
 

 

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 
Část první 

Změna zákoníku práce  

 

§ 66 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době  

          (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době 

z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době 

zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. 

prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) zaměstnance.  

          (2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak 

se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden 

den pozdější. 

§ 192 

 (1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla 

nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 

do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši 

podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském 

pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za 

dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých 

dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském 

pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby 

určené pro výplatu nemocenského
 61)

; náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto 

dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin 

z rozvržených směn. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má 

zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů a v období od 1. 

ledna 2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 

pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže 

v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 

v období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

náleží nemocenské
62)

 nebo peněžitá pomoc v mateřství
 63)

, náhrada mzdy nebo platu 

nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada 

mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.  

  (2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného 

výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví 

obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet 

nemocenského z nemocenského pojištění
64)

, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná 

redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění
64a)

 vynásobí koeficientem 

0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec za pracovní den, 

v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také 

právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl 

náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda 
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nebo plat. 

  (3) Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu i za 

dobu uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem nebo nad výši uvedenou 

v odstavci 2 větě první nesmí převýšit průměrný výdělek (§ 356 odst. 1).  

  (4) Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 musí být snížena o 50 %, 

jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském pojištění nárok na nemocenské 

v poloviční výši
65)

.  

  (5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. 

ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto 

povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu 

nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h).  

 (6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně 

práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 

2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost 

stanovenou zvláštním právním předpisem
66)

 zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a 

rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti 

uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením 

skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je 

zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě 

sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní 

neschopnosti
67)

 a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel 

je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn 

kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. 

Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností 

uvedených ve větě první.  

 

§ 194  

          Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 

31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193. Pro účely 

poskytování této náhrady platí pro zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení 

práce nebo dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní 

pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit. 

 

§ 271a 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

 (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci 

ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo 

odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku 

podle věty první přísluší zaměstnanci do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i 
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za dobu, kdy mu podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy 

nebo platu anebo odměny z dohody.  

  

 (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další 

pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Průměrným 

výdělkem před vznikem škody podle věty první je průměrný výdělek zaměstnance před 

vznikem této další škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku 

podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše částky, do které by mu příslušela náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za 

výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje náhrada mzdy 

nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a nemocenské. 

 

§ 301a 

Jiné povinnosti zaměstnanců 

 

          Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dní a v období od 1. ledna 2011 do 

31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o 

povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu 

a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění
107)

. 

 

Část druhá  

Změna zákona o daních z příjmů  

 

§ 35  

 (1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň za zdaňovací období, kterým je 

kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct 

měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za 

kterou se podává daňové přiznání, snižuje o  

a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou 

     zaměstnance s těžším zdravotním postižením
 33)

 a poměrnou část z této částky, je-li 

     výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 

     desetinné číslo,  

 b)  částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením
33)

 a poměrnou 

     část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 

     zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo.  

Přitom u poplatníků, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti, u komplementářů 

komanditní společnosti a u komanditní společnosti se daň sníží podle písmen a) a b) pouze o 

částku, která odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou 

obchodní společnost nebo za komanditní společnost.  

  (2) Pro výpočet slev podle odstavce 1 písm. a) a b) je rozhodný průměrný roční 

přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením
33)

. Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců se vypočítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců vymezenou v předchozí 

větě jako podíl celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení 

pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby po dobu (délky) trvání pracovního 

poměru v období, za které se podle odstavce 1 podává daňové přiznání, a celkového ročního 
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fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní 

dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Do celkového počtu hodin se nezapočítají 

neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného 

pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec 

nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby, a dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény, za kterou nepřísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo  

sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

podle zvláštního právního předpisu
47a)

 nebo nemocenské z nemocenského pojištění 

, s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné pracovní 

neschopnosti, kdy náhrada mzdy nebo platu nepřísluší zaměstnanci podle § 192 odst. 1 věty 

druhé za středníkem zákoníku práce. Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská 

nebo rodičovská dovolená, služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby a dlouhodobé 

uvolnění pro výkon veřejné funkce. Vypočtený podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.  

  (3) Budou-li slevy na dani podle odstavce 1 písm. a) a b) uplatňovat poplatníci 

uvedení v § 17 za zdaňovací období, kterým je hospodářský rok, nebo za zdaňovací období 

delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, anebo za jinak vymezené období, za 

které se podává daňové přiznání, jehož začátek a konec spadá do dvou různých kalendářních 

roků, zjistí se celková částka slevy jako součet dílčích částek těchto slev, vypočtených 

samostatně za kalendářní rok, do něhož spadá začátek, a za kalendářní rok, do něhož spadá 

konec období, za které se podává daňové přiznání. Při výpočtu každé z dílčích částek slev se 

jako dělitel použije celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance 

pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy, příslušného kalendářního 

roku, a částka slevy podle odstavce 1 písm. a) a b) platná k poslednímu dni období, za které se 

podává daňové přiznání.  

  (4) Slevu na dani podle odstavce 1 nelze uplatnit na daň (část daně) připadající na 

základ daně (dílčí základ daně) podle § 20b.  

  

Část třetí  

Změna zákona o státní sociální podpoře 

§ 5  

 (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují  

a)… 

b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto 

    příjmy:  

     1.  příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti 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,  

     2. odchodné, výsluhový příspěvek, odbytné u vojáků z povolání a příslušníků 

         bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů
3c)

,  

     3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, 

         přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu a za 

         podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních 

         z příjmů,  
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     4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím 

         státního orgánu podle zvláštního právního předpisu
3e)

,  

      5. náhrada mzdy (platu, odměny) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého  do 

         čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního  

          kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních  právních 

         předpisů
3i)

,  

     5.  náhrada mzdy (platu, odměny) od prvního do čtrnáctého kalendářního dne 

          dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle  zvláštních právních předpisů
3i)

,  

     6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona 

         upravujícího důchodové spoření,  

     7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu 

          Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na 

         území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu 

         Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě 

         úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,  

     8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí 

          poplatníkům  daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od 

          zaměstnavatelů se  sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů,  

     9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,  

    10. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

         právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci 

          jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 

         České republiky po dobu působení v zahraničí,  

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,  

… 

Část čtvrtá 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

§ 65  

 (1) Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu 

poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny
25a)

 nebo sníženého platu nebo snížené odměny 

anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu (dále jen „náhrada mzdy“) v době 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského 

nebo pobírání náhrady mzdy. Pro účely věty první se za výplatu nemocenského považují i 

dny, po které se nemocenské nevyplácí osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna 

nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí 

z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
25b)

, a za pobírání náhrady 

mzdy se považují i první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí
25c)

, a dny, po které se 

náhrada mzdy neposkytuje z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného 

pojištěnce
25d)

.  Pro účely věty první se za dočasnou pracovní neschopnost nepovažuje dočasná 

pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní 
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neschopnosti, která byla ukončena z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro 

invaliditu prvního nebo druhého stupně.  

  (2) Invalidní důchod pro invaliditu následkem úrazu (onemocnění) uvedeného v § 25 

odst. 1 větě druhé se vyplácí nejdříve po skončení služby, za jejíhož výkonu došlo k tomuto 

úrazu (onemocnění).  

  

 

Část pátá 

Změna zákona o platu a dalších náležitostech  

spojených s výkonem funkce představitelů státní moci  

a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 

 

§ 34 

. . . 

          (4) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem a zákoníkem 

práce, a soudci, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými, nebo jim byla nařízena 

karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 

2013 v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) plat ve 

snížené výši, a to ve výši 60 % průměrného výdělku, s výjimkou prvních 3 pracovních dnů, za 

které při dočasné pracovní neschopnosti plat nepřísluší. Ostatním představitelům a poslancům 

Evropského parlamentu přísluší v období od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) do čtrnáctého kalendářního dne a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 

2013 do dvacátého prvního kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) plat 

za každý kalendářní den ve snížené výši, a to ve výši 60 % jedné třicetiny platu; plat 

nepřísluší za období prvních 3 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a v období 

prvních 3 kalendářních dnů nařízené karantény přísluší za každý kalendářní den ve snížené 

výši, a to ve výši 60 % jedné třicetiny platu. Ostatním představitelům a poslancům 

Evropského parlamentu přísluší v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) do 

čtrnáctého kalendářního dne plat za každý kalendářní den ve snížené výši, a to ve výši 

60 % jedné třicetiny platu. Plat stanovený podle věty první a druhé se snižuje o 50 %, jde-li 

o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na 

polovinu
10a)

. Pro účely stanovení sníženého platu podle věty první se zjištěný průměrný 

výdělek upravuje shodným způsobem jako průměrný výdělek pro stanovení náhrady platu 

podle § 192 zákoníku práce; pro účely stanovení výše platu ve snížené výši podle věty druhé 

se jedna třicetina platu upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ 

pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Výše platu ve snížené výši za 

jednotlivý den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při dočasné pracovní 

neschopnosti vzniklé z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se však poskytuje 

plat v plné výši od počátku do čtrnáctého kalendářního dne a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 

2013 do dvacátého prvního kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.  

 
Část šestá 

Změna zákona o vojácích z povolání 

 

§ 68k 

Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě 

 

          (1) Vojákovi náleží služební plat 
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a)  po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, s výjimkou 

     prvních 24 hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, nebo 

b)  nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo 

     úraz, které voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon 

     služby. 

          (2) Vojákovi náleží služební plat po dobu, po kterou nemůže konat službu pro 

karanténu nařízenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví
19b)  

, s výjimkou prvních 24 

hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, za které se poskytuje služební plat 

zkrácený o 40 %. 

          (3) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz nenáleží 

vojákovi, pokud si neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz přivodil úmyslně. 

          (4) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz náleží vojákovi 

ve výši 50 %, jde-li o případy podle § 31 zákona o nemocenském pojištění. 

          (5) Porušil-li voják v době své dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz 

povinnost zdržovat se v místě pobytu nebo dodržovat rozsah povolených vycházek anebo 

povinnost umožnit kontrolu a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení kontroly 

dodržování režimu dočasně služby neschopného vojáka podle zákona o nemocenském 

pojištění
52)

, může mu být služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz se 

zřetelem na závažnost porušení snížen nebo odejmut. Pokud již byl služební plat po dobu 

dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz vyplacen, považuje se vyplacená částka za 

přeplatek, který je voják povinen vrátit plátci služebního platu. 

 

Část sedmá 

Změna zákona o obcích (obecní zřízení) 

§ 73 

… 

          (4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna za první 3 kalendářní dny 

dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční 

odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého 

kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního 

dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý 

kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Uvolněnému členu 

zastupitelstva obce náleží od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní 

neschopnosti a karantény měsíční odměna ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny 

za každý kalendářní den. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle 

věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví stejným způsobem, jakým se upravuje 

denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční 

odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se 

nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční 

odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

§ 72 

 

  (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od čtvrtého do 

čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního do čtrnáctého 

kalendářního dne karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. 
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Uvolněnému členovi zastupitelstva obce náleží od prvního do čtrnáctého kalendářního 

dne dočasné pracovní neschopnosti a karantény odměna ve výši 60% jedné třicetiny 

měsíční odměny za každý kalendářní den. Pro účely stanovení výše odměny ve snížené 

výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví obdobným způsobem, jakým se 

upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění 

51). 

 
Část osmá 

Změna zákona o krajích (krajské zřízení) 

§ 48 

. . .  

          (3) Uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna za první 3 kalendářní dny 

dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční 

odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od čtvrtého 

kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého kalendářního 

dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna za každý 

kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Uvolněnému členu 

zastupitelstva náleží měsíční odměna od prvního do kalendářního čtrnáctého dne 

dočasné pracovní neschopnosti a karantény ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny 

za každý kalendářní den. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle 

věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví stejným způsobem, jakým se upravuje 

denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční 

odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se 

nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční 

odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

 

§ 47 

 

 (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva za každý kalendářní den od čtvrtého do 

čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního do čtrnáctého 

kalendářního dne karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny.  

Uvolněnému členovi zastupitelstva náleží odměna od prvního do čtrnáctého dne dočasné 

pracovní neschopnosti a karantény ve výši 60% jedné třicetiny měsíční odměny za 

každý kalendářní den. Pro účely stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se 

jedna třicetina odměny upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací 

základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění 
33

). 

 

Část devátá 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

§ 53 

. . .  

          (4) Uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna za první 3 

kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény 

náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny 

a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého 

kalendářního dne a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního 
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kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna 

za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Uvolněnému členu 

zastupitelstva hlavního města Prahy náleží od prvního do čtrnáctého kalendářního dne 

dočasné pracovní neschopnosti a karantény měsíční odměna ve výši 60 % jedné třicetiny 

měsíční odměny za každý kalendářní den. Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve 

snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny upraví stejným způsobem, 

jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského 

pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-

li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění snižuje na 

polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši stanovené podle věty první a třetí za 

jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

 

 (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy za každý kalendářní den 

od čtvrtého do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo od prvního 

do čtrnáctého kalendářního dne karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny 

odměny. Uvolněnému členovi zastupitelstva hlavního města Prahy náleží od prvního do 

čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti a karantény odměny ve 

výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny za každý kalendářní den. Pro účely stanovení 

výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví obdobným 

způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z 

nemocenského pojištění 
35

). 

Část desátá 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

§ 124 

. . .  

          (5) Příslušníkovi se poskytuje služební příjem  

 a)  po dobu prvního měsíce neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény, s výjimkou 

     prvních 3 dnů výkonu služby, za které se služební příjem při neschopnosti ke službě 

     neposkytuje a při nařízené karanténě se poskytuje ve výši 60 %, nebo 

a) po dobu prvního měsíce neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény se 

     poskytuje služební příjem při neschopnosti ke službě ve výši 60 %, nebo 

b)  nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku neschopnosti ke službě, jde-li o neschopnost ke 

     službě v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání.  

 

 
Část jedenáctá 

Změna zákona o státní službě 

 

§ 128 

Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby 

          (1)   Státnímu zaměstnanci, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby, 

přísluší v době prvních 14 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby za dny, které jsou dny 

výkonu služby,  plat ve snížené výši, a to ve výši 60 %  , s výjimkou prvních 3 dnů, které jsou 

dny výkonu služby, za které plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby nepřísluší. 

          (2) Plat stanovený podle odstavce 1 se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy 

nemocenské podle právních předpisů o nemocenském pojištění náleží ve výši 50 %; plat 
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stanovený podle odstavce 1 nepřísluší státnímu zaměstnanci, který si úmyslně přivodil 

dočasnou neschopnost k výkonu služby. 

          (3) Dočasnou neschopností k výkonu služby se pro účely tohoto zákona rozumí uznaná 

dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa. 

 

Část dvanáctá 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

 
§ 7  

Sazby pojistného  

 

 (1) Sazby pojistného činí  

a)   u zaměstnavatele 25 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 2,1 % na nemocenské 

     pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,  

b)  u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,   

c)  u osoby samostatně výdělečně činné  

     1.  29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na 

           důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně 

          výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,   

      2. 2,3 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu 

           samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,  

d)  u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu,  

e) u zahraničního zaměstnance 2,3 % z vyměřovacího základu.  

 (2) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí osoba dobrovolně 

účastná důchodového pojištění za období předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto 

pojistné platí, se použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se 

pojistné na důchodové pojištění platí.  

  (3) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

 
 

 

aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%25235b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%25235b'&ucin-k-dni='30.12.9999'

