
Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
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K části osmé - změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
ČÁST OSMÁ
PŘEKÁŽKY V PRÁCI
HLAVA I
PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
Díl 2
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
§ 204
Pracovní volno související s brannou povinností
(1) Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném
rozsahu, je-li zaměstnanec povinen dostavit se k příslušnému vojenskému správnímu úřadu
v souvislosti s výkonem branné povinnosti.
(2) Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu
rovněž po dobu, kterou potřebuje na cestu do místa povolání a dobu výkonu vojenského
cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení.
(3) Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností podle
odstavců 1 a 2 odstavce 1 hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad.
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