Pozměňovací návrh poslanců V. Votavy, J. Volného a J. Klašky k sněmovnímu tisku 413
– vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
1.

V části třetí článku III. se slova „zákona č…./2015 Sb.“ nahrazují slovy „zákona
č. 200/2015 Sb. a zákona č. …./2016 Sb.“.

Odůvodnění bodu 1: Doplňuje se novela zákona přijatá v roce 2015 a 2016 (senátní tisk 222

přijatý dne 6. 4. 2016).
2.

V části třetí v bodě 1 se poznámka pod čarou č. 11 označuje jako poznámka pod čarou
č. 13.

Odůvodnění bodu 2: V rámci přijaté novely 200/2015 Sb. došlo k přečíslování poznámek,

proto je nutné i zde označit nově poznámku pod čarou.
3.

V části třetí v bodě 1 se v odst. 14 zrušují slova „ústavního zákona o rozpočtové
odpovědnosti a“.

Odůvodnění bodu 3: vypouští se odkaz na ústavní zákon pro případ jeho nepřijetí, daná
právní úprava je plně inkorporována do návrhu zákona o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti (sněmovní tisk 412).
4.

V části třetí bod 3 zní:

„Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:
§ 9a
Pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí
a) informace o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů k poslednímu
dni kalendářního měsíce, a to do 25 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce,
b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních účtech k poslednímu dni kalendářního
měsíce, a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce,
c) informace o stavu svých závazků a pohledávek k poslednímu dni kalendářního měsíce, a
to do 45 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce.“.

1

Odůvodnění bodu 4:
Důvodem pro prodloužení lhůty v písmenu c) pro předávání stavu závazků a pohledávek
zdravotními pojišťovnami Ministerstvu financí je stav zákonných procesů nastavených pro
vykazování přehledů o platbě pojistného zaměstnavatelů.
Dle § 25 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění odevzdávají
tento formulář všichni zaměstnavatelé, kteří v příslušném měsíci, za který se hlášení podává,
byli povinni odvést zdravotním pojišťovnám pojistné za své zaměstnance, případně bývalé
zaměstnance u nich pojištěné.
Zaměstnavatelé jsou povinni přehled o platbě pojistného předat každé zdravotní pojišťovně,
u které jsou pojištěni jejich zaměstnanci, nejpozději v den splatnosti pojistného. Dle § 5 zák.
č. 592/1992 Sb. se pojistné platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné do 20. dne
následujícího kalendářního měsíce.
Na tomto formuláři sděluje zaměstnavatel měsíčně zejména tyto tři důležité údaje:


počet svých zaměstnanců, pojištěných u pojišťovny,



úhrn vyměřovacích základů za své zaměstnance pojištěných u pojišťovny,



výši pojistného, tvořenou součtem pojistného u jednotlivých zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé tyto formuláře zasílají nejen elektronicky, ale i poštou,
dochází již při jejich předání k určitému časovému prodlení a dodaná data jsou relativně
kompletní k 27. dni následujícího měsíce. Pojišťovny až poté tato dodaná data kontrolují a
v rámci kompletace oslovují plátce s žádostí o případné opravy chyb. Až po definitivní
kompletaci nastává účetní zpracování. V rámci účetního zpracování, a to před výpočtem
pohledávek, je nutné vypárovat dodaná data s došlými platbami. Dohledávání
nepřiřazených plateb rovněž vyžaduje čas.
Tento proces si bez případné změny zákonné povinnosti zaměstnavatelů vyžaduje čas,
kterým je z podstaty věci vždy překročena navrhovaná lhůta 30 dnů po skončení měsíce,
přičemž bez těchto údajů nelze celkový stav závazků a pohledávek věrohodně vyčíslit.
Vyčlenění informací o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů k
poslednímu dni kalendářního měsíce a stanovení lhůty na 25 dnů je vedenou snahou o
získání aktuálnější přehled o hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění ze strany
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Ministerstva financí a vytvoření dostatečného časového prostoru pro zpracování dat a
jejich zveřejňování na webu MF.
5.

V části páté článku V. se slova „zákona č…./2015 Sb.“ nahrazují slovy „zákona
č. 200/2015 Sb. a zákona č. …./2016 Sb.“.

Odůvodnění bodu 5: Doplňuje se novela zákona přijatá v roce 2015 a 2016 (senátní tisk 222

přijatý dne 6. 4. 2016).
6.

V části páté bod 3 zní:
„Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
§ 13a
Zaměstnanecká pojišťovna podává Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí
a) informace o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů k poslednímu

dni kalendářního měsíce, a to do 25 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce,
b) informace o stavu zůstatků na jejích bankovních účtech k poslednímu dni
kalendářního měsíce, a to do 15 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce,
c) informace o stavu svých závazků, pohledávek k poslednímu dni kalendářního měsíce,
a to do 45 dnů po skončení tohoto kalendářního měsíce.“.
Odůvodnění bodu 6:
Důvodem pro prodloužení lhůty v písmenu c) pro předávání stavu závazků a pohledávek
zdravotními pojišťovnami Ministerstvu financí je stav zákonných procesů nastavených pro
vykazování přehledů o platbě pojistného zaměstnavatelů.
Dle § 25 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění odevzdávají
tento formulář všichni zaměstnavatelé, kteří v příslušném měsíci, za který se hlášení podává,
byli povinni odvést zdravotním pojišťovnám pojistné za své zaměstnance, případně bývalé
zaměstnance u nich pojištěné.
Zaměstnavatelé jsou povinni přehled o platbě pojistného předat každé zdravotní
pojišťovně, u které jsou pojištěni jejich zaměstnanci, nejpozději v den splatnosti pojistného.
Dle § 5 zák. č. 592/1992 Sb. se pojistné platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné
do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Na tomto formuláři sděluje zaměstnavatel měsíčně zejména tyto tři důležité údaje:
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počet svých zaměstnanců, pojištěných u pojišťovny,



úhrn vyměřovacích základů za své zaměstnance pojištěných u pojišťovny,



výši pojistného, tvořenou součtem pojistného u jednotlivých zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé tyto formuláře zasílají nejen elektronicky, ale i
poštou, dochází již při jejich předání k určitému časovému prodlení a dodaná data jsou
relativně kompletní k 27. dni následujícího měsíce. Pojišťovny až poté tato dodaná data
kontrolují a v rámci kompletace oslovují plátce s žádostí o případné opravy chyb. Až po
definitivní kompletaci nastává účetní zpracování. V rámci účetního zpracování, a to před
výpočtem pohledávek, je nutné vypárovat dodaná data s došlými platbami. Dohledávání
nepřiřazených plateb rovněž vyžaduje čas.
Tento proces si bez případné změny zákonné povinnosti zaměstnavatelů vyžaduje čas,
kterým je z podstaty věci vždy překročena navrhovaná lhůta 30 dnů po skončení měsíce,
přičemž bez těchto údajů nelze celkový stav závazků a pohledávek věrohodně vyčíslit.
Vyčlenění informací o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů
k poslednímu dni kalendářního měsíce a stanovení lhůty na 25 dnů je vedenou snahou
o získání aktuálnější přehled o hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění ze
strany Ministerstva financí a vytvoření dostatečného časového prostoru pro zpracování dat
a jejich zveřejňování na webu MF (dle požadavků směrnice Rady 2011/85/EU).
7.

V části páté bodě 4 se poznámka pod čarou č. 24 označuje jako poznámka pod čarou
č. 26.

Odůvodnění bodu 7:

V rámci novely č. 200/2015 Sb. došlo k přečíslování poznámek, proto je nutné i zde označit
nově poznámku pod čarou.
8.

V části páté v bodě 4 se v odstavci 14 zrušují slova „ústavního zákona o rozpočtové
odpovědnosti a“.

Odůvodnění bodu 8: vypouští se odkaz na ústavní zákon pro případ jeho nepřijetí, daná
právní úprava je plně inkorporována do návrhu zákona o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti (sněmovní tisk 412).
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9.

V části jedenácté článku XI. se slova „a zákona č. …/2015 Sb.“ nahrazují slovy
„,zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb. a zákona
č. …/2016 Sb.,“.

Odůvodnění bodu 9:

Doplňují se novely zákonů přijaté v roce 2015 a novela, jež byla schválena v Parlamentu
ČR dne 6.4.2016.
10. V části jedenácté v bodě 16 se v § 36 odstavci 9 nahrazují slova „výši státního dluhu
podle článku 4 ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti“ slovy „výši rezervy
peněžních prostředků při financování státního dluhu“.
Odůvodnění bodu 10: vypouští se odkaz na ústavní zákon pro případ jeho nepřijetí, daná
právní úprava je plně inkorporována do návrhu zákona o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti (sněmovní tisk 412); text se také upravuje ve smyslu úpravy sněmovního tisku
412, jedná se pouze o terminologii, nikoliv věcný obsah.
11. V části dvanácté článku XII se slova „a zákona č. 267/2014 Sb.“ nahrazují slovy
„ , zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 391/2015 Sb.,“.
Odůvodnění bodu 11:

Doplňují se novely zákonů přijaté v roce 2015.
12. V části čtrnácté článku XIV se slova „zákona č…/2015 Sb.“ nahrazují slovy „zákona
č. 24/2015 Sb.“.
Odůvodnění bodu 12:

Doplňuje se novela zákona přijatá v roce 2015.
13. V části čtrnácté bodu 10 se slova „ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a“
zrušují.
14. V části čtrnácté bodu 17 se slova „ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a“
zrušují.
Odůvodnění bodu 13 a 14: vypouští se odkaz na ústavní zákon pro případ jeho nepřijetí,
daná právní úprava je plně inkorporována do návrhu zákona o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti (sněmovní tisk 412).
15. V části čtrnácté článku XV se číslo „2016“ nahrazuje číslem „2017“.
Odůvodnění bodu 15:
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Vzhledem k dlouhému schvalovacímu procesu se navrhuje posun účinnosti o rok, z toho
důvodu je třeba adekvátně časově posunout i přechodné ustanovení.
16. V části patnácté bodu 1 se slova „právních předpisů upravujících“ nahrazují slovy
„právního předpisu upravujícího“.
Odůvodnění bodu 16: vypouští se odkaz na ústavní zákon pro případ jeho nepřijetí, daná
právní úprava je plně inkorporována do návrhu zákona o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti (sněmovní tisk 412).
17. V části dvacáté se číslo „2016“ nahrazuje číslem„2017“.
Odůvodnění bodu 17:
Vzhledem k dlouhému schvalovacímu procesu se navrhuje posun účinnosti o rok.
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