Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
výbor pro sociální politiku
5. volební období

2008

USNESENÍ č. 86
z 18. schůze konané dne 15. května 2008
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněm. tisk 436)
Po odůvodnění místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí P. Nečase, zpravodajské
zprávě posl. J. Petrů a po rozpravě
výbor pro sociální politiku
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby
vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněm.
tisk 436);
-

přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění:

K čl. II (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)
1. k bodu 1
V bodě 1 se slova „obě poznámky pod čarou č. 60a“ nahrazují slovy „poznámky pod čarou č.
60a v § 54a a v § 83 odst. 2 písm. a)“.
2. nové body 23a a 23b
Za bod 23 se vkládají nové body 23a a 23b, které znějí:
„23a. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene h) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se
slova „to platí obdobně pro družstvo,“.
23b. V § 37 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; to platí obdobně pro družstvo“.“.
K čl. III (Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti)
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3. nový bod 15a
Za bod 15 se vkládá nový bod 15a, který zní:
„15a. V § 13a odst. 6 se slova „odst. 10 a 11“ nahrazují slovy „odst. 9 a 10“.“.
4. k bodu 17
Bod 17 zní:
„17. V § 14 odstavec 2 zní:
„(2) U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou
činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50 %
z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok
připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána
samostatná výdělečná činnost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného měsíčního
vyměřovacího základu přesáhla částku ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, činí měsíční
vyměřovací základ tuto částku.“.“.
5. k bodu 22
Bod 22 zní:
„22. V § 14 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.“.
6. k bodu 23
V bodě 23 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.
7. k bodu 24
V bodě 24 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.
8. nové body 24a, 24b a 24c
Za dosavadní bod 24 se vkládají nové body 24a, 24b a 24c, které znějí:
„24a. V § 14a odstavec 2 zní:
„(2) Osoba samostatně výdělečně činná může platit zálohy na pojistné na delší než
měsíční období, avšak vždy jen do budoucna. Pokud zálohy na pojistné platí do budoucna
osoba samostatně výdělečně činná, která podala přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí
kalendářní rok, může zálohy na pojistné zaplatit do budoucna až do konce června
následujícího kalendářního roku; pokud zálohy na pojistné platí do budoucna osoba
samostatně výdělečně činná, která ještě nepodala přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí
kalendářní rok, může zálohy na pojistné zaplatit do budoucna jen do konce června
kalendářního roku, ve kterém bude podávat přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí
kalendářní rok. Výši zaplacených záloh na pojistné nelze měnit. Zálohy na pojistné zaplacené
do budoucna lze vrátit jen v případě ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to za
kalendářní měsíce následující po ukončení této činnosti.“.
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24b. V § 14c odst. 1 se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.
24c. V § 14c odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Osoba samostatně výdělečně činná může
po projednání s okresní správou sociálního zabezpečení platit pojistné na nemocenské
pojištění na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce
kalendářního roku.“.“.
9. k bodu 26
Bod 26 zní:
„26. V § 14c se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Stanovením měsíčního základu se přitom
rozumí zaplacení pojistného na nemocenské pojištění z měsíčního základu“.“.
10. k bodu 31
V bodě 31 se v § 15 odstavci 2 větě čtvrté slova „podání opravného přehledu“ nahrazují slovy
„ , v němž byl nebo měl být opravný přehled podán“.
11. bodu 38
V bodě 38 se slova „§ 14 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 14c odst. 3“.
12. nový bod 43a
Za dosavadní bod 43 se vkládá nový bod 43a, který zní:
„43a. V § 20 odst. 1 se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.“.
13. nový bod 45a
Za bod 45 se vkládá nový bod 45a, který zní:
„45a. V § 20a odst. 2 se slova „odst. 11“ nahrazují slovy „odst. 10“.“.
K čl. IV (Přechodná ustanovení k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení)
14. nový bod 5
Za bod 4 se doplňuje bod 5, který zní:
„5. Osoba samostatně výdělečně činná, která je povinna v roce 2009 podat přehled o příjmech
a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, za předchozí kalendářní rok a tento přehled ještě nepodala, může zálohy
na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaplatit
do budoucna jen podle právních předpisů účinných před 1. lednem 2009, avšak jen do 30.
června 2009; výši zaplacených záloh nelze přitom měnit.“.
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K čl. V (Zákon o důchodovém pojištění)
15. k bodu 17
V bodě 17 se na konci za slova „uvedenou ve větě třetí“ vkládají slova „ ; dlužné pojistné
musí být přitom uhrazeno nejpozději do 3 let ode dne splatnosti tohoto pojistného“.
K čl. XVIII (Účinnost)
16. V čl. XVIII se slova „čl. III bodů 14, 15,“ nahrazují slovy „čl. III bodů 14,“ a slova „čl.
V bodů 16, 18, 21 a 24“ se nahrazují slovy „čl. V bodu 24“.

II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl
příslušné legislativně technické úpravy.

Jiří Petrů,v.r.
zpravodaj výboru
František Laudát,v.r.
ověřovatel výboru

Zdeněk Škromach,v.r.
předseda výboru
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