Pozměňovací návrh Markéty Pekarové Adamové a Jana Jakoba
k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
(odpuštění odvodů)
ST 1160

1. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá a pátá, které zní:
„ČÁST ČTVRTÁ

ÚPRAVA POVINNOSTÍ OSVČ V OBLASTI POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI A
DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A V OBLASTI POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI
EPIDEMII V ROCE 2021
§ 17
Úprava povinností OSVČ v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění
(1) Osoby samostatně výdělečně činné, které mají nárok na kompenzační bonus dle
tohoto zákona, nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha na pojistné“) za kalendářní
měsíce v období od měsíce únor 2021 až do konce kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém skončí bonusová období dle § 11. Byla-li záloha na pojistné zaplacena
za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a
poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce.
(2) Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
stanovené z vyměřovacího základu za rok 2021 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v
němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1
samostatná výdělečná činnost, o částku
a) 2 588 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní
samostatnou výdělečnou činnost,
b) 1 036 Kč, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost.
§ 18
(1) Pro účely § 11 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění se zálohy uvedené v § 17 odst.
1 považují za zaplacené.
(2) Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se u osob samostatně
výdělečně činných vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost považují
kalendářní měsíce, za které nebyly povinny platit zálohy na pojistné podle § 17 odst. 1,
za vyloučenou dobu.
§ 19
Úpravy povinností OSVČ v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění

(1) Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního
vyměřovacího základu podle § 3a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
osoba samostatně výdělečně činná, která má nárok na kompenzační bonus dle tohoto
zákona, za období od začátku února 2021 do konce kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém skončí bonusová období dle § 11, neplatí.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné v období podle odstavce
1 je vyšší než výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního
vyměřovacího základu podle § 3a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, je
povinna zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného
vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a zákona
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(3) Pojistné, které by osoba samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou
záloh podle odstavce 2 za období od začátku února 2021 do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém skončí bonusová období dle § 11, lze zaplatit až
formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě
měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění za rok 2021. Postupuje-li osoba samostatně výdělečně činná podle věty první,
ustanovení § 7 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se pro zálohy
na pojistné v období podle věty první v roce 2021 nepoužije.
(4) Záloha na pojistné, kterou by zaplatila osoba samostatně výdělečně činná za období
od února 2021 do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončí
bonusová období dle § 11, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného z
jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a odst. 2 zákona o
pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(5) Provedla-li osoba samostatně výdělečně činná platbu zálohy na pojistné za měsíc
únor 2021, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc, který následuje po měsíci, ve
kterém skončí bonusová období dle § 11.“.

ČÁST PÁTÁ
PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA
STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI PLACENÉHO NĚKTERÝMI
ZAMĚSTNAVATELI JAKO POPLATNÍKY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI
OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2021
§ 20
Zaměstnavateli jako poplatníku pojistného, který má nárok na kompenzační bonus dle
tohoto zákona, se promíjí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), které jsou podle zákona o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“)
povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za období od začátku února
2021 do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončí bonusová
období dle § 11.
§ 21

(1) Do vyměřovacího základu zaměstnavatele za období od začátku února 2021 do
konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončí bonusová období
dle § 11, se nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž
pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce. Pokud vyměřovací základ
zaměstnance uvedeného ve větě první převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy,
nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnavatele podle věty první jen ta část
vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy;
průměrná mzda se stanoví podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném a 1,5 násobek
průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud se jedná o vyměřovací základ zaměstnance,
jemuž byla dána zaměstnavatelem výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c)
zákoníku práce.
§ 22
(1) Zaměstnavatel, který stanoví vyměřovací základ podle § 21, uvádí na předepsaném
tiskopisu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném vyměřovací základ zaměstnavatele
stanovený podle § 5a zákona o pojistném a vyměřovací základ zaměstnavatele snížený
podle § 21.
(2) Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 21 se uplatňuje na
předepsaném tiskopisu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném; toto snížení nelze uplatnit
zpětně.“.
Dosavadní část čtvrtá až sedmá se označují jako část šestá až devátá.
Dosavadní § 17 až § 24 se označují jako § 23 až § 30.

Odůvodnění:
Vládní novela má za cíl prostřednictvím zavedení dalšího tzv. kompenzačního
bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění
COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, resp. na společníky malých
společností s ručením omezeným, stejně tak jako na osoby činné na základě dohody
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele
pracují.
Nad rámec této předlohy navrhujeme osobám samostatně výdělečně činným,
kterým podle vládního návrhu vzniká nárok na kompenzační bonus, odpustit
odvody na zdravotním a sociálním pojištění obdobně, jako tomu bylo v období
březen až srpen 2020. Konkrétně pak od února 2021 do konce kalendářního
měsíce, který bude následovat po ukončení trvání vládních omezení.
Podnikatelé, kteří jsou vládními opatřeními omezeni a na které se kompenzační
bonus vztahuje, jsou rovněž zaměstnavateli. Vládní návrh zákona však nepočítá
s kompenzací, která by zaměstnavatelům ulehčila od placení pojistného, které jsou
povinni platit za své zaměstnance. Nad rámec vládní předlohy proto navrhujeme

podpořit zaměstnavatele prominutím pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem za
zaměstnance v pracovním poměru. Pojistné se navrhuje prominout od začátku
února 2021 až do konce kalendářního měsíce, který bude následovat po ukončení
trvání vládních omezení. Nárok na prominutí pojistného je omezen podmínkami
nároku na kompenzační bonus tak, jak je navrhla vláda.

V Praze dne 16. února 2021

Markéta Pekarová Adamová
Jan Jakob

