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ZÁKON
ze dne …………… 2009,
o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

VZÁJEMNÁ RODIČOVSKÁ VÝPOMOC A MINIŠKOLKY
Hlava I

VZÁJEMNÁ RODIČOVSKÁ VÝPOMOC
Díl 1

Vymezení některých pojmů
§1

b)
c)
d)

e)

Pro účely části první hlavy I se rozumí
a) vzájemnou rodičovskou výpomocí osobní poskytování péče o svěřené dítě do 7 let
věku evidovaným poskytovatelem vzájemné rodičovské výpomoci v bytě, který tento
poskytovatel obývá se svou rodinou, za úplatu a za podmínek stanovených tímto
zákonem; tato činnost se pro účely jiných právních předpisů nepovažuje za
samostatnou výdělečnou činnost,
evidovaným poskytovatelem vzájemné rodičovské výpomoci (dále jen „poskytovatel“)
fyzická osoba zapsaná v evidenci poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci (dále jen
„evidence“),
evidenčním místem obec, která vede evidenci,
péčí v rámci vzájemné rodičovské výpomoci péče o svěřené dítě odpovídající jeho
věkovým a individuálním psychickým a fyzickým potřebám, která se co nejvíce přibližuje
životu dítěte v rodině a je poskytována ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte nebo
jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím
příslušného orgánu, (dále jen „rodič“); za toto rozhodnutí se pro účely části první hlavy I
považuje rozhodnutí podle § 7 odst. 11 a 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
vlastním dítětem dítě poskytovatele, jeho osvojenec nebo dítě svěřené do péče
poskytovatele nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu, a dítě manžela,
partnera nebo druha poskytovatele, jeho osvojenec nebo dítě mu svěřené do péče
nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu, žije-li toto dítě s poskytovatelem
ve společné domácnosti,
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výpomoci pečuje a které není jeho vlastním dítětem,
g) současnou péčí péče o vlastní a svěřené dítě nebo děti do 7 let věku poskytovaná
poskytovatelem v jednom časovém okamžiku.
Díl 2
Podmínky poskytování vzájemné rodičovské výpomoci
§2
Požadavky na poskytovatele
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) Vzájemnou rodičovskou výpomoc může poskytovat pouze fyzická osoba, která
je starší 18 let,
je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná,
není zbavena nebo omezena v rodičovské zodpovědnosti k některému z vlastních dětí
a ani jí není pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti,
osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno vlastní dítě do 7 let věku; za takovou
osobu se vždy považuje pouze 1 z rodičů,
nemá příjmy uvedené v § 6 a 7 zákona o daních z příjmů, s výjimkou příjmů plynoucích
z činnosti, kterou poskytovatel vykonával do doby zahájení poskytování vzájemné
rodičovské výpomoci,
má osobní předpoklady pro zajištění řádné péče o svěřené dítě a způsobem svého života
zaručuje, že bude schopna péči vykonávat ku prospěchu svěřeného dítěte,
nebyla vyřazena z evidence podle § 11 odst. 2 písm. b).

(2) Za bezúhonného podle odstavce 1 písm. c) se považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti
s vykonáváním péče o děti nebo činností srovnatelných s činnostmi vykonávanými při péči
o děti nebo jehož spáchání může mít vliv na způsobilost poskytovatele k výkonu péče o děti.
(3) Podmínka podle odstavce 1 písm. e) se považuje za splněnou i v případě, že dítě
předškolního věku navštěvuje jesle, mateřskou školu, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po
dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění dítěte v zařízení s týdenním či celoročním
pobytem.
(4) Osobními předpoklady podle odstavce 1 písm. g) se rozumí především zdravotní
způsobilost k výkonu péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci a takové vlastnosti, které
vytvářejí předpoklad pro poskytování péče v souladu s § 1 písm. d).
(5) Poskytovatel může poskytovat vzájemnou rodičovskou výpomoc pouze
v místnostech, které
a) se nacházejí v bytě, který poskytovatel obývá se svou rodinou,
b) splňují podmínky stanovené pro byt, obytnou nebo pobytovou místnost jiným právním
předpisem1).

1)

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
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společně s vlastním dítětem nebo dětmi, manželem, druhem, partnerem nebo jinými osobami,
jen za předpokladu, že tyto osoby
a) nejsou nositeli závažného přenosného onemocnění,
b) svým způsobem života zaručují, že péče bude vykonávána ku prospěchu svěřeného dítěte,
c) jsou bezúhonné; za bezúhonného se pro tento účel považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož
spáchání může mít vliv na zajiště ní řádného poskytování vzájemné rodičovské výpomoci
v bytě , který poskytovatel obývá s osobou, která spáchala tento trestný čin, a,
d) jsou-li zletilé, s poskytováním vzájemné rodičovské výpomoci v uvedeném bytě souhlasí.
§3
Podmínky péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci
(1) Poskytovatel může mít v současné péči nejvýše 4 děti.
(2) Alespoň jedno z dětí, o něž poskytovatel současně pečuje, musí být dítětem vlastním.
(3) Podmínka současné péče podle odstavce 2 se považuje za splněnou i v případě, kdy
je toto vlastní dítě v ústavní péči v nemocnici nebo v odborném léčebném ústavu po dobu
kratší než 1 měsíc.
(4) Poskytovatel je povinen pečovat o svěřené dítě tak, aby byla zajištěna bezpečnost
dítěte a ochrana jeho zdraví, osobní hygiena, spánek, pobyt na čerstvém vzduchu, dostatečný
přísun tekutin a stravování, jakož i další požadavky stanovené smlouvou o poskytování
vzájemné rodičovské výpomoci uzavřenou podle § 5. V rámci poskytování péče má dítě
právo na výchovu bez násilí. Je zakázáno používat takové výchovné prostředky, které se
dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový
a mravní vývoj.
(5) Stravování, včetně přísunu tekutin, je v rámci vzájemné rodičovské výpomoci
svěřenému dítěti zajišťováno na základě smlouvy o poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem podle § 5.

§4
Pojištění poskytovatele
(1) Poskytovatel je povinen před zahájením poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při
poskytování vzájemné rodičovské výpomoci nebo v přímé souvislosti s ním. Toto pojištění
musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje vzájemnou rodičovskou
výpomoc.
(2) Pojištění se musí vztahovat na odpovědnost za škodu vzniklou na zdraví a životě
dítěte a na odpovědnost za škodu vzniklou na věci.
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pojistnou smlouvu a že pojištění trvá.
§5
Smlouva o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci
(1) Poskytovatel je povinen před zahájením poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci ve vztahu ke konkrétnímu dítěti uzavřít s rodičem tohoto dítěte smlouvu
o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci.
(2) Smlouva o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci musí mít písemnou formu.
(3) Smlouva o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci obsahuje zejména
podmínky poskytování vzájemné rodičovské výpomoci, způsob ukončení této smlouvy,
vymezení postupu poskytovatele a rodiče v případě, kdy během poskytování péče v rámci
vzájemné rodičovské výpomoci vznikne na straně poskytovatele překážka v poskytování této
péče, stanovení podmínek stravování svěřeného dítěte a výši úplaty a nákladů uvedených
v § 6 odst. 2.
(4) Smlouvu o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci je poskytovatel povinen
uchovávat po dobu 3 let od jejího ukončení.
§6
Úplata za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci
(1) Poskytovatel je oprávněn za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci přijmout
úplatu nejvýše do částky 15 000 Kč za kalendářní měsíc; úplata za péči o jedno svěřené dítě
může přitom činit nejvýše částku 5 000 Kč za kalendářní měsíc.
(2) Do částky úplaty se nezahrnují náklady na stravu pro dítě, na hygienické pomůcky
a další provozní náklady spojené s výkonem péče o svěřené dítě. Částka těchto nákladů může
být přitom ve smlouvě podle § 5 stanovena paušálně.
§7
Záznamy o činnosti poskytovatele
(1) Poskytovatel je povinen vést záznamy o své činnosti v rámci poskytování vzájemné
rodičovské výpomoci v evidenčním deníku a na požádání je předložit evidenčnímu místu.
(2) Záznamy o činnosti poskytovatele musí obsahovat jména a příjmení dětí, o které
poskytovatel pečuje v rámci vzájemné rodičovské výpomoci, jejich věk, datum a čas, ve
kterém o ně bylo pečováno, a výši úplaty, kterou poskytovatel za poskytování vzájemné
rodičovské výpomoci přijal. Záznamy o své činnosti je poskytovatel povinen uchovávat po
dobu 3 let od jejich pořízení.
Díl 3
Evidence
§8
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(1) Vzájemnou rodičovskou výpomoc mohou poskytovat jen osoby zapsané do
evidence; poskytovatel může zahájit poskytování vzájemné rodičovské výpomoci ode dne
následujícího po dni, kdy mu bylo doručeno oznámení o zápisu do evidence.
(2) Evidenční místo bezodkladně zapíše do evidence žadatele, který
a) podá evidenčnímu místu písemnou žádost o zapsání do evidence, která obsahuje
náležitosti uvedené v § 9,
b) splňuje požadavky stanovené v § 2.
(3) O zápisu do evidence se řízení nevede. O skutečnosti, zda byl nebo nebyl žadatel
zapsán do evidence, zašle evidenční místo žadateli písemné oznámení, které se doručuje do
vlastních rukou.
(4) Žadatel, který nebyl zapsán do evidence, je oprávněn proti tomuto postupu uplatnit
do 15 dnů ode dne doručení oznámení námitky.
(5) Námitky se podávají písemně evidenčnímu místu, které oznámení zaslalo. Evidenční
místo vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o zápisu do evidence nebo
o jeho zamítnutí.
§9
Žádost o zápis do evidence
(1) Žádost o zápis do evidence musí kromě obecných náležitostí obsahovat
a) údaj o místě poskytování vzájemné rodičovské výpomoci,
b) kontaktní údaje.
(2) Žadatel je povinen k žádosti přiložit
a) úředně ověřenou kopii rodného listu nejmladšího vlastního dítěte,
b) úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do trvalé péče
nahrazující péči rodičů, je-li nejmladším vlastním dítětem dítě, které žadatel převzal do
trvalé péče nahrazující péči rodičů,
c) čestné prohlášení o tom, že mu nejsou známy skutečnosti, které by byly překážkou
poskytování vzájemné rodičovské výpomoci podle tohoto zákona,
d) doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státy, ve kterých se
v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě déle než 1 rok; tento doklad nesmí být starší než
3 měsíce; při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného
členského státu Evropské unie, se postupuje podle jiného právního předpisu2),
e) vyjádření registrujícího praktického lékaře ne starší 30 dnů o zdravotní způsobilosti
žadatele k výkonu péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci,
f) vyjádření registrujícího praktického lékaře ne starší 30 dnů o tom, že dítě nebo děti
žadatele, jeho manžel, druh, partner a jiné osoby, které s ním společně obývají byt, kde
bude poskytovat vzájemnou rodičovskou výpomoc, nejsou nositeli závažného přenosného
onemocnění,

2)

§ 20 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
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poskytovat vzájemnou rodičovskou výpomoc, s poskytováním vzájemné rodičovské
výpomoci v tomto bytě.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si evidenční místo vyžádá podle jiného
právního předpisu3) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Evidenční místo si může vyžádat výpis z Rejstříku
trestů i u osob uvedených v § 2 odst. 6, pokud s tímto postupem uvedené osoby předem
vyslovily souhlas.
(4) Jestliže o to žadatel požádá, je evidenční místo povinno si samo opatřit doklady
podle odstavce 2 písm. a) a b) od příslušných orgánů.
§ 10
Změny v evidenci
(1) Poskytovatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit evidenčnímu místu všechny
změny týkající se údajů vedených v evidenci podle § 12, jakož i skutečností vyplývajících
z listin uvedených v § 9 odst. 2 a 3, a doložit tyto změny příslušnými doklady.
(2) Evidenční místo provede změnu v údajích evidence bez zbytečného odkladu.
§ 11
Pozastavení vedení v evidenci a vyřazení z evidence
(1) Pokud poskytovatel
a) přestane dočasně splňovat požadavky stanovené v § 2 odst. 1 písm. e), f), g), odst. 5
nebo 6, nebo
b) hodlá dočasně přerušit poskytování vzájemné rodičovské výpomoci,
evidenční místo jeho vedení v evidenci na jeho žádost pozastaví do doby pominutí překážky.
Poskytovatel je povinen v žádosti uvést dobu, na kterou žádá o pozastavení v evidenci,
a v případě, že žádá o pozastavení vedení v evidenci z důvodu podle písmene a), rovněž který
z požadavků podle písmene a) přestal splňovat.
(2) Evidenční místo vyřadí poskytovatele z evidence, jestliže
a) poskytovatel přestane splňovat některý z požadavků stanovených v § 2 odst. 1 písm. b)
až g), odst. 5 a 6, s výjimkou případu podle odstavce 1,
b) poskytovateli byla uložena pokuta za přestupek podle § 14 v případě zvlášť závažného
porušení povinnosti mu uložené tímto zákonem,
c)
o to poskytovatel požádá,
d)
poskytovatel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
(3) O pozastavení vedení v evidenci a o vyřazení z evidence se řízení nevede.
O skutečnosti, že bylo pozastaveno vedení poskytovatele v evidenci nebo že byl poskytovatel
z evidence vyřazen, zašle evidenční místo tomuto poskytovateli, s výjimkou případu vyřazení
z evidence podle odstavce 2 písm. d), písemné oznámení, které se doručuje do vlastních

3)

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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poskytovatel z evidence vyřazen, zveřejní evidenční místo vždy rovněž na úřední desce obce.
(4) Proti postupu uvedenému v odstavci 2 je poskytovatel oprávněn uplatnit do 15 dnů
ode dne doručení oznámení námitky.
(5) Námitky se podávají písemně evidenčnímu místu, které oznámení zaslalo. Evidenční
místo vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o vedení poskytovatele
v evidenci nebo o jeho vyřazení z evidence.
§ 12

Vedení evidence
(1) Evidenci vede obec. Obec může uzavřít s jinou obcí v tomtéž vyšším územním
samosprávném celku veřejnoprávní smlouvu4) o společném výkonu činností při vedení
evidence podle části první hlavy I.
(2) Místní příslušnost evidenčního místa se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu
poskytovatele.
(3) Evidenční místo vede evidenci v listinné a elektronické podobě. Evidenční místo je
správcem listinné i elektronické podoby evidence.
(4) Evidence v listinné podobě obsahuje údaje a dokumenty uvedené v § 9 odst. 1 a 2,
evidence v elektronické podobě obsahuje údaje a dokumenty uvedené v § 9 odst. 1 až 3.
Evidenční místo zapisuje do evidence v elektronické podobě uvedené údaje bez zbytečného
odkladu.
(5) Evidence je informačním systémem veřejné správy podle jiného právního předpisu5).
(6) Evidence je veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje uvedené v § 9 odst. 1,
s výjimkou data a místa narození poskytovatele; tyto údaje zveřejňuje evidenční místo
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Díl 4
Ověřování dodržování podmínek a přestupky
§ 13

Ověřování dodržování podmínek poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci
4)
5)

§ 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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a) žadatel o zápis do evidence splňuje požadavky stanovené v § 2,
b) poskytovatel splňuje podmínky stanovené v § 2 až 7.
(2) Žadatel a poskytovatel jsou povinni poskytnout evidenčnímu místu při postupu
podle odstavce 1 nezbytnou součinnost, a to včetně umožnění místního šetření.
(3) Pro postup evidenčního místa podle odstavce 1 se přiměřeně použijí ustanovení
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
§ 14

Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku tím, že poskytuje vzájemnou
rodičovskou výpomoc
a) v rozporu s § 3,
b) bez pojistné smlouvy podle § 4, nebo
c) bez písemné smlouvy podle § 5.
(2) Fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku dále tím, že
a) za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci přijme úplatu v rozporu s § 6 odst. 1,
b) v rozporu s § 7 nevede záznamy o své činnosti nebo je nepředloží na požádání
evidenčnímu místu, nebo
c) neoznámí evidenčnímu místu změny údajů vedených v evidenci podle § 10 odst. 1.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
(4) Přestupky podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obec.

Hlava II

MINIŠKOLKY
§ 15

Účel miniškolek
(1) Miniškolky jsou zařízení pro péči o děti, ve kterých se péče poskytuje po dobu,
kdy rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nemohou sami o dítě pečovat
zejména proto, že jsou u zřizovatele zaměstnáni nebo jsou jinak výdělečně činní.
(2) V miniškolkách se poskytuje dítěti individuální výchovná péče zaměřená na rozvoj
schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte.

- 10 (3) Poskytování péče o děti v miniškolkách nemůže být vykonávána jako činnost
podnikatelská6).
§ 16

Zřizování miniškolky
(1) Miniškolky podle tohoto zákona mohou zřizovat, jako svůj organizační útvar,
a) fyzické nebo právnické osoby, které jsou zaměstnavateli, pro děti svých zaměstnanců,
b) občanská sdružení, pokud poskytování této péče je v souladu s jejich stanovami,
c) právnické osoby registrované nebo evidované podle zákona o církvích a náboženských
společnostech7), pokud poskytování této péče je v souladu s jejich vnitřními předpisy,
d) obecně prospěšné společnosti, u nichž druh poskytovaných obecně prospěšných služeb je
podle jejich zakládací listiny v souladu s poskytováním péče o děti,
e) kraje v rámci činností zajišťovaných v samostatné působnosti,
f) obce v rámci činností zajišťovaných v samostatné působnosti,
g) organizační složky státu8),
(dále jen „zřizovatel“).
(2) Zřizovatel může zřídit více miniškolek, pokud každá z nich splňuje podmínky
stanovené tímto zákonem.
§ 17

Péče o děti v miniškolce
(1) Zřizovatelé zajišťují péči o děti v miniškolce zaměstnanci v pracovním poměru.
Je-li to pro zajištění péče o děti v miniškolce nezbytné proto, že zaměstnanec ze zdravotních
nebo jiných závažných důvodů nemůže po přechodnou dobu péči o děti vykonávat a došlo by
proto k přerušení nebo omezení péče o děti v miniškolce, může být tato činnost prováděna na
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
(2) Péče o děti v miniškolce se poskytuje
a) v prostorách pracoviště zřizovatele, nebo
b) v prostorách, které nejsou pracovišti zřizovatele (dále jen „prostory zaměstnance“),
jestliže si zaměstnanec, který bude o děti pečovat, rozvrhne pracovní dobu tak, aby
vyhovovala požadavkům zřizovatele na provoz miniškolky a odpovídala účelu podle
§ 15.
(3) Péče o děti v miniškolce se poskytuje na základě písemné smlouvy (§ 24) uzavřené
mezi jejím zřizovatelem a rodičem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte,
kterou se rozumí osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu, jestliže dítě žije s touto osobou ve společné domácnosti, nebo
osoba, které rodiče svěřili své dítě do její péče a dítě žije s touto osobou ve společné
6)

§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
8)
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
7)
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uvedené účely považuje rozhodnutí podle § 7 odst. 11 a 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18

Počet dětí v miniškolce
(1) V jedné miniškolce může být současně poskytována péče nejvýše 4 dětem ve věku
od 6 měsíců do 7 let, a jde-li o vlastní děti zaměstnance, od narození do 7 let, s tím, že z počtu
4 dětí jsou
a) nejvýše 2 děti do 1 roku věku,
b) nejvýše 2 děti vlastní děti zaměstnance,
c) nejméně 2 děti, které nejsou vlastní děti zaměstnance.
(2) Za vlastní děti zaměstnance pečujícího o děti v miniškolce se pro účely části první
hlavy II považují i děti manžela, manželky, partnera, druha nebo družky a děti, které byly
zaměstnanci nebo uvedeným osobám svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu (§ 17 odst. 3 věta druhá), jestliže žijí se zaměstnancem ve
společné domácnosti.

§ 19

Předpoklady zaměstnance v miniškolce
a)
b)
c)
d)

(1) Péči o děti v miniškolce může vykonávat jen zaměstnanec, který je
starší 18 let a je způsobilý k právním úkonům,
zdravotně způsobilý k výkonu péče o děti,
bezúhonný,
odborně způsobilý.

(2) Zdravotní způsobilost k výkonu péče o děti se prokazuje vyjádřením praktického
lékaře, u kterého je zaměstnanec registrován.
(3) Za bezúhonného podle odstavce 1 písm. c) se považuje zaměstnanec, který nebyl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
v souvislosti s vykonáváním péče o děti nebo činností srovnatelných s činnostmi
vykonávanými při péči o děti nebo jehož spáchání může mít vliv na způsobilost zaměstnance
k výkonu péče o děti. Bezúhonnost prokazuje zaměstnanec výpisem z evidence Rejstříku
trestů3). Výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíce.
(4) Odbornou způsobilostí se pro účely poskytování péče v miniškolkách rozumí
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b) způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele,
porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle jiného
právního předpisu10),
c) způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních
službách podle jiného právního předpisu11),
d) odborná kvalifikace nebo rekvalifikace prokázaná osvědčením nebo jiným dokladem pro
činnost spočívající v péči o děti, vydaným zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí,
e) dílčí kvalifikace pro péči o dítě do 2 let věku podle jiného právního předpisu12), nebo
f) odborná způsobilost k výkonu povolání učitele mateřské školy13).
(5) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou akreditační vzdělávací
programy, náležitosti žádostí o akreditaci, délku doby, na níž se akreditace uděluje, podmínky
udělení akreditací, odejmutí akreditace a důvody tohoto odejmutí, evidenci vydaných
akreditací a jejich zveřejňování.

§ 20

Způsobilost jiných osob zdržujících se v miniškolce
Jiné osoby se mohou v prostorách zaměstnance [§ 17 odst. 2 písm. b)] zdržovat, pokud
se v nich zdržují po dobu poskytování péče o děti v miniškolce krátkodobě a přechodně, jen
jestliže nejsou nositeli závažného přenosného onemocnění a jsou bezúhonní; za bezúhonného
se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti, jehož spáchání může mít vliv na zajištění řádné péče o dítě
v miniškolce v prostorách zaměstnance.
§ 21
Umístění miniškolky a její činnost
(1) Miniškolka musí být umístěna v místnostech, kterými se podle jiného právního
předpisu1) rozumí byt nebo obytná nebo pobytová místnost.

9)
10)

11)
12)
13)

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

- 13 (2) Zřizovatel je povinen zajistit péči o dítě v miniškolce tak, aby byla zajištěna
individuální výchovná péče o svěřené děti zaměřená na jejich celkový rozvoj, pobyt dětí na
čerstvém vzduchu, spánek, osobní hygienu dětí, jejich bezpečnost a ochranu zdraví.
§ 22
Zajištění stravování
(1) V miniškolce je způsob stravování dítěte, včetně přísunu tekutin, upraven
v písemné smlouvě sjednané mezi zřizovatelem a rodičem.
(2) Jestliže si dítě na základě s rodiči uzavřené písemné smlouvy přináší jídlo s sebou
do miniškolky, je zřizovatel povinen zajistit takové vybavení miniškolky, které umožňuje
uchovat jídlo po dobu pobytu v miniškolce a ohřev doneseného jídla.
§ 23
Úhrada za pobyt v miniškolce
(1) Za péči poskytovanou dítěti v miniškolce náleží zřizovateli úhrada. Pokud je dítěti
v miniškolce poskytováno stravování, náklady na stravování nejsou zahrnuty do úhrady.
V písemné smlouvě mezi zřizovatelem miniškolky a rodičem dítěte se stanoví výše úhrady
a způsob, jakým bude úhrada prováděna.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou nejvyšší částku úhrady,
která může být za pobyt dítěte v miniškolce požadována, a její splatnost.
§ 24
Smlouva o poskytování péče o dítě v miniškolce
Zřizovatel miniškolky je povinen před zahájením poskytování péče o dítě v miniškolce
uzavřít s rodiči písemnou smlouvu. Smlouva musí obsahovat podmínky poskytování péče
v miniškolce, podmínky pro stravování dítěte v miniškolce, výši úhrady a způsob jejího
placení, vymezení postupu v případě, kdy z důvodu překážky na straně zřizovatele dojde
k přerušení nebo ukončení péče o dítě v miniškolce, a způsob ukončení smlouvy. Ve smlouvě
mohou být sjednány další podmínky pro poskytování péče v miniškolce.
§ 25

Evidence dětí vedená zřizovatelem
(1) Zřizovatel je povinen vést evidenci dětí, které miniškolku navštěvují. Pokud
zřizovatel zajišťuje provoz více miniškolek, je povinen vést evidenci dětí pro každou
miniškolku zvlášť. Evidence dětí slouží k zajištění provozu miniškolky.
(2) Evidence dětí musí obsahovat
a) jméno (jména) a příjmení dítěte, datum jeho narození a jeho bydliště,
b) jméno (jména) a příjmení alespoň jednoho z rodičů dítěte a jeho bydliště,
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d) jméno (jména) a příjmení a bydliště osoby, která na základě pověření rodiči může pro dítě
do miniškolky docházet,
e) ve kterých dnech v týdnu a po jakou dobu v průběhu dne bude dítě v miniškolce pobývat,
f) údaje týkající se úhrady za pobyt dítěte v miniškolce,
g) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
h) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče, popřípadě též na osobu uvedenou v písmenu
d),
i) zda dítě vyžaduje s ohledem na zdravotní stav zvláštní péči, popřípadě zvláštní stravu.
(3) Součástí evidence dětí je i písemná smlouva uvedená v § 24. Pokud některý
z údajů podle odstavce 2 je obsažen v uvedené smlouvě, v evidenci se tento údaj neuvádí.
§ 26
(1) Zřizovatel je povinen uchovat po dobu 3 let
a) smlouvu uvedenou v § 24 od jejího ukončení,
b)
evidenci dětí ode dne, kdy bylo dítěti ukončeno poskytování péče v miniškolce.
(2) Zřizovatel miniškolky je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu
a způsobem, který je nezbytný pro zřizování a činnosti miniškolky.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 27
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.,
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005
Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb.,
zákona č. 115/2006 Sb., zákona 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb. a zákona č. 414/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „částky, odpovídající příjmu, kterého dosáhlo
nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8“
nahrazují slovy „příjmu uvedeného v odstavci 8“.
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nezahrnuje částka příjmu uvedená v odstavci 8“.
3. V § 5 odst. 1 písm. b) bod 13 zní:
„13. náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo snížená
náhrada mzdy nebo platu po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
podle jiného právního předpisu3i),“.
4. V § 5 odst. 1 písm. b) se za bod 13 vkládá bod 14, který včetně poznámky pod čarou č. 3j
zní:
„14. úplata za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci podle jiného právního
předpisu3j),
----------------------------3j)
Zákon č. …/2009 Sb., o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů.“.
5. V § 5 odst. 3 písm. d) a odstavci 4 písm. d) se slovo „(péče)“ zrušuje.
6. V § 5 odst. 5 se za slova „nejméně však“ vkládají slova „ , nejde-li o rozhodný příjem
osoby, která v rozhodném období vykonávala činnost, která se považuje za vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu38),“.
7. V § 5 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 38a a 38b zní:
„(8) Do rozhodného příjmu se nezahrnuje příjem uvedený v odstavci 1 písm. a)
bodech 1 a 2, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě vzdělávající se ve střední škole v denní
formě vzdělávání38a) nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním
programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání38b), a to zjišťuje-li se rozhodný příjem
a) za kalendářní rok, částka příjmu až do výše 120 000 Kč za kalendářní rok,
b) za kalendářní čtvrtletí nebo za období kratší, částka příjmu až do výše jedné
dvanáctiny z částky 120 000 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc,
1. ve kterém byl příjem zúčtován, jde-li o příjem uvedený v odstavci 1 písm. a)
bodě 1,
2. za který se zjišťuje příjem, jde-li o příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2,
c) ze součtu příjmů uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. a)
bodě 2, částka příjmu
1. až do výše 120 000 Kč za kalendářní rok, zjišťuje-li se rozhodný příjem za
kalendářní rok,
2. až do výše jedné dvanáctiny z částky 120 000 Kč za každý i započatý kalendářní
měsíc, ve kterém došlo k zaúčtování příjmů, jde-li o příjem uvedený v odstavci 1
písm. a) bodě 1 nebo ve kterém se zjišťoval příjem uvedený v odstavci 1 písm. a)
bodu 2.
Výše částek uvedených v písmenech a) až c) se stanoví z příjmů dítěte po odpočtu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a odpočtu daně z příjmů připadající na tyto
příjmy. Jde-li o příjem uvedený v odstavci 1 v písmenu a) bodě 2, provádí se odečet
částek podle písmen a) až c) po úpravě rozhodného příjmu podle odstavců 6 a 7; jestliže
se po odpočtu částek podle písmen a) až c) sníží příjem pod částky uvedené v odstavci 6
a 7, úprava podle těchto odstavců se znovu neprovádí.
-------------------------------------------38a)
§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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§ 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 38a se označuje jako poznámka pod čarou č. 38c, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
8. V § 5 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Do rozhodného příjmu podle odstavce 8 lze zahrnout jen příjem nebo jeho část,
který dítě získalo v době, kdy bylo nezaopatřené. Příjem podle odstavce 8 se započítá do
rozhodného příjmu i tehdy, jestliže se stanoví rozhodný příjem v době, kdy už není plněna
podmínka nezaopatřenosti, avšak tato podmínka byla splněna v době, kdy byl takový
příjem dosažen.“.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
9. V § 7 odst. 5 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“.
10. V § 7 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Do doby tří měsíců uvedené ve větě první se
započítává i doba, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) bezprostředně před
vznikem nároku na dávku spolu nežijí, nebo doba, kdy taková osoba prokazatelně byt
neužívá.“.
11.V § 24 odst. 1 písm. a) se za slova „náklady na bydlení“ vkládají slova „a náklady na
bydlení osob s ním společně posuzovaných v tomto bytě“.
12. V § 30 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „nebo peněžitou pomoc“ zrušují.
13. V § 30 odst. 1 písm. c) bodě 1 a § 30b odst. 1 písm. b) a odst. 4 se slova „ , peněžitou
pomoc“ zrušují.
14. V § 30 se odstavec 5 zrušuje.
15. V § 30b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které
zní:
„h) se rodiče střídají v péči o dítě tak, že je rodiči po celý kalendářní měsíc o dítě
pečováno, pokud bylo rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy
obou rodičů.“.
16. V § 30b odstavec 2 zní:
„(2) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže dítě zakládající nárok na rodičovský
příspěvek navštěvuje
a) jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nejvýše
1. 46 hodin v kalendářním měsíci, jde-li o dítě, které nedosáhlo věku 3 let,
2. 92 hodin v kalendářním měsíci, jde-li o dítě starší 3 let,
3. 138 hodin v kalendářním měsíci, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené
nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené,
b) léčebně rehabilitační zařízení v rozsahu nejvýše 92 hodin v kalendářním měsíci ,
c) miniškolku3j),
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jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené.“.
17. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova, „ , není-li dále stanoveno jinak“.
18. § 40a a 40b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 47e znějí:
„§ 40a
Odměna pěstouna ve zvláštních případech
Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží pěstounovi, který
a) pečuje alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče, nebo
b) pečuje alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je podle zákona
o sociálních službách47e) osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost).
§ 40b

Výše odměny pěstouna ve zvláštních případech
(1) Základní odměna pěstouna činí za kalendářní měsíc, jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 40a, součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5.
(2) Jestliže pečuje pěstoun o další děti svěřené mu do pěstounské péče než jsou děti,
které mu zakládají nárok na základní odměnu, zvyšuje se základní odměna pěstouna
a) o součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 0,50,
b) o součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 0,75, je-li tímto dítětem dítě
závislé na pomoci jiné osoby uvedené v § 40a písm. b).
(3) Byla-li základní výše odměny pěstouna stanovena z důvodu péče o děti svěřené mu
do pěstounské péče, které nejsou osobou závislou na pomoci jiné osoby [§ 40a písm. a)] a
pěstoun začne pečovat o další dítě, které je dítětem závislým na pomoci jiné osoby podle
§ 40a písm. b), stanoví se výše odměny pěstouna znovu tak, že pro stanovení základní výše
odměny se přihlédne k dítěti závislému na pomoci jiné osoby, a takto stanovená základní výše
odměny se zvýší podle odstavce 2.
---------------------------------47e)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. “.
19. Za § 40b se vkládá nový § 40c, který včetně nadpisu zní:
„§ 40c
Výše odměny pěstouna ve zvláštních případech,
je-li pěstounská péče vykonávána v zařízení pro výkon pěstounské péče
(1) Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské
péče zřízeném podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, náleží základní odměna podle
§ 40b odst. 1, jestliže pečuje alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče.
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pěstoun splní podmínky pro nárok na odměnu podle § 40a.“.
20. V § 41 odst. 1 se slova „jen jednou“ nahrazují slovy „stejnému pěstounovi jen jednou“.
21. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jestliže bylo dítě znovu svěřeno do
pěstounské péče jinému pěstounovi, náleží příspěvek při převzetí dítěte i tomuto
pěstounovi za podmínek stanovených ve větě první.“.
22. V § 42 odst. 1 se slova „podle § 40“ nahrazují slovy „podle § 40, 40a a 40c“.
23. § 43 včetně nadpisu zní:
„§ 43
Společná ustanovení
(1) Bylo-li manželům svěřeno dítě nebo více dětí do společné pěstounské péče, přihlíží
se při stanovení odměny pěstouna k dítěti nebo k dětem, bylo-li jich svěřeno do společné
pěstounské péče více, jen u jednoho z manželů. Manželé na základě dohody určí,
u kterého z nich se při stanovení odměny pěstouna k dítěti nebo dětem podle věty první
přihlédne. Tuto dohodu mohou manželé změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního
čtvrtletí. Jestliže se manželé nedohodnou, určí úřad práce, u kterého z manželů bude k
dítěti při stanovení odměny pěstouna přihlédnuto.
(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi
a) v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4
věta druhá), nebo
b) v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče
nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 11 a 12),
odměna pěstounovi za péči o toto dítě nenáleží a k tomuto dítěti se nepřihlíží při stanovení
odměny podle § 40 až 40c.
(3) Nároky na dávky podle § 37 až 42 náleží také
a) poručníkovi a dítěti, jestliže poručník o dítě osobně pečuje,
b) dítěti a osobě, která má zájem stát se pěstounem, jestliže jí bylo před rozhodnutím
soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo příslušného
orgánu sociálně-právní ochrany dětí dítě dočasně svěřeno do péče, a to ode dne
uvedeného v rozhodnutí po dobu trvání takové péče,
c) dítěti a osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
včetně dítěte svěřeného do péče na základě předběžného opatření, a to po dobu, po
kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte.
Jde-li v případech uvedených v písmenech b) a c) o totéž dítě, náleží dávka na dítě pouze
jednou.“.
24. V § 51 odst. 4 se slova „ , s výjimkou odměny pěstouna podle § 40a,“ zrušují.
25. V § 64a odst. 1 se za slova „o dávkách státní sociální podpory“ vkládají slova „a
obdobných dávkách v cizině“.
26. V § 64a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo přímo příslušným institucím
v cizině“.
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27. V § 64a odst. 2 se za slova „sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí“ vkládají slova
„a příslušným institucím v cizině“ a za slova „vyplývajících pro Ministerstvo práce a
sociálních věcí“ vkládají slova „a pro tyto instituce“.
28. V § 64a odst. 3 se za slovo „získané“ vkládají slova „orgány státní sociální podpory a“.
29. V § 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Rozhoduje-li úřad práce pouze na základě
podkladů předložených oprávněnou osobou a osobami společně posuzovanými, nemusí
být dána možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36
správního řádu.“.
30. V § 68 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „ , peněžité pomoci“ zrušují.
31. V § 68 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) potvrzení školy, že se nezaopatřené dítě vzdělává ve střední škole v denní formě
vzdělávání38a) nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu
poskytujícím vysokoškolské vzdělání38b) pro účely stanovení rozhodného příjmu.“.
§ 28

Přechodná ustanovení
1. Rozhodný příjem se stanoví s přihlédnutím k § 27 bodům 1, 2 a 7 od ledna 2010, jde-li
o nárok na sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení.
2. Odměnu podle § 27 bodu 18 lze přiznat nejdříve za měsíc leden 2010.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
§ 29
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000
Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb, zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb. a zákona 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 4a
zní:
„i) které proto, že rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte zanedbávají péči
o ně, nemají zajištěný přístup ke zdravotní péči včetně preventivních prohlídek
a očkování v souladu s jinými právními předpisy4a);
-----------------------------
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Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 7 odst. 2 se slova „až h)“ nahrazují slovy „až i)“.
3. V § 10 odst. 4 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. c)“.
4. V § 11 odst. 5 se slova „a b)“ nahrazují slovy „ , b) a e)“.
5. V § 29 odst. 1 se slova „ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „domovech pro osoby se
zdravotním postižením27)“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 38 odst. 2 písm. a) se za slova „§ 39“ vkládají slova „odst. 1“.
7. V § 38 odst. 7 se částka „80 Kč“ nahrazuje částkou „120 Kč“ a částka „680 Kč“ částkou
„1 020 Kč“.
8. V § 42a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen určit osobu,
která bude v takovém zařízení
a) oprávněna
1. zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob
v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na
výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v zařízení na základě rozhodnutí soudu,
2. být přítomna při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné
podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla
ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění
dítěte ze zařízení,
3. převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost
a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis
o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je
založen do spisové dokumentace o dítěti,
4. povolit podle § 42 odst. 4 písm. b) dětem starším 15 let cestovat bez dozoru mimo
zařízení do místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob,
5. zastoupit dítě v běžných záležitostech,
6. nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou
látkou,
b) povinna
1. seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,
2. předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany do péče budoucího
osvojitele nebo pěstouna,
3. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení, pokud
pominuly důvody pro další pobyt dítěte v zařízení, a vyrozumět o tom příslušný
orgán sociálně-právní ochrany,
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v zařízení, vyžaduje-li to zájem dítěte, a vyrozumět o tom příslušný orgán
sociálně-právní ochrany,
5. podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánům sociálně-právní
ochrany na jejich žádost,
6. projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném
opatření; nejsou-li dosažitelní, dát soudu podnět k ustanovení opatrovníka,
7. propustit dítě mladší 15 let na pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob mimo
zařízení podle § 42 odst. 4 písm. b) pouze v doprovodu rodičů nebo jiných
fyzických osob, u kterých má dítě pobývat.
Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen určit zástupce
osoby, který má oprávnění a povinnosti podle písmen a) a b) a který ji bude
zastupovat.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
9. V § 42g odstavec 3 zní:
„(3) Státní příspěvek
a) náleží na každé dítě ve výši částky životního minima osoby, která je druhá nebo další
v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), stanovené pro toto dítě
a vynásobené koeficientem 10,80, trval-li pobyt v tomto zařízení po celý kalendářní
měsíc,
b) snižuje se o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě
jdoucích kalendářních dnů; den, ve kterém dítě odejde ze zařízení v době po patnácté
hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou, se do doby 2 dnů po sobě
jdoucích nezahrnuje,
c) náleží i po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dítěte
umístěného dosud v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je dítěti
nadále poskytována péče v tomto zařízení, a to až do dne přijetí dítěte do příslušného
zařízení pro výkon ústavní výchovy, sjednaného obecním úřadem obce s rozšířenou
působností podle § 28.“.
10. V § 42g se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Nárok na státní příspěvek zaniká dnem,
a) kterým bylo zrušeno, pozbylo platnosti nebo zaniklo rozhodnutí soudu, kterým bylo
dítě svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nejde-li o případ
uvedený v odstavci 3 písm. c),
b) v němž obecní úřad obce s rozšířenou působností odeslal zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc sdělení, že nepovažuje nadále umístění dítěte v tomto zařízení za
důvodné.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
11. V § 42h odst. 1 se slova „nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po
tomto měsíci“ nahrazují slovy „nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o přiznání
státního příspěvku nebo o změně výše státního příspěvku“.
12. V § 45 odst. 1 písm. a) se slovo „desetiny“ nahrazuje slovem „poloviny“.
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13. V § 45 odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
14. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „devět desetin“ nahrazují slovem „polovinu“.
15. V § 45 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
16. V § 45 odst. 3 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.
17. § 46 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41 zní:
„§ 46
Odměna pěstouna
Pěstounovi vykonávajícímu pěstounskou péči v zařízení náleží odměna za výkon
pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře41).
-------------------------------------41)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.
Poznámky pod čarou č. 42 a 43 se zrušují.
18. V § 47 odst. 1 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“ a slova „písm. c)“ se
nahrazují slovy „písm. b)“.
19. V § 47 odst. 2 a 3 se slova „až 46“ nahrazují slovy „a 45“.
20. V § 47 odst. 4 se slova „a b) a § 46“ zrušují.
21. V § 49 odst. 2 písm. d) se slova „hygienické služby“ nahrazují slovy „ochrany veřejného
zdraví“.
22. V § 49a odst. 2 písm. e) se za slovem „vzdělání“ čárka nahrazuje středníkem a doplňují se
slova „pokud pracovník pověřené osoby vykonává činnosti sociálního pracovníka ve
smyslu § 109 zákona o sociálních službách, vztahují se na něj v plném rozsahu požadavky
na odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 a § 111 ve
spojení s § 1 odst. 2 zákona o sociálních službách45c),“.
Poznámka pod čarou č. 45c zní:
„45c) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 45c a 45d se označují jako poznámky pod čarou
č. 45d a 45e, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
23. V § 51 odst. 5 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8,
který včetně poznámky pod čarou č. 47b zní:
„8. intervenčnímu centru údaje, které má o osobě ohrožené násilným chováním, a to pro
účely poskytnutí pomoci této osobě intervenčním centrem podle zákona o sociálních
službách47b),
-------------------------------------
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§ 60a odst. 1 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 47b se označuje jako poznámka pod čarou č. 47c, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
24. V § 53 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a zařízení sociálních služeb“.
25. V § 57 odstavec 3 zní:
„(3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje,
včetně citlivých, v rozsahu a způsobem, který je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto
zákona. Pověřené osoby zpracovávají osobní údaje, včetně citlivých, v rozsahu
a způsobem, který je nezbytný pro výkon sociálně-právní ochrany v souladu s uděleným
pověřením.“.
26. V § 59 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
které zní:
„j) zneužívá nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného
a rozumového vývoje.“.
27. V § 59 odst. 2 se slova „až i)“ nahrazují slovy „až j)“.
28. V § 59d odst. 1 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „a zařízení sociálních služeb“.
29. V § 59i odst. 1 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „a zařízení sociálních služeb“.
30. V § 59l se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 52a
zní:
„(5) Obce s rozšířenou působností mohou k projednávání správních deliktů podle
tohoto zákona zřizovat komise jako svůj zvláštní orgán52a). Komise v těchto případech
projednává správní delikty namísto obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jejíž
starosta komisi zřídil. Projednáváním správních deliktů podle tohoto zákona může být
pověřena také komise rady obce s rozšířenou působností52a).
--------------------------------52a)
§ 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 52a se označuje jako poznámka pod čarou č. 52b, a to
včetně odkazu na poznámku pod čarou.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
31. V § 59l odst. 6 písm. b) se slova „§ 59d“ nahrazují slovy „§ 59f“.
32. V § 59l odst. 6 písm. d) se slova „až h)“ nahrazují slovy „až j)“ a slova „písm. b)“ se
nahrazují slovy „písm. a) a b)“.
§ 30
Přechodná ustanovení
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pěstounovi v tomto zařízení za měsíc prosinec 2009 a uhradí poměrnou část nákladů na
domácnost za svěřené děti na měsíc prosinec 2009, a to za podmínek stanovených
zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Za dobu před 1. lednem 2010 náleží zřizovateli zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc státní příspěvek podle § 42g zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Zřizovatelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou povinni určit odpovědné
osoby v zařízení podle § 29 bodu 8 nejpozději do 31. ledna 2010.
4. Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle § 29 bodu 22 se
vztahuje na osoby, které začnou přímo poskytovat sociálně-právní ochranu dětem po 31.
prosinci 2009. Osoby, které přímo poskytovaly sociálně-právní ochranu dětí před
1. lednem 2010, jsou povinny splnit podmínky uvedené v § 29 bodu 22 do 31. prosince
2012.
ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
§ 31
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slovo „pojištění,“ vkládají slova „z úplaty za poskytování
vzájemné rodičovské výpomoci vyplácené podle jiného právního předpisu14a)“.
Poznámka pod čarou č. 14a zní:
„14a) Zákon č. …/2009 Sb., o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 14a se označuje jako poznámka pod čarou č. 14b
včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně
poznámek pod čarou č. 16a a 16b zní:
„d) částka, o kterou příjem, popřípadě úhrn příjmů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) až c)
zákona o životním a existenčním minimu, dosažený nezaopatřeným dítětem
vzdělávajícím se ve střední škole v denní formě vzdělávání16a) nebo na vysoké škole
v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské
vzdělání16b) přesahuje částku 10 000 Kč měsíčně, a to po odpočtu daně z příjmů
a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění; ustanovení písmen a) až c) se pro zápočet
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vzájemného poměru výše příjmů uvedených v části věty před středníkem.
-----------------------------------------16a)
§ 25 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším,
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16b)
§ 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.
3. V § 12 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) poskytování vzájemné rodičovské výpomoci podle jiného právního předpisu14a), je-li
tato činnost vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin týdně.“.
§ 32
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 31 bodu 2 se použije i v případě, kdy rozhodné období, za které se
zjišťuje příjem pro účely posouzení nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi, zasahuje do
doby přede dnem 1. ledna 2010. Příspěvek na živobytí, který byl přiznán před l. lednem 2010
a po 31. prosinci 2009 nadále náleží, se přepočte podle § 31 bodu 2 na žádost.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění

§ 33
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. a zákona
č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. l) se za slovo „mateřství“ vkládají slova „ , nástup na otcovské“.
2. V § 3 písm. n) se slova „a 15“ nahrazují slovy „a 14“.
3. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) otcovské,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
4. V § 5 písm. a) se bod 13 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 14 zrušuje.
Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.
5 . V § 6 odst. 3 se slova „ , 13 a 14“ nahrazují slovy „a 13“.
6. V § 10 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).
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7. V § 10 odst. 1 písm. l) se slova „bodě 14“ nahrazují slovy „bodě 13“.
8.
9.

V § 10 odst. 1 písm. m) se slova „bodě 15“ nahrazují slovy „bodě 14“.
V § 16 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 1 písm. b), § 47 odst. 1 a §
95 odst. 1 písm. d) se za slovo „mateřství“ vkládá slovo „ , otcovského“.

10.

V § 18 odst. 8 písm. c) se za slovo „mateřství“ vkládá slovo „ ,
otcovské“.

11. V § 19 se odstavec 11 zrušuje.
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.
12. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo na více otcovských“.
13. V § 32 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod
čarou č. 22a zní:
„c) doba výkonu pěstounské péče, jestliže za ni náleží odměna pěstouna ve zvláštních
případech podle zákona o státní sociální podpoře22a),
--------------------------22a)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.168/2005
Sb. a zákona č. …/2009 Sb.“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
14. V § 32 odst. 4 závěrečné části ustanovení se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“.
15. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 28a až 28f zní:
„HLAVA V
OTCOVSKÉ
Díl 1
Podmínky nároku na otcovské
§ 38a
(1) Nárok na otcovské má
a) pojištěnec, který osobně pečuje o dítě, jehož je otcem,
b) pojištěnec, který osobně pečuje o dítě, které převzal do společné péče (§ 38d), pokud dítě
ke dni převzetí do společné péče nedosáhlo 7 let věku.
(2) Podmínkou nároku na otcovské osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění
jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně
předcházející dni nástupu na otcovské podle § 38b odst. 2. Podmínkou nároku na otcovské
zahraničního zaměstnance je účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10
odst. 7 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovské podle
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uvedené v § 32 odst. 4, a to v rozsahu, v jakém se nekryjí s účastí na pojištění jako osoby
samostatně výdělečně činné nebo jako zahraničního zaměstnance. Ustanovení věty první
neplatí, vznikla-li účast osoby samostatně výdělečně činné v případě uvedeném v § 13 odst. 1
větě druhé.
(3) Otcovské náleží, jen nastal-li nástup na otcovské v období 6 týdnů ode dne narození
dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do společné péče.
(4) Otcovské náleží v případě péče o totéž dítě jen jednou. Otcovské náleží jen jednou
i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých
současně do společné péče; v tomto případě se péče o více těchto dětí považuje za péči
o jedno dítě.
(5) Nárok na otcovské nemají
a) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
b) pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí
svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.
Díl 2
Podpůrčí doba u otcovského
§ 38b
(1) Podpůrčí doba u otcovského činí 1 týden.
(2) Podpůrčí doba u otcovského začíná nástupem na otcovské. Nástup na otcovské
nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne
převzetí dítěte do společné péče.
(3) Výplata otcovského se nepřerušuje.
(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí otcovské,
vznikne nárok na další otcovské z téhož pojištění, nevyplácí se další otcovské po dobu, po
kterou trvá nárok na předchozí otcovské; podpůrčí doba u tohoto dalšího otcovského se však
stanoví ode dne nástupu na otcovské.
Díl 3
Výše otcovského
§ 38c
Výše otcovského za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.
Díl 4
Společné ustanovení o otcovském
§ 38d
Společnou péčí se rozumí
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b) osvojení dítěte jako společné dítě manželi rozhodnutím soudu28b),
c) svěření dítěte do péče manželů jako budoucích osvojitelů rozhodnutím orgánu
sociálně-právní ochrany dětí28c),
d) svěření dítěte do společné pěstounské péče manželů rozhodnutím soudu28d),
e) svěření dítěte do péče manželů, kteří mají zájem, aby jim bylo dítě svěřeno do
společné pěstounské péče, rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí28e),
f) ustanovení manželů jako poručníků rozhodnutím soudu28f).
--------------------------------------------------------------------28a)
§ 45 odst. 2 zákona o rodině.
28b)
§ 66 odst. 1 zákona o rodině.
28c)
§ 69 zákona o rodině a § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.
28d)
§ 45a odst. 3 zákona o rodině.
28e)
§ 45b zákona o rodině a § 19 odst. 1 písm.b) zákona č. 359/1999 Sb.
28f)
§ 79 odst. 2 zákona o rodině.“.
Dosavadní hlavy V až VII se označují jako hlavy VI až VIII.
16. V § 39 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4,
který zní:
„4. miniškolka, v jejíž denní péči dítě jinak je, je uzavřena z rozhodnutí jejího zřizovatele
z důvodů uvedených v bodě 1 nebo 3.“.
17. V § 48 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) nárok na výplatu otcovského přednost před nárokem na výplatu nemocenského
a ošetřovného,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
18. V § 48 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Je-li však jednou z dávek podle věty první
otcovské, nesmí být úhrn dávek za kalendářní den vyšší, než by činila výše otcovského
vypočteného z denního vyměřovacího základu ve výši třetí redukční hranice; je-li úhrn
dávek vyšší, snižuje se postupně ošetřovné, nemocenské a otcovské tak, aby úhrn dávek
tuto výši otcovského nepřesáhl.“.
19. V § 82 odst. 1 písm. a) se slova „až 13 a 15“ nahrazují slovy „až 12 a 14“.
20. V § 92 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.
Dosavadní písmena q) a r) se označují jako písmena p) a q).
21. V § 92 odst. 2 písm. p) se slova „bodě 15“ nahrazují slovy „bodě 14“.
22. V § 97 odst. 1 se věta třetí zrušuje.
23. V § 97 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jde-li o žádost o otcovské, předává
zaměstnavatel tuto žádost okresní správě sociálního zabezpečení podle věty první
neprodleně po uplynutí podpůrčí doby podle § 38b.“.
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39 odst. 1 písm. b) bod 4].“.
25. V § 109 odst. 5 písm. b) se na konci věty první doplňují slova „a v případě uvedeném
v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 4 na předepsaném tiskopise potvrzením zřizovatele
miniškolky o uzavření miniškolky“.
26. V § 109 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Nárok na výplatu otcovského se uplatňuje na předepsaném tiskopise. Pro výplatu
otcovského v případě uvedeném v § 38a odst. 1 písm. b) je třeba dále osvědčit skutečnost,
že žadatel převzal dítě do společné péče, rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38d).“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
27. V § 110 odst. 2 větě první se za slovo „Nemocenské“ vkládá slovo „ ,otcovské“.
28. V § 131 odst. 1 písm. j) a § 136 odst. 1 písm. j) se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „třetí“.
29. V § 140 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zřizovatel miniškolky se dopustí správního
deliktu tím, že nepotvrdí podle § 106 uzavření miniškolky.“.
30. V § 145 odst. 2 se slova „až 6“ nahrazují slovy „až 7“.
31. V § 178 odst. 2 písm. c) se slova „a 15“ nahrazují slovy „a 14“.
§ 34
Přechodná ustanovení
1. Dávky nemocenského pojištění, na které vznikl pěstounovi nárok v roce 2010 v ochranné
lhůtě nebo před 1. lednem 2010 a tento nárok trvá i po 31. prosinci 2009, se po
31. prosinci 2009 vyplácejí za podmínek a ve výši podle právních předpisů účinných ke
dni 31. prosince 2009, pokud se tomuto pěstounu nevyplácí odměna náležející pěstounovi
ve zvláštních případech podle zákona o státní sociální podpoře.
2. Ten, kdo plnil povinnosti zaměstnavatele ke dni 31. prosince 2009 u pěstounů, kteří
vykonávali pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, je povinen tyto
pěstouny odhlásit od 1. ledna 2010 z nemocenského pojištění u příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení. Odhlášení podle věty první je třeba provést do 31. ledna 2010,
a to formou seznamu, v němž se uvede jméno, příjmení a rodné číslo osoby odhlašované
z nemocenského pojištění a název a sídlo zaměstnavatele.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 35
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Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona
č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997
Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb a zákona č. …/2009
Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se bod 10 a poznámky pod čarou č. 1c a 1d zrušují.
Dosavadní body 11 až 15 se označují jako body 10 až 14.
2. V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15,
který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:
„15. pěstouni, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející
pěstounovi ve zvláštních případech podle zákona o státní sociální podpoře1c).
-------------------------1c)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005
Sb. a zákona č. …./2009 Sb.“.
3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „až 13“ nahrazují slovy „až 12“.
4. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „14 a 15“ nahrazují slovy „13 až 15“.
5. V § 5 odst. 4 větě první se slova „bod 13“ nahrazují slovy „bod 12“.
6. V § 8 odst. 3 se slova „bodech 14 a 15“ nahrazují slovy „bodech 13 až 15“.
7. Za § 21a se vkládá nový § 21b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20a až 20e
zní:
„§ 21b
Slevy na pojistném za zaměstnávání některých
skupin zaměstnanců
(1) Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném, jestliže zaměstnává v pracovním
poměru zaměstnance, který
a) pečuje o dítě ve věku do 10 let; dítětem se zde rozumí dítě považované za dítě pro účely
zákona o důchodovém pojištění20a),
b) je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti20b),
c) je starší 55 let,

- 31 d) osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), pokud byl touto
osobou uveden v žádosti o příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,
popřípadě později ohlášen příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že
této osobě poskytuje pomoc, nebo
e) se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole,
jde-li o denní formu vzdělávání20c), nebo studiem na vysoké škole, jde-li o prezenční
studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu20d),
pokud byla s tímto zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba a délka sjednané kratší
týdenní pracovní doby činí nejvýše 80 % stanovené týdenní pracovní doby podle zákoníku
práce20e).
(2) Sleva na pojistném náleží, pokud podmínky uvedené v odstavci 1 trvaly
u zaměstnance po celý kalendářní měsíc, popřípadě po tu část kalendářního měsíce, po kterou
trval pracovní poměr, jestliže pracovní poměr trval jen po část kalendářního měsíce.
Na jednoho zaměstnance lze uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc jen jednou, a to
i když splňuje současně více podmínek uvedených v odstavci 1.
(3) Sleva na pojistném podle odstavců 1 a 2 nenáleží, jestliže
a) zaměstnanec koná práce u téhož zaměstnavatele v dalším pracovním poměru nebo na
základě dohody o pracovní činnosti a odpracovaná pracovní doba tohoto zaměstnance
v úhrnu za všechny tyto pracovněprávní vztahy u téhož zaměstnavatele přesáhne 80 %
stanovené týdenní pracovní doby podle zákoníku práce20e),
b) se jedná o zaměstnance, který vykonává práce ve vazbě,
c) zaměstnavatel má dluh na pojistném a penále, s výjimkou případu, kdy mu bylo povoleno
placení dlužného pojistného a penále ve splátkách podle § 20a a není v prodlení se
splácením splátek, a to od kalendářního měsíce, v němž se stal vykonatelným platební
výměr anebo v němž byl vydán výkaz nedoplatků, kterým byly zaměstnavateli předepsány
k úhradě dlužné částky na pojistném a penále, do kalendářního měsíce, v němž tento dluh
uhradil.
(4) Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 1 500 Kč za každého
zaměstnance uvedeného v odstavci 1, nejvýše však částku pojistného, které je povinen zaplatit
zaměstnavatel jako poplatník pojistného z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.
(5) Slevu na pojistném lze uplatnit jen při odvodu pojistného za kalendářní měsíc, za
který sleva na pojistném náleží; slevu nelze uplatnit zpětně.
(6) Zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojistném podle odstavce 1 na předepsaném
tiskopisu podle § 9 odst. 5 nebo 6. Zaměstnavatel, který uplatňuje za kalendářní měsíc slevu
na pojistném, odečte z částky pojistného za kalendářní měsíc úhrn uplatňovaných slev na
pojistném, a to po odpočtech podle § 9 odst. 3 nebo 4; tento zaměstnavatel uvádí na
předepsaném tiskopisu podle § 9 odst. 5 nebo 6 též údaj o úhrnu uplatňovaných slev
na pojistném a údaj o počtu zaměstnanců, za jejichž zaměstnávání uplatňuje slevu na
pojistném. Úhrn slev na pojistném lze odečíst nejvýše do částky pojistného za kalendářní
měsíc, za který se tento úhrn slev na pojistném uplatňuje. Byla-li z částky pojistného odečtena
sleva na pojistném ve vyšší částce, než mohla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo
pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.

- 32 (7) Zaměstnavatel je povinen
a) vést evidenci zaměstnanců, za jejichž zaměstnávání uplatnil slevu na pojistném, s údaji
potřebnými pro prokázání nároku na slevu na pojistném, a to včetně odpracované pracovní
doby v případě uvedeném v odstavci 3 písm. a) ,
b) doložit okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost skutečnosti zakládající nárok
na slevu na pojistném, kterou uplatnil; o těchto skutečnostech je povinen mít doklady
uvedené v odstavci 9 písm. a), c) a d),
c) uschovávat evidenci podle písmene a) a doklady podle písmene b) po dobu uvedenou
v § 22c.
(8) Zaměstnanec, který zaměstnavateli sdělil a doložil skutečnosti podle odstavce 1
písm. a), b), d) a e) pro účely uplatnění nároku na slevu na pojistném, je povinen oznámit
zaměstnavateli i bez jeho výzvy zánik těchto skutečností rozhodných pro slevu na pojistném,
a to do osmi dnů ode dne, kdy se o zániku těchto skutečností dozvěděl. Zaměstnanec nebo
bývalý zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli penále, které zaměstnavatel zaplatil
v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením zániku skutečností podle věty
první.
(9) Dokladem k prokázání skutečností podle odstavce 1
a) písmene a) je písemné prohlášení o péči o dítě,
b) písmene b) je rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo rozhodnutí úřadu práce
o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,
c) písmene d) je potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností prokazující péči,
d) písmene e) je potvrzení školy o studiu.
(10) Za nesplnění povinnosti vést evidenci zaměstnanců podle odstavce 7 písm. a),
doložit skutečnosti podle odstavce 7 písm. b) nebo uschovávat evidenci podle odstavce 7
písm. c) může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli pokutu
až do výše stanovené podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b). Ustanovení § 22 odst. 3 a 4 platí pro
pokuty podle věty první obdobně.
(11) Nárok na slevu na pojistném přísluší za kalendářní měsíce spadající do období let
2010 až 2012.
-------------------20a)
§ 20 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
20b)
§ 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
20c)
§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20d)
§ 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
20e)
§ 79 a 80 zákoníku práce.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 36
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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 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.
a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písmena k) a l) včetně poznámky pod čarou č. 5c znějí:
„k) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
l) pěstouni, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna pěstouna ve
zvláštních případech podle zákona o státní sociální podpoře5c),
-------------------------------------------------5c)
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005
Sb. a zákona č. …./2009 Sb.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 5c až 5f se označují jako poznámky pod čarou č. 5d až
5g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 8 odst. 1 se slova „až l)“ nahrazují slovy „až k)“.
3. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Je-li však jednatel společnosti s ručením
omezeným současně společníkem této společnosti, je účasten pojištění z těchto činností
jen jednou; za příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného
podle odstavce 2 věty první se přitom považuje úhrn odměn z obou těchto činností.“.
4. V § 11 odst. 2 větě šesté se slova „až k)“ nahrazují slovy „až j)“.
5. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo „docházku,“ vkládají slova „doby, po kterou bylo
vypláceno otcovské,“.
6. V § 65 odst. 1 se ve větě první za slova „snížené odměny“ vkládají slova „anebo služebního
příjmu nebo náhrady ve výši platu“ a ve větě druhé se za slova „nemocenské nevyplácí“
vkládají slova „osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského
pojištění, v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí“.
7. V příloze se v řádku Rok narození 1946 ve sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4 slova
„54r + 8m“ nahrazují slovy „55r + 8m“.
ČÁST OSMÁ

- 34 Změna zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení
§ 37
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. 225/1999 Sb.,
zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 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.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 36 písm. m) se slova „kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu71c), zřizovatel tohoto zařízení,
a u pěstounů,“ a poznámka pod čarou č. 71c zrušují.
2. V § 36b odst. 1 větě první a odst. 2 se slova „písm. w)“ nahrazují slovy „písm. l), w)“.
3. V § 37 odst. 1 písm. e) se za slovo „osamělý,“ vkládají slova „dobu osobní péče o dítě, po
kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu nároku na výplatu otcovského,“.
4. V § 88 odst. 1 a § 88a odst. 1 až 4 se slova „orgánu sociálního zabezpečení“ nahrazují
slovy „orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 písm. b) a d) až f)“.
5. V § 88 se na konci odstavce 6 doplňují slova „nebo o odvolání“.
6. V § 88a odst. 4 se za slovo „odvolání“ vkládají slova „ani rozklad“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o sociálních službách
§ 38

- 35 V § 29 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona
č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se za slova „důchodového pojištění“ vkládají slova
„ , pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákoníku práce
§ 39
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.
a zákona č. 382/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 192 odst. 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Jestliže v období prvních 14 kalendářních
dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské62), peněžitá
pomoc v mateřství63) nebo otcovské63a) , náhrada mzdy nebo platu se nevyplácí za dobu,
po kterou náležela některá z těchto dávek nemocenského pojištění.“.
Poznámky pod čarou č. 62 až 63a znějí:
„62) § 26 zákona č. 187/2006 Sb.
63)
§ 33 zákona č. 187/2006 Sb.
63a)
§ 38a zákona č. 187/2006 Sb.“.
2. V § 192 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Právo na náhradu mzdy podle věty první
a druhé má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří byli uznáni dočasně práce
neschopnými z důvodů uvedených v § 57 odst. 1 písm. e) a f) zákona o nemocenském
pojištění.“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
§ 40
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 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., 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., zákona č. 210/1997 Sb.,
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona
č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb.,
zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu, vyhlášeném pod č. 3 /2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona
č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000
Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona
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zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002
Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004
Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb.,
zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb.,
zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene ch) doplňují slova „ , úplata za poskytování
vzájemné rodičovské výpomoci a úhrada nákladů spojených s výkonem péče o svěřené
dítě podle zákona o podpoře rodin s dětmi“.
2. V § 6 odst. 9 písmeno a) zní:
„a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců
související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená
zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu
upravujícího zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí
zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý
příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům,“.
3. V § 20 odst. 8 větě čtvrté se za slovo „darů“ vkládají slova „středním školám a vyšším
odborným školám na pořízení materiálu, zařízení a modernizaci zařízení využívaného pro
účely praktického vyučování,“.
4. V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 3 se slova „související s předmětem činnosti zaměstnavatele,
pokud se podle zvláštního právního předpisu132) považuje za výkon práce anebo výdaje
(náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího
zaměstnanost133)“ nahrazují slovy „podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud
souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele“.
5. V § 24 odst. 2 se na konci písmene zs) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zt)
a zu), která znějí:
„zt) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi střední školy
nebo studentovi vyšší odborné školy připravujícímu se pro poplatníka na výkon
profese, a to maximálně do výše 2 000 Kč měsíčně. Motivační příspěvek pro účely
tohoto zákona zahrnuje poskytnutí prospěchového stipendia, příspěvek na školní
stravování, ubytování ve školských ubytovacích zařízeních, vzdělávání ve
vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné
v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a pořízení osobních

- 37 ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec jiných právních
předpisů,
zu) výdaje (náklady) na provoz vlastních jeslí zřízených podle zákona o péči o zdraví
lidu, na prostory a provoz miniškolek zřízených podle zákona o podpoře rodin
s dětmi a na příspěvky na zajištění péče o děti zaměstnanců poskytovanou jinými
subjekty.“.
6. V § 25 odst. 1 písm. h) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a písm. zu)“.
7. V § 35ba odst. 1 písm. b) se za slova “dávky sociální péče,“ vkládají slova „úplata za
poskytování vzájemné rodičovské výpomoci a úhrada nákladů spojených s výkonem péče
o svěřené dítě podle zákona o podpoře rodin s dětmi,“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna živnostenského zákona
§ 41
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993
Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona
č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb.,
zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb.,
zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb.,
zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb.,
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000
Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000
Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002
Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003
Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona
č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb.,
zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004
Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb.,
zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb. se mění takto:
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1. V § 3 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které
včetně poznámky pod čarou č. 23r zní:
„k) evidovaných poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci23r).
23r)

Zákon č. …/2009 Sb., o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů.“.

2. V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. ŽIVNOSTI VÁZANÉ se předmět podnikání „Péče
o dítě do tří let věku v denním režimu“ nahrazuje předmětem podnikání „Péče o dítě do
dvou let věku v denním režimu“,
text ve sloupci 2 Požadovaná odborná způsobilost zní: „a) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní
asistentky nebo zdravotnického záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo b)
odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka
v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**), nebo c) osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo d) dílčí kvalifikace
pro péči o dítě do dvou let věku podle zvláštního právního předpisu***)“,
text ve sloupci 3 Poznámka zní: „*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ***)
zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
3. V příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel
povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné
způsobilosti pro výkon těchto činností se živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním
režimu“ nahrazuje živností „Péče o dítě do dvou let věku v denním režimu“,
text ve sloupci 2 Požadovaná odborná způsobilost zní: „a) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní
asistentky nebo zdravotnického záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního
právního předpisu*), nebo b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního
pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**),
nebo c) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
nebo d) dílčí kvalifikace pro péči o dítě do dvou let věku podle zvláštního právního
předpisu****), nebo e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení
(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo f) doklad
o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu*****)“,
text ve sloupci 3 Poznámka zní: „*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
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***) vyhláška č. 524/2004 Sb., ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, *****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
§ 42

Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění pro živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, která
trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona za oprávnění k provozování živnosti „Péče o dítě do dvou let věku v denním
režimu“ a k provozování živnosti volné s oborem činnosti „Mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.
2. Změnu údajů podle bodu 1 zapíše do živnostenského rejstříku do 60 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona obecní živnostenský úřad příslušný podle místa podnikání fyzické
osoby nebo sídla právnické osoby (u zahraniční fyzické osoby podle místa podnikání nebo
podle umístění organizační složky podniku, u zahraniční právnické osoby podle umístění
organizační složky podniku) a vydá podnikateli výpis s údaji podle § 47 odst. 2 nebo 3
zákona č. 455/1991 Sb.
3. Do doby vydání výpisu se změněnými údaji podnikatel prokazuje právo provozovat
živnost dosavadním průkazem živnostenského oprávnění.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna občanského soudního řádu
§ 43
V § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 305/2008 Sb., se
v písmenu e) slova „v mateřství“ nahrazují slovy „v mateřství a otcovské“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 44
V § 7 odst. 1 větě druhé zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., se
číslo „3“ nahrazuje slovem „dvou“ a na konci věty se doplňují slova „ , pokud je péče
poskytována více než 4 dětem“.
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Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů
§ 45
V § 78 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb., se věta první nahrazuje větou:
„U příslušníka je neschopnost ke službě, nařízení karantény nebo doba, po kterou je
příslušníkovi vypláceno otcovské, omluvenou překážkou ve službě.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
§ 46
V čl. II zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se na konci
bodu 13 doplňuje věta „Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při
kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží
invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při
stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 47
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
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Důvodová zpráva

Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní
úpravy a vysvětlení její nezbytnosti jako celku
Cílem prorodinných opatření, která návrh zákona upravuje, je vytváření
socioekonomických podmínek příznivých rodině, zaměření na oblast finančního zajištění
rodiny, slučitelnost profesního a rodinného života, podpora služeb péče o děti, podpora rodin
se specifickými potřebami, podpora náhradní rodinné péče, podpora aktivního otcovství
a podpora zaměstnávání osob obtížně zaměstnavatelných.
Návrh zákona zejména zavádí v oblasti služeb péče o děti nový institut vzájemné
rodičovské výpomoci, institut miniškolky, úpravu otcovského jako nové dávky nemocenského
pojištění, úpravu slev na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, změnu způsobu odměňování pěstounů a jiná opatření na podporu rodin
s dětmi.
Zákon o podpoře rodin s dětmi zavádí úpravu vzájemné rodičovské výpomoci
s cílem rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti, než jsou mateřské
školy a podobná kolektivní zařízení pro péči o děti.
Současná právní úprava týkající se služeb péče o děti je řešena zákonem č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o živnost
vázanou „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“ a živnost volnou, obor činnosti č. 72
„Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a
obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“.
Současný právní řád nezná jiné služby péče o děti předškolního věku a je-li
péče zajišťována v zařízeních označených jako „dětské koutky, rodinná, rodičovská
a mateřská centra“, není ošetřena právním řádem ČR s výjimkou možné aplikace
ust. § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Nabídka dostupných služeb péče o děti především do tří let věku, kterou v ČR
zajišťovala převážně zdravotnická zařízení typu jeslí, je naprosto nedostatečná.
Rodiče musí mít právo zvolit si typ služby péče o své dítě, který je v souladu
s jejich potřebami a potřebami jejich dítěte, a proto je třeba jim nabídnout širší
spektrum služeb péče o děti.
Úprava institutu vzájemné rodičovské výpomoci vychází z praxe určité části rodičů,
kteří řeší kapacitní nedostatek služeb péče o předškolní děti či jejich teritoriální nebo finanční
nedostupnost svépomocí, když si navzájem podle dohodnutých podmínek zajišťují péči o děti.
V případě, že je tato péče poskytována za úplatu, lze tuto aktivitu hodnotit jako neoprávněné
podnikání.
Účelem tohoto návrhu je stanovit základní pravidla provozování takové činnosti,
která na jedné straně zajistí určité části rodičů péči o dítě a umožní jim tak pracovat, na
druhé straně pak jiné části rodičů umožní nadále pečovat doma o své dítě a současně si
zvyšovat příjem. V neposlední řadě je také sledován zájem dítěte, kdy tato péče je založena
na individuálním přístupu a je poskytována v prostředí podobném rodinnému prostředí
s nápodobou sourozenecké skupiny.
Cílem této regulace je vytvořit předpoklady pro legální poskytování péče o nevlastní
dítě za úplatu a tedy aktivovat potencionální poskytovatele neformální služby péče o děti.
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navrhovanému evidovanému poskytovateli vzájemné rodičovské výpomoci funguje
na obdobném principu v řadě evropských zemí.
S ohledem na potřebu zachovat jistou neformálnost a současně atraktivitu tohoto
institutu nebude tato aktivita považována za živnost ve smyslu § 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů - tato činnost nebude považována
ani za samostatnou výdělečnou činnost podle jiných právních předpisů. Poskytovatel však
bude povinen se zaevidovat u evidenčního místa. Za poskytování služby bude moci přijmout
limitovanou úplatu, která bude osvobozena od daně z příjmů. Navrhovaný zákon dále stanoví
minimální požadavky, které musí poskytovatel plnit, aby byla jeho činnost realizována na
zákonném základě. Současně se předpokládá aktivní kontrola ze strany rodičů, kteří svěří své
dítě do péče poskytovatele.
Navrhovaný zákon dále umožňuje zřizovat miniškolku a tím rozšířit nabídku
služeb péče o děti poskytovaných na individuálním základě, které jsou nezbytným
předpokladem sladění pracovního a rodinného života zaměstnaných nebo jinak
výdělečně činných rodičů. Účelem právní úpravy miniškolky je napomoci řešit situaci
zaměstnaných rodičů, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání z různých důvodů, zejména po
mateřské či rodičovské dovolené. Stanovení minimálního právního rámce je zároveň nutným
předpokladem pro možnost daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří zabezpečují pro své
zaměstnance péči o děti a zároveň pro nastavení základního standardu, za kterého je péče
o děti poskytována.
Předkládaným návrhem zákona se rovněž nově upravuje a sjednocuje způsob
odměňování pěstounů, a to v rámci změny zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře a změny zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí obsažené v části
druhé a v části třetí návrhu zákona. Podle dosavadní právní úpravy jsou nároky pěstounů
v některých případech upraveny ve dvou právních předpisech, a to v zákoně o státní sociální
podpoře, jde-li o pěstouna, který pečuje alespoň o tři děti nebo alespoň o jedno dítě, kterému
náleží příspěvek na péči ve stupni II až IV podle zákona o sociálních službách, a v zákoně
o sociálně-právní ochraně dětí, jde-li o případy, kdy je tato činnost vykonávána v zařízení
pro výkon pěstounské péče. Pro různou právní úpravu odměňování pěstounské péče nejsou
věcné důvody a také obě právní úpravy jsou v zásadě, pokud jde o nároky z nich poskytované,
shodné. Zakotvení právní úpravy odměňování pěstounů v různých zákonech vede k řadě
administrativních problémů. Vzhledem k těmto skutečnostem se navrhuje upravit odměňování
pěstounů v jednom zákoně, a to v zákoně o státní sociální podpoře, kam také úprava
sociálních dávek pěstounské péče z hlediska věcného patří.
Podmínky pro výkon pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče, včetně
finančního zabezpečení, jsou obsaženy v ustanovení § 44 a násl. zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“). Pěstounská
péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče je vykonávána na základě dohody uzavřené
mezi pěstounem a zřizovatelem zařízení. Financování provozu zařízení a nákladů
spojených s výkonem pěstounské péče zákon ponechává z větší míry na zřizovatelích
zařízení. Pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské
péče nenáleží odměna pěstouna ze systému dávek státní sociální podpory, ale je jim
poskytována odměna za výkon pěstounské péče zřizovatelem zařízení. Výše odměny
pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče je v § 46 odst. 2 zákona o sociálně-právní
ochraně dětí upravena tak, že při péči o jedno až tři děti svěřené do pěstounské péče náleží
pěstounovi odměna ve výši 5,50násobku životního minima jednotlivce podle zákona
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další svěřené dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek částky životního minima jednotlivce a při
péči o zdravotně postižené dítě nebo o dítě, které vyžaduje mimořádnou individuální péči, se
odměna zvyšuje o 0,26násobek uvedené částky na každé dítě.
Stávající výše odměny pěstouna v zařízení pro výkon pěstounské péče vyplácené
zřizovatelem zařízení podle § 46 zákona č. 359/1999 Sb. činí (příklady)

Počet dětí v pěstounské péči
1 až 3 děti (bez zdravotního postižení)
4 děti (bez zdravotního postižení)
5 dětí (bez zdravotního postižení)
1 zdravotně postižené dítě
2 děti, z toho 1 zdravotně postižené
4 děti, z toho 1 zdravotně postižené

Výše odměny pěstouna
Kč/měsíčně
17 193
18 756
20 319
18 006
18 006
19 569

Odměna pěstouna vyplácená zřizovatelem zařízení pro výkon
pěstounské péče se pro účely zvláštních právních předpisů (zejména pro účely
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) posuzuje
jako plat a je z ní odváděna daň z příjmů, veřejné zdravotní pojištění, pojistné na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Pěstouni vykonávající pěstounskou péči mimo zařízení pro výkon pěstounské péče
(tzv. individuální pěstounská péče) mají nárok na odměnu pěstouna jako dávku
pěstounské péče ze systému dávek státní sociální podpory, a to buď na „běžnou“
odměnu pěstouna anebo na odměnu pěstouna ve zvláštních případech. Odměna
pěstouna je v platném znění § 40 zákona o státní sociální podpoře upravena tak, že
nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě
do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě
svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na
odměnu za výkon pěstounské péče má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno
do pěstounské péče, nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že
požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený
příspěvek. Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do
pěstounské péče součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00.
Výše odměny pěstouna podle § 40 zákona o státní sociální podpoře činí (příklady):

Počet dětí v pěstounské péči
1 dítě
2 děti
3 děti

Výše
pěstouna
Kč/měsíčně
3 126
6 252
9 378

odměny
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12 504

Ustanovení § 40a zákona o státní sociální podpoře upravuje odměnu pěstouna
ve zvláštních případech, tzn. pokud pěstoun pečuje-li alespoň o 3 děti svěřené mu do
pěstounské péče nebo alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je
osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve
stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního
právního předpisu (§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů). V těchto případech náleží pěstounovi odměna za kalendářní
měsíc ve výši součinu částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50.
Uvedená odměna se zvyšuje o součin částky životního minima jednotlivce a
koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, resp.
koeficientu 0,75 jde-li o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až
IV podle zákona o sociálních službách.
Pro účely právních předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění (zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) se odměna pěstouna ve
zvláštních případech posuzuje jako plat. To znamená, že z této odměny je odváděno pojistné
na sociální zabezpečení a pěstouni, kterým je vyplácena odměna pěstouna ve zvláštních
případech, jsou z tohoto titulu účastni nemocenského pojištění a důchodového pojištění.
Výše odměny pěstouna ve zvláštních případech podle § 40a zákona o státní sociální
podpoře činí (příklady):

Počet dětí v pěstounské péči

Výše
pěstouna

odměny

Kč/měsíčně
3 děti (bez zdravotního postižení)
17 193
4 děti (bez zdravotního postižení)
18 756
5 dětí (bez zdravotního postižení)
20 319
1 zdravotně postižené dítě (dítě závislé na
17 193
pomoci jiné osoby ve stupni II až IV)
2 děti, z toho 1 zdravotně postižené
18 756
2 zdravotně postižené děti
19 538
4 děti, z toho 1 zdravotně postižené
21 882
Zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální
podpoře“) je vyloučen souběh mezi odměnou pěstouna, kterou pěstounovi vyplácí
zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče podle § 46 zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, a odměnou pěstouna poskytovanou ze systému dávek státní sociální
podpory.
Navrženou novelizací zákona o státní sociální podpoře a zákona o sociálně-právní
ochraně dětí dojde ke sjednocení zákonných podmínek finančního zabezpečení pěstounů
v zařízeních pro výkon pěstounské péče a pěstounů vykonávajících pěstounskou péči
individuálně mimo zařízení. Pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních
pro výkon pěstounské péče bude přiznán nárok na odměnu pěstouna ve zvláštních
případech jako dávku pěstounské péče.
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neschopnými (odměna pěstouna bude mít přednost; i v době této neschopnosti je totiž,
obdobně jako u rodičů, nadále vykonávána péče o děti). Pěstouni již nebudou účastni
nemocenského pojištění; jejich účast na důchodovém pojištění však zůstane zachována,
z odměny pěstouna bude i nadále odváděno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti.
Cílem předloženého návrhu je dosáhnout takové změny platné zákonné úpravy, která
zajistí vyšší angažovanost státu při zajištění výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon
pěstounské péče, a to v souladu se zájmem státu, aby podpora náhradní rodinné péče byla
upřednostněna před jinými formami náhradní péče o děti, jež nemohou z trvalých nebo
dočasných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině.
V rámci efektivnějšího sladění profesního a rodinného života rodičů se navrhuje
úprava doby pobytu dítěte v předškolním zařízení. Dosavadní úprava omezuje možnost
navštívit jesle, mateřskou školu, nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku
popřípadě další vyjmenované zařízení dětem, které zakládají nárok na rodičovský příspěvek
tak, že dítě může navštěvovat za stanovených podmínek, zejména podle věku dítěte tato
zařízení pro děti 5 dnů nebo 4 (6) hodin denně. Tato úprava je poměrně složitá, nevyhovuje
potřebám rodin při zajišťování péče o dítě a slaďování profesních a osobních potřeb osob,
které pobírají rodičovský příspěvek a o dítě jinak pečují.
V oblasti úpravy nároku na rodičovský příspěvek se v zákoně o státní sociální
podpoře navrhuje změnit definici doby pobytu dítěte v předškolním zařízení –
navrhuje se stanovit ji měsíčním limitem, a to ve výši 92 hodin měsíčně, v případě
dětí se zdravotním postižením ve výši 138 hodin měsíčně a ve výši 46 hodin měsíčně u
dětí ve věku do 3 let.
V zájmu zvýšení podpory rodin s dětmi se v zákoně o státní sociální podpoře navrhuje
novelizace také v tom směru, aby do rozhodného příjmu pro účely nároku na dávky státní
sociální podpory nebyly zahrnovány příjmy nezaopatřeného dítěte, které současně
s plněním studijních povinností v denním presenčním studiu je výdělečně činné.
Navrhuje se, aby se v takovém případě při zjišťování rozhodného příjmu nepřihlíželo k příjmu
dítěte až do částky 120 000 Kč.
Návrh zákona obsahuje doplnění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o další dávku, a to otcovské.
Jedním ze závažných problémů současnosti je vytváření podmínek a
odstraňování překážek ztěžujících rodičům snadnější skloubení pracovního a
rodinného života. Pro podporu fungující rodiny, rodičovství a rodičovských
kompetencí je důležité zapojení otce do péče o dítě. Péče otce má velký význam
pro funkčnost rodinných vztahů.
I když má otec dítěte již ode dne narození dítěte podle § 196 zákoníku práce
právo čerpat rodičovskou dovolenou, dochází k většímu využívání této možnosti
ze strany otců jen pozvolna.
Lze předpokládat, že by počet mužů, kteří by se na péči o malé dítě s partnerkou
spolupodíleli, byl vyšší, kdyby muž byl v této době finančně zabezpečen. Zákon
o nemocenském pojištění sice s účinností od 1. 1. 2009 umožňuje manželu matky, která dítě
porodila, či otci dítěte, vystřídat se v nároku na peněžitou pomoc v mateřství s matkou dítěte,
toto střídání je však možné až po uplynutí šesti týdnů ode dne porodu. Vytvoření pozitivní
vazby mezi otcem dítěte a dítětem již v raném věku života dítěte a pomoc matce dítěte v době
krátce po porodu je nepochybně velmi žádoucí; totéž platí i v období bezprostředně
po převzetí dítěte, neboť v obou případech je nutno (přes veškeré předchozí přípravy) chod
rodiny „přeorganizovat“.
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přerušit výkon své výdělečné činnosti s tím, že bude buď výlučně, nebo, což bude
nepochybně obvyklejší, spolu s matkou dítěte pečovat o novorozené dítě. Tím se podpoří
ochota otců čerpat, alespoň po přechodnou dobu, rodičovskou dovolenou v prvním období
života dítěte, tj. v období, kdy je péče o novorozené dítě z hlediska rodiny zpravidla
nejobtížnější (především v případě péče o prvé dítě) a kdy se současně tvoří základní vztahy
dítěte k příslušníkům jeho rodiny.
Předkládaný návrh obsahuje také doplnění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to o nový institut,
o slevy na pojistném. Účelem tohoto opatření je podpořit zaměstnanost určitých skupin osob
na kratší pracovní úvazky.
Podle stávající právní úpravy pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na
důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a slouží k financování výdajů na zabezpečení pojištěnců v době tzv.
krátkodobých sociálních událostí (např. v případě nemoci nebo mateřství), nebo tzv.
dlouhodobých sociálních událostí (např. stáří, invalidita). Pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je příjmem státního rozpočtu, přičemž pojistné
na důchodové pojištění je vedeno na samostatném účtu státního rozpočtu.
V České republice je velmi nízký počet částečných pracovních úvazků (jedná se jen
o cca 3,5 % všech úvazků, zatímco průměr v EU činí cca 19 %), a proto je účelné motivovat
zaměstnavatele k jejich většímu vytváření. Zvýšené náklady, které mohou souviset s jejich
realizací, se navrhuje kompenzovat zavedením slev na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
Předpokládá se, že navrhované opatření přispěje k uplatnění osob na trhu práce, které
pečují o děti do 10 let věku, neboť bez jeho zavedení nemusí být pro zaměstnavatele
dostatečně atraktivní tyto osoby zaměstnávat. Vedle rodičů menších dětí tvoří další skupinu
nezaměstnaných osoby se zdravotním postižením. Pro ně se plnohodnotná pracovní místa
získávají jen velmi těžko. Částečné pracovní úvazky jsou také vhodné pro starší
zaměstnance v předdůchodovém věku nebo v důchodovém věku. Rozšíření částečných
úvazků je účelné i ve vztahu k osobám, které osobně pečují o osobu, která je závislá na
péči jiné osoby ve stupni II až IV podle zákona o sociálních službách. Částečné pracovní
úvazky pro studenty denního studia především vysokých škol umožní zmenšit sociální
bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.
. Navrhované opatření spočívá ve snížení pojistného na sociální zabezpečení, které je
povinen odvést zaměstnavatel (za sebe ze svého vyměřovacího základu) příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení.
Návrh novely živnostenského zákona obsahuje úpravy související s podporou
rodiny, péče o děti a vzdělávání.
Dle současně platné právní úpravy může být péče o děti jako podnikatelská
činnost v režimu živnostenského zákona uskutečňována na základě vázané živnosti
„Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, a jedná-li se o děti starší tří let, na
základě živnosti volné. Pro podnikání v režimu živnosti volné musí podnikatel splnit
pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. U vázané živnosti, kromě splnění
těchto podmínek, zákon požaduje, aby jak podnikatelé, tak všechny osoby, které
budou tuto činnost přímo vykonávat, splnili odbornou způsobilost. Služby péče o děti
do tří let věku, které jsou zajišťovány v režimu zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, jsou pro převážnou většinu rodičů finančně nedostupné.
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v denním režimu“, kde se snižuje věková hranice u této živnosti na dva roky věku dítěte a
rozšiřuje se odborná způsobilost podnikatele a osob, kterými je podnikatel povinen
zajistit výkon činnosti. Cílem této úpravy je zpřístupnit tuto živnost širšímu okruhu
podnikatelů a zlepšit tak pro rodiče dostupnost této služby péče o děti.
Novelou zákona o daních z příjmů je navrhována daňová uznatelnost výdajů
v souvislosti se zřízením a provozem zařízení služeb péče o děti či příspěvků
zaměstnavatele na zajištění péče o děti zaměstnanců.
V předkládaném zákoně se navrhuje legislativně technická úprava v rámci změny
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, týkající se hygienických požadavků,
jejichž plnění jsou povinny zajistit osoby provozující vázanou živnost „Péče o děti do tří let
věku v denním režimu“ a osoby provozující volnou živnost „Mimoškolní výchova a
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.
Navrhuje se zákon upravit tak, aby povinnost splnit přísné hygienické podmínky
neplatila pro podnikatele, kteří v rámci živnosti pečují maximálně o 4 děti. Jelikož péče o 4
děti se blíží péči rodinné, není nutné stanovovat zvláštní hygienické a prostorové podmínky.
Vyhodnocení dopadů návrhu zákona
Soulad s ústavním pořádkem ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh zákona
přispívá k naplnění zásad stanovených v čl. 26, 29, 30 a 32 Listiny základních práv a svobod.
Soulad s mezinárodními smlouvami a právem EU
Předmětná problematika se dotýká ochrany osobních údajů, kterou upravuje Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 14. října 1995 o ochraně fyzických osob
při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Předložený materiál je s touto
směrnicí v souladu.
V rámci práva ES se na upravovanou oblast dále vztahuje nařízení Rady
(EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné
příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a dále nařízení Rady (EHS) č. 574/72
ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č.
1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby
samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci
Společenství. Na upravovanou oblast se dále vztahuje nařízení Rady (ES) č. 859/03 ze
dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení
Rady (EHS) č. 574/72 rozšiřuje na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a rovněž nařízení
Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. Předložený
návrh není s těmito směrnicemi v rozporu.
Návrh současně není v rozporu s ustanoveními ES o hospodářské soutěži (čl.
81 Smlouvy o založení ES).
Navrhovaný zákon je rovněž v souladu se Směrnicí Rady 97/81/ES o Rámcové
dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS;
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pracovní úvazek na základě přijatelném pro zaměstnavatele i zaměstnance a usnadnění
přístupu k částečnému pracovnímu úvazku na všech úrovních v podniku.
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána; návrh zákona přispívá k naplnění cílů obsažených v Úmluvě MOP č. 122 o politice
zaměstnanosti (č. 490/1990 Sb.).
Ekonomické dopady
Přijetí navrhované právní úpravy vzájemné rodičovské výpomoci může mít určité
dopady na rozpočty obcí v souvislosti s plněním úkolů evidenčního místa. V současné chvíli
však není možné určit jejich výši s ohledem na skutečnost, že nelze předem odhadnout počet
poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci. Očekává se jistý pozitivní dopad zákona
na státní rozpočet, neboť se předpokládá, že se v důsledku právní úpravy vzájemné
rodičovské výpomoci zapojí více osob do pracovního procesu, a tudíž se zvýší objem
odváděných daní z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Rovněž by se mělo snížit čerpání dávek státní sociální podpory a pomoci
v hmotné nouzi. Konkrétní odhad však ani v tomto případě z výše uvedeného důvodu není
možné poskytnout.
Eventuální finanční dopady zřízení miniškolky na jejich zřizovatele nemohou
znamenat požadavky na státní rozpočet.
Změna ve způsobu finančního zabezpečení pěstounů vykonávajících pěstounskou
péči v zařízeních pěstounské péče bude s přihlédnutím k současnému počtu
pěstounských rodin v těchto zařízeních (72 rodin, stav k 31. 12. 2008) a k počtu dětí,
u kterých je pěstounská péče vykonávána v zařízeních (326 dětí, stav k 31. 12. 2008),
znamenat nárůst výdajů státního rozpočtu (poskytováním odměny pěstounům ze
systému dávek státní sociální podpory) o 24 až 27 mil. Kč ročně. Současně však tato
změna přinese úsporu nákladů zřizovatelů zařízení pro výkon pěstounské péče
vynakládaných na odměnu pěstouna zhruba ve výši zhruba 20 až 22 mil. Kč ročně a
úsporu nákladů zřizovatelů zařízení vynakládaných na úhradu nákladů
na domácnost zhruba ve výši zhruba 4 až 5 mil. Kč ročně. Jelikož zřizovateli
převážné většiny zařízení pro výkon pěstounské péče jsou obce a kraje v samostatné
působnosti, promítnou se uvedené úspory pozitivně především do rozpočtu
jednotlivých územních samosprávných celků.
Nezapočítávání příjmů studenta, který studuje prezenční formou do výše 120
tis. Kč ročně, do příjmů rozhodných pro účely státní sociální podpory znamená, že
student si ze svého výdělku bude schopen zajistit základní stravování, ubytování a
dopravu a zůstanou mu ještě další disponibilní prostředky na zajištění studijních
materiálů a dalších potřeb nutných pro život studenta. Podle dostupných informací
utratí skromný student prezenčního studia cca 5 000 Kč za měsíc, což jsou jen
náklady na základní stravu, ubytování a dopravu včetně uplatnění všech možných
slev, levného stravování pouze v menze, ubytování na nejlevnější koleji v pokoji po
větším počtu studentů a podobně. Student může dále žádat o sociální stipendium,
které je však poskytnuto jen těm studentům, jejichž rodiny patří do skupiny
obyvatel s velmi nízkými sociálními příjmy. Na většině škol lze získat také
prospěchové stipendium, ale ne všichni studenti na tato stipendia dosáhnou.
Navrhovaná úprava v zákoně o státní sociální podpoře se dotkne ve většině případů
rodin, kdy rodiče nemohou svým studujícím dětem přispívat více než jen základní
částkou, ze které převážnou část tvoří dávky státní sociální podpory vztahující se ke
studujícímu dítěti a které nejsou schopny pokrýt potřeby studujícího dítěte. Studenti

- 49 z těchto ekonomicky slabších rodin jsou pak nuceni řešit svou špatnou finanční
situaci různými brigádami v době prázdnin a případně krátkodobými úvazky během
školního roku. Pokud by se jejich příjem započítával do rozhodného příjmu rodiny,
docházelo by k případům, kdy by tyto rodiny ztratily na dávky státní sociální
podpory nárok, nebo by měly nárok v menší výši, což by mělo za následek nutnost
vyššího samostatného výdělku studenta, a to by bylo kontraproduktivním opatřením
k potřebě věnovat se dennímu studiu. Kombinované studium na vysoké škole
využívají podle dostupných informací především již osoby zaměstnané či
podnikající, které chtějí získat nebo si rozšířit vysokoškolské vzdělání při svém
zaměstnání. Tzn., že tyto osoby mají zajištěn již stálý příjem z výdělečné činnosti a ve
většině případů jde o osoby v mladším středním věku, které nejsou příjemci dávek
státní sociální podpory. Tuto formu také často využívají studenti vysokých škol, kteří
chtějí studovat současně další vysokou školu a u kterých je úleva na příjmech již
započítána u studia v prezenční formě.
Návrh na zavedení otcovského jako nové dávky nemocenského pojištění bude mít
dopad na státní rozpočet; předpokládá se, že v rámci kapitoly 313 – MPSV se bude jednat cca
o 0,5 mld Kč ročně, z toho cca 350 mil. Kč budou představovat náklady na otcovské a cca
150 mil. Kč bude představovat snížení výběru pojistného na sociální zabezpečení. Dále bude
výběr pojistného na zdravotního pojištění nižší cca o 70 mil. Kč a výběr daně z příjmů
fyzických osob se sníží cca o 90 mil. Kč. Opatření bude mít i nepatrný vliv do ostatních
veřejných rozpočtů.
Zavedením slevy na pojistném pro obtížně zaměstnavatelné skupiny osob vznikne
odhadem zhruba 10 tisíc nových pracovních míst. Takovéto navýšení počtu pracovních míst
by znamenalo přínos do státního rozpočtu ve formě odvodu daní (zhruba 0,2 mld. Kč)
a pojistného (zhruba 0,4 v mld. Kč), popř. i snížení objemu vyplácených sociálních dávek.
Dopad na příjmy státního rozpočtu v důsledku vytvoření nových pracovních míst tak bude
činit cca 0,6 mld. Kč. Na již existující pracovní místa na zkrácený pracovní úvazek pro
obtížně zaměstnavatelné skupiny osob bude uplatnění slev na pojistném znamenat výpadek
příjmů z pojistného ve výši cca 2,5 mld. Kč. Celkový dopad zavedení slev na pojistném
do příjmů státního rozpočtu bude činit zhruba 1,9 mld. Kč výpadku.
Celkové dopady navrhovaných právních úprav na státní rozpočet budou činit
maximálně 2,5 mld. Kč ročně (0,5 mld. Kč otcovské, 1,9 mld. Kč sleva na pojistném
a 0,1 mld. Kč pěstouni a ostatní).
Ostatní dopady
Návrh zákona není v rozporu s principem rovného zacházení s muži a ženami, neboť
se vztahuje na ženy i muže rovnocenně, a je tak v souladu se směrnicí Rady 79/7/EHS ze dne
19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti
sociálního zabezpečení. Návrh zákona má naopak na rovné příležitosti žen a mužů pozitivní
dopad, neboť umožní ženám i mužům lépe sladit jejich rodinné a pracovní povinnosti.
Nová dávka – otcovské – se prioritně týká otců, avšak není diskriminační pro ženy,
neboť ženám je prioritně určena jiná dávka, a to peněžitá pomoc v mateřství; v případě
převzetí dítěte do společné péče může pak nárok na dávku uplatnit jak muž, tak žena (při
převzetí dítěte není dávka vázána jen na jedno pohlaví). Souběh obou dávek, tj. otcovského
a peněžité pomoci v mateřství, je přitom vyloučen, neboť tomu brání ustanovení § 48 odst. 1
písm. a) zákona o nemocenském pojištění.
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prostředí. Pozitivní vliv na podnikatelské prostředí bude mít v případě podnikatele, kterému
se vrátí zaměstnanec, který dosud pečoval o dítě a nyní ho svěřil do péče poskytovatele
vzájemné rodičovské výpomoci. Rovněž zavedení institutu miniškolky bude mít pozitivní
dopad na podnikatelské prostředí. Zaměstnavatel si poskytnutím služby péče o dítě
zaměstnance udrží kvalifikovanou pracovní sílu, nebude nucen investovat nemalé finanční
prostředky do kvalifikace nového zaměstnance a snáze si zajistí motivaci k práci a vyšší
loajalitu těchto pracovníků. Zaměstnavatel zřizující miniškolku bude současně pro rodiče
atraktivnější.
Návrh zákona sleduje umožnění brzkého návratu zaměstnance/zaměstnankyně
po mateřské/rodičovské dovolené do práce i dalšími opatřeními. Uzavíráním pracovních
poměrů, a to i na kratší úvazek, se slevou na pojistném na sociální zabezpečení a zavedením
daňových zvýhodnění budou zaměstnavatelé motivováni k uzavírání těchto pracovních
poměrů, což se z jejich pohledu příznivě projeví ve snížení rozsahu jejich odvodové
povinnosti vůči státu.
Návrh zákona se dále dotýká podnikatelského prostředí v souvislosti se zavedením
otcovského, neboť zaměstnavatelé budou přijímat žádosti o otcovské a spolu s dalšími údaji
žádost předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení; tento postup je však stejný
jako u ostatních dávek nemocenského pojištění a vzhledem k „četnosti“ se nepředpokládá
podstatněji zvýšený dopad na administrativu ani na náklady zaměstnavatelů spojené s úkoly
v oblasti nemocenského pojištění (zaměstnavatelé budou nově přijímat žádosti zaměstnanců
o otcovské; toto zvýšení administrativní zátěže se dá odhadovat ve finančním vyjádření
ve výši cca 6 mil. Kč celkem).
Zavedení otcovského bude znamenat pro Českou správu sociálního zabezpečení
zvýšení administrativních výdajů o cca 25 mil. Kč (jednorázově); tato částka pokryje deset
modulů a aplikací spojených se zavedením nové dávky (další vstupní údaje, rozhodovací
činnost, aprobace, kontrola, výplata, účetnictví a vazby na další aplikace a evidence IIS
ČSSZ). Sleva na pojistném si vyžádá zvýšení výdajů České správy sociálního zabezpečení
o cca 25 mil. Kč (jednorázově); tato částka bude třeba na zajištění úpravy minimálně pěti
aplikací v oblasti pojistného (jedná se především o přehledy, sborníky, rekapitulace, banka
a účetnictví). Celkový dopad administrativních výdajů spojených s návrhem zákona na
Českou správu sociálního zabezpečení tak bude činit cca 50 mil. Kč. Tyto výdaje budou
hrazeny z dávkových výdajů v rámci kapitoly 313.
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na životní prostředí.
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Zvláštní část
K části první

K hlavě I
K§1
Navrhované ustanovení vysvětluje některé pojmy, které tato část zákona dále
používá, a současně představuje i stanovení základních principů, na nichž je nový
institut založen. Jedná se především o vymezení vzájemné rodičovské výpomoci
jakožto poskytování služby péče o dítě, založené na individuálním přístupu k dítěti a
blížící se tak péči o dítě v rodině. Jde přitom o výdělečnou činnost sui generis, a
nikoli např. o podnikání.
Je zde rovněž vymezen okruh dětí, o které je možno v rámci vzájemné rodičovské
výpomoci pečovat – půjde o děti do 7 let, v zásadě tedy o děti předškolního věku. Spodní
věková hranice se u dětí, o které může být v rámci vzájemné rodičovské výpomoci pečováno,
nestanovuje. Vychází se z předpokladu, že péče o nejmladší děti bude krátkodobá
a nepravidelná, zejména v případech, kdy rodič, který jinak osobně a celodenně o dítě pečuje,
potřebuje neodkladně vyřídit své záležitosti. Na rozdíl od péče o děti v miniškolce, kde je
pečováno zejména o děti zaměstnanců, bude tak v rámci vzájemné rodičovské výpomoci
možné pečovat i o děti mladší 6 měsíců.
K§2
Stanoví se minimální požadavky, které musí osoby poskytující vzájemnou
rodičovskou výpomoc splňovat. Ustanovení obsahuje jednak určité požadavky na osobu
poskytovatele, jednak požadavky na prostředí, v němž může být vzájemná rodičovská
výpomoc poskytována.
Pokud jde o způsobilost osoby být poskytovatelem vzájemné rodičovské výpomoci,
pojetí navrhovaného institutu vychází z předpokladu, že zkušenost vlastního rodičovství je
obvykle dostatečnou kvalifikací pro poskytování péče o svěřené dítě, a dále z předpokladu, že
rodiče jsou s ohledem na práva a povinnosti vyplývající z realizace rodičovské role těmi, kteří
jsou primárně oprávněni a schopni rozhodovat o podmínkách svěření dítěte do péče cizí
osoby. Z tohoto důvodu nejsou stanoveny žádné kvalifikační požadavky. Podmínkou pro
poskytování vzájemné rodičovské výpomoci jsou však vedle základních požadavků na věk,
právní způsobilost a bezúhonnost osobní předpoklady poskytovatele. Jedná se především
o takové charakterové vlastnosti a stav fyzického a psychického zdraví, které zaručí, že
poskytovatel bude schopen vykonávat péči způsobem předpokládaným tímto zákonem.
V případě zdravotní způsobilosti se jedná jak o obecnou způsobilost k výkonu péče, tzn. že
tato osoba je obecně schopná vykonávat potřebnou péči (např. nemá takové zdravotní
postižení, které by jí fakticky znemožňovalo pečovat o děti), tak o aktuální zdravotní
způsobilost (např. tato osoba netrpí žádným akutním přenosným onemocněním).
S požadavkem vhodného charakteru poskytovatele pak souvisí i vyloučení těch osob z okruhu
poskytovatelů, které byly zbaveny nebo omezeny v rodičovské zodpovědnosti k některému ze
svých dětí nebo které již byly v minulosti vyřazeny z evidence poskytovatelů vzájemné
rodičovské výpomoci z důvodu uložení pokuty za přestupek podle tohoto zákona v případě
zvlášť závažného porušení povinnosti uložené jim tímto zákonem.
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navrhovaného institutu, jsou péče o vlastní dítě a skutečnost, že tento poskytovatel
nevykonává žádnou výdělečnou činnost. Jedním z důvodů, proč poskytovateli není umožněno
mít příjmy z výdělečné činnosti, je snaha zajistit určitou kvalitu poskytované péče, neboť by
mohly nastat situace, kdy by péče o svěřené děti byla zanedbávána pro výkon této jiné
činnosti. Tato úprava rovněž vychází ze záměru pomoci těm rodičům, kteří si právě z důvodu
péče o vlastní dítě nemohou momentálně zvýšit příjmy jinou činností. V souladu s výše
uvedeným jsou umožněny příjmy z minulé činnosti (např. vyplývající z autorských práv)
a další příjmy, které z výkonu činnosti neplynou. Definice osobní péče o vlastní dítě pak
vychází z ustanovení § 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
aby bylo zaručeno, že poskytovatel, přestože není z hlediska veřejného zdravotního pojištění
výdělečně činný, je účasten veřejného zdravotního pojištění, s tím, že plátcem pojistného je
stát. Shodně s uvedeným ustanovením je proto i omezena možnost takto osobně o dítě pečovat
pouze pro jednoho z rodičů. Současně se stanoví jisté prolomení podmínky osobní celodenní
péče umožněním docházky dítěte do zařízení pro děti, ovšem pouze maximálně na 4 hodiny
denně. Kromě toho, že se jedná o dikci shodnou se zákonem o veřejném zdravotním pojištění,
je důvodem tohoto omezení i skutečnost, že institut poskytovatele vzájemné rodičovské
výpomoci je určen pro rodiče, který je doma s vlastním dítětem a nevykonává žádnou
výdělečnou činnost. Nadto v době, kdy je jeho vlastní dítě v zařízení pro děti, nemůže tento
poskytovatel poskytovat péči dětem svěřeným mu v rámci vzájemné rodičovské výpomoci
[viz ustanovení § 3 odst. 2 a definice současné péče podle § 1 písm. g)].
Dalšími požadavky jsou nároky na místnosti, v nichž poskytovatel může vzájemnou
rodičovskou výpomoc poskytovat. Stanoví se základní podmínky, které musí tyto místnosti
splňovat, a to, že odpovídají požadavkům na byt, obytnou nebo pobytovou místnost, jak je
upravuje vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů, a že se nacházejí v bytě poskytovatele, který tento byt se svou
rodinou (svými blízkými) fakticky obývá, tj. má v něm domácnost. Bytem se rozumí takový
soubor místností, který je jako byt zkolaudován, bez ohledu na to, zda se nachází v bytovém
či rodinném domě. Účelem úpravy je zajistit alespoň minimální standard a stupeň ochrany
zdraví a bezpečnosti dětí, o něž je v těchto místnostech pečováno. Navrhovaná úprava
vychází z předpokladu, že je-li péče poskytována v bytě poskytovatele, ve kterém
poskytovatel celodenně pečuje o vlastní dítě, je tento byt adekvátně uzpůsoben péči o děti,
a proto není třeba stanovit speciální, podrobné požadavky na vybavení prostor.
Zároveň se stanoví i určité požadavky na osoby, které sdílejí s poskytovatelem
domácnost, neboť i ty budou přicházet do styku se svěřeným dítětem (dětmi). Okruh těchto
osob přitom nemusí zahrnovat pouze rodinu poskytovatele, ale i další osoby (např. bývalého
manžela). S ohledem na možný dopad poskytování vzájemné rodičovské výpomoci na jejich
soukromí apod. se rovněž vyžaduje jejich souhlas s touto činností. Souhlas majitele bytu, kde
má být vzájemná rodičovská výpomoc poskytována, v případě, že vlastníkem je jiná osoba
než osoba poskytovatele, výslovně vyžadován není, je to ponecháno na zodpovědnosti
poskytovatele a případné dohodě mezi ním a majitelem bytu.
K§3
Upravují se konkrétní podmínky péče v rámci institutu vzájemné rodičovské
výpomoci. V jednom časovém okamžiku může poskytovatel pečovat maximálně o 4 děti do
7 let věku, s tím, že alespoň jedno z těchto dětí je jeho vlastním. Důvodem této úpravy je
vnímání přítomnosti vlastního dítěte jako určité garance kvality poskytované péče. Stanoví se
však odůvodněná výjimka, kdy je podmínka současné přítomnosti vlastního dítěte
považována za splněnou, ač dítě fyzicky přítomno není. Jedná se o situaci, kdy je dítě
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dítěte ve zdravotnickém zařízení je neodkladnou záležitostí, kterou poskytovatel není schopen
ovlivnit. Nepřítomnost vlastního dítěte z jiného důvodu (návštěva prarodičů, mateřské školy
atd.) je překážkou pro poskytování péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci.
Poskytovateli se rovněž ukládají povinnosti, které je v rámci poskytování péče
povinen plnit. Tyto se týkají zejména rozsahu a kvality péče. Jejich podrobná úprava je však
ponechána na smluvní volnosti rodiče a poskytovatele - specifické podmínky poskytování
péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci si upraví smlouvou. Není proto například
limitována ani doba péče, její délka či frekvence návštěv dítěte – není možno předjímat
potřeby rodičů ani poskytovatele, neboť se nabízí nekonečné množství variací a kombinací.
Určité omezení v tomto směru nicméně představuje stanovený limit úplaty podle § 6, který
bude fakticky zamezovat neúměrnému rozsahu doby péče o konkrétní dítě.
K§4
Poskytovateli se ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti
za škodu způsobenou při poskytování vzájemné rodičovské výpomoci nebo v přímé
souvislosti s ním, a to dříve, než začne prvnímu dítěti poskytovat vzájemnou rodičovskou
výpomoc. Bez platné smlouvy není oprávněn vzájemnou rodičovskou výpomoc poskytovat.
Navrhovaná právní úprava zakotvuje určitý preventivní prvek ve vztahu k potenciálně vzniklé
škodě v souvislosti s poskytováním vzájemné rodičovské výpomoci.
Ustanovení současně vymezuje minimální rozsah pojištění, přičemž uzavírání
a podmínky této smlouvy se budou řídit obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
K§5
Z důvodu právní jistoty o podmínkách právního vztahu mezi poskytovatelem
a zákonným zástupcem svěřeného dítěte je vyžadována podmínka písemně uzavřené smlouvy
o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci. Smlouva bude uzavírána mezi poskytovatelem
a zákonným zástupcem svěřovaného dítěte po zapsání poskytovatele do evidence. Nedodržení
požadavku na písemnou formu má za následek absolutní neplatnost smlouvy ve smyslu § 40
odst. 1 občanského zákoníku. Nezbytnou náležitostí smlouvy je zejména ujednání o výši
úplaty za péči o svěřené dítě z důvodu případné kontroly a rovněž stanovení, jak budou
poskytovatel a rodič postupovat v případě nenadálé situace, která poskytovateli znemožní
řádně pečovat o svěřené dítě. Poskytovateli se současně ukládá povinnost smlouvu uchovat po
stanovenou dobu z důvodu možné pozdější kontroly.
K§6
Pojmovým znakem institutu vzájemné rodičovské výpomoci je limitovaná úplata.
Podle navrhované úpravy nesmí přesáhnout částku 15 000 Kč měsíčně, s tím, že úplata za
péči o jedno svěřené dítě může činit nevýše částku 5 000 Kč za měsíc. Limit 5 000 Kč za
jedno dítě je stanoven s ohledem na zajištění finanční dostupnosti pro zájemce o využití
zaváděné služby. Stanovení měsíčního limitu celkové částky za všechny děti je odůvodněno
jednak charakterem služby, která je výdělečnou činností sui generis fungující za specifických
podmínek mimo režim živnostenského zákona, a jednak tím, že v průběhu kalendářního
měsíce může poskytovatel pečovat o více než 3 svěřené děti (počet dětí není omezen), pokud
o ně nepečuje ve stejné době (o různé děti pečuje v různé dny či hodiny). Celková měsíční
částka 15 000 Kč tak byla navržena i s ohledem na maximální možný počet dětí v péči
poskytovatele ve stejném čase, přičemž se vychází ze situace, kdy je dítě svěřováno do péče
poskytovatele na celý pracovní den.
Do limitované částky úplaty se nezahrnují vedlejší náklady, jako např. na stravu pro
dítě, na hygienické pomůcky, na elektřinu, vodné a stočné, odvoz odpadu apod.
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z příjmů fyzických osob, avšak započítává se do rozhodného příjmu pro účely posouzení
nároku na dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzájemná
rodičovská výpomoc nezakládá účast na nemocenském ani důchodovém pojištění, a proto se
z příjmu z této činnosti neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti. Z tohoto příjmu se rovněž neplatí pojistné na veřejné zdravotní
pojištění. Vychází se přitom ze skutečnosti, že osoba poskytovatele je definována s ohledem
a v souladu s právní úpravou obsaženou v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do
7 let věku řadí mezi osoby, za něž je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.
K§7
Poskytovateli se ukládá povinnost vést o své činnosti záznamy. Záznamy obsahují
pouze data, která nemohou vést k identifikaci dětí a tím ke zneužití. Neuvádí se ani data
narození či rodná čísla dětí. Zapisované údaje slouží pouze pro účely kontroly ze strany
evidenčního místa z hlediska plnění podmínek stanovených tímto zákonem.
K§8
Statut poskytovatele je osobě přiznán teprve po jejím zápisu do evidence. Na zápis do
evidence je právní nárok - pokud žadatel splňuje všechny zákonem stanovené podmínky, je
evidenční místo povinno ho zaevidovat. V tomto případě se nevydává rozhodnutí. Pokud by
žadatel nesouhlasil se zamítnutím žádosti, je oprávněn podat proti tomuto postupu námitky.
Evidenční místo je pak povinno vydat rozhodnutí o zamítnutí žádosti nebo o zápisu žadatele
do evidence. Další postup je již klasickým správním řízením, kdy je žadatel oprávněn podat
proti takto vydanému rozhodnutí odvolání, o kterém rozhoduje krajský úřad.
Úprava, podle které vydává obec rozhodnutí ve věci evidence poskytovatele vzájemné
rodičovské výpomoci pouze v případě námitek žadatele proti neprovedení zápisu, je úsporná
jak z hlediska obce jako evidenčního místa, tak i z pohledu žadatele, a odpovídá tak
požadavku na hospodárnost, rychlost a efektivnost řízení podle § 6 správního řádu. V případě,
že by obec musela správní rozhodnutí o zápisu do evidence vydávat vždy, tj. i v případě
vyhovění žádosti, zvýšila by se administrativní náročnost pro evidující obce, z pohledu
žadatele by došlo k prodloužení řízení o zápisu do evidence a v důsledku toho by se rovněž
zbytečně oddálilo provedení vlastního zápisu do evidence. Institut vzájemné rodičovské
výpomoci je založen na evidenčním principu, nikoliv na povolovacím principu. To znamená,
že evidenční místo zásadně pouze ověřuje splnění podmínek pro zápis do evidence a na
základě zápisu do evidence vzniká poskytovateli právo poskytovat vzájemnou rodičovskou
výpomoc, tj. evidenční místo nerozhoduje o povolení k poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci.
K§9
Stanoví se náležitosti žádosti o zápis do evidence. Doložení splnění podmínek je na
žadateli, s výjimkou prokazování bezúhonnosti. Tento doklad (výpis z Rejstříku trestů) je
evidenční místo si povinno opatřit samo. Vedle toho však musí žadatel, který pobýval
v posledních třech letech v zahraničí nepřetržitě po dobu delší než rok, doložit i doklad
obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státy, v nichž se takto zdržoval. Nebude-li ze
samotného výpisu z evidence cizího státu zřejmé, zda s ohledem na pravomocné odsouzení
v cizím státě žadatel splňuje či nesplňuje podmínku bezúhonnosti podle tohoto zákona, bude
nezbytné, aby evidenční místo pro účely ověření bezúhonnosti vyžádalo od žadatele rovněž
ověřený překlad rozsudku z cizího státu. Podle obsahu rozsudku bude možné posoudit, zda je
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vzhledem k tomu, zda se jednalo o odsouzení za úmyslný trestný čin, a v případě
nedbalostních trestných činů vzhledem k povaze spáchaného trestného činu.
Doložení bezúhonnosti osob, které obývají s poskytovatelem byt, je vyžadováno
odlišně od doložení bezúhonnosti osob, které se zdržují v prostorách zaměstnance miniškolky.
Vzhledem k tomu, že poskytování péče v rámci vzájemné rodičovské výpomoci je plně na
dohodě mezi poskytovatelem a rodičem, rodič si podmínky může osobně ověřit. Oproti tomu
zaměstnavatel nemůže nést garanci za osoby, které se zdržují v prostorách zaměstnance, kde
je provozována miniškolka, proto je v tomto případě vždy vyžadován výpis z Rejstříku trestů
těchto osob. Evidenční místo si vyžádá výpis z Rejstříku trestů v zásadě jen v případě
pochybností o bezúhonnosti těchto osob.
Z důvodu nemožnosti či neodůvodněné administrativní zátěže doložit plnění některých
podmínek řádným dokladem, vyžaduje se vedle obvyklých dokumentů čestné prohlášení
žadatele, že mu nejsou známy skutečnosti, které by byly překážkou poskytování vzájemné
rodičovské výpomoci podle tohoto zákona. Účel tohoto ustanovení spočívá především v jeho
preventivním účinku.
K § 10
Poskytovateli se ukládá oznamovací povinnost ve vztahu ke skutečnostem podstatným
pro plnění podmínek stanovených pro poskytování vzájemné rodičovské výpomoci. Změna
některých skutečností může být důvodem pro vyřazení z evidence.
K § 11
Pro případ dočasného neplnění požadavků na poskytovatele, které by jinak vedlo
k jeho vyřazení z evidence, se stanoví možnost pozastavení vedení v evidenci. Půjde zejména
o situace, kdy poskytovatel (či osoba, která s ním žije v domácnosti) vážněji onemocní,
dočasně nebude pečovat o vlastní dítě do 7 let věku, získá krátkodobé zaměstnání apod.
Pozastavení v evidenci se umožňuje i v případě, že poskytovatel z nějakého důvodu chce na
určitou dobu přerušit poskytování vzájemné rodičovské výpomoci. Pokud poskytovatel žádá
o pozastavení vedení v evidenci, protože přestal splňovat některý z požadavků na něj tímto
zákonem kladených, je povinen v žádosti uvést, o který či které požadavky se jedná, aby se
zamezilo situaci, kdy ho evidenční místo pro neplnění takovéhoto požadavku z evidence
vyřadí.
Evidenční místo vyřadí poskytovatele z evidence, pokud tento přestane splňovat
základní požadavky na poskytovatele vzájemné rodičovské výpomoci a nepožádá přitom
o pozastavení vedení v evidenci nebo pokud mu byla uložena pokuta za porušení některé
z povinností stanovených mu tímto zákonem v případě, že se jedná o zvlášť závažné porušení.
V tomto druhém případě je pak vyřazení z evidence definitivní, tato osoba již nemůže být
v budoucnu do evidence znovu zapsána.
Postup evidenčního místa je obdobný jako v případě zápisu do evidence. I zde,
v případě, že poskytovatel uplatní proti vyřazení z evidence námitky, vydává evidenční místo
rozhodnutí, proti kterému se může poskytovatel dále odvolat.
V zájmu právní jistoty a informovanosti rodičů, kteří uzavřeli s poskytovatelem
smlouvu o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci, jakož i rodičů, kteří by měli
potenciálně zájem o uzavření této smlouvy s poskytovatelem, se stanoví povinnost, aby
evidenční místo vyvěsilo informaci o pozastavení vedení poskytovatele v evidenci nebo
o vyřazení poskytovatele z evidence vždy také na úřední desce obce podle § 26 správního
řádu, včetně vyvěšení na elektronické úřední desce.
K § 12
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zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), místně příslušná podle místa
pobytu poskytovatele. Pokud by některá obec vzhledem k nedostatečné personální kapacitě
svého obecního úřadu nebo z jiných důvodů nebyla schopna řádně zabezpečit plnění úkolů
evidenčního místa, může uzavřít s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu o společném plnění
úkolů v oblasti vzájemné rodičovské výpomoci podle § 160 a násl. správního řádu, který
umožňuje uzavírání veřejnoprávních smluv i ve vztahu k plnění úkolů vyplývajících ze
samostatné působnosti obcí a krajů. Je však nutné, aby zákon upravující vzájemnou
rodičovskou výpomoc možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi výslovně
zakotvil. Na stejném principu je založena např. zákonná úprava plnění úkolů obcí
v samostatné působnosti v oblasti ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami podle § 22 zákona č. 379/2005 Sb. nebo zabezpečení
činnosti obecní policie pro obvod více obcí podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb.
V evidenci jsou vedeny stanovené údaje o poskytovatelích vzájemné rodičovské
výpomoci. Evidenční místo je oprávněno zpracovávat vyžádané osobní údaje v rozsahu, který
je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto návrhu zákona. Evidence je veřejným seznamem,
evidenční místo tak zajišťuje dostupnost informací o možnostech poskytování vzájemné
rodičovské výpomoci na svém území.
K § 13
Evidenční místo je oprávněno ověřit před zápisem žadatele do evidence, zda tento
splňuje požadavky stanovené tímto zákonem, a kontrolovat dodržování podmínek
poskytování služby u již evidovaného poskytovatele. Žadatel i poskytovatel jsou povinni
zajistit evidenčnímu místu podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat. Aby
nebylo nutné v tomto zákoně upravovat zvláštní postup evidenčního místa při ověřování
uvedených skutečností, stanoví se podpůrné užití zákona o státní kontrole.
K § 14
Pro případ nedodržování podmínek stanovených tímto zákonem se definují přestupky,
za něž může být uložena pokuta až do výše 30 000 Kč.
K hlavě II
K § 15
Navrhuje se stanovit právní podmínky zřizování a provozování miniškolky; tím by došlo
k rozšíření nabídky služeb péče o děti, které by byly poskytovány na individuálním základě.
Cílem navrhované právní úpravy je přispět ke sladění pracovního a rodinného života
výdělečně činných rodičů a napomoci tak řešení situace zaměstnaných rodičů nebo rodičů,
kteří se z nejrůznějších důvodů chtějí vrátit do zaměstnání po ukončení péče o dítě v rámci
mateřské a rodičovské dovolené. Přitom půjde zejména o případy, kdy rodiče preferují péči
o dítě poskytovanou na individuálním základě, jejich žádosti o přijetí dítěte do jeslí, mateřské
školy nebo obdobného zařízení nebylo z kapacitních důvodů vyhověno nebo v místě jejich
trvalého bydliště nebo pracoviště takové zařízení chybí. Individuální péče o dítě v miniškolce
vyplývá z výslovného omezení počtu dětí, kterým lze v miniškolce poskytovat péči.
Stanovení minimálního právního rámce pro zřizování a provoz miniškolky je
nezbytným předpokladem pro možnosti zakotvit některé výhody pro tuto formu péče o děti
(např. v oblasti daňové) nebo přijímat navazující právní úpravy, související s provozem
zařízení péče o děti (např. v oblasti hygieny).
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poskytovanou na komerční bázi provozovanou za účelem dosažení zisku, umožní dostupnost
této služby v širokém rozsahu.
K § 16
Okruh zřizovatelů miniškolky a stanovení podmínek jejího provozu vychází ze záměru
umožnit co nejvíce rozšířit tuto formu služeb péče o děti. Lze předpokládat, že možnosti
zajistit péči o děti v miniškolce pro zjednodušení podmínek jejího provozu využijí zejména
zaměstnavatelé, pro něž bývá obtížné splnit podmínky, které jsou příslušnými právními
předpisy vyžadovány pro provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých (vyhláška
č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Lze počítat také s tím, že návrh umožní řešit
situaci zejména v menších obcích. Umožňuje se také zapojení neziskových organizací do
poskytování péče o děti, pokud se již nyní zabývají činnostmi na podporu rodiny.
Návrh stanoví, že miniškolka bude organizačním útvarem zřizovatele. Z toho také
vyplývá, že nebude mít způsobilost nabývat práva a povinnosti. Jde o řešení, které je nezbytné
s ohledem na velikost miniškolky.
Návrh počítá rovněž s tím, že zřizovatel bude zřizovat více miniškolek. Každá z nich
však bude muset splňovat požadavky, které navrhovaný zákon na miniškolku klade. To
znamená, že jedna osoba pečující o děti v miniškolce může současně pečovat maximálně
o 4 děti.
O zřizovaných miniškolkách nebude vedena zvláštní jednotná evidence. Je věcí
zřizovatele, aby informoval o zřízení miniškolky tak, aby případní zájemci měli možnost své
dítě do miniškolky umístit.
K § 17
Navrhuje se, aby péče o děti v miniškolce byla vykonávána na základě pracovního
poměru. Z uvedených skutečností pak vyplývá, že nároky zaměstnance, jeho povinnosti,
pracovní doba, její rozvržení, odměňování za práci apod., vyplývají ze zákoníku práce
a navazujících právních předpisů.
Návrh také umožňuje pečovat o děti v miniškolce na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Takovým způsobem může být zajišťována péče o děti jen na
přechodnou dobu, zpravidla kdy zaměstnanec konající práci v miniškolce na základě
pracovního poměru onemocní, má jinou závažnou překážku, pro kterou nemůže po
přechodnou dobu takovou práci konat apod. Jde o zajištění nezbytného provozu miniškolky
na krátkou dobu tak, aby i v takových případech mohla miniškolka poskytovat službu péče
o děti. Také v tomto případě nároky osob, které uzavřely některou z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, vyplývají z pracovněprávních předpisů.
Péče o děti v miniškolce může být poskytována v prostorách zaměstnavatele nebo
v prostorách zaměstnance.
V případě, že zaměstnanec nebude vykonávat péči o děti v miniškolce na pracovištích
zaměstnavatele, ale například ve své domácnosti, bude třeba dohodnout v pracovní smlouvě
některé konkrétní podmínky, například i dobu, ve které bude o děti pečovat (§ 2 a § 317
zákoníku práce); je to proto, aby provoz miniškolky vyhovoval požadavkům zřizovatele na
provoz miniškolky.
Pokud jde o odměňování zaměstnanců, kteří budou péči o děti v rámci miniškolky
poskytovat, u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce se bude odměňování
zaměstnanců poskytujících péči o děti řídit příslušnými ustanoveními upravujícími
poskytování platu v části šesté zákoníku práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb.,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů. Přitom se předpokládá, že tito zaměstnanci budou zařazeni do 9. platové třídy,
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ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Diferenciaci platů v závislosti na péči podle
počtu dětí různého věku bude moci zaměstnavatel stanovit při určování výše osobního
příplatku.
U ostatních zaměstnavatelů se bude odměňování těchto zaměstnanců řídit příslušnými
ustanoveními upravujícími poskytování mzdy v části šesté zákoníku práce a nařízením vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely zjištění nejnižší úrovně zaručené mzdy se
předpokládá, že tyto práce budou zařazeny do 5. skupiny prací. Pravidla pro diferenciaci
mzdy a její výši může určit nebo sjednat zaměstnavatel ve vnitřním předpisu, v kolektivní
smlouvě nebo individuálně.
Skutečnost, že péče o děti v miniškolce je konána zaměstnanci na základě
pracovněprávních předpisů, se promítá také do toho, že pro kontrolu v této oblasti platí zákon
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Současně zákon v § 17 odst. 3 definuje jinou osobu odpovědnou za výchovu dítěte. Je
to osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu
(poručníci, pěstouni), a dále je to také osoba, které rodiče svěřili své dítě do její péče (půjde
zpravidla o babičku dítěte nebo jiného příbuzného, po dobu např. studijního pobytu rodičů
v zahraničí). V obou případech však musí dítě žít ve společné domácnosti s touto osobou.
Pokud jde o rozhodnutí příslušného orgánu, kterým se svěřuje dítě do péče jiné osoby,
odkazuje se na úpravu v zákoně o státní sociální podpoře.
Péče o děti v miniškolce bude poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené
mezi zřizovatelem a rodiči, nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. V této dohodě
pak v rámci zákona oba subjekty dohodnou podrobnosti o péči o dítě v miniškolce (§ 24).
K § 18
Limit počtu dětí, včetně započtení počtu vlastních dětí zaměstnance, byl zvolen
s ohledem na zachování charakteru individuální péče rodinného typu a s ohledem na udržení
kvality péče vzhledem k počtu dětí, o které je pečováno zaměstnancem v jednom časovém
okamžiku. Z hlediska potřeb dítěte přitom nelze rozlišovat mezi vlastním a svěřeným dítětem.
Počet 4 děti se jeví i v porovnání se zahraničními právními úpravami jako optimální k udržení
kvality péče. Limit 7 let věku pro dítě byl stanoven s ohledem na potřebu zajištění péče
vzhledem k věku dítěte, kdy se předpokládá, že dítě starší 7 let věku nevyžaduje stálou
pozornost rodiče a je již do určité míry samostatné.
Zákon bude umožňovat, aby v rámci miniškolky bylo pečováno také o vlastní dítě
zaměstnance. Proto je třeba stanovit, o kolik vlastních dětí může zaměstnanec v miniškolce
pečovat tak, aby miniškolka plnila svůj účel. Péče o dvě vlastní děti je odpovídajícím počtem.
Obdobně, a ze stejného důvodu, se stanoví, že v miniškolce musí být poskytována péče
alespoň o dvě děti, které nejsou dětmi zaměstnance. Vzhledem ke specifice péče o nejmenší
děti se dále stanoví, že v miniškolce lze pečovat nejvýše o dvě děti do jednoho roku věku.
Dolní hranice věku dítěte, o které lze v miniškolce pečovat je stanovena s ohledem na
poskytování individuální péče i péče vlastním dětem. Všechna uvedená pravidla směřují
k zajištění odpovídající kvalitní péče o děti.
Cílem služby je vytvořit rodičům podmínky pro snadnější sladění pracovního
a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky různého způsobu péče o děti
předškolního věku. Vzhledem k relativně široké nabídce a dobré tradici předškolního
vzdělávání v České republice a naopak nedostatku kvalitních služeb péče o děti do 3 let věku
je očekáváno, že služba bude využívána zejména pro děti od 1 do 3 nebo 4 let věku.
V navrhovaném § 18 je také definováno, které děti se budou rovněž považovat za děti
vlastní pro účely péče o děti v miniškolce.
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Návrhem se vymezuje způsobilost zaměstnance, který bude v miniškolce péči o děti
poskytovat. Vedle dosažení věku alespoň 18 let a způsobilosti k právním úkonům, musí tento
zaměstnanec prokazovat zdravotní způsobilost k výkonu péče o děti, bezúhonnost a odbornou
způsobilost.
Při posuzování zdravotní způsobilosti se jedná jak o obecnou způsobilost k výkonu
péče, tzn. že tato osoba je obecně schopná vykonávat potřebnou péči (např. nemá takové
zdravotní postižení, které by jí fakticky znemožňovalo pečovat o děti), tak o aktuální
zdravotní způsobilost (např. tato osoba netrpí žádným akutním přenosným onemocněním).
Proto také, i když se jedná o zaměstnance, bude zdravotní stav posuzovat praktický lékař,
který zpravidla pečuje o osoby po delší dobu a má tak větší znalosti o zdravotním stavu
zaměstnance, který pečuje o dítě v miniškolce.
Za bezúhonného se považuje zaměstnanec, který nebyl pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin nebo ve vymezeném rozsahu pro trestný čin spáchaný z nedbalosti.
Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce.
Odbornou způsobilostí se pak rozumí získání určité odbornosti stanoveným způsobem
a v rozsahu stanoveném v návrhu. Odborná způsobilost je stanovena podobně jako odborná
způsobilost k výkonu živnosti pro podnikatele u vázané živnosti „Péče o děti do dvou let
věku“. Pokud jde o odbornou způsobilost zákon také zakotvuje možnost získat osvědčení
o této způsobilosti od zařízení akreditovaného příslušným ministerstvem. V návaznosti na to
je do návrhu zákona zapracováno zmocnění, podle něhož bude Ministerstvem práce
a sociálních věcí vydána vyhláška pro rozhodování o akreditaci vzdělávacích zařízení v této
oblasti.
K § 20
Vzhledem k tomu, že návrhem se umožňuje, aby byla péče o děti v miniškolce
vykonávána v prostorách, které nejsou pracovištěm zřizovatele, a tedy i v domácnosti
zaměstnance, je třeba počítat s tím, že se v těchto prostorách budou nacházet i jiné osoby.
Takové osoby (zpravidla rodinní příslušníci zaměstnance) se mohou zdržovat v prostorách,
kde bude dětem poskytována péče v rámci miniškolky, jen krátkodobě a přechodně. Návrh
zákona proto stanoví způsobilost i pro tyto osoby.
K § 21
Stanovení provozních podmínek pro miniškolku spočívá ve vymezení charakteru
místností, v nichž bude miniškolka provozována, a charakteristice péče v miniškolce
poskytované. Pokud jde o podmínky, které musí místnosti splňovat, stanoví zákon, že musí
odpovídat požadavkům na byt, obytnou nebo pobytovou místnost podle vyhlášky č. 137/1998
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
Povinnost zřizovatele při zajišťování péče v miniškolce je stanovena tak, aby byla
zajištěna potřebná péče o dítě, jeho rozvoj, ochrana zdraví a hygiena.
K § 22
Stravování dítěte bude předmětem písemné smlouvy mezi zřizovatelem a rodičem
a bude záležet jen na nich, jakou formu stravování si dohodnou. Zřizovatel má jen povinnost
vybavit miniškolku tak, aby bylo umožněno uchování jídla a jeho ohřev v případě, že rodiče
se se zřizovatelem dohodnou, že dítě bude nosit jídlo do školky s sebou.
K § 23
Za pobyt dítěte v miniškolce bude náležet zřizovateli úhrada, která nebude zahrnovat
náklady na stravování a která bude upravena v písemné smlouvě uzavřené mezi zřizovatelem
a rodičem dítěte. Bližší podmínky a výše úhrady bude také upravena uvedenou smlouvou.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou nejvyšší částku úhrady, která může být
za pobyt dítěte v miniškolce požadována a také bližší podmínky její splatnosti.
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V souvislosti se zajišťováním péče o děti v miniškolce a s jejich provozem je nezbytné
stanovit povinnost zřizovatele uzavřít smlouvu s rodiči dítěte o podmínkách poskytování
uvedené péče. V této smlouvě budou uvedeny všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit
poskytování péče v miniškolce, včetně poskytování stravy dítěti, výše úhrady apod.
K § 25
Pro provoz miniškolky je nezbytné vést evidenci o dětech, které miniškolku
navštěvují. V této evidenci budou vedeny údaje o tom, v jakém rozsahu dítě miniškolku
navštěvovalo, kontakt na rodiče dítěte, popř. další osoby, a další skutečnosti které jsou
nezbytné pro provoz školky. Součástí této evidence bude i písemná smlouva uvedená v § 24.
Pokud budou některé z požadovaných údajů evidence obsaženy v uvedené smlouvě, nebudou
se tyto skutečnosti už nově pro účely evidence zjišťovat.
K § 26
Stanoví se délka doby uchování smlouvy a evidence a v jakém rozsahu může
zřizovatel zjišťovat osobní údaje.
K části druhé
K § 27
K bodům 1, 2, 6 až 8
V zákoně o státní sociální podpoře se v návaznosti na záměr podporovat rodiny s dětmi,
zejména v těch případech, kdy se v těchto rodinách projevuje snaha řešit svou sociální situaci,
navrhuje nepřihlížet k příjmům nezaopatřeného dítěte, které současně s plněním studijních
povinností v denním presenčním studiu je výdělečně činné. Navrhuje se, aby se v takovém
případě při zjišťování rozhodného příjmu nepřihlíželo k příjmu dítěte až do částky
120 000 Kč. Podmínka, že musí jít o případ, kdy dítě studuje v denním presenčním studiu
vyplývá z toho, že při jiných formách studia (večerní, dálkové, distanční) se výdělečná
činnost předpokládá a také forma studia je umožňuje. Při denní presenční formě studia, která
předpokládá prakticky plnění studijních povinností ke škole denně, je situace jiná a je
nepřiměřené přihlížet při přiznávání sociálních dávek k příjmům dosaženým takovým
zvýšeným úsilím.
Současně se zákon upřesňuje (bod 8) tak, že se vždy bude stanovovat rozhodný příjem
podle navrhované právní úpravy, půjde-li o příjem, který je získán v době, kdy je dítě
nezaopatřené. To znamená, že se bude takto postupovat i v případě, kdy bude stanoven
rozhodný příjem v době, kdy už podmínka nezaopatřenosti splněna nebyla, avšak byla
splněna v době, kdy byl příjem dosažen. Tato úprava je potřebná vzhledem k tomu, že se
rozhodné období pro zjištění rozhodného příjmu se zjišťuje zpětně, a to i po uplynutí delší
doby před vznikem nároku na dávku.

K bodům 3, 5, 12 až 14 a 30
V souvislosti s novou právní úpravou nemocenského pojištění, která nabyla účinnosti od
1. ledna 2009, je třeba provést úpravu v zákoně o státní sociální podpoře tam, kde text zákona
na nemocenské pojištění navazuje. Jde o legislativně-technické úpravy.
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Rozšiřuje se okruh příjmů, které se započítávají pro účely stanovení příjmu rozhodného
pro přiznání dávky státní sociální podpory, o úplatu za poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci.
K bodu 8
Předložený návrh zákona přináší novou právní úpravu odměny pěstounů ve zvláštních
případech. Vzhledem k této navrhované změně je nezbytné provést i legislativně-technickou
úpravu v § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře.
K bodu 9
Provádí se upřesnění dosavadní úpravy týkající se stanovení okruhu společně
posuzovaných osob pro účely nároku na dávky, zejména pro účely stanovení rozhodného
příjmu. Dosavadní právní úprava umožňuje, aby z okruhu společně posuzovaných osob byly
vyloučeny osoby, které po dobu tří měsíců společně prokazatelně nežily, nebo které
prokazatelně byt neužívaly, v případě nároku na příspěvek na bydlení. V praxi však vznikaly
pochybnosti, ke kterým dobám se při stanovení tříměsíčního období přihlíží. Navrhované
doplnění tyto pochybnosti odstraňuje.
K bodu 11
Jednou ze základních podmínek uvedených v § 24 odst. 1 písm. a) jsou náklady na
bydlení. V zákoně se uvádí jen náklady na bydlení oprávněné osoby, tj. náklady na bydlení
vlastníka nebo nájemce bytu. Přitom ne vždy jsou to jen náklady oprávněné osoby, ale část
z nich jsou to i náklady některé z osob s oprávněnou osobou společně posuzovaných.
Uvedené skutečnosti pak také odpovídají úhradě těchto nákladů. Protože náklady na bydlení
jsou dosud vyjadřovány jen ve vztahu k oprávněné osobě, docházelo při aplikaci zákona
k problémům. Uvedené doplnění zákona dosavadní problémy řeší.
K bodu 15
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jen jestliže pečuje o dítě osobně celodenně
a řádně po celý kalendářní měsíc (§ 30 odst. 1). Vzhledem k tomu, že by vyžadování této
podmínky v některých případech bylo velmi tvrdé nebo dokonce nemožné, vytváří se v § 30b
odst. 1 fikce, že se podmínka péče o dítě považuje za splněnou po celý kalendářní měsíc,
i když péče po celou tuto dobu netrvala. Mezi důvody, při kterých se podmínka péče po celý
kalendářní měsíc považuje za splněnou, se doplňují případy, kdy dítě bylo soudem svěřeno
rodičům do společné nebo střídavé péče, a rodiče se často o péči o dítě střídají ve velmi
krátkých časových úsecích. Při společné péči pak je v zásadě nezbytné uznat tuto péči po celý
kalendářní měsíc oběma rodičům.
K bodu 16
Dosavadní úprava omezuje možnost navštívit jesle, mateřskou školu, nebo jiné obdobné
zařízení pro děti předškolního věku popřípadě další vyjmenované zařízení dětem, které
zakládají nárok na rodičovský příspěvek tak, že dítě může navštěvovat za stanovených
podmínek, zejména podle věku dítěte, tato zařízení pro děti 5 dnů nebo 4 (6) hodin denně.
Tato úprava je poměrně složitá, nevyhovuje potřebám rodin při zajišťování péče o dítě
a slaďování profesních a osobních potřeb osob, které pobírají rodičovský příspěvek a o dítě
jinak pečují.
Vzhledem k těmto důvodům není účelné nadále uvedeným způsobem omezit návštěvu
dětí v uvedených zařízení. Proto se dosavadní úprava zjednodušuje a umožňuje se v některých
případech návštěva takovýchto zařízení bez omezení. Navrhuje se, aby děti do 3 let věku
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a také v rozsahu 92 hodin může dítě navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení. Jde-li o dítě
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené může
navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 138 hodin v kalendářním
měsíci. Bude-li dítě navštěvovat miniškolku, může jí, vzhledem k rodinnému charakteru
tohoto zařízení, navštěvovat bez omezení.
K bodům 17 až 23
Podle dosavadní právní úpravy je poskytování odměny pěstounů upraveno pro některé
případy pěstounské péče, kdy se výkon pěstounské péče posuzuje jako výdělečná činnost, ve
dvou právních předpisech, a to v zákoně o státní sociální podpoře a v zákoně
o sociálně-právní ochraně dětí.
V zákoně o státní sociální podpoře jsou to případy, kdy pěstoun pečuje v pěstounské
péči alespoň o tři děti nebo alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je
osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II středně těžké závislosti, ve
stupni III těžké závislosti nebo ve stupni IV úplné závislosti. Tomuto pěstounovi náleží
zvýšená odměna za výkon pěstounské péče (oproti pěstounům, kteří takové podmínky
nesplňují) a tato odměna se posuzuje jako plat. Na základě toho je pak prováděno jejich
nemocenské a důchodové pojištění, kdy pojistné, které má hradit zaměstnavatel, hradí v tomto
případě plátce sociálních dávek – úřad práce.
Právní úprava stanovená pro odměnu pěstouna zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
se vztahuje na pěstouny, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče. Jejich odměna je stanovena v některých případech v nižší částce než odměna
pěstounů podle zákona o státní sociální podpoře. Tato odměna se také považuje za plat, a to se
stejnými důsledky v oblasti nemocenského a důchodového pojištění; pojistné za tyto pěstouny
odvádí zřizovatel těchto zařízení.
Obě uvedené právní úpravy jsou v zásadě shodné a není důvodu, aby nadále byly
zachovány odlišnosti poskytování odměny pěstounů a jejich výše jen proto, že jsou odlišné
podmínky a prostředí, v nichž je pěstounská péče vykonávána. Tuto skutečnost lze ohodnotit
jiným způsobem. V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí jsou už proto také zakotveny
některé nároky pěstounů, které vyplývají ze specifiky výkonu pěstounské péče v zařízeních.
Vzhledem k tomu, že rozdíly v nárocích na odměnu za přímý výkon pěstounské péče
nejsou odůvodněné, navrhuje se upravit odměnu za výkon pěstounské péče jednotně pro
všechny pěstouny v zákoně o státní sociální podpoře s tím, že v zákoně o sociálně-právní
ochraně dětí bude úprava odměňování pěstounů zrušena a v tomto zákoně budou jen
zachovány některé nároky související s provozem zařízení pro výkon pěstounské péče.
Podle nové právní úpravy se sjednocují nároky na odměnu pěstouna a její výši
v případech, kdy pěstoun pečuje alespoň o 3 děti svěřené do pěstounské péče nebo pečuje
alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na péči ve stupni I až IV podle zákona
o sociálních službách, nebo kdy pěstoun vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.
Výše odměny bude zachována v zásadě ve stejné výši jako dosud. Bude vycházet
z částky životního minima pěstouna vynásobené koeficientem 5,50 a bude se zvyšovat podle
počtu dětí a s přihlédnutím k tomu, zda se jedná o děti závislé na pomoci jiné osoby podle
zákona o sociálních službách.
V rámci navrhované právní úpravy odměny pěstounů, byla provedena i některá
upřesnění dosavadní právní úpravy vyplývající z poznatků praxe. Jedná se o upřesnění nároku
na příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče (body 20 a 21) a vymezení okruhu osob,
kterým náleží nároky jako pěstounům v případech, že pečují o děti na základě jiné právní
formy než je pěstounská péče (např. poručník, osoba, která o dítě pečuje po dobu, kdy soud
rozhoduje o pěstounské péči).
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K bodu 24
Vzhledem k nové právní úpravě odměny pěstouna se ruší i dosavadní omezení, které se
týká nároku na odměnu pěstouna v mimořádných případech, kdy musí být podmínky splněny
pro tuto dávku po celý kalendářní měsíc.
K bodům 25 až 28
Do § 64a se doplňují povinnosti získávat, zpracovávat a sdělovat údaje potřebné
k rozhodování o obdobných dávkách dávkám státní sociální podpory poskytovaných v cizině,
a to v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství.
K bodu 29
Navrhovanou změnou je reagováno na požadavky orgánů provádějících státní sociální
podporu tak, aby bylo zefektivněno řízení o dávkách a sníženy administrativní náklady, aniž
by byla snížena právní jistota žadatelů o dávku nebo jejich poživatelů.
K bodu 31
Podmínka stanovení rozhodného příjmu s přihlédnutím k navrhované úpravě § 5 spočívá
v tom, že se příjem 120 000 vylučuje, jen jestliže jde o nezaopatřené dítě studující na střední
škole denní formou studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním
programu poskytujícímu vysokoškolské vzdělání. To znamená, že pro realizaci navrhovaného
určení příjmu se bude toto uvedené studium prokazovat. Proto se stanoví povinnost pro
žadatele o dávku prokazovat uvedené skutečnosti potvrzením školy.
K § 28
K bodu 1
Rozhodný příjem pro účely státní sociální podpory se zjišťuje za stanovené období
zpětně (za kalendářní čtvrtletí, za kalendářní rok) a v těch případech, kdy by právní úprava
způsobu zápočtu nově upravených příjmů mohla vzbuzovat pochybnosti, je nezbytné
výslovně stanovit, jakým způsobem se bude rozhodný příjem určovat. Podle navrhované
úpravy je třeba stanovit postup při vylučování příjmu 120 000 Kč u studujících
nezaopatřených dětí.
K bodu 2
Nově se upravují podmínky a výše odměny pěstouna pro některé vyjmenované případy.
Vzhledem k této skutečnosti se stanoví, od kdy odměna pěstouna podle této nové právní
úpravy náleží, a to s ohledem na skutečnost, že odměna pěstouna, stejně jako ostatní dávky
státní sociální podpory, se vyplácí měsíčně pozadu.

K části třetí
K § 29
K bodu 1
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se výslovně doplňují děti, které nemají zajištěn přístup ke zdravotní péči včetně preventivních
prohlídek a očkování v souladu s příslušnými právními předpisy. Tato právní úprava vychází
z podnětu Rady vlády ČR pro lidská práva o zakotvení povinné registrace dětí u praktického
lékaře jako jedno z účinných opatření směřujících k ochraně dětí před zneužíváním,
zanedbáváním a týráním.
K bodu 2 až 6
Jde o legislativně technickou úpravu, kterou se upravuje odkaz na příslušné ustanovení
zákona.
K bodu 7
Sazby horní hranice náhrady ušlého výdělku nebyly valorizovány od účinnosti zákona
č. 359/1999 Sb., tj. od 1.4. 2000, a proto stávající výše náhrady ušlého výdělku již neodpovídá
adekvátnímu ohodnocení účasti na zasedání poradního sboru nebo komise pro sociálně-právní
ochranu dětí a je překážkou pro získávání kvalifikovaných externích odborníků za členy
těchto orgánů. Z uvedených důvodů se navrhuje zvýšení horní hranice náhrady ušlého
výdělku. Zvýšení horních sazeb náhrady ušlého výdělku pro členy poradních sborů
představuje zvýšení nákladů pro všechny kraje ročně 350 tis. Kč.
K bodu 8
V dosavadní právní úpravě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc schází úprava
práv a povinností osoby, která je určena zřizovatelem tohoto zařízení pro případy, kdy je třeba
řešit závažnější otázky ve vztahu k dětem, popř. jejich rodině. Při absenci této právní úpravy,
jak vyplývá z poznatků praxe, vznikají opakovaně kolizní situace a střety mezi zařízeními
a rodiči, orgány sociálně-právní ochrany dětí nebo soudy. Aby se předešlo těmto problémům,
zakotvuje se jasné vymezení práv a povinností mezi zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc a dalšími subjekty.
K bodům 9 a 10
Dosavadní právní úprava poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc neřeší nárok na tento příspěvek v případech, kdy se dítě po
nějakou dobu zdržuje mimo toto zařízení. Jde o případy, kdy se dítě fakticky nachází mimo
uvedené zařízení, ačkoliv nadále trvá právní titul, na jehož základě bylo dítě do péče zařízení
umístěno (rozhodnutí soudu, žádost orgánu sociálně-právní ochrany, žádost zákonného
zástupce). Přitom pobyt dítěte mimo toto zařízení může trvat i poměrně delší dobu (několik
týdnů, popř. měsíců). Navrhuje se proto, jestliže dítě pobývá mimo zařízení alespoň po dobu
dvou po sobě jdoucích dnů, snížit výši státního příspěvku o jednu třicetinu za každý den
pobytu mimo toto zařízení. Současně se stanoví, že se státní příspěvek nesnižuje, odejde-li
dítě ze zařízení v době po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou.
Jde o úpravu obdobnou úpravě poskytování úhrady ve školských zařízeních podle zákona o
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních.
Kromě uvedeného problému řešení nároku na státní příspěvek po dobu nepřítomnosti
dítěte v zařízení, je nezbytné výslovně řešit zánik nároku na státní příspěvek v případě kdy
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo
zrušeno, pozbylo platnosti nebo zaniklo. Přitom se pro nárok na státní příspěvek respektují
situace, kdy dítě po pravomocném nařízení ústavní výchovy nadále přechodně zůstává v péči
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V takových případech zůstává zachován nárok
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výchovy v souladu s § 28 zákona.
K bodu 11
Podle dosavadní právní úpravy je povinností vyplácet státní příspěvek zařízením pro
děti vyžadující okamžitou pomoc do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za
který státní příspěvek náleží. Praxe ukázala, že v řadě případů nelze tuto zákonnou lhůtu
splnit proto, že zřizovatelé uvedeného zařízení neoznamují údaje potřebné pro poskytování
státního příspěvku včas (ve stanovené 10 denní lhůtě po skončení příslušného kalendářního
měsíce), a v těchto údajích se objevují některé nejasnosti, které je třeba odstranit. Způsob
financování státního příspěvku a mechanismus uvolňování finančních prostředků z rozpočtu
kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí neumožňuje proto v těchto případech uvolnit
plátci finanční prostředky včas. Proto se navrhuje, aby státní příspěvek byl vyplácen
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o přiznání státního příspěvku nebo o změně
jeho výše tak, aby bylo možno finanční prostředky na státní příspěvek uvolnit.
K bodům 12 až 20
Pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
bude přiznáván nárok na odměnu pěstouna jako na dávku pěstounské péče za podmínek
stanovených v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(srov. část první, čl. I body 14 až 19). V důsledku toho se v zákoně o sociálně-právní ochraně
dětí odkazuje, pokud jde o odměnu pěstouna, na uvedený zákon (bod 17) a provádí se řada
změn, většinou legislativně technických, které z této skutečnosti vyplývají. Jde např. o zrušení
povinnosti zřizovatele zařízení pro výkon pěstounské péče poskytovat pěstounu odměnu (bod
11 až 14), zrušují se odkazy na ustanovení o odměně pěstouna v jiných ustanoveních zákona
(body 16 až 20). V bodě 15 se pak provádí upřesnění dosavadního textu tak, že se vypustí
odkaz na základní službu v ozbrojených silách a na civilní službu, které už v současné době
nepřicházejí v úvahu.
K bodu 21
Jde o legislativně technickou úpravu.
K bodu 22
Platná úprava odborné způsobilosti pracovníků pověřených osob nespecifikuje blíže
požadavky na vzdělávací kurzy v oblasti péče o rodinu a děti, které jsou povinny absolvovat
v rozsahu 100 hodin ty fyzické osoby, které nemají vzdělání na požadované úrovni nebo
v požadované oblasti studia. V praxi se proto značně odlišuje úroveň těchto kurzů, což se
následně odráží i v kvalitě poskytování sociálně-právní ochrany ze strany pracovníků
jednotlivých pověřených osob. Z tohoto důvodu je třeba požadavky na vzdělávací kurzy
sjednotit tak, že pracovníci pověřených osob budou povinni absolvovat stejné akreditované
vzdělávací kurzy jako sociální pracovníci podle § 110 zákona o sociálních službách.
K bodu 23
V souladu s § 60a odst. 4 zákona o sociálních službách je součástí služeb poskytovaných
intervenčními centry rovněž zajištění spolupráce a vzájemná informovanost mezi
intervenčními centry a orgány sociálně-právní ochrany dětí. Intervenční centra však dosud
nejsou zařazena mezi oprávněnými subjekty, kterým jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí
povinny sdělovat na žádost potřebné údaje a vůči kterým je prolomena povinnost mlčenlivosti
pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí podle § 57 odst. 1 zákona o sociálně-právní
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v tomto ustanovení.
K bodu 24
V ustanovení § 53 je třeba rozšířit okruh subjektů, které jsou povinny na výzvu orgánů
sociálně-právní ochrany dětí sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní
ochrany, o zařízení sociálních služeb, protože i od těchto zařízení je v řadě případů nezbytné
získat údaje o dětech, rodičích nebo jiných osobách, které jsou nutné pro plnění úkolů orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
K bodu 25
Platné zákonné zmocnění pro orgány sociálně-právní ochrany dětí ke zpracování
osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
se navrhuje doplnit obdobným zmocněním pro osoby pověřené k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, a to tak, že pověřené osoby jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje v rozsahu,
který je nezbytný pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu s uděleným pověřením.
Tímto doplněním zákona dojde k odstranění některých nejasností pro posuzování oprávnění
pověřených osob ke zpracování osobních údajů.
K bodu 26
Do § 59 je třeba zapracovat přestupek, který byl do přijetí novely zákona
o sociálně-právní ochraně dětí č. 134/2006 Sb. upraven v § 28 odst. 1 písm. g) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Jedná se o přestupek zneužívání nezletilého dítěte k fyzickým
pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného a rozumového vývoje, s možností uložit
pokutu do 50 000 Kč. Touto úpravou se odstraňuje nežádoucí mezera zákona
o sociálně-právní ochraně dětí.
K bodům 27 až 29, 31 a 32
Jde o legislativně technické úpravy, kterými se doplňuje dosavadní text a odstraňují se
jeho některé nepřesnosti.
K bodu 30
Návrhem se doplňuje právní úprava, která umožní obcím s rozšířenou působností
zřizovat, jako svůj zvláštní orgán, komise k projednání správních deliktů. Tímto způsobem se
zabrání tomu, aby pokuty ukládala příslušná pracoviště sociálně-právní ochrany, čímž dochází
k narušení vztahu mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem. Sociální pracovník má
přitom zajišťovat práci s rodinou a směřovat rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte
k řádnému vykonávání práv a povinností spojených s výchovou dítěte a nikoliv k řešení
přestupků.
K § 30
K bodu 1
Vzhledem k novému způsobu úpravy odměny pěstouna, která bude poskytována podle
zákona o státní sociální podpoře, je nezbytné stanovit, do kterého data se vyplácí odměna
pěstouna podle dosavadní právní úpravy. Navrhované přechodné ustanovení je nezbytné
vzhledem k tomu, že odměna pěstouna se vyplácí měsíčně pozadu a bez tohoto přechodného
ustanovení by mohly vzniknout pochybnosti o jejím nároku a výplatě za měsíc prosinec 2009.
K bodu 2
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vyžadující okamžitou pomoc tak, že se snižuje o jednu třicetinu za každý den pobytu dítěte
mimo toto zařízení, jestliže tento pobyt byl delší než dva dny po sobě jdoucí. Přechodným
ustanovením se stanoví, že za dobu přede dnem účinnosti navrhovaného zákona bude
poskytován státní příspěvek podle úpravy platné před tímto dnem. Tím se zajistí, že nebude
nová právní úprava vztahována zpětně na dobu před 1. leden 2010.
K bodu 3
Předloženým návrhem se ukládá zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc povinnost určit odpovědné osoby, které by byly v tomto zařízení oprávněny řešit
některé závažnější problémy, v nichž může dojít a také dochází ke kolizi mezi tímto zařízením
a rodiči dítěte, popř. jinými osobami, které jsou odpovědné za děti. Přechodným ustanovením
se dává zřizovateli zařízení 30 denní lhůta ode dne nabytí účinnosti zákona, aby takovou
osobu určil.
K bodu 4
Nově se stanovuje, které vzdělávací kurzy se považují za kurzy, které lze uznat pro
odbornou způsobilost v oblasti péče o rodinu a děti. Vzhledem k této nové právní úpravě se
dává určitý časový prostor pro splnění této podmínky.
K části čtvrté
K § 31
K bodu 1
V zákoně o pomoci v hmotné nouzi se doplňuje okruh příjmů, které se pro účely zákona
o pomoci v hmotné nouzi (resp. pro posouzení nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi)
považují za příjem, o úplatu za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci.
K bodu 2
V zákoně o státní sociální podpoře se v návaznosti na záměr podporovat rodiny s dětmi,
zejména v těch případech, kdy se v těchto rodinách projevuje snaha řešit svou sociální situaci,
navrhuje nepřihlížet k příjmům nezaopatřeného dítěte, které současně s plněním studijních
povinností v denním presenčním studiu je výdělečně činné. Navrhuje se, aby se v takovém
případě při zjišťování rozhodného příjmu nepřihlíželo k příjmu dítěte až do částky
120 000 Kč. Podmínka, že musí jít o případ, kdy dítě studuje v denním presenčním studiu
vyplývá z toho, že při jiných formách studia (večerní, dálkové distanční) se výdělečná činnost
předpokládá a také forma studia je umožňuje. Při denní presenční formě studia, která
předpokládá prakticky plnění studijních povinností ke škole denně, je situace jiná a je
nepřiměřené přihlížet při přiznávání sociálních dávek k příjmům dosaženým takovým
zvýšeným úsilím.
V zákoně o pomoci v hmotné nouzi se navrhuje shodné opatření jako v zákoně o státní
sociální podpoře ve věci vyloučení příjmu studentů z výdělečné činnosti do stanovené výše.
Navrhuje se, aby z čistého příjmu, který žák nebo student získal vlastní prací, byla pro účely
posuzování nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi brána v úvahu pouze částka, o kterou
tento příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně. Jde o podporu lidí, kteří již jako velmi mladí
projevují dostatek odpovědnosti za sebe samé, a proto z dlouhodobého hlediska je málo
pravděpodobné, i vzhledem k dosažené kvalifikaci, že by v budoucnu byli pravidelnými
adresáty dávek pomoci v hmotné nouzi.
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z podnikání) stanovuje se pravidlo, jakým způsobem budou příjmy započítávány.
K bodu 3
Pro účely posouzení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi bude poskytování
vzájemné rodičovské výpomoci rovněž pokládáno za snahu o zvýšení příjmů vlastní prací.
Z důvodu prevence možného zneužívání tohoto institutu se stanoví minimální doba výkonu
této činnosti, aby mohla být takto posuzována.
K § 32
Opatření se navrhuje realizovat ode dne účinnosti zákona; u osob, kterým náleží ke dni
účinnosti příspěvek na živobytí, se provede přepočet dávky z uvedeného důvodu na
žádost - v opačném případě by musely být přezkoumány všechny poskytované dávky, což by
znamenalo velkou administrativní zátěž orgánů poskytujících příspěvek na živobytí.
K části páté
K § 33
K bodu 1
Další sociální událostí, s níž je spojen vznik nároku na dávku nemocenského pojištění,
bude nástup na otcovské.
K bodům 2, 5 až 8, 11, 14, 19 až 22, 28 a 31
Jedná se o úpravy navazující na bod 4.
K bodu 3
Do systému nemocenského pojištění se zavádí nová dávka, jejímž účelem je
kompenzovat příjem ucházející pojištěnci v důsledku nutnosti přerušit z důvodu stanovené
sociální události výdělečnou činnost. Zavedením otcovského jako dávky nemocenského
pojištění se zdůrazňuje její charakter, neboť nemá být „odměnou“ za navázání vztahu otce
s dítětem, ale alespoň částečnou náhradou příjmu, který pojištěnci z tohoto důvodu uchází;
v tomto směru se charakterem blíží ošetřovnému poskytovanému z důvodu péče o zdravé dítě
do 10 let věku.
K bodu 4
Nemocenské pojištění je určeno pro výdělečně činné osoby, které v době tzv. uznaných
sociálních situací (jako je např. nemoc) přicházejí o příjem. Ztráta příjmu je v takových
případech nahrazována formou peněžitých dávek z jejich nemocenského pojištění. Podle
současné právní úpravy náleží pěstounům nemocenské ode dne, od něhož jim z důvodu
dočasné pracovní neschopnosti nenáleží odměna za výkon pěstounské péče. Splnění
podmínek nároku na výplatu peněžitou pomoc v mateřství u této kategorie dnešních
pojištěnců je rovněž problematické, neboť i u této dávky nemocenského pojištění je
podmínkou nevykonávat takovou pěstounskou činnost, za kterou uvedená odměna náleží.
Pěstounům bude po celou dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti či nařízené karantény
a při dalších sociálních událostech nadále náležet příjem, resp. odměna, a proto není již
důvodné jejich další setrvání v okruhu osob nemocensky pojištěných.
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U nové dávky se navrhuje obdobný režim jako u peněžité pomoci v mateřství pro
účely nároku na výplatu dávky a stanovení denního vyměřovacího základu.
K bodu 13
Jednou z podmínek nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na
nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede
dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Dobu výkonu pěstounské péče, která již
nebude nemocensky pojištěnou činností, se navrhuje pro nárok na peněžitou pomoc
v mateřství náležející z nemocensky pojištěného zaměstnání či nemocensky pojištěné
samostatné výdělečné činnosti postavit na roveň době účasti na nemocenském pojištění.
K bodu 15
Účelem otcovského je především posílit vazbu mezi dítětem a jeho biologickým
rodičem; znamená to, že nárok na dávku bude mít vždy otec dítěte, a to i tehdy, pokud je
manželem matky dítěte někdo jiný (za otce dítěte bude pro účely této dávky považován ten,
kdo je v rodném listě dítěte zapsán jako otec). Dalším osobám, než je otec dítěte (např.
prarodiči), otcovské nenáleží.
Obdobně je žádoucí podpořit rovněž vytvoření vazby mezi dítětem a osobami, které
převzaly společně jako manželé dítě do náhradní rodinné péče. Pokud bude dítě svěřeno do
péče nahrazující péči rodičů pouze jedné osobě (např. v případě manželů pouze manželce),
nebude připadat poskytnutí otcovského v úvahu, neboť osoba, jíž bylo dítě svěřeno, bude mít
nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Otcovské se tedy uplatní pouze v situaci, kdy dítě
bude rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů oběma
manželům. V takovém případě je věcí dohody mezi nimi, komu z nich vznikne nárok na
peněžitou pomoc v mateřství; druhý z partnerů pak bude moci uplatnit nárok na otcovské.
Uplatní-li tedy v takovém případě nárok na peněžitou pomoc v mateřství muž, bude otcovské
náležet jeho manželce.
Otcovské se navrhuje jako dávka všeobecná, tzn. určená prakticky pro všechny
pojištěnce bez ohledu na charakter jimi vykonávané výdělečné činnosti, a proto nárok na ně
by měl mít (při splnění stanovených podmínek) co nejširší okruh pojištěnců. Nárok na dávku
bude vyloučen pouze u zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu, neboť
v jejich případě je účast na nemocenském pojištění v jednotlivých kalendářních měsících
nahodilá, a u zaměstnanců ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu
zabezpečovací detence, u nichž je možnost splnění stanovených podmínek nereálná.
Vzhledem k tomu, že otcovské se navrhuje zavést jako dávku nemocenského pojištění,
musí být splněny základní podmínky stanovené obecně pro vznik nároku na dávky
nemocenského pojištění. Základní z nich je skutečnost, že k nástupu na otcovské došlo v době
účasti na nemocenském pojištění nebo v době přerušení této účasti. Osobě, která by nebyla
účastna nemocenského pojištění, nemůže nárok na otcovské vzniknout. Možnost vzniku
nároku na otcovské (obdobně jako u ošetřovného) z titulu ochranné lhůty se neumožňuje,
neboť se jedná o dávku krátkodobou.
Otcovské se navrhuje jako dávka krátkodobá, a proto není třeba vyžadovat obecnou
podmínku čekací doby platnou pro všechny pojištěnce v případě peněžité pomoci v mateřství
(270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem
na peněžitou pomoc v mateřství). Navrhuje se proto zavedení čekací doby pouze u těch
pojištěnců, jejichž účast na nemocenském pojištění je dobrovolná, a kteří tedy mohou
skutečnost, zda jsou či nejsou účastni nemocenského pojištění, sami ovlivnit. Délka čekací
doby se navrhuje stejná jako u nemocenského (§ 24 zákona o nemocenském pojištění).
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otcem nebude v zákoně přesně vymezen, neboť se bude vždy odvíjet od okolností
konkrétního případu; jiný bude v případě, kdy otec bude o dítě pečovat výhradně sám (matka
dítěte bude mít „poporodní volno“), a jiný v případě, kdy bude péči o dítě zajišťovat společně
s matkou dítěte (popř. i s dalšími členy rodiny). Obecnou zásadou však bude, aby se otec na
péči o dítě vždy osobně spolupodílel. Naproti tomu nebude – obdobně jako je tomu pro nárok
na ošetřovné při ošetřování nebo péči o dítě do 10 let věku rodičem – vyžadována podmínka
soužití otce v domácnosti s matkou dítěte či s dítětem, neboť by to bylo v rozporu s účelem
dávky. V případě, kdy bude dávka poskytována některému z manželů, kteří na základě
rozhodnutí příslušného orgánu převzali dítě do společné péče nahrazující péči rodičů, se
předpokládá nutnost dodržení těchto zásad obdobně.
Nárok na otcovské může pojištěnci vzniknout v tomtéž případě pouze jednou, dávku
tedy nelze čerpat opakovaně. Za týž případ se bude považovat situace, kdy otec z důvodu
porodu za stanovených okolností přestane vykonávat výdělečnou činnost. Přitom platí zásada
„jeden porod – jedna dávka“, což znamená, že otci dítěte bude náležet otcovské pouze jednou
i v případě vícečetného porodu. Obdobná zásada bude platit i pro vznik nároku na otcovské
z titulu převzetí dítěte manžely.
Účelem nově zaváděné dávky je především přispět k vytvoření pozitivní vazby mezi
dítětem a otcem dítěte. Vzhledem k tomu, že po ukončení šestinedělí se může otec dítěte či
manžel matky dítěte s matkou dítěte vystřídat při pobírání peněžité pomoci v mateřství [§ 32
odst. 1 písm. e) a navazující ustanovení zákona o nemocenském pojištění], mohou
po ukončení šestinedělí osoby mající blízký vztah k novorozenému dítěti řešit svou situaci
tak, jak jim to pro konkrétní případ vyhovuje. Důležitou funkcí otcovského proto je pomoci
„překrýt“ období šestinedělí, kdy se v nároku na peněžitou pomoc v mateřství nelze vystřídat.
Základní délka podpůrčí doby pro otcovské se navrhuje jeden týden, což je doba,
kterou lze z hlediska dosažení daného účelu považovat za dostačující. Vzhledem k délce
podpůrčí doby se i v těch případech, kdy z objektivních důvodů přestane mít otec či osoba,
která převzala dítě do péče, v průběhu týdne možnost o dítě „plnohodnotně“ pečovat,
navrhuje nechat otcovské, na které již vznikl nárok, bez dalšího „doběhnout“.
Výši otcovského se navrhuje stanovit shodně jako výši peněžité pomoci v mateřství
poskytované muži, a to včetně sazby 70 %. Vychází se ze zásady, že denní výše dávky, tj.
úroveň zabezpečení, kterou pojištěnci poskytují obě dávky, by měla být shodná.
K bodům 16, 24 a 29
Návrhem se zajišťuje, že bude-li miniškolka uzavřena z nařízení příslušného orgánu
z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události nebo
pro onemocnění či jiné obdobné důvody osoby, která péči v miniškolce zajišťuje, bude
v takovém případě náležet ošetřovné podle § 39 zákona o nemocenském pojištění. Současně
se upravuje způsob uplatňování nároku na ošetřovné v takovém případě.
K bodům 17 a 18
V nemocenském pojištění platí, že základní zásadou pro výplatu dávek je, že
z jednoho pojištění nemůže současně vzniknout nárok na výplatu více dávek. Navrhuje se
proto řešení případů, kdy vznikne souběh nároku na několik dávek z téhož pojištění, a stanoví
se, která z těchto dávek je vyplácena přednostně. Vzhledem k tomu, že zákon o nemocenském
pojištění řeší problém souběhu více různých dávek z téhož pojištění tak, že obecně preferuje
nárok na výplatu dávky vyšší před nárokem na výplatu dávky nižší (tj. peněžité pomoci
v mateřství před nemocenským a nemocenského před ošetřovným), zavádí se sice přednost
peněžité pomoci v mateřství před otcovským (tato možnost je však spíše teoretická), samo
otcovské však bude mít přednost před nárokem na výplatu nemocenského, protože při
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v mateřství, kdy se do prvé redukční hranice započítává denní vyměřovací základ plně
(a nikoli 90 % jako u nemocenského či ošetřovného), je jeho procentní sazba vyšší, než
procentní sazba pro výpočet nemocenského do 61. dne trvání pracovní neschopnosti či
ošetřovného. Současně se řeší i situace, kdy pojištěnci vznikl nárok na různé dávky z několika
pojištění; i v tomto případě se navrhuje převzít úpravu, která je v zákoně o nemocenském
pojištění již zavedena s tím, že bude-li jednou z takto „souběžných“ dávek otcovské, bude se
úhrn souběžných dávek dopočítávat do výše otcovského jako dávky z hlediska procentní
sazby nejvyšší.
K bodu 23
Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobou dávku, není účelné zavádět vícedílný
tiskopis tak, aby jeden díl sloužil k uplatnění nároku na otcovské a další díl by se předkládal
po uplynutí podpůrčí doby; navrhuje se, aby se okresní správě sociálního zabezpečení
předkládala žádost o otcovské spolu s údaji pro výpočet dávky jen jednou, a to po uplynutí
podpůrčí doby.
K bodu 25
V návaznosti na bod 16 se upravuje uplatnění nároku na ošetřovné z důvodu uzavření
miniškolky.
K bodu 26
Nárok na výplatu otcovského se bude uplatňovat obdobným způsobem jako u ostatních
dávek nemocenského pojištění (žádostí na předepsaném tiskopisu) s doložením rozhodných
skutečností.
K bodu 27
Otcovské se vzhledem k týdenní podpůrčí době bude vyplácet za období, za které bylo
osvědčeno splnění stanovených podmínek (tj. obdobně jako u nemocenského a ošetřovného);
výplata za kalendářní měsíc by nebyla praktická.
K bodu 30
V návaznosti na zavedení nové dávky se upřesňuje ustanovení o zahájení řízení o dávku.
K § 34
Nároky na dávky nemocenského pojištění podle dosavadní právní úpravy se
zachovávají, s výjimkou případu, kdy pěstoun bude svou činnost po 31. prosinci 2009 dále
vykonávat a bude mu náležet od 1. ledna 2010 odměna za výkon pěstounské péče.
V návaznosti na vypuštění pěstounů z okruhu nemocensky pojištěných osob se upravuje jejich
odhlášení z tohoto pojištění.
K části šesté
K § 35
K bodům 1 a 2
V okruhu poplatníků pojistného na sociální pojištění se provádí formulační úprava
u pěstounů, neboť dochází ke sjednocení způsobu odměňování pěstounů, kteří vykonávají
pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu,
s pěstouny, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve

- 72 zvláštních případech podle zákona o státní sociální podpoře. Dále se reaguje na to, že pěstouni
již nebudou účastni nemocenského pojištění (pěstouni budou účastni jen důchodového
pojištění); z odměny pěstouna se nebude nadále odvádět pojistné na nemocenské pojištění,
neboť tato odměna bude náležet i v době dočasné pracovní neschopnosti.
K bodům 3 až 6
Jedná se o úpravy navazující na body 1 a 2.
K bodu 7
Okruh zaměstnanců, při jejichž zaměstnání v pracovním poměru bude zaměstnavateli
příslušet sleva na pojistném, je zaměřen na skupiny s nižší mírou ekonomické aktivity. Sleva
na pojistném se zavádí pro zaměstnavatele; jde o snížení pojistného, které je povinen odvést
zaměstnavatel (za sebe) příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Účelem zavedení
slevy na pojistném je motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání vyjmenovaných skupin
zaměstnanců na zkrácený pracovní úvazek, a proto není sleva poskytována zaměstnanci.
Zaměstnavatel může uplatnit na každého jednotlivého zaměstnance slevu nejvýše do
částky 1 500 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc byly splněny podmínky pro
její poskytnutí (např. po celý měsíc trvala péče o dítě do 10 let věku). Zaměstnavatel bude
povinen platit z příjmu zaměstnance pojistné od roku 2010 ve výši 24,1 %.
Sleva nebude náležet, pokud s tímtéž zaměstnavatelem bude sjednáno více
pracovněprávních vztahů tak, že bude celkem překročen limit 80 % stanovené týdenní
pracovní doby. Snahou je zabránit možnému spekulativnímu jednání ze strany
zaměstnavatele, u něhož by fakticky zaměstnanec pracoval po stanovenou týdenní pracovní
dobu, ale měl by sjednáno několik kratších pracovních poměrů, na základě kterých by
zaměstnavatel slevu nárokoval, popř. část prací by vykonával v pracovním poměru a část na
základě dohody o pracovní činnosti. Jestliže si však zaměstnanec sjedná pracovní poměr do
80 % stanovené týdenní pracovní doby u dvou nebo více zaměstnavatelů, pak budou slevu na
pojistném moci nárokovat všichni tito zaměstnavatelé, neboť o tom, že zaměstnanec koná
práci ještě u jiného zaměstnavatele, nebudou vzájemně informováni.
Sleva na pojistném bude zaměstnavateli náležet i v případě, že bude pobírat
na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa nebo příspěvek na vytvoření
pracovního místa pro veřejně prospěšné práce, neboť tyto příspěvky se poskytují se zřetelem
na skutečně vynaložené náklady na zaměstnance včetně pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance; v případě slevy
na pojistném budou tyto příspěvky tedy nižší.
Zaměstnavatel bude v souvislosti s uplatňováním slevy na pojistném vést evidenci
o zaměstnancích, za jejichž zaměstnávání uplatnil slevu, včetně příslušných dokladů;
zaměstnavatel musí při kontrole doložit, že odvedl pojistné na sociální zabezpečení ve
správné výši.
Sleva na pojistném se bude uplatňovat na tiskopisu, který je předepsán pro odvod
pojistného. Slevu lze uplatnit nejvýše do částky pojistného za příslušný kalendářní měsíc, tj.
sleva se neposkytne, pokud by zaměstnavatel za daný kalendářní měsíc neodváděl pojistné
(úhrada záporného salda v důsledku slevy tedy nebude možná).
U slevy na pojistném bude platit obecný režim, pokud jde o penále. Pokud vzniklo
penále v důsledku nesplnění povinnosti zaměstnance podle odstavce 8, bude moci
zaměstnavatel vymáhat na zaměstnanci náhradu vzniklé škody, tj. úhradu penále, které byl
zaměstnavatel povinen zaplatit. Nesplnění povinností uložených zaměstnavateli bude
sankcionováno formou pokuty.
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K části sedmé
K § 36
K bodům 1 a 2
Pokud jde o účast pěstounů na důchodovém pojištění, navrhuje se ponechat v zásadě
současný stav, tj. dobu výkonu pěstounské péče hodnotit jako dobu důchodového pojištění
a odměnu považovat za plnění, které se započítává do vyměřovacího základu pro účely
důchodového pojištění a platí se z něj pojistné na důchodové pojištění (nikoliv pojistné na
nemocenské pojištění). Podmínkou účasti na důchodovém pojištění nebude již účast pěstounů
na nemocenském pojištění, neboť pěstouni nemocenského pojištění účastni nebudou.
K bodu 3
Současná úprava ve znění účinném od roku 2009, která reaguje na to, že společníci
a jednatelé nejsou od roku 2009 účastni nemocenského pojištění, neupravuje postup, kdy tatáž
osoba je současně společníkem a jednatelem u téže společnosti s ručením omezeným, což
v praxi způsobuje značné administrativní problémy; navrhuje se proto, aby v tomto případě se
jednalo o jedno pojištění a pro posouzení účasti na pojištění by se příjmy z obou činností
sčítaly (to odpovídá i úpravě účinné do konce roku 2008).
K bodu 4
Jedná se o legislativně-technickou úpravu navazující na bod 1.
K bodu 5
Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu v důchodovém pojištění se doba
výplaty otcovského bude považovat za vyloučenou dobu, aby nedošlo k „rozmělnění“ tohoto
základu.
K bodu 6
Zpřesňuje se ustanovení o souběhu invalidního důchodu s nemocenským; dosavadní
znění nepokrývalo terminologicky všechny možné situace, které by mohly nastat ve vztahu
k osobám ve služebním poměru a osobám samostatně výdělečně činným.
K bodu 7
Napravuje se technické nedopatření v příloze zákona vložené zákonem č. 306/2008 Sb.
K části osmé
K § 37
K bodu 1
Vzhledem k novému vymezení okruhu pěstounů v důchodovém pojištění se provádí
odpovídající formulační úprava.
K bodu 2
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vztahu k nim povinnosti zaměstnavatelů (např. se jedná o povinnosti pro účely vedení registru
pojištěnců a registru zaměstnavatelů).
K bodu 3
Doba výplaty otcovského jako vyloučená doba se bude zapisovat do evidenčního listu
důchodového pojištění v rozsahu, v jakém byla dávka skutečně podle potvrzení orgánu
nemocenského pojištění vyplacena. Mezi povinnosti zaměstnavatelů týkající se evidence
rozhodných údajů se proto doplňuje povinnost evidovat dobu péče o dítě, kdy bude nárok na
otcovské, ovšem s tím, že prokázat faktickou výplatu této dávky zaměstnavateli bude
povinností (i v zájmu) zaměstnance. K tomu slouží již nyní ust. § 51 odst. 2, podle něhož je
občan povinen sdělit zaměstnavateli plnícímu úkoly při provádění jeho důchodového pojištění
na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění.
K bodům 4 až 6
Upřesňuje se, že námitky lze v řízení ve věcech důchodového pojištění podat jen v těch
případech, kdy podle dosavadní právní úpravy nelze podat odvolání; není záměrem nahradit
odvolání námitkami nebo připustit současně oba opravné prostředky.
K části deváté
K § 38
K prokázání skutečnosti osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni
II až IV se doplňuje do zákona o sociálních službách, že potvrzení o této pomoci vydá
příslušný obecný úřad též pro účely pojistného na sociální zabezpečení, tj. pro
účely prokázání skutečnosti zakládající nárok na slevu na pojistném.
K části desáté
K § 39
V zákoníku práce se řeší případný souběh otcovského a náhrady mzdy, kdyby byl
zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, a to stejně jako v případě peněžité pomoci
v mateřství, tj. náhrada mzdy se nebude vyplácet, bude-li náležet otcovské. Současně se
zajišťuje, aby právo na náhradu mzdy nebo platu v době prvních 14 kalendářních dní dočasné
pracovní neschopnosti příslušelo zaměstnankyni nebo zaměstnanci i tehdy, kdy byli uznáni
dočasně práce neschopnými z důvodu podle § 57 odst. 1 písm. e) a f) zákona o nemocenském
pojištění (nesplnění podmínek nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo znemožňuje-li
závažné dlouhodobé onemocnění pečovat o dítě).
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K § 40
K bodu 1 a 7
Navrhuje se osvobodit od daně z příjmů úplatu za poskytování vzájemné rodičovské
výpomoci včetně nákladů spojených s výkonem péče o svěřené dítě a současně nezahrnovat
tyto příjmy do vlastního příjmu manželky (manžela) pro účely uplatnění slevy na manželku
(manžela) žijícího s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující
zákonem stanovený limit (ten v současné době činí 68 000 Kč ročně). K tomu je třeba
poznamenat, že při navrhované maximální výši úplaty 180 000 Kč ročně při celoroční
nepřetržité péči o svěřené tři děti a za předpokladu, že přijaté úhrady spojené s péčí budou
také poskytovatelem vynaloženy, by se na straně poskytovatele de facto z této částky
osvobozoval pouze příjem nad 165 000 Kč, neboť do této výše příjmů resp. základu daně při
uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč a sazby daně ve výši 15% by byla
daň ve výši „0“.
K bodu 2 a 4
K podpoře komplexního přístupu ke vzdělávání se u zaměstnanců navrhuje osvobodit od
daně veškeré výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na jejich odborný rozvoj, tzn.
nejen vynaložené např. na prohlubování kvalifikace, ale též na zvyšování kvalifikace, které
nebude považováno zaměstnavatelem za výkon práce, ale za překážku v práci resp. které
zaměstnanec absolvuje ve svém osobním volnu, ovšem jen za podmínky, že takové
vzdělávání bude v souladu s předmětem činnosti zaměstnavatele. Od daně nebudou jako
doposud osvobozena peněžní plnění poskytnutá zaměstnanci v souvislosti s jeho odborným
rozvojem, tj. nejen charakteru mzdy, platu, odměny, náhrady mzdy, ale též například
poskytnuta formou peněžního příspěvku na dopravu do vzdělávacího zařízení, nebude-li se
jednat o pracovní cestu a o cestovní náhradu v rámci výkonu práce apod.
K podpoře komplexního přístupu ke vzdělávání se u zaměstnavatelů navrhuje posuzovat
všechny výdaje (náklady) vynaložené na vzdělávání zaměstnanců včetně rekvalifikací podle
zákona o zaměstnanosti jako daňově uznatelné. Tímto jednotným řešením se výrazně
zjednoduší uplatňování výdajů na vzdělávání v základu daně z příjmů, jelikož nebude nadále
nutné rozlišovat, zda se jedná podle zákoníku práce o prohlubování kvalifikace nebo
zvyšování kvalifikace.
K bodu 3 a 5
Jedná se o návrh daňové podpory, který vychází z Akčního plánu podpory odborného
vzdělávání (viz bod II.2. usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č.1586), a to o zvýšení
limitu odpočtu hodnoty darů od základu daně z 5 % až na 10 % v případě poskytnutí daru
právnickou osobou na zajišťování odborné výuky na středních a vyšších odborných školách
(fyzické osoby v případě poskytnutí darů na účely financování školství již limit 10 % mají
stanoven v § 15 odst. 1) a daňovou uznatelnost limitovaného motivačního příspěvku
zaměstnavatele žákovi střední školy nebo studentovi vyšší odborné školy, který se na základě
smluvního ujednání pro zaměstnavatele připravuje jako budoucí zaměstnanec.
K bodu 4 a 6
K podpoře prorodinných opatření se navrhuje za daňově uznatelné považovat
u zaměstnavatele vedle výdajů (nákladů) vynaložených na provoz vlastního vzdělávacího
zařízení - mateřské školy i výdaje (náklady) spojené s provozem vlastního zdravotnického
zařízení – jeslí, se zřízením prostor a provozem miniškolek a s úhradou příspěvků na službu
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v mateřských školách, jeslích a miniškolkách jiných zřizovatelů nebo evidovaným
poskytovatelem vzájemné rodičovské výpomoci anebo na základě živnostenského podnikání;
plnění poskytnuté zaměstnanci podléhá u zaměstnance zdanění podle § 6 zákona o daních
z příjmů.
K části dvanácté
K § 41
K bodu l
V návaznosti na zavedení specifické úpravy činnosti evidovaných poskytovatelů
vzájemné rodičovské výpomoci se tato činnost vylučuje z režimu živnostenského zákona.
K bodu 2
V předmětu podnikání vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ se
snižuje věková hranice dětí na dva roky. Zároveň se zavádí nové možnosti prokázat odbornou
způsobilost pro uvedenou živnost dokladem o rekvalifikaci a zkouškou prokazující dílčí
kvalifikaci v oboru.
Pro snížení věkové hranice hovoří skutečnost, že podle údajů z databází ÚIV
a ČSÚ je 25 % dětí navštěvujících předškolní zařízení mladších 3 let. Praxe dále
ukazuje, že rodiče čím dál více využívají hlídacích služeb mateřských center a
různých dětských koutků. Právě hranice dvou let je přitom věkem, kdy jsou rodiče
ochotni svěřit dítě k hlídání cizí osobě bez zdravotnického vzdělání. Vedle toho je o
děti mladší 3 let často pečováno v rámci volné živnosti „Poskytování služeb pro
rodinu a domácnost“, tedy osobami bez jakékoli kvalifikace. V tomto případě by se
mělo jednat pouze o příležitostné hlídání, nicméně vzhledem k nedostatečné nabídce
služeb péče o děti do tří let věku rozsah hlídání rámec příležitostného hlídání často
překračuje.
V neposlední řadě návrh reflektuje novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, kterou byla s účinností od 1.1.2008 zavedena úprava
vícerychlostního čerpání rodičovského příspěvku, a to s variantou do 2 let věku
dítěte. Vzhledem k této možnosti čerpat rodičovský příspěvek lze očekávat další
zvýšení poptávky po nabídce dostupných služeb péče o tuto věkovou skupinu dětí.
Snížení věkové hranice dětí, o něž má být pečováno v rámci vázané živnosti,
umožní přístup do podnikání v oblasti péče o děti (v rámci jiných živností) většímu
okruhu podnikatelů. Stejný dopad ve vztahu k vázané živnosti „Péče o dítě do tří
(resp. dvou) let věku v denním režimu“ pak bude mít rozšíření odborné způsobilosti.
Pozitivně tak bude ovlivněno i podnikatelské prostředí.
K výše uvedenému je rovněž třeba dodat, že ohraničení věkové hranice pro
výkon vázané živnosti a s tím spojené požadavky na kvalifikaci osob, které péči o
děti zajišťují, jsou výrazně přísnější než je tomu v zahraničí.
K bodu 3
V příloze č. 5 živnostenského zákona upravující seznam živností, jejichž výkon je
podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou
způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností úprava živnosti „Péče
o dítě do tří let věku v denním režimu“ reaguje na změnu provedenou v příloze č. 2
spočívající ve snížení věkové hranice dětí. Zároveň se zavádí nové možnosti prokázat
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prokazující dílčí kvalifikaci v oboru.
K § 42
K bodu 1
Umožňuje se, aby podnikatelé, kteří do doby účinnosti tohoto zákona
provozovali živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, mohli plynule
pokračovat v provozování stejné činnosti na základě živnostenských oprávnění podle
nové právní úpravy.
K bodu 2
Živnostenským úřadům se ukládá povinnost provést změny v živnostenském rejstříku
a vydat výpis podnikateli s aktuálními údaji.
K bodu 3
Do doby vydání výpisu se změněnými údaji se podnikatel může prokazovat průkazem
podle dosavadní právní úpravy.
K části třinácté
K § 43
V občanském soudním řádu se doplňuje výčet dávek nemocenského pojištění, které
podléhají výkonu rozhodnutí srážkami z příjmů, o novou dávku nemocenského pojištění, tj.
o otcovské.
K části čtrnácté
K § 44
Vedle legislativně technické úpravy dochází v zákoně o ochraně veřejného zdraví,
pokud jde o oblast péče o děti, k úpravě hygienických požadavků, jejichž plnění jsou povinny
zajistit osoby provozující vázanou živnost „Péče o děti do dvou let v denním režimu“ a osoby
provozující volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,
včetně lektorské činnosti“. Nadále se tato povinnost nebude vztahovat na ty osoby, které
v rámci provozování uvedených živností pečují maximálně o 4 děti. Péče o 4 děti svým
charakterem odpovídá péči v rodinném prostředí, obdobně jako je tomu v případě vzájemné
rodičovské výpomoci, a není proto odůvodněné vyžadovat plnění takto striktních požadavků
na prostory apod.
K části patnácté
K § 45
Stanoví se, že doba pobírání otcovského je u příslušníků bezpečnostních sborů
omluvenou překážkou ve službě. Pokud by měla být tato dávka vyplácena v době poskytnuté
rodičovské dovolené, bylo by to pro bezpečnostní sbory zbytečně administrativně náročné,
protože po dobu rodičovské dovolené jsou příslušníci vždy zařazeni do neplacené zálohy a je
tedy třeba vydat rozhodnutí o zařazení do neplacené zálohy a rozhodnutí o vynětí z ní; ve
svém důsledku může být takový postup pro příslušníka nevýhodný, protože po vynětí
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místo se stejnou služební hodností), a zároveň by docházelo k určité nerovnosti mezi
pohlavími, neboť doba takto poskytnuté rodičovské dovolené není započítávána do doby
rozhodné pro výsluhové nároky, zatímco doba mateřské dovolené poskytnuté příslušnici ano.
K části šestnácté
K § 46
V návaznosti na změny v oblasti invalidních důchodů od roku 2010 na základě zákona
č. 306/2008 Sb. se doplňuje úprava navazující na zachování výše procentní výměry
u dosavadních poživatelů částečných invalidních důchodů. Přechodné ustanovení obsažené
v čl. II bodu 13 zákona č. 306/2008 Sb. konzervuje výši transformovaného částečného
invalidního důchodu a chrání tak jejich poživatele při změně stupně invalidity ze druhého na
první (nedojde ke snížení procentní výměry důchodu, které by odpovídalo nově zjištěnému
prvnímu stupni invalidity), avšak absence úpravy stanovení nové výše procentní výměry při
změně stupně invalidity z prvního na druhý nebo z prvního na třetí (případně změny
z druhého stupně na první a posléze z prvního na třetí) znamená značné a neodůvodněné
rozdíly, tj. zvýhodnění poživatelů částečného invalidního důchodu přiznaného před 1. lednem
2010 oproti poživatelům nově přiznaných invalidních důchodů podle nové právní úpravy (tj.
po 31. prosinci 2009) i ve srovnání s poživateli transformovaných plných invalidních důchodů
na invalidní důchody třetího stupně, u nichž se posléze změní stupeň invalidity na nižší stupeň
a poté se zase změní na vyšší stupeň. Toto neodůvodněné zvýhodnění by založilo nerovnost
mezi jednotlivými pojištěnci a znamenalo by i zvýšení nákladů na výplatu transformovaných
částečných invalidních důchodů. Navrhovaná úprava tuto nerovnost mezi jednotlivými
pojištěnci odstraňuje, avšak zachovává uvedenou ochranu u transformovaných částečných
invalidních důchodů.
K části sedmnácté
K § 47
Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2010.

V Praze dne 27.5.2009

Petr Nečas v.r.
Michaela Šojdrová v.r.
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Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

I. Platné znění částí zákona o státní sociální podpoře s vyznačením
navrhovaných změn
* * *
ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
* * *
§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, příjmu uvedeného
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, do příjmu se nezahrnuje částka příjmu
uvedená 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) 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 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,
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.
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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 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 v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v
aktivní záloze dobrovolné podle zvláštního právního předpisu3a),
4. měsíční přídavek na bydlení, výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné, poskytované
vojáku z povolání podle zvláštního právního předpisu3b),
5. odchodné a výsluhový příspěvek 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
3a)
3b)
3c)
3d)
3e)
3f)
3g)
3h)

§ 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.
§ 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 155 a 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve
znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 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.
§ 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.
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.
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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
dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů3i),
13. náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo snížená
náhrada mzdy nebo platu po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) podle jiného právního předpisu3i),
14. úplata za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci podle jiného právního
předpisu3j),
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, dávky důchodového pojištění a dávky úrazového
pojištění uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b), c), h) a i) zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců,
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),
f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na
bydlení,
g) přídavek na dítě pro nárok na sociální příplatek a 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
3i)
3j)
4)
4a)

Například § 192 zákoníku práce.
Zákon č. …/2009 Sb., o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně
některých zákonů.
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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 úrazového 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
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, nejde-li o rozhodný příjem osoby, která v rozhodném období vykonávala
činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního
právního předpisu38), 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, má-li
osoba příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1.
38)

§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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[§ 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 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 předpisu38), 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 sociální příplatek a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznávají-li se
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 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.
(8) Do rozhodného příjmu se nezahrnuje příjem uvedený v odstavci 1 písm. a)
bodech 1 a 2, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě vzdělávající se ve střední škole v denní
formě vzdělávání38a) nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním
programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání38b), a to zjišťuje-li se rozhodný příjem
d) za kalendářní rok, částka příjmu až do výše 120 000 Kč za kalendářní rok,
b) za kalendářní čtvrtletí nebo za období kratší, částka příjmu až do výše jedné
dvanáctiny z částky 120 000 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc,
1.
ve kterém byl příjem zúčtován, jde-li o příjem uvedený v odstavci 1 písm.
a) bodě 1,

38a)
38b)

§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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za který se zjišťuje příjem, jde-li o příjem uvedený v odstavci 1 písm. a)
bodu 2,
c) ze součtu příjmů uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. a)
bodě 2, částka příjmu
1. až do výše 120 000 Kč za kalendářní rok, zjišťuje-li se rozhodný příjem za
kalendářní rok,
2. až do výše jedné dvanáctiny z částky 120 000 Kč za každý i započatý
kalendářní měsíc, ve kterém došlo k zaúčtování příjmů, jde-li o příjem
uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 1 nebo ve kterém se zjišťoval příjem
uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2.
Výše částek uvedených v písmenech a) až c) se stanoví z příjmů dítěte po odpočtu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a odpočtu daně z příjmů připadající na tyto
příjmy. Jde-li o příjem uvedený v odstavci 1 v písmenu a) bodě 2, provádí se odečet
částek podle písmen a) až c) po úpravě rozhodného příjmu podle odstavců 6 a 7; jestliže
se po odpočtu částek podle písmen a) až c) sníží příjem pod částky uvedené v odstavci 6
a 7, úprava podle těchto odstavců se znovu neprovádí.
(9) Do rozhodného příjmu podle odstavce 8 lze zahrnout jen příjem nebo jeho
část, který dítě získalo v době, kdy bylo nezaopatřené. Příjem podle odstavce 8 se
započítá do rozhodného příjmu i tehdy, jestliže se stanoví rozhodný příjem v době, kdy
už není plněna podmínka nezaopatřenosti, avšak tato podmínka byla splněna v době,
kdy byl takový příjem dosažen.
(9) (10) 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.
* * *
§7
(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak,
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za
rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, sociálního příplatku a rodičovského příspěvku;
jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo
sociálního příplatku, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně
31)

§ 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
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postup.
(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti (§ 11),
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, manžel, partner31a), rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova
po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče
[písmeno b)] těchto rodičů,
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby7).
(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte
uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako
osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě
společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé
výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu7a), posuzuje se s nezaopatřeným
nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu
mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k
trvalému pobytu1); ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.
(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení)
dětem stravování, ubytování a ošacení.
(5) Jde-li o sociální příplatek, nepřihlíží se kromě nezaopatřených dětí uvedených v
odstavci 4 jako ke společně posuzované osobě k nezaopatřenému dítěti svěřenému do
31a)
7)
7a)
1)

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 115 občanského zákoníku.
§ 26 odst. 2 zákona o rodině.
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.
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nezaopatřeného dítěte, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti (§
38), a nezaopatřeného dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte proto, že
požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený
příspěvek (§ 40), a k dítěti svěřenému do péče uvedené v § 43 odst. 3. Za stejných podmínek
jako ve větě první se nepřihlíží, jde-li o sociální příplatek, k dítěti, které je v osobní péči
osoby, která nemá k dítěti vyživovací povinnost, jestliže probíhá soudní řízení o ustanovení
této osoby poručníkem dítěte (§ 43 odst. 3).
(6) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou
osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu 1a);
podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však
nevyžaduje.
(7) Úřad práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v
odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že
se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v
případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců
prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení
a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu. Do doby tří měsíců
uvedené ve větě první se započítává i doba, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c)
bezprostředně před vznikem nároku na dávku spolu nežijí, nebo doba, kdy taková osoba
prokazatelně byt neužívá.
(8) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný,
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije
v registrovaném partnerství 31a).
(9) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 6 jsou i osoby, které se
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.
(10) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se
pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.
(11) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
se pro účely tohoto zákona považuje
a) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče32),
b) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte33),
1a)
32)
33)

§ 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§ 45 zákona o rodině.
§ 63 a 74 zákona o rodině.
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c) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí o péči budoucího osvojitele
o dítě nejméně po dobu tří měsíců před rozhodnutím soudu o osvojení34),
d) rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem35),
e) rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního
předpisu36),
f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního
předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,
g) rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě37).
(12) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 11 se pro nárok na
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.
(13) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu
Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského
státu Evropské unie.
* * *
ČÁST TŘETÍ
DÁVKY
* * *
HLAVA TŘETÍ
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
§ 24
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě
hlášen k trvalému pobytu, jestliže

34)
35)
36)
18)
37)

§ 69 zákona o rodině.
§ 78 zákona o rodině.
§ 45a zákona o rodině.
§ 45b odst. 2 zákona o rodině.
§ 45 zákona o rodině.
§ 76a občanského soudního řádu.
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v tomto bytě přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a
na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města
Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
(2) Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k
trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu47a). Za vlastníka bytu se považuje i
vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému
pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný nájem bytu manžely
podle zvláštního právního předpisu47b). Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku
na příspěvek na bydlení považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním
dnem lhůty k vyklizení bytu podle 712a občanského zákoníku, doba od zániku členství v
bytovém družstvu do zajištění bytové náhrady podle § 714 občanského zákoníku, a doba od
smrti nájemce služebního bytu, od rozvodu jeho manželství nebo od jeho trvalého opuštění
společné domácnosti do zajištění přiměřeného náhradního bytu oprávněným osobám podle §
713 občanského zákoníku.
(3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí úřad práce, který o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na
bydlení přizná.
(4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento pobyt v
průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od
následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která
je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo
se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.
* * *
HLAVA PÁTÁ
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek
§ 30
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě,
které je nejmladší v rodině, má nárok, není-li dále stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek
a) do 2 let věku tohoto dítěte ve zvýšené výměře, jestliže

47a)
47b)

§ 717 občanského zákoníku.
§ 703 občanského zákoníku.
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380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na
rodičovský příspěvek, a
2. rodič nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života
nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí, zvolil pobírání
rodičovského příspěvku (dále jen "volba nároku") ve zvýšené výměře,
b) do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič nesplnil podmínky pro
nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře podle písmene a),
c) od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo
21 měsíců, do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře, pokud neprovedl volbu nároku
podle písmene a), jestliže
1. rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo
nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo převzetí
dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a
2. rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě zakládající nárok na
rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku, provedl volbu nároku na rodičovský
příspěvek v základní výměře,
d) od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21
měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve snížené výměře, nesplnil-li rodič podmínky uvedené
v písmenu a) nebo c),
e) jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, a to
1. v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,
2. v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek poskytnutý ve
zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,
3. v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči podle zákona o
sociálních službách47d), nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, a to od 7 do 10 let
věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 do 31.
prosince 2009, a od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský
příspěvek po 31. prosinci 2009;
dnem zjištění se pro účely nároku na rodičovský příspěvek rozumí nejdříve den podání
žádosti o posouzení, zda jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
zdravotně postižené.
(2) Volbu nároku podle odstavce 1 písm. a) nebo c) je oprávněn provést jen rodič,
který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek a v době volby nároku má na rodičovský
příspěvek nárok. Volbu nároku nelze měnit, a to ani rodičem, který převzal dítě do péče poté,
kdy už byla volba nároku provedena. Volba nároku se provádí na základě písemné žádosti
oprávněné osoby, která se podává úřadu práce, který o rodičovském příspěvku a volbě nároku
rozhoduje.
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nárok na rodičovský příspěvek v době do uplynutí termínu, který je určen pro volbu nároku
podle odstavce 1 písm. a) bodu 2, náleží až do provedení volby rodičovský příspěvek v
základní výměře.
(4) Nárok na rodičovský příspěvek náleží
a) v základní výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm. e) bodech 1 a 2,
které není nejmladším dítětem, pokud by jinak náležel rodičovský příspěvek na nejmladší
dítě v rodině ve snížené výměře podle odstavce 1 písm. d) nebo by rodičovský příspěvek
na nejmladší dítě v rodině nenáležel,
b) v nižší výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm. e) bodu 3 a rodičovský
příspěvek na jiné dítě v rodině nenáleží.
Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte uvedeného v odstavci 1
písm. e).
(5) Je-li rodičem muž, považuje se pro účely rodičovského příspěvku podle odstavce 1
písm. a) bodu 1 a odstavce 1 písm. c) bodu 1 podmínka nároku na peněžitou pomoc za
splněnou, jestliže na ni nevznikl nárok jen proto, že rodič nesplnil podmínky uvedené v § 12a
odst. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o
přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Na požádání
rodiče je povinen ten, kdo provádí jeho nemocenské pojištění (péči), nejpozději do 8 dnů
rodiči sdělit, zda mu vznikl ve smyslu věty první ke dni narození dítěte nárok na peněžitou
pomoc, a jestliže rodič v žádosti uvede, že žádá o nárok na rodičovský příspěvek podle
odstavce 1 písm. a), též denní výši peněžité pomoci stanovenou ke dni narození dítěte.
* * *
§ 30b
(1) Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po
celý kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v
němž
a) se dítě narodilo,
b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v
mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu (§ 7 odst. 11 a 12),
d) dítě dosáhlo věku 2, 3, 4, 7, 10 nebo 15, do kterého náleží rodičovský příspěvek podle §
30 odst. 1,
e) dítě nebo rodič zemřeli,
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na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne
převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu (zařízení), v němž
bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal dítě z péče zdravotnického
zařízení, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce,
g) bylo zjištěno, že jde o dítě uvedené v § 30 odst. 1 písm. e) bodu 1 nebo o zánik nároku na
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3, anebo jde o vznik nároku
na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3.,
h) se rodiče střídají v péči o dítě tak, že je rodiči po celý kalendářní měsíc o dítě
pečováno, pokud bylo rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou
rodičů.
(2) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno
jinak; návštěvou dítěte v jeslích, mateřské škole nebo v obdobném zařízení pro děti v
kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě v jeslích nebo jiném uvedeném zařízení
pro děti pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu,
b) dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu
nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny
denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů; pro návštěvu dítěte v mateřské škole nebo jiném
obdobném zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu 5 kalendářních dnů platí
písmeno a) část věty za středníkem obdobně,
c) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její
třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku,
sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4
hodiny denně,
d) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené
pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti
předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, a dítě školního věku, které
navštěvuje přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední
vzdělání,
e) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení
zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více (§ 9).
(2) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže dítě zakládající nárok na rodičovský
příspěvek navštěvuje
e) jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nejvýše
1. 46 hodin v kalendářním měsíci, jde-li o dítě, které nedosáhlo věku 3 let,
2.
92 hodin v kalendářním měsíci, jde-li o dítě starší 3 let,
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138 hodin v kalendářním měsíci, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené,
f) léčebně rehabilitační zařízení v rozsahu nejvýše 92 hodin v kalendářním měsíci ,
g)
miniškolku3j),
h)
přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední
vzdělání, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
zdravotně postižené.
(3) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které zakládá nárok na
rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení déle než
3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního
měsíce trvání této ústavní péče. V této době však může rodič provést volbu podle § 30 odst. 1.
Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů v ústavní péči
zdravotnického zařízení osobně celodenně a řádně pečuje.
(4) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v
mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským
příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty
první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 133i).
* * *
HLAVA SEDMÁ
DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
* * *
Díl třetí
§ 40

Odměna pěstouna
(1) Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo svěřeno
dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené
do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu za výkon
pěstounské péče má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, nemá
nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového
pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.
(2) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do
pěstounské péče součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00, není-li dále
stanoveno jinak.
§ 40a
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(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby
pěstouna a koeficientu 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče
nebo pečuje-li pěstoun alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je osobou
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III
(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu 47e).
Uvedená odměna pěstouna se zvyšuje o součin částky na osobní potřeby pěstouna a
koeficientu 0,50 za péči o každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, a jde-li o osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III
(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zvláštního právního předpisu 47e),
zvyšuje se odměna pěstouna o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,75 za
péči o každé další takové dítě svěřené mu do pěstounské péče. Uvedená odměna pěstouna se
pro účely zvláštních právních předpisů48) posuzuje jako plat.
(2) Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží, jen jestliže pěstoun nebyl po celý
kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc byly splněny podmínky uvedené
v odstavci 1. Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží pěstounovi i po dobu dočasné
pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho
kalendářního kalendářního měsíce jejího trvání.
§ 40b
Podmínky nároku na odměnu pěstouna
(1) Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče a
je mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské péče podle zvláštních právních
předpisů49a), odměna pěstouna podle § 40 a 40a nenáleží.
(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro
péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí
příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 11 a 12),
odměna pěstounovi za péči o tyto děti podle § 40 odst. 1 nenáleží a k těmto dětem se
nepřihlíží při stanovení odměny podle § 40a.
§ 40a
Odměna pěstouna ve zvláštních případech
Odměna pěstouna ve zvláštních případech náleží pěstounovi, který
a) pečuje alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče, nebo
b) pečuje alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je podle zákona
o sociálních službách47e) osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost).
§ 40b
47e)
47e)

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Výše odměny pěstouna ve zvláštních případech
(1) Základní odměna pěstouna činí za kalendářní měsíc, jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 40a, součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,5.
(2) Jestliže pečuje pěstoun o další děti svěřené mu do pěstounské péče než jsou
děti, které mu zakládají nárok na základní odměnu, zvyšuje se základní odměna
pěstouna
a) o součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 0,50,
b) o součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 0,75, je-li tímto
dítětem dítě závislé na pomoci jiné osoby uvedené v § 40a písm. b).
(3) Byla-li základní výše odměny pěstouna stanovena z důvodu péče o děti
svěřené mu do pěstounské péče, které nejsou osobou závislou na pomoci jiné osoby [§
40a písm. a)] a pěstoun začne pečovat o další dítě, které je dítětem závislým na pomoci
jiné osoby podle § 40a písm. b), stanoví se výše odměny pěstouna znovu tak, že pro
stanovení základní výše odměny se přihlédne k dítěti závislému na pomoci jiné osoby, a
takto stanovená základní výše odměny se zvýší podle odstavce 2.
§ 40c
Výše odměny pěstouna ve zvláštních případech,
je-li pěstounská péče vykonávána v zařízení pro výkon pěstounské péče
(1) Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské
péče zřízeném podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, náleží základní odměna
podle § 40b odst. 1, jestliže pečuje alespoň o jedno dítě svěřené mu do pěstounské
péče.
(2) Odměna pěstouna uvedená v odstavci 1 se zvyšuje podle § 40b odst. 2 a 3, až
pěstoun splní podmínky pro nárok na odměnu podle § 40a.
Díl čtvrtý
§ 41

Příspěvek při převzetí dítěte
(1) Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské
péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží jen jednou stejnému
pěstounovi jen jednou. Jestliže bylo dítě znovu svěřeno do pěstounské péče jinému
pěstounovi, náleží příspěvek při převzetí dítěte i tomuto pěstounovi za podmínek
stanovených ve větě první.

a)

(2) Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku
do 6 let,
8 000 Kč,
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c)

od 6 let do 15 let,
od 15 let do 18 let,

9 000 Kč,
10 000 Kč.

(3) Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí jednorázově.
Díl pátý
§ 42
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
(1) Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v
pěstounské péči nejméně čtyři děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodů péče o čtyři
děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna
podle § 40 podle § 40, 40a a 40c. pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil
nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro
výdělečnou činnost.
(2) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny
osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních deseti kalendářních let
přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
(3) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní
formě i před zakoupením osobního motorového vozidla. Použití příspěvku na zakoupení
motorového vozidla je pěstoun povinen prokázat; pokud tohoto příspěvku nepoužil k
zakoupení osobního motorového vozidla, je povinen příspěvek vrátit.
(4) Pokud pěstoun do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek poskytnut, osobní
motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek poskytnut, prodal, daroval,
počal je používat pro výdělečnou činnost nebo přestal vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o
případ, kdy pěstoun přestal vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je
povinen vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla odpovídající době
z období pěti let, kdy uvedené podmínky nesplňoval.
Díl šestý
§ 43

Společná ustanovení
(1) Při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z
manželů. Ustanovení § 20 odst. 2 platí obdobně.
(2) Jestliže poručník o dítě osobně pečuje, náleží poručníkovi a dítěti dávky podle § 37
až 42.
(3) Bylo-li před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě
rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se
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§ 37 až až 42. Dávky uvedené v § 37 až 42 náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k
němuž nemá vyživovací povinnost, a tomuto dítěti, a to po dobu, po kterou probíhá soudní
řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte; jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze
jednou.
§ 43
Společná ustanovení
(1) Bylo-li manželům svěřeno dítě nebo více dětí do společné pěstounské péče,
přihlíží se při stanovení odměny pěstouna k dítěti nebo k dětem, bylo-li jich svěřeno
do společné pěstounské péče více, jen u jednoho z manželů. Manželé na základě
dohody určí, u kterého z nich se při stanovení odměny pěstouna k dítěti nebo dětem
podle věty první přihlédne. Tuto dohodu mohou manželé změnit vždy jen k prvnímu
dni kalendářního čtvrtletí. Jestliže se manželé nedohodnou, určí úřad práce, u
kterého z manželů bude k dítěti při stanovení odměny pěstouna přihlédnuto.
(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi
c) v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7
odst. 4 věta druhá), nebo
d) v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do
péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 11 a 12),
odměna pěstounovi za péči o toto dítě nenáleží a k tomuto dítěti se nepřihlíží při
stanovení odměny podle § 40 až 40c.
(3) Nároky na dávky podle § 37 až 42 náleží také
d)
poručníkovi a dítěti, jestliže poručník o dítě osobně pečuje,
e)
dítěti a osobě, která má zájem stát se pěstounem, jestliže jí bylo před
rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo
příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí dítě dočasně svěřeno do péče, a to
ode dne uvedeného v rozhodnutí po dobu trvání takové péče,
f)
dítěti a osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
včetně dítěte svěřeného do péče na základě předběžného opatření, a to po dobu, po
kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte.
Jde-li v případech uvedených v písmenech b) a c) o totéž dítě, náleží dávka na dítě pouze
jednou.

* * *

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
HLAVA PRVNÍ
18)

§ 45b odst. 2 zákona o rodině.
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Díl první

Nárok na dávku a její výplatu
* * *

§ 51
(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů.
Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, náleží výplata této dávky za dobu po 30. září, jen
jestliže do uvedeného data je prokázána výše rozhodných příjmů pro nárok na tuto dávku po
30. září. Nejsou-li prokázány rozhodné příjmy podle věty první, výplata přídavku na dítě se
zastaví od splátky následující po splátce této dávky náležející za kalendářní měsíc, do jehož
konce je třeba prokázat výši příjmů pro její výplatu na období po 30. září. Neprokáže-li se
rozhodný příjem ani do 31. října bezprostředně následujícího po dni 30. září, do něhož měla
být výše rozhodných příjmů prokázána, nárok na přídavek na dítě dnem 1. listopadu téhož
roku zaniká. Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této
dávky podle tohoto odstavce nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se
tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku na
tuto dávku podle tohoto odstavce, nárok na přídavek na dítě opětovně vznikne zpětně za celou
dobu, za niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě podle věty páté a
šesté přiznat nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.
(2) Sociální příplatek a příspěvek na bydlení se přiznávají na období od 1. července do
30. června následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li
splněny podmínky nároku na tyto dávky jen po tuto kratší dobu. Dávky náležející podle věty
první se v rámci uvedeného období vyplácejí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v
rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na dávku jen po kratší dobu,
než je kalendářní čtvrtletí. Je-li sociální příplatek nebo příspěvek na bydlení vyplácen k
poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jejich výplata v bezprostředně následujícím
kalendářním čtvrtletí, jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto
následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní
čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem
podle věty třetí, zastaví se výplata sociálního příplatku a příspěvku na bydlení od splátky
náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu
sociálního příplatku a příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se
rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měly uvedené dávky
vyplácet, nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až
páté neplatí, jde-li o sociální příplatek a příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. června. Jde-li o příspěvek na bydlení, ustanovení
věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na
výplatu sociálního příplatku a příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata těchto dávek
podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na sociální příplatek a příspěvek
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podle odstavce 1 věty páté až sedmé.
(3) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na dávku podle
tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku ve
vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.
(4) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2 písm. a), §
36 písm. a) nebo § 36 písm. b), s výjimkou odměny pěstouna podle § 40a, jen po část
kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží za kalendářní měsíc.
(5) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce.
* * *
HLAVA DRUHÁ
* * *
Díl druhý

Povinnosti státních orgánů a dalších osob
* * *
§ 64a
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí a orgány státní sociální podpory jsou
oprávněny získávat a zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální
podpory a obdobných dávkách v cizině v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících pro ně z
práva Evropských společenství54b), a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů. Orgány
státní sociální podpory jsou povinny předat tyto údaje Ministerstvu práce a sociálních věcí, a
to v rozsahu a termínech stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo přímo
příslušným institucím v cizině.
(2) Pro povinnost státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob sdělovat
Ministerstvu práce a sociálních věcí a příslušným institucím v cizině údaje nezbytné pro
plnění úkolů vyplývajících pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a pro tyto instituce z
práva Evropských společenství54b), a to včetně údajů o dávkách obdobných dávkám státní
sociální podpory poskytovaným z ciziny, platí § 63 odst. 3 věta čtvrtá obdobně.
(3) Údaje získané orgány státní sociální podpory a Ministerstvem práce a sociálních
věcí podle odstavců 1 a 2 jsou součástí informačního systému uvedeného v § 63 odst. 3.
(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje
54b)

Nařízení Rady (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) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav
sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky
pohybující se v rámci Společenství.
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druhu a výši dávky státní sociální podpory pro plnění úkolů vyplývajících pro ni z práva
Evropských společenství54b), a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení; uvedené
údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) na žádost dalším orgánům příslušným plnit úkoly vyplývající pro ně z práva Evropských
společenství54b) údaje v oblasti státní sociální podpory nezbytné pro plnění těchto úkolů, a
to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů.
* * *

HLAVA TŘETÍ
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
* * *
Díl druhý
§ 67

Zahájení řízení
1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby
podané příslušnému úřadu práce na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku
státní sociální podpory žádá.
(2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její
výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední úřadem práce. Rozhodujeli úřad práce na základě podkladů předložených oprávněnou osobou a osobami společně
posuzovanými, nemusí být dána možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí podle § 36 správního řádu.
(3) Řízení o volbě nároku podle § 30 se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné
osoby, pokud tato osoba o volbu nároku nepožádala v písemné žádosti o přiznání
rodičovského příspěvku.
(4) Pokud není oprávněná osoba způsobilá k právním úkonům55), jednají za ni její
zákonní zástupci, není-li dále stanoveno jinak. Je-li nezletilá oprávněná osoba svěřena na
základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o dávkách

55)

§ 26 a násl. občanského zákoníku.
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zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, zastupuje tuto osobu v řízení o
dávkách tento ústav (zařízení) v případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě druhé)
nepožádal o dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva
úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v případě, kdy pobyt zákonného
zástupce (osoby uvedené ve větě druhé) není znám. Jde-li o rodičovský příspěvek nebo
porodné, má právo jednat v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič starší 16 let a může mu být
tato dávka vyplácena.
§ 68

Náležitosti žádosti
(1) Žádost o dávku musí obsahovat
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, k němuž jsou hlášeny oprávněná osoba a osoby s
ní společně posuzované podle § 7, a rodná čísla těchto osob,
b) souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob podle § 50,
c) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2),
d) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v
rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem,
e) jde-li o rodičovský příspěvek,
1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství, peněžité pomoci nebo
nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o jejich výši,
2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá
nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině, které by s ohledem na věk
mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek, a dítěte, které zakládá nebo by mohlo
zakládat nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3,
3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31
odst. 1,
4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodu 2 v jeslích, mateřské škole nebo jiném
zařízení pro děti předškolního věku anebo v přípravné třídě základní školy nebo ve
škole poskytující základní nebo střední vzdělání uvedených v § 30b odst. 2,
5. volbu nároku na rodičovský příspěvek, pokud rodič tuto volbu provádí při podání
žádosti o rodičovský příspěvek,
f) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
potřebné,
g) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k
nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a
nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení,
h) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 133i),
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nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu o
dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem nebo návrh,
který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte,
jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje, jde-li o
nároky podle § 43,
j)

výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu
2 a údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění
poskytovala.,

k) potvrzení školy, že se nezaopatřené dítě vzdělává ve střední škole v denní formě
vzdělávání38a) nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu
poskytujícím vysokoškolské vzdělání38b) pro účely stanovení rozhodného příjmu.
(2) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok,
považuje se za doklad, kterým se příjmy prokazují,
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 a písm. c) , d) a h),
2. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 3, pokud nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o
daních z příjmů,
3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 13,
4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z
příjmů a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o daních z příjmů,
5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č. 4, jedná-li se o
příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 až 3 a lze je prokázat potvrzením,
b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.
(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní
čtvrtletí, považují se za doklad, kterým se příjmy prokazují,
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, písm. c), d) a h) a příjmy uvedené v § 5 odst. 1 písm. b),
bodech 3 až 13,
2. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 a lze je
prokázat potvrzením,
b) prohlášení o výši příjmů, jde-li o ostatní příjmy.
(4) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 písm.
b) a v odstavci 3 písm. b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě
pochybností požádat o potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka.
(5) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud v
jednotlivých případech úřad práce neumožní, že lze potvrzení předložit v pozdějším termínu.
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(6) Veškerá písemná podání v řízení o dávkách se předkládají v češtině; listinné
doklady v jiných jazycích musí být opatřeny úředním překladem do češtiny, pokud orgán o
dávkách rozhodující v odůvodněných případech od tohoto překladu neupustí.
(7) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21)
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení.
* * *

II. Platné znění částí zákona o sociálně-právní ochraně dětí s vyznačením navrhovaných
změn
* * *
ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
* * *
§6
(1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti3), nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba
neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají
školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo
návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než
čtrnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem4),opakovaně nebo soustavně
páchají přestupky5) nebo jinak ohrožují občanské soužití;
21)

Například § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., a § 12 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a
působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 272/1992 Sb.

3)

§ 31 a následující zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění ve znění zákona č. 91/1998 Sb.
§ 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
§ 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

4)
5)
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d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických
osob odpovědných za výchovu dítěte;
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich
umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob
odpovědných za jejich výchovu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí,
i)

které proto, že rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte zanedbávají péči o ně,
nemají zajištěný přístup ke zdravotní péči včetně preventivních prohlídek a očkování
v souladu s jinými právními předpisy4a);

(2) Jinými fyzickými nebo právnickými osobami odpovědnými za výchovu dítěte se
pro účely tohoto zákona rozumí osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím
příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu dítěte").
§7
(1) Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.
(2) Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností
nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na skutečnost, že rodiče
nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti
uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) až h) až i); tím není dotčena povinnost vyplývající ze
zvláštního právního předpisu6).

* * *
ČÁST TŘETÍ
OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

4a)

6)

Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 168 trestního zákona.
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PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
§ 10
(1) Obecní úřad je povinen
a) vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1,
b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
e) sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění8) zamezováno v přístupu dětí do
prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování
nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů9),
g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu,
že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1.
(2) Obec v samostatné působnosti a kraj v samostatné působnosti vytvářejí
předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen
a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,
b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti.
(4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení,
popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinny oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 odst. 1,
a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví. Zřizovatel zařízení
uvedeného v § 39 písm. c) odst. 1 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto
skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v
jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo
dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a druhé se nelze dovolávat povinnosti
zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu9a).

8)
9)

9a)

Například § 46 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998
Sb.
Například zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991
Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Například § 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 123/2000 Sb.
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týrání dítěte, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o ně zajistit zaznamenání úrazu.
Záznam o vzniku úrazu (dále jen "záznam") je povinna provést osoba doprovázející dítě, nebo
dítě samo, dostavilo-li se k ošetření úrazu bez doprovodu jiné osoby, a je-li to možné s
ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost. V záznamu je osoba doprovázející dítě povinna
uvést, jak k úrazu došlo; stejnou povinnost má i dítě, pokud záznam vyplňuje toto dítě.
Jestliže zdravotnické zařízení zjistí, že charakter zranění neodpovídá popisu úrazu uvedeného
doprovázející osobou, popřípadě dítětem, tuto skutečnost v záznamu uvede. V případě, že
doprovázející osoba, popřípadě dítě, odmítne záznam provést, vyznačí zdravotnické zařízení
tuto skutečnost v záznamu.
(6) Záznam je povinno zdravotnické zařízení zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.
(7) Splněním povinností podle odstavců 5 a 6 není dotčena oznamovací povinnost
zdravotnického zařízení podle zvláštních právních předpisů. Při plnění povinností podle
odstavců 5 a 6 platí odstavec 4 věta poslední obdobně.
* * *
§ 11
Poradenská činnost
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
b) poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při
péči o dítě zdravotně postižené,
c) pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
d) poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc
související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v
otázkách výchovy dítěte,
e) poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění
vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom
spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány
činnými v trestním řízení a soudy.
(2) Krajský úřad zajišťuje
a) přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do
rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na
přechodnou dobu,
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b) osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy.
(3) Krajský úřad může zajišťovat přípravu a poradenskou pomoc podle odstavce 2 také
v případech poručenství, jestliže poručník o dítě osobně pečuje, nebo v případech svěření
dítěte do výchovy podle § 45 zákona o rodině.
(4) Krajský úřad je povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu
pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů
zúčastňují také pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje; konzultací se mohou
zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které
tvoří s pěstounem domácnost9a).
(5) Preventivní a poradenská činnost podle § 10 odst. 1 písm. b), c) a f) a poradenská
činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), b) a e) se poskytuje i jiným osobám odpovědným za
výchovu dítěte.
* * *
HLAVA VI
ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA
* * *
§ 29
Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte ve
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy26) v ústavech sociální
péče domovech pro osoby se zdravotním postižením27) a ve zvláštních dětských
zdravotnických zařízeních28) a v obdobných ústavech (zařízeních), umožňují-li zvláštní právní
předpisy, aby byly zřízeny právnickými nebo fyzickými osobami, (dále jen "ústavní
zařízení"); sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody
pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností působí k tomu, aby byli v ústavním zařízení
sourozenci umístěni společně.
(2) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je povinen
a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo
uložena ochranná výchova,
26)
27)

27)
28)

§ 23 a následující zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 61 a následující vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o
působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.s
§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
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b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova
nebo uložena ochranná výchova,
c) navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle
potřeb dítěte, a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce s
rozšířenou působností, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení
zaměstnance, titul, zaměstnavatel a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec
vykonávat.
(3) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je
oprávněn hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců ústavního
zařízení, a má právo nahlížet do dokumentace, kterou ústavní zařízení o dítěti vede.
(4) Zjistí-li zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu, že
ústavní zařízení porušilo povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností a zřizovateli tohoto ústavního zařízení, popřípadě orgánu, který je zřizovateli
nadřízen, a soudu, který nařídil ústavní výchovu nebo uložil ochrannou výchovu; tím není
dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu6).
(5) Jestliže zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu
oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností, zda došlo k odstranění zjištěných nedostatků, a působí k přijetí
potřebných opatření vedoucích k nápravě.
(6) Ústavní zařízení jsou povinna
a) zajistit zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu obce s
rozšířenou působností přístup do ústavního zařízení a poskytnout mu potřebné listiny,
doklady nebo zprávy vztahující se k dítěti a jeho rodičům, pokud je ústavní zařízení má k
dispozici,
b) umožnit styk zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu
obce s rozšířenou působností s dítětem, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo
uložena ochranná výchova,
c) oznamovat neprodleně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností děti, které přicházejí
v úvahu jako vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče,
d) odeslat neprodleně písemné podání dítěte adresované soudu, obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, jinému státnímu orgánu nebo pověřené osobě bez kontroly jeho
obsahu,
e) vyžádat si písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností k pobytu dítěte
podle § 30,
f) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte z
ústavního zařízení,

- 108 g) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností a soud, který dítěti nařídil ústavní
výchovu nebo uložil ochrannou výchovu, o útěku dítěte z ústavního zařízení a o
přemístění dítěte do jiného ústavního zařízení.
(7) Ústavní zařízení uvedené v odstavci 1 může navštívit také zaměstnanec kraje nebo
ministerstva. Pro zaměstnance kraje nebo ministerstva platí obdobně odstavce 3 až 6 a pro
povinnost mít zvláštní oprávnění k návštěvě ústavního zařízení platí obdobně odstavec 2.
Oprávnění vydává, jde-li o zaměstnance kraje, krajský úřad, a jde-li o zaměstnance
ministerstva, ministerstvo.

* * *
HLAVA X
KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY

§ 38
(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce38) komisi
pro sociálně-právní ochranu dětí (dále jen "komise").
(2) Komise
a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud
právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39
odst. 1 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50),
b) navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných,
zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných,
zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné
pomoci dítěti a rodině,
c) doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před
sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,
d) na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálněprávní ochrany a vydává k nim stanoviska,
38)

§ 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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e) koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností.
(3) Starosta obce s rozšířenou působností jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho
zástupce a ostatní členy komise z členů obecních zastupitelstev a fyzických osob, které
spolupůsobí při sociálně-právní ochraně, zejména pedagogických pracovníků, psychologů,
zdravotnických pracovníků, zástupců pověřených osob (§ 48), občanských sdružení, církví a
jiných právnických nebo fyzických osob. U předsedy komise se nevyžaduje prokazování
zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tajemníkem komise je
zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu na úseku sociálněprávní ochrany.
(4) Komise je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen předseda komise nebo jeho
zástupce a nejméně další dva členové komise. Komise se usnáší většinou hlasů členů
přítomných na jednání komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise, a není-li
přítomen předseda, rozhoduje hlas jeho zástupce.
(5) K jednání komise je možno podle potřeby přizvat
a) dítě, je-li to přiměřené jeho věku a schopnostem, spolu s rodiči nebo jinými fyzickými
osobami odpovědnými za jeho výchovu;
b) rodiče dítěte nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte;
c) zástupce
1. školy, kterou dítě navštěvuje, školského, zdravotnického nebo ústavního zařízení nebo
jiného zařízení,
2. zaměstnavatele dítěte nebo právnické osoby, u které se dítě připravuje na budoucí
povolání,
3. pověřených osob,
4. občanských sdružení, církví a dalších právnických osob;
d) fyzické osoby, pokud jsou
1. zřizovateli škol nebo jiných zařízení uvedených v písmenu c) bodu 1,
2. zaměstnavateli dětí nebo se u nich dítě připravuje na budoucí povolání,
3. pověřenými osobami;
e) soudce;
f) státní zástupce;
g) jiné fyzické osoby;
je-li to účelné k objasnění rozhodujících skutečností.
(6) Osoby uvedené v odstavci 5 písm. c) až g) se přizvou k jednání vždy, jestliže daly
k tomuto jednání podnět.

- 110 (7) Účast členů komise a osob uvedených v odstavci 5 na jednání komise je jiným
úkonem v obecném zájmu39), při němž náleží členům komise a osobám uvedeným v odstavci
5 písm. c) až g) náhrada mzdy (platu). Členům komise a osobám uvedeným v odstavci 5, kteří
nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, jsou však
výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena komise v jimi
prokázané výši, nejvýše však 80 Kč 120 Kč za hodinu nebo 680 Kč 1020 Kč za jeden den.
Členům komise a osobám uvedeným v odstavci 5 náleží náhrada jízdních výdajů v prokázané
výši; způsob dopravy určí předseda komise. Náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého
výdělku vyplácí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

* * *
ČÁST ČTVRTÁ
ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
* * *
§ 42a
(1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování,
stravování a ošacení,
b) poskytuje výchovnou péči,
c) zajišťuje poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením, včetně primární zdravotní
péče39c),
d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,
e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,
f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,

39)
39c)

§ 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů.
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psychologa,
h) je povinno vydat vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který vychází z
vymezení činnosti zařízení tímto zákonem.
(2) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vede o dětech v tomto zařízení
a) evidenci, která obsahuje
1. jméno a příjmení dítěte, pokud je známo,
2. datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se
přibližný věk dítěte,
3. adresu místa trvalého pobytu; není-li známa adresa místa trvalého pobytu, uvede se
jiný údaj o místě pobytu dítěte před přijetím do zařízení,
4. datum a čas přijetí dítěte do zařízení a datum jeho ukončení,
5. důvod přijetí dítěte do zařízení,
b) spisovou dokumentaci, která obsahuje
1. údaje uvedené v evidenci v písmenu a) bodech 1 až 5,
2. kopie rozhodnutí soudu o umístění dítěte v zařízení, žádost obecního úřadu obce s
obností o umístění dítěte v zařízení, doklad o přijetí dítěte a písemnou dohodu podle §
42 odst. 5,
3. záznamy o spolupráci zařízení s orgány sociálně-právní ochrany, s dalšími orgány,
právnickými i fyzickými osobami,
4. záznamy o pomoci a léčbě poskytnuté dítěti, o přijatých opatřeních ve vztahu k dítěti,
kařské péči a jejich důvodech,
5. kopie hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností o tom, že dítě pobývá v
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
6. další údaje potřebné pro poskytování sociálně-právní ochrany.
(3) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen určit
osobu, která bude v takovém zařízení
c)
oprávněna
1. zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob
v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na
výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v zařízení na základě rozhodnutí soudu,
2. být přítomna při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je
důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by
mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem
propuštění dítěte ze zařízení,
3. převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost a
předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o převzetí
ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen
do spisové dokumentace o dítěti,
4. povolit podle § 42 odst. 4 písm. b) dětem starším 15 let cestovat bez dozoru
mimo zařízení do místa pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob,
5. zastoupit dítě v běžných záležitostech,
6. nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou
látkou,
d)
povinna
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2.

seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,
předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany do péče
budoucího osvojitele nebo pěstouna,
3. dát příslušnému soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení, pokud
pominuly důvody pro další pobyt dítěte v zařízení, a vyrozumět o tom příslušný
orgán sociálně-právní ochrany,
4. dát příslušnému soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob
s dítětem v zařízení, vyžaduje-li to zájem dítěte, a vyrozumět o tom příslušný
orgán sociálně-právní ochrany,
5. podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánům sociálněprávní ochrany na jejich žádost,
6. projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném
opatření; nejsou-li dosažitelní, dát soudu podnět k ustanovení opatrovníka,
7. propustit dítě mladší 15 let na pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob mimo
zařízení podle § 42 odst. 4 písm. b) pouze v doprovodu rodičů nebo jiných
fyzických osob, u kterých má dítě pobývat.
Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen určit zástupce
osoby, který má oprávnění a povinnosti podle písmen a) a b) a který ji bude zastupovat.
(3) (4) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může vykonávat činnost jen v
objektu nebo prostorách, které umožňují zajištění přijetí dítěte, ubytování a přípravu dětí na
školní vyučování, stravování, zájmovou a další činnost ve volném čase.
* * *
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
§ 42g
(1) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní
příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě
rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v
případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností považuje umístění nezaopatřeného dítěte
v zařízení za důvodné. Vyjádření o důvodnosti umístění s uvedením počátečního data
důvodného pobytu zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc do osmi dnů ode dne doručení ohlášení o přijetí dítěte podle § 42 odst. 9.
Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, že další pobyt dítěte v zařízení již není
důvodný, vyrozumí o tom zařízení a jeho zřizovatele. Dnem vystavení tohoto vyrozumění
nárok na státní příspěvek zaniká.
(2) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen využít státní
příspěvek pouze pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
(3) Státní příspěvek náleží za každé dítě ve výši
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životním a existenčním minimu 39f), stanovené pro toto dítě vynásobené koeficientem
10,80, trval-li pobyt dítěte v tomto zařízení po celý kalendářní měsíc,
b) jedné třicetiny částky uvedené v písmenu a) za každý kalendářní den, pokud pobyt
dítěte v tomto zařízení trval jen po část kalendářního měsíce; v této výši náleží státní
příspěvek, i když pobyt dítěte v uvedeném zařízení trval jen po část kalendářního dne.
(3) Státní příspěvek
d)

náleží na každé dítě ve výši částky životního minima osoby, která je druhá nebo
další v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), stanovené pro toto
dítě a vynásobené koeficientem 10,80, trval-li pobyt v tomto zařízení po celý
kalendářní měsíc,
e)
snižuje se o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě
jdoucích kalendářních dnů; den, ve kterém dítě odejde ze zařízení v době po
patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před patnáctou hodinou, se do doby 2
dnů po sobě jdoucích nezahrnuje,
f)
náleží i po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dítěte
umístěného dosud v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je dítěti
nadále poskytována péče v tomto zařízení, a to až do dne přijetí dítěte do příslušného
zařízení pro výkon ústavní výchovy, sjednaného obecním úřadem obce s rozšířenou
působností podle § 28.
(4) Nárok na státní příspěvek zaniká dnem,
c)

kterým bylo zrušeno, pozbylo platnosti nebo zaniklo rozhodnutí soudu, kterým
bylo dítě svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nejde-li o
případ uvedený v odstavci 3 písm. c),
d)
v němž obecní úřad obce s rozšířenou působností odeslal zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc sdělení, že nepovažuje nadále umístění dítěte v tomto
zařízení za důvodné.
(4) (5) Jestliže splňuje dítě po část kalendářního měsíce podmínky pro stanovení
státního příspěvku v nižší výměře a po část kalendářního měsíce ve zvýšené výměře, stanoví
se výše státního příspěvku ve vyšší výměře.
(5) (6) Dojde-li ke změně částky životního minima osoby, která je druhá nebo další v
pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), upraví se výše státního příspěvku
ode dne, od něhož k takové změně došlo.
§ 42h
(1) Státní příspěvek se vyplácí měsíčně v české měně, a to po uplynutí kalendářního
měsíce, za který náleží, nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto
39f)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
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nebo o změně výše státního příspěvku.
(2) Výše státního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(3) Státní příspěvek vyplácí krajský úřad.
(4) Státní příspěvek se poukazuje na účet zřizovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, který o státní příspěvek požádal.
* * *
Zařízení pro výkon pěstounské péče
* * *
§ 45
(1) Pěstoun vykonávající pěstounskou péči v zařízení je povinen
a) používat příjmy svěřených dětí pro jejich potřeby a k úhradě jedné desetiny poloviny
poměrné části nákladů na domácnost za tyto děti. Poměrná část nákladů na domácnost za
svěřené děti se vypočte jako součin počtu dětí svěřených do pěstounské péče a podílu
částky nákladů na domácnost a celkového počtu osob žijících trvale v zařízení; za osobu
žijící trvale v zařízení se nepovažuje osoba, která koná základní (náhradní) službu v
ozbrojených silách nebo civilní službu,
b) hradit náklady na domácnost uvedené v § 44 odst. 3 písm. a), s výjimkou části nákladů,
které hradí zřizovatel,
c) umožnit zřizovateli zařízení dohlížet na dodržování podmínek, které jsou stanoveny pro
výkon pěstounské péče v zařízeních tímto zákonem nebo dohodou,
d) průběžně doplňovat své odborné znalosti a dovednosti vztahující se k péči o dítě a k
výchově dítěte.
(2) Zřizovatel zařízení je povinen
a) hradit devět desetin polovinu poměrné části nákladů na domácnost za svěřené děti,
b) poskytovat pěstounovi vykonávajícímu pěstounskou péči v zařízení odměnu za výkon
pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti v zařízení (dále jen "odměna
pěstouna"),
c) (b) hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení a jeho vybavení, pokud v
jednotlivém případě přesahují 100 Kč,
d) (c) umožnit v zařízení pobyt manželu a dítěti pěstouna a na žádost pěstouna také osobě,
která byla do nabytí zletilosti v jeho péči,
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rozsahu,
f) (e) poskytovat pěstounovi na jeho žádost trvalou nebo dočasnou výpomoc, má-li pěstoun
svěřeny čtyři nebo více dětí anebo když alespoň jedno ze svěřených dětí vyžaduje
mimořádnou péči,
g) (f) dohlížet na dodržování podmínek, které jsou stanoveny pro výkon pěstounské péče v
zařízeních tímto zákonem nebo dohodou,
h) (g) poskytovat pěstounovi součinnost při doplňování odborných znalostí a dovedností.
(3) Zřizovatel může na žádost pěstouna umožnit pobyt v zařízení též jiným osobám,
než jsou uvedeny v odstavci 2 písm. d) písm. c), pokud to není v rozporu se zájmem
svěřených dětí; souhlasu zřizovatele není třeba, netrvá-li pobyt těchto osob v zařízení více než
5 dnů.
(4) Pěstoun odpovídá za škodu, kterou způsobil zřizovateli zařízení, ve kterém
vykonává pěstounskou péči. Zřizovatel zařízení odpovídá za škodu způsobenou pěstounovi
při výkonu pěstounské péče v zařízení. Pro účely náhrady škody se použijí ustanovení
zákoníku práce o náhradě škody, s výjimkou ustanovení o odpovědnosti za škodu na
odložených věcech.
§ 46
Odměna pěstouna
(1) Odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů41) posuzuje jako plat.
(2) Odměna náleží ve výši 5,50násobku částky životního minima jednotlivce40) při
péči o jedno až tři děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek uvedené částky
a při péči o zdravotně postižené dítě nebo o dítě, které vyžaduje mimořádnou individuální
péči, se odměna zvyšuje o 0,26násobek této částky na každé dítě. Výše odměny po odpočtu
daně z příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nesmí činit méně než částku, na kterou by pěstoun
měl nárok podle zvláštního právního předpisu42).
(3) Vykonávají-li pěstounskou péči v zařízení společně manželé43), náleží každému z
nich odměna stanovená podle odstavce 2 ve výši jedné poloviny, pokud se nedohodnou o
podílu jinak.
(4) Odměna za výkon pěstounské péče se poskytuje i po dobu dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho měsíce.

41)
42)
43)

Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 40 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
§ 45a odst. 2 zákona o rodině.
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násobku jedné třicetiny a počtu dní skutečného výkonu pěstounské péče v kalendářním
měsíci.
(6) Odměna za výkon pěstounské péče se vyplácí měsíčně pozadu v termínech
stanovených zřizovatelem.
(7) Zanikne-li výkon pěstounské péče v zařízení v průběhu kalendářního měsíce,
náleží za tento měsíc odměna za výkon pěstounské péče v plné výši.
(8) Došlo-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně počtu svěřených dětí v zařízení,
poskytne se za tento měsíc odměna, která je určena podle vyššího počtu dětí; zvyšuje-li se
odměna za výkon pěstounské péče podle odstavce 2 věty druhé, náleží v plné výši i v tom
případě, že podmínky jsou splněny pouze po část měsíce.
§ 46
Odměna pěstouna
Pěstounovi vykonávajícímu pěstounskou péči v zařízení náleží odměna za výkon
pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře41).
§ 47
(1) Za podmínek, za nichž se vykonává pěstounská péče v zařízení, může být
vykonávaná tato péče i v bytě pěstouna. Pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna neplatí
ustanovení § 45 odst. 2 písm. d) písm. c); ustanovení § 45 odst. 2 písm. c) písm. b) platí jen v
případě, že předměty vybavení bytu jsou vlastnictvím zřizovatele nebo na jejich opatření
poskytl zřizovatel příspěvek.
(2) Za pěstouna se pro účely § 44 až 46 a 45 považuje též
a) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s
rozšířenou působností podle § 19 odst. 1 písm. b), nebo
b) poručník, který o dítě osobně pečuje, pokud je péče o takové dítě vykonávána v zařízení.
(3) Za dítě svěřené do pěstounské péče se pro účely § 44 až 46 a 45 považuje též dítě,
a) které bylo svěřeno do péče na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle § 19 odst. 1 písm. b), nebo
b) o které osobně pečuje poručník, pokud je péče o takové dítě vykonávána v zařízení.
(4) Za dítě svěřené do pěstounské péče se pro účely § 45 odst. 2 písm. a) a b) a § 46
považuje rovněž zletilé dítě, které má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, a dále též
dítě, které nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z
důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek44), za
podmínky, že péče o takové dítě je vykonávána v zařízení.

41)
44)

§40a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
§ 37 a 39 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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* * *
ČÁST PÁTÁ
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI
* * *
§ 49
Vydávání pověření
(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná
komise podle § 38 odst. 2 písm. a).
(2) Podmínkou pro vydání pověření je
a) podání písemné žádosti,
b) prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo
poskytovat, předložení dokladu o ukončení jejich vzdělání a předložení seznamu jejich
dřívějších zaměstnání a dalších pracovních činností; prokazování odborné způsobilosti a
předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na pěstouny v zařízeních pro výkon
pěstounské péče a osoby uvedené v § 49a odst. 6,
c) bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu
poskytovat,
d) zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany
prokázané posudkem příslušného orgánu hygienické služby ochrany veřejného zdraví,
e) vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována
sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
f) potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a
provozování zařízení sociálně-právní ochrany,
g) předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a pokud pověřená osoba nevydává
výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla
hospodaření.
(3) Pro účely rozhodování o vydání pověření si krajský úřad nebo komise vyžádá
vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý
pobyt nebo bydliště, sídlo nebo sídlo organizační složky, a v případě, že žadatel vyvíjí činnost
ve správním obvodu jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než má trvalý pobyt
nebo sídlo, vyžádá si také vyjádření tohoto obecního úřadu. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností se vyjádří zejména k dosavadní činnosti žadatele.
(4) Žádost o vydání pověření musí obsahovat
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a) u právnické osoby název, sídlo nebo sídlo organizační složky, identifikační číslo, doklad o
registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku podle zvláštních právních předpisů45)
a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,
b) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo,
c) rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá o
vydání pověření,
d) místo výkonu sociálně-právní ochrany,
e) jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní
ochranu poskytovat,
f) výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých se v posledních 3
letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce; tento doklad nesmí být starší
než 3 měsíce.
(5) Pověření se vydá, prokáže-li žadatel, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2. V
rozhodnutí o pověření se uvede rozsah poskytované sociálně-právní ochrany. Krajský úřad
nebo komise rozhoduje také o rozšíření nebo změně pověření k poskytování sociálně-právní
ochrany, jestliže pověřená osoba chce vykonávat jinou činnost, než je činnost, na kterou jí
bylo vydáno pověření. Na vydání pověření o rozšíření nebo změně vykonávání sociálněprávní ochrany se vztahují odstavce 2 až 4 obdobně.
(6) Za bezúhonného se pro účely vydání pověření považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z
nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností srovnatelných s činnostmi vykonávanými při
poskytování sociálně-právní ochrany. Je-li proti žadateli nebo jiným osobám, které jsou v
žádosti o vydání pověření uvedeny jako osoby, které budou přímo sociálně-právní ochranu
poskytovat, vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený ve větě první, řízení o vydání
pověření se přeruší, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v tomto trestním řízení. Za
účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
pokud je k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a), vyžádá podle
zvláštního právního předpisu28a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu a
výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(7) Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím
jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem sociálně-právní ochrany. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou
pověřená osoba sociálně-právní ochranu podle tohoto zákona poskytuje. Pověřená osoba je
povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření
vydal.

45)

28a)

Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností,
zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
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a) oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání
pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich
vzniku,
b) poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do
prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění podmínek
uvedených v odstavci 2,
c) vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu
odpovídajícímu udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o
vydání pověření,
d) vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně
nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud
výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního
roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření; výroční zpráva může být zveřejněna v
rozsahu a za podmínek stanovených v § 57 odst. 2,
e) oznámit termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu
sociálně-právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.
(9) Orgány, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom,
kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým
fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost
jsou orgány, které vydaly pověření, povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o
vydání pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci
pověřených osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům, které
pověření vydávají, údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(10) Orgán, který rozhodl o vydání pověření, je oprávněn kontrolovat výkon sociálněprávní ochrany pověřenými osobami. Pověřená osoba je povinna zajistit orgánům, které
vydávají pověření, podmínky pro výkon kontroly a při kontrole spolupracovat. Oprávnění
kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany podle věty první má i krajský úřad, v jehož
obvodu je místo sídla zařízení sociálně-právní ochrany; pověřená osoba plní povinnosti
uvedené ve větě druhé vůči tomuto krajskému úřadu. Tento krajský úřad je povinen sdělit
skutečnosti zjištěné při kontrole krajskému úřadu, který je příslušný k vydání pověření.

§ 49a
Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
(1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly odbornou
způsobilost.
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pověřenými osobami se rozumí

pro

účely

poskytování

sociálně-právní

ochrany

a) řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti pedagogických
a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci,
pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství
zaměřených na všeobecné a dětské lékařství,
b) řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných vyššími
odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péče, charitní a
sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie a
ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně ukončené maturitní
studium v těchto oborech,
c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné
způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany podle zvláštního právního předpisu45b), a
praxe v trvání nejméně 1 roku,
d) absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v celkovém rozsahu
nejméně 100 hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které řádně ukončily
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné oblasti studia nebo v téže oblasti studia,
ale v jiném zaměření, než jsou uvedeny v písmenech a) a b),
e) absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti péče o rodinu a děti v rozsahu nejméně 100
hodin a praxe v trvání nejméně 1 roku, jde-li o osoby, které dosáhly středního nebo
základního vzdělání; pokud pracovník pověřené osoby vykonává činnosti sociálního
pracovníka ve smyslu § 109 zákona o sociálních službách, vztahují se na něj v plném
rozsahu požadavky na odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka podle §
110 a § 111 ve spojení s § 1 odst. 2 zákona o sociálních službách45c), nebo
f) absolvování přípravy organizované pro dobrovolníky vysílající organizací, které byla
udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle zvláštního právního předpisu45c)45d), je-li
tato příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.
(3) Za praxi podle odstavce 2 se považuje činnost v oblasti péče o rodinu a děti.
(4) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o absolvování studia a potvrzením o
odborné praxi, které vystavují ty orgány nebo osoby, u nichž byla odborná praxe konána.
(5) Při uznávání odborné kvalifikace a praxe nebo jiné způsobilosti, kterou státní
příslušníci členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci45d)45e) získali v jiném
členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu45a).
45b)
45c)

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 46/2004 Sb.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

45c)45d)

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
45d)45e)
Čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř
Společenství.
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(6) Na přímém poskytování sociálně-právní ochrany se mohou podílet také osoby,
které nezískaly odbornou způsobilost uvedenou v odstavci 2, pokud tuto činnost vykonávají
pod dozorem osoby, která odbornou způsobilost uvedenou v odstavci 2 získala. Osoba, která
odbornou způsobilost nezískala, je povinna absolvovat vzdělávací kurz v oblasti péče o rodinu
a děti podle odstavce 2 písm. d) nebo e) nejpozději do 1 roku od započetí přímého
poskytování sociálně-právní ochrany.
* * *
ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 51
Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů
(1) Orgány sociálně-právní ochrany, komise a poradní sbory jsou povinny sdělovat si
navzájem údaje z evidence a spisové dokumentace, které vedou, a to v rozsahu nezbytném pro
potřeby těchto orgánů.
(2) Orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou
péči, vede evidenci dětí a evidenci žadatelů i v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup ostatním orgánům sociálně-právní ochrany zprostředkujícím osvojení nebo
pěstounskou péči podle tohoto zákona.
(3) Obecní úřad na vyžádání
a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,
b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte,
d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, u něhož soud na návrh státního
zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu podle zvláštního
právního předpisu4).
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na vyžádání
a) podává soudu zprávy o poměrech dítěte, u něhož rozhodl soud o výchovném opatření,
b) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte, pokud státní zastupitelství vede
podle zvláštního právního předpisu29) řízení týkající se dítěte,

45a)

4)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 86 zákona č. 140/1961 Sb.,trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb.
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c) poskytuje krajskému úřadu a ministerstvu spisovou dokumentaci vedenou o dětech a
zobecněné informace a souhrnné údaje, které získá při své činnosti, s výjimkou jmenných
údajů,
d) může poskytovat pověřené osobě údaje potřebné pro zajištění její činnosti.
(5) Orgán sociálně-právní ochrany je povinen
a) na žádost poskytnout
1. soudu a správnímu úřadu údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,
2. orgánu činnému v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,
3. orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a orgánu státní sociální
potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách, a to v rozsahu odpovídajícím
potřebám řízení před těmito orgány,
4. úřadu práce údaje potřebné pro řízení a povolování výkonu činnosti dítěte podle
zvláštního právního předpisu47a),
5. úřadu státní sociální podpory údaje potřebné pro podání návrhu soudu na stanovení
výživného a návrhu na výkon rozhodnutí, jde-li o výživné na děti uvedené v § 19 odst.
4,
6. zařízení uvedenému v § 29 odst. 1 informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo do
tohoto zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu, a je-li tomuto dítěti
zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, též informace o postupu při tomto
zprostředkování,
7. věznici, ve které mladistvý vykonává trest odnětí svobody, informace potřebné pro
dosažení účelu trestu;,
8. intervenčnímu centru údaje, které má o osobě ohrožené násilným chováním, a to
pro účely poskytnutí pomoci této osobě intervenčním centrem podle zákona o
sociálních službách47b),
b) orgánu činnému v trestním řízení oznamovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl
spáchán na dítěti trestný čin48) nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo
že dochází k násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími
fyzickými osobami v domácnosti obývané dítětem, nebo že není plněna vyživovací
povinnost k dítěti;
c) poskytnout Probační a mediační službě na její žádost informace v rozsahu potřebném pro
trestní řízení;
d) oznámit úřadu práce, který povolil výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní
činnosti dítěte podle zvláštního právního předpisu47a), skutečnosti, které odůvodňují
zahájení řízení o zákazu činnosti dítěte; orgán sociálně-právní ochrany je také povinen
sledovat, zda došlo k nápravě;

29)
47a)
47b)
48)

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o
změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
§ 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§ 60a odst. 1 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 8 trestního řádu.
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zvláštního zákona.
(6) Evidence vedené podle tohoto zákona jsou informačními systémy veřejné

správy47b) 47c).

* * *
§ 53
Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob
(1) Na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany jsou
a) státní orgány,
b) zaměstnavatelé,
c) další právnické osoby, zejména školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení a
zařízení sociálních služeb,
d) fyzické osoby, pokud jsou zřizovateli škol a dalších zařízení uvedených v písmenu c),
e) pověřené osoby,
povinni sdělit bezplatně údaje potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí sociálněprávní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření, nebrání-li tomu zvláštní
právní předpis.Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu49a)
se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte
nebo ze zanedbávání péče o něj. Jde-li však o údaje týkající se zdravotního stavu
vyžádané orgánem sociálně-právní ochrany, platí o úhradě zdravotních výkonů ve
zdravotnickém zařízení zvláštní právní předpis50).
(2) Rodiče jsou povinni
a) spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte,
b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání,
předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro
výkon sociálně-právní ochrany,
c) umožnit za podmínek uvedených v § 52 odst. 3 návštěvu zaměstnance orgánu sociálněprávní ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního
47b) 47c)
49a)
50)

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů.
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života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv.
(3) Povinnosti uvedené v odstavci 2 se vztahují obdobně i na jiné osoby odpovědné za
výchovu dítěte.
(4) Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče jsou žadatelé o osvojení
dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče povinni v rámci odborného posouzení podle §
27 podrobit se vyšetření zdravotního stavu, sdělit údaje o svém zdravotním stavu a sdělit
jméno, příjmení a adresu svého ošetřujícího lékaře a název a adresu zdravotnického zařízení,
v němž se léčí.
(5) Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní
ochrany uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnost uvedenou v odstavci 2
písm. a) až c). Pokutu lze uložit opakovaně. Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy byla
povinnost porušena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
* * *
§ 57
(1) Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany, zaměstnanci obce s rozšířenou
působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní
ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud se v tomto zákoně (§ 51) nestanoví
jinak. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnanci obce s rozšířenou
působností zařazení do obecního úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která
upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s
dítětem, a jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě
svěřeno do péče budoucích osvojitelů, jakož i o místě pobytu takového dítěte. Zaměstnanci
uvedení ve větě první jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty první a druhé i po
skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci
uvedení ve větě první zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s
uvedením rozsahu a účelu.
(2) Povinnost stanovená v odstavci 1 platí obdobně i pro pověřené osoby a jiné fyzické
osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními sociálně-právní
ochrany seznámily s údaji, o nichž jsou zaměstnanci uvedení v odstavci 1 povinni zachovávat
mlčenlivost.
(3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat vyžádané osobní
údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se
jedná o osobní údaje označené podle zvláštního právního předpisu50a) jako citlivé.

50a)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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včetně citlivých, v rozsahu a způsobem, který je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto
zákona. Pověřené osoby zpracovávají osobní údaje, včetně citlivých, v rozsahu a
způsobem, který je nezbytný pro výkon sociálně-právní ochrany v souladu s uděleným
pověřením.
* * *
ČÁST SEDMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
PŘESTUPKY
§ 59
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24
odst. 3 a § 24a odst. 4,
b) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,
c) neoprávněně, v rozporu s § 19a odst. 2, zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči
podle § 19a odst. 1 písm. d),
d) nesplní povinnost podle § 10a odst. 2 oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé,
e) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o
osvojení,
f) maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do výchovy
jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče,
g) jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku,
rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy
na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na
cizím majetku nikoli nepatrnou,
h) v úmyslu ponížit lidskou důstojnost dítěte použije vůči němu nepřiměřeného opatření,
nebo
i)

úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu podle § 13, kterým byl
nad dítětem stanoven dohled nebo kterým byla dítěti uložena omezení. ,

j) zneužívá nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni
tělesného a rozumového vývoje.
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až i) až j) lze uložit pokutu do 50
000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.
* * *
§ 59d
(1) Fyzická osoba se jako zřizovatel školy, školského, zdravotnického nebo jiného
obdobného zařízení a zařízení sociálních služeb nebo jako pověřená osoba dopustí přestupku
tím, že nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní
ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
* * *
§ 59i
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel, škola, školské,
zdravotnické nebo jiné obdobné zařízení a zařízení sociálních služeb nebo jako pověřená
osoba dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje potřebné pro
poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53
odst. 1.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
* * *
§ 59l
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby52) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(5) Obce s rozšířenou působností mohou k projednávání správních deliktů podle
tohoto zákona zřizovat komise jako svůj zvláštní orgán52a). Komise v těchto případech
52)
52a)

§ 2 obchodního zákoníku.
§ 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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starosta komisi zřídil. Projednáváním správních deliktů podle tohoto zákona může být
pověřena také komise rady obce s rozšířenou působností52a).
(5) (6) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
a) orgán sociálně-právní ochrany, který žadatele zařadil do evidence žadatelů, jde-li o
správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. a) nebo podle § 59f odst. 1 písm. a),
b) krajský úřad, který by byl příslušný k vydání pověření, nebo pokud by byla k vydání
pověření příslušná komise, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta komisi
zřídil, jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. b) nebo § 59d § 59f odst. 2 písm. a),
c) krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o správní delikt podle §
59 odst. 1 písm. c) nebo podle § 59f odst. 2 písm. b),
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte,
jde-li o správní delikt podle § 59 odst. 1 písm. e) až h) až j), § 59a odst. 1 písm. b) písm.
a) a b), § 59c odst. 1 nebo § 59h odst. 1,
e) krajský úřad, který vydal pověření, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž
starosta zřídil komisi, která vydala pověření, jde-li o správní delikt podle § 59b odst. 1
nebo § 59g odst. 1,
f) orgán sociálně-právní ochrany, vůči kterému má být povinnost plněna, nejsou-li k
projednání správního deliktu příslušné orgány podle písmen a) až e).
(6) (7) Pokuty vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil.
(7) (8) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního
právního předpisu52a) 52b).
* * *
III. Platné znění částí zákona o pomoci v hmotné nouzi s vyznačením navrhovaných
změn
* * *
§9
Příjem
(1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje
a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z
příjmů14), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, z úplaty za
poskytování vzájemné rodičovského výpomoci vyplácené podle jiného právního
52a) 52b)

14)

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů3),
b) 80 % příjmu
1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a)14b) a z
dávky nemocenského pojištění15),
2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
e)

100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním
minimu16), s výjimkou příspěvku na živobytí.,

d) částka, o kterou příjem, popřípadě úhrn příjmů uvedených v § 7 odst. 1 písm. a) až
c) zákona o životním a existenčním minimu, dosažený nezaopatřeným dítětem
vzdělávajícím se ve střední škole v denní formě vzdělávání16a) nebo na vysoké škole
v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské
vzdělání16b) přesahuje částku 10 000 Kč měsíčně, a to po odpočtu daně z příjmů a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění; ustanovení písmen a) až c) se pro zápočet
částky přesahující 10 000 Kč měsíčně použije obdobně; vychází se přitom ze
vzájemného poměru výše příjmů uvedených ve větě před středníkem.
(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na
živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za
přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na
bydlení (§ 34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu
osoby nebo společně posuzovaných osob.
(3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený
v odstavci 1, s výjimkou
a) sociálního příplatku a dávek pěstounské péče17),
b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním a existenčním minimu a
c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. k) zákona o životním a existenčním minimu.
* * *
§ 12

14a)
3)
14a)
15)
16)
16a)
16b)
17)

Zákon č. .../2009 Sb., o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů.
§ 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
14b)
Například § 192 zákoníku práce.
Zákon o nemocenském pojištění.
§ 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
§ 25 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném j
§ 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
§ 20, 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb.
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Zvýšení příjmu vlastní prací
(1) Jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací se posuzuje
a) započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující,
b) zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti,
c) možnosti vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost.,
(2) Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se považuje
a) prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti ve smyslu odstavce 1,
zejména využitím služeb agentur práce, inzerce, nabídek výdělečné činnosti
prostřednictvím internetu a korespondence se zaměstnavateli,
b) výkon veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého zaměstnání zprostředkovaného
úřadem práce,
c) výkon dobrovolnické služby nebo veřejné služby (§ 18a), je-li tato služba vykonávána
alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, a to pouze po dobu, kdy osoba nadále splňuje
podmínku uvedenou v písmenu a),
d) poskytování vzájemné rodičovské výpomoci podle jiného právního předpisu 14a), je-li
tato činnost vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin týdně.
(3) Příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi a s ním společně posuzované osoby mají
povinnost předložit na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi individuální akční plán, byl-li
jim podle zvláštního právního předpisu21a) úřadem práce vypracován, a to ve lhůtě stanovené
orgánem pomoci v hmotné nouzi.
* * *
IV. Platné znění zákona o nemocenském pojištění s vyznačením navrhovaných změn
* * *
§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, a fyzická osoba v době přerušení pojištění,

21a)

§ 33 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v
pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti, 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, popřípadě organizační složky státu nebo
právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci
bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání, (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),

3)
4)
5)
6)

1)
7)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 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.
§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
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pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně
spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti8),
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, nástup na otcovské 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 a 14,
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),
8)
9)

10)

§ 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby
samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71 o
uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a
jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

- 132 -

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.
* * *
§4
Druhy dávek
Z pojištění se poskytují tyto dávky:
a) nemocenské,
b) peněžitá pomoc v mateřství,
c) otcovské
c) d) ošetřovné
d) e) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
* * *
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, Bezpečnostní informační
služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace3) a vojáci z povolání4) (dále jen
"příslušníci"),
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona11),
4. členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k
družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou
jsou jím odměňováni,
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.

- 133 5.
6.
7.
8.

zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
soudci,
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 a poslanci
Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky,
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 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,
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu13), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu14),
14. 13. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
15. 14. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr
nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho
vznik,
b) osoby samostatně výdělečně činné.
HLAVA II
ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ
§6
Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

12)

13)
14)

Například § 8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
§ 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,ve znění zákona
č.438/2004 Sb.
§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
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a) vykonávají zaměstnání
1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i
přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v
České republice, nebo
2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu
práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů
státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České
republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,
b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a
c) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí
aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem").
(2) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani
netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, splňují podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a),
sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě
jejich započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu, nastoupili opětovně
do zaměstnání k témuž zaměstnavateli a od skončení
a) předchozího zaměstnání zakládajícího účast na pojištění do opětovného nástupu do
zaměstnání neuplynula doba aspoň 6 měsíců, nebo
b) předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění proto, že nemělo trvat a ani
netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl započitatelného
příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu, do opětovného nástupu do zaměstnání
neuplynula doba aspoň 6 měsíců;
za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.
(3) U zaměstnanců uvedených v § 5 písm. a) bodech 2, 3, 7 až 11, 13 a 14 a 13 se
podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) považuje za splněnou.
(4) Je-li smluvní zaměstnanec, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm.
b) a c), povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, je
účasten pojištění podle tohoto zákona po uplynutí doby 270 kalendářních dnů trvání
zaměstnání na území České republiky s tím, že do tohoto počtu 270 kalendářních dnů se
započtou všechny kalendářní dny doby výkonu zaměstnání na území České republiky, které
spadají do období 2 let přede dnem zahájení výkonu posledního zaměstnání na území České
republiky.
(5) Rozhodný příjem činí 2 000 Kč. Vláda zvýší nařízením částku rozhodného
příjmu od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného
vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky
předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o
důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po
zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného
příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení.

- 135 (6) Zahraniční zaměstnanec je účasten pojištění, pokud se na předepsaném
tiskopisu přihlásil k pojištění.
* * *
§ 10
Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci uvedenému v § 5 písm. a)
a) bodě 1 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního poměru;
za den, ve kterém tento zaměstnanec nastoupil do práce, se považuje též den přede dnem
nástupu do práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo
plat nekrátí,
b) bodě 2 dnem, ve kterém nastoupil k výkonu služby, a zaniká dnem skončení služebního
poměru,
c) bodě 3 dnem nástupu služby a zaniká dnem skončení služebního poměru,
d) bodě 4 dnem započetí práce pro družstvo a zaniká dnem skončení členství v družstvu,
e) bodě 5 dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat
sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána,
f) bodě 6 dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního vztahu;
jde-li však o smluvního zaměstnance, pojištění vzniká dnem, ve kterém začal vykonávat
práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem ukončení výkonu práce pro
smluvního zaměstnavatele,
g) bodě 7 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce,
h) bodě 8 dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům 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, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní
starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první,
trvá mu účast na pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí
obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy,
i) bodě 9 dnem zvolení a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem zániku
mandátu,
j) bodech 10 a 11 dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce,
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zaniká dnem, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,
l) bodě 13, jde-li o pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu13), dnem zahájení výkonu pěstounské
péče a zaniká dnem zániku výkonu pěstounské péče, a jde-li o pěstouna, kterému je za
výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech
podle zvláštního právního předpisu14), dnem, od něhož náleží tato odměna, a zaniká dnem,
od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost,
m) l) bodě 14 bodě 13 dnem zařazení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce,
n) m)bodě 15 bodě 14 dnem započetí výkonu práce a zaniká dnem ukončení výkonu práce.
(2) Jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat rozhodného
příjmu z důvodu a) změny sjednané částky započitatelného příjmu, zaniká účast zaměstnance
na pojištění dnem předcházejícím dni, od kterého k této změně došlo, b) zvýšení rozhodného
příjmu podle § 6 odst. 5 věty druhé, zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem
předcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo.
(3) Jestliže v zaměstnání malého rozsahu dojde ke sjednání započitatelného příjmu
v částce alespoň rozhodného příjmu anebo sjednaný započitatelný příjem bude alespoň na tuto
částku zvýšen, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku
sjednán nebo zvýšen.
(4) Uzavřel-li zaměstnanec uvedený v § 5 písm. a) bodě 1 po skončení pracovního
poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry na sebe
bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího
pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na
pojištění; v tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. To platí obdobně pro
pojištěnce uvedené v § 5 písm. a) bodech 4 až 11.
(5) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového
pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká dnem následujícím po dni, kterým
uplynulo 270 kalendářních dnů trvání zaměstnání na území České republiky, a zaniká dnem
skončení výkonu zaměstnání na území České republiky; pro zápočet kalendářních dnů doby
výkonu zaměstnání na území České republiky do doby 270 kalendářních dnů v období 2 let
přede dnem zahájení posledního zaměstnání na území České republiky platí § 6 odst. 4
obdobně.
(6) Pojištění smluvního zaměstnance, který je povinně účasten důchodového
pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, vzniká dnem zahájení výkonu práce na
území České republiky též v případě, že smluvní zaměstnavatel nedoloží, že smluvní
zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho
zaměstnavatel. Vzniklo-li pojištění smluvního zaměstnance podle věty první, zaniká pojištění
dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že smluvní zaměstnanec je povinně
účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel; ustanovení odstavce
5 tím přitom není dotčeno. Pojištění zaměstnance zaměstnaného u zaměstnavatele se sídlem
na území České republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a který má trvalý pobyt
na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, vzniká dnem zahájení
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zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění v cizině. Vzniklo-li pojištění
zaměstnance podle věty třetí, zaniká pojištění dnem následujícím po dni, ve kterém bylo
doloženo, že zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, ve kterém má
trvale místo výkonu práce.
(7) Pojištění zahraničního zaměstnance vzniká dnem, který uvedl v přihlášce k účasti
na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška k pojištění podána, a zaniká dnem
skončení zaměstnání na území České republiky nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za
který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši podle zvláštního právního předpisu1) zaplaceno
pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém
byla tato odhláška podána.
(8) Jestliže v době trvání pojištění nastoupí zaměstnanec výkon trestu odnětí svobody
nebo zabezpečovací detence, dosavadní pojištění dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody
zaniká a opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání po skončení výkonu trestu odnětí
svobody.
(9) Pojištění zaměstnance se přerušuje po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonává
práci z důvodu
a) pracovního volna bez náhrady příjmu nebo služebního volna, za které nebyl poskytnut
služební příjem nebo plat, jde-li o volno, na které nemá zaměstnanec nárok podle
zvláštního právního předpisu a trvalo-li toto volno nepřetržitě po dobu delší než 30
kalendářních dnů po sobě jdoucích; pojištění se přerušuje prvním dnem, ve kterém
zaměstnanec přestal vykonávat práci z důvodu tohoto pracovního nebo služebního volna,
b) rodičovské dovolené, s výjimkou doby, za kterou zaměstnanci náleží peněžitá pomoc v
mateřství.
* * *
ČÁST TŘETÍ
DÁVKY
HLAVA I
OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU
* * *
§ 16
Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovského a
ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává
samostatnou výdělečnou činnost,
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nadále započitatelný příjem,
c) je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby,
d) vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci, jde-li o dávky, na které vznikl
nárok před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; to však
neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence pečuje o dítě18).
* * *
HLAVA II
DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z
rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud
se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 8), snižuje se o
ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se
stanoví s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na
důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím
základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období,
z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné
na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo
odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu
měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací
základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem,
ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění
zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž
sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období
od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází
kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

17)
18)
18a)

Například § 68 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb.,
§ 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 15a zákona č. 589/1992 Sb.
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pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do
konce tohoto kalendářního měsíce.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací
základ nebo jsou-li v tomto rozhodném období jen vyloučené dny, je rozhodným obdobím
první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň
30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první
začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se
zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
(7) Nemá-li osoba samostatně výdělečně činná v rozhodném období určeném podle
odstavce 3 žádný měsíční základ, je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, v němž vznikla
sociální událost. Nemá-li osoba samostatně výdělečně činná v rozhodném období určeném
podle věty první měsíční základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v
němž měla měsíční základ; ustanovení odstavce 6 věty třetí platí zde obdobně.
(8) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které
zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem
nebo plat, s výjimkou kalendářních dnů pracovního volna bez náhrady příjmu nebo
služebního volna, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, poskytnutých
zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech, kdy zaměstnanec nemá na pracovní
(služební) volno nárok podle zvláštního právního předpisu, kalendářních dnů dočasné
pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu
uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po
ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst.4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci
náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních
14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19),
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství, otcovské nebo ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně
činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,

19)

§ 127a zákoníku práce
§ 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

- 140 e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně
činná nebyla účastna pojištění, a kalendářní dny před zahájením samostatné výdělečné
činnosti, pokud se nejedná o kalendářní dny spadající do kalendářního měsíce, v němž
byla zahájena samostatná výdělečná činnost a v němž byla osoba samostatně výdělečně
činná účastna pojištění.
* * *
§ 19
(1) Pro účely § 18 odst. 4 až 6 se za vznik pojištění považuje
a) u zaměstnance, který je pojištěn při výkonu zaměstnání malého rozsahu (§ 7 odst. 2),
nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání, a to i když zaměstnání nezaložilo účast na
pojištění v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec do zaměstnání nastoupil,
b) u zaměstnanců propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
opětovný nástup zaměstnance do zaměstnání, které trvalo po dobu výkonu trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence,
c) u zaměstnance, který byl uznán invalidní, den, v němž byla uznána jeho invalidita,
d) u zaměstnance, u něhož došlo k přerušení pojištění (§ 10 odst. 9), den vzniku pojištění
určený podle § 10 odst. 1 až 8.
(2) U pojištěnce uvedeného v § 32 odst. 1 písm. d) a e) se rozhodné období zjišťuje ke
dni prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v případě, kdy pojištěnec převzal do péče totéž
dítě opakovaně.
(3) Rozhodné období pro peněžitou pomoc v mateřství se u pojištěnky, která
nastoupila na peněžitou pomoc v mateřství od pozdějšího data než od počátku šestého týdne
před očekávaným dnem porodu, zjišťuje k počátku šestého týdne před očekávaným dnem
porodu.
(4) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou
pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní
vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí
peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro
výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy
před jejich úpravou podle § 21.
(5) Rozhodné období pro ošetřovné se u pojištěnce, který převzal ošetřování (péči)
podle § 39 odst. 4 věty druhé místo jiného oprávněného, zjišťuje ke dni převzetí ošetřování
(péče).
(6) U zaměstnankyně převedené na jinou práci nebo na jiné služební místo z důvodu
těhotenství, mateřství nebo kojení se rozhodné období zjišťuje namísto ke dni vzniku sociální
události ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější.
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vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 5 kalendářních dnů, jimiž
se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ započitatelný příjem,
kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v
němž vznikla sociální událost.
(8) Nelze-li rozhodné období stanovit podle § 18 odst. 6 proto, že nelze určit první
předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalendářními dny, jimiž se
dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ započitatelný příjem,
kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v
němž vznikla sociální událost.
(9) Za vyměřovací základ zaměstnance se považují také příjmy, které se podle
zvláštního právního předpisu20) zahrnují do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové
pojištění a které byly dosaženy při výkonu zaměstnání malého rozsahu v těch kalendářních
měsících rozhodného období, v nichž nebyl zaměstnanec při výkonu tohoto zaměstnání
pojištěn; do počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období se přitom započítávají i
kalendářní dny připadající na tyto kalendářní měsíce.
(10) Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného
období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve
kterém skončilo pojištění.
(11) Denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského pěstouna, kterému je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech
podle zvláštního právního předpisu14), je jedna třicetina částky odměny náležející tomuto
pěstounovi naposledy za kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž mu dočasná pracovní
neschopnost vznikla. Nenáležela-li tomuto pěstounovi odměna za žádný z kalendářních
měsíců před měsícem, v němž mu vznikla dočasná pracovní neschopnost, je jeho denním
vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského jedna třicetina částky odměny, která mu
náležela za kalendářní měsíc, v němž mu dočasná pracovní neschopnost vznikla. Denní
vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při karanténě nařízené podle zvláštního
právního předpisu a pro výpočet ostatních dávek nemocenského pojištění se u tohoto pěstouna
stanoví obdobně.
(12) (11) Denní vyměřovací základ zahraničního zaměstnance se stanoví obdobným
způsobem, jako se stanoví denní vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných.
§ 20
(1) Vznikne-li v případě souběhu více pojištění u pojištěnce, který splňuje podmínky
nároku na výplatu téže dávky, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství,
z více pojištění (§ 14 odst. 2 věta druhá), nárok na výplatu této dávky
a) od stejného dne, stanoví se nejprve denní vyměřovací základ z každé pojištěné činnosti, z
níž pojištěnec uplatnil nárok na výplatu dávky, podle § 18 a 19 a za denní vyměřovací
základ pro stanovení dávky se považuje úhrn těchto denních vyměřovacích základů,
20)

§ 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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b) od různých dnů, stanoví se ke dni, od něhož vznikl nárok na výplatu dávky z další
pojištěné činnosti, denní vyměřovací základ znovu tak, že za tento základ se považuje
úhrn denního vyměřovacího základu před úpravou podle § 21, který byl použit pro
výpočet vyplácené dávky, a denního vyměřovacího základu stanoveného podle § 18 a 19 z
další pojištěné činnosti, v níž vznikl nárok na výplatu dávky.
(2) Byl-li stanoven denní vyměřovací základ v případě více dočasných pracovních
neschopností podle odstavce 1 a k ukončení těchto neschopností dochází postupně, stanoví se
denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského vždy znovu tak, že se od denního
vyměřovacího základu stanoveného podle odstavce 1 odečte denní vyměřovací základ
stanovený z té pojištěné činnosti, k níž byla dočasná pracovní neschopnost ukončena.
Ustanovení věty první platí obdobně též pro případ nároku na více peněžitých pomocí
v mateřství nebo na více otcovských.
(3) Dojde-li ke vzniku sociální události v době souběhu ochranných lhůt nebo v době
souběhu ochranné lhůty a pojištění, postupuje se obdobně podle odstavců 1 a 2.
§ 21
(1) Denní vyměřovací základ stanovený podle § 18 až 20 se upraví pro výpočet
a) nemocenského a ošetřovného tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z
částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad
druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí
redukční hranici se nepřihlíží,
b) peněžité pomoci v mateřství, otcovského a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a
mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první
redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční
hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se
nepřihlíží.
(2) Částky denního vyměřovacího základu vypočtené podle odstavce 1 v pásmech do první
redukční hranice, nad první redukční hranici do druhé redukční hranice a nad druhou redukční
hranici do třetí redukční hranice se zaokrouhlují s přesností na 2 platná desetinná místa.
(3) Denní vyměřovací základ stanovený podle odstavců 1 a 2 se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.
(4) Pro výpočet dávek se používá denní vyměřovací základ stanovený podle odstavců 1 až
3.
* * *
HLAVA IV
PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
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Díl 1
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého
týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná
pojištěnka,
b) pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu (§ 38),
c) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela,
d) pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila,
pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé
onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou [§ 57 odst. 1 písm. e)], a
nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství [§ 36 odst. 1 písm. c)],
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila,
pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě;
tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu
dítěte.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění
alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na
peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v
mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z
těchto pojištění.
(3) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně
činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako
osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v
posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1. Podmínkou
nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky
účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle §
10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku
podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.
(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle
odstavců 2 a 3 se započítává též
a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná
za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění22), jestliže
22)

§ 20 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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dne úspěšného ukončení studia nebo k převzetí dítěte do péče podle odstavce 1 písm. b) až
e) došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia,
b) doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod
odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost,
c) doba výkonu pěstounské péče, jestliže za ni náleží odměna pěstouna ve zvláštních
případech podle zákona o státní sociální podpoře22a),
c) d) doba přerušení pojištění (§ 10 odst. 9);
doby uvedené v písmenech a) a b) až c) se započítávají v rozsahu, v jakém se nekryjí s
pojištěnou činností.
(5) Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není
splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, započtou se pro splnění této podmínky
doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou
pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou. Je-li
zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve
kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není
splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato
podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v
mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z
nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Není-li podmínka účasti na
pojištění podle odstavce 2 splněna ve více pojištěních, započtou se pro splnění této podmínky
doby účasti na pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství jen
u toho pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ; přitom platí postup podle věty
první a druhé.
(6) Dítětem se pro účely odstavce 1 písm. a), d) a e) rozumí dítě do dosažení 1 roku
věku a pro účely odstavce 1 písm. b) a c) dítě, které ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let
věku, nejdéle však do dosažení věku 7 let a 31 týdnů.
(7) V dohodě podle odstavce 1 písm. e) musí být uveden den, od kterého bude
pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně
ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec
o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena
matce dítěte.
(8) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) se podmínky nároku na
peněžitou pomoc v mateřství zjišťují ke dni prvního převzetí dítěte do péče; to platí i v
případě, kdy pojištěnec převzal péči o totéž dítě opakovaně.
* * *
HLAVA V
22a)

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.168/2005 Sb. a zákona č.
…/2009 Sb.
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OTCOVSKÉ
Díl 1
Podmínky nároku na otcovské
§ 38a
(1) Nárok na otcovské má
a) pojištěnec, který osobně pečuje o dítě, jehož je otcem,
b) pojištěnec, který osobně pečuje o dítě, které převzal do společné péče (§ 38d), pokud
dítě ke dni převzetí do společné péče nedosáhlo 7 let věku.
(2) Podmínkou nároku na otcovské osoby samostatně výdělečně činné je účast na
pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců
bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovské podle § 38b odst. 2. Podmínkou
nároku na otcovské zahraničního zaměstnance je účast na pojištění jako zahraničního
zaměstnance podle § 10 odst. 7 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející
dni nástupu na otcovské podle § 38b odst. 2. Do doby účasti na pojištění pro nárok na
otcovské se započítávají též doby uvedené v § 32 odst. 4, a to v rozsahu, v jakém se
nekryjí s účastí na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako
zahraničního zaměstnance. Ustanovení věty první neplatí, vznikla-li účast osoby
samostatně výdělečně činné v případě uvedeném v § 13 odst. 1 větě druhé.
(3) Otcovské náleží, jen nastal-li nástup na otcovské v období 6 týdnů ode dne
narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do společné péče.
(4) Otcovské náleží v případě péče o totéž dítě jen jednou. Otcovské náleží jen
jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí
převzatých současně do společné péče; v tomto případě se péče o více těchto dětí
považuje za péči o jedno dítě.
(5) Nárok na otcovské nemají
a) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
b) pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu
odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené
do práce.
Díl 2
Podpůrčí doba u otcovského
§ 38b
(2) Podpůrčí doba u otcovského činí 1 týden.
(2) Podpůrčí doba u otcovského začíná nástupem na otcovské. Nástup
na otcovské nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození
dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do společné péče.
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(4) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí otcovské,
vznikne nárok na další otcovské z téhož pojištění, nevyplácí se další otcovské po dobu,
po kterou trvá nárok na předchozí otcovské; podpůrčí doba u tohoto dalšího otcovského
se však stanoví ode dne nástupu na otcovské.

Díl 3
Výše otcovského
§ 38c
Výše otcovského za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Díl 4
Společné ustanovení o otcovském
§ 38d
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Společnou péčí se rozumí
svěření dítěte do společné výchovy manželů rozhodnutím soudu28a),
osvojení dítěte jako společné dítě manželi rozhodnutím soudu28b),
svěření dítěte do péče manželů jako budoucích osvojitelů rozhodnutím orgánu
sociálně-právní ochrany dětí28c),
svěření dítěte do společné pěstounské péče manželů rozhodnutím soudu 28d),
svěření dítěte do péče manželů, kteří mají zájem, aby jim bylo dítě svěřeno do
společné pěstounské péče, rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí28e),
ustanovení manželů jako poručníků rozhodnutím soudu28f).

HLAVA V VI
OŠETŘOVNÉ
Díl 1
Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39
28a)
28b)
28c)
28d)
28e)
28f)

§ 45 odst. 2 zákona o rodině.
§ 66 odst. 1 zákona o rodině.
§ 69 zákona o rodině a § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.
§ 45a odst. 3 zákona o rodině.
§ 45b zákona o rodině a § 19 odst. 1 písm.b) zákona č. 359/1999 Sb.
§ 79 odst. 2 zákona o rodině.
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(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z
důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti29), jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje
nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže
její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou
osobou, nebo
b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v
jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z
nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné
nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního
dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní
péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace
uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto
nemůže o dítě pečovat.,
4. miniškolka, v jejíž denní péči dítě jinak je, je uzavřena z rozhodnutí jejího
zřizovatele z důvodů uvedených v bodě 1 nebo 3.
(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se
zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let
rodičem. Pro účely tohoto zákona se v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do
společné nebo do střídavé výchovy30) obou rodičů za domácnost považuje domácnost každého
z těchto rodičů.
(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně,
jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v
mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu31); to
neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57
odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě
pečovat.
(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z
oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče)
vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto
převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí
ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ
ošetřování.
(5) Nárok na ošetřovné nemají
29)
30)
31)

§ 115 občanského zákoníku.
§ 26 odst. 2 zákona o rodině.
Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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a) příslušníci,
b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
c) domáčtí zaměstnanci,
d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období
školních prázdnin nebo prázdnin,
g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
h) zahraniční zaměstnanci.
* * *
HLAVA VI VII
VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
* * *
HLAVA VII VIII
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
* * *
§ 47
Vzdání se nároku na výplatu dávky
(1) Pojištěnec se může na základě písemného prohlášení podaného plátci dávky vzdát
nároku na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovského a ošetřovného.
Pojištěnka, která dítě porodila, se může vzdát nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství
nejdříve po uplynutí 14 týdnů podpůrčí doby, ne však dříve, než uplyne 6 týdnů ode dne
porodu. V prohlášení podle věty první musí být uveden den, od kterého se pojištěnec vzdává
nároku na výplatu dávky. Vzdáním se nároku podle věty první zaniká nárok na výplatu dávky
až do konce podpůrčí doby. Za vzdání se nároku podle věty první se však nepovažuje
uzavření dohody podle § 32 odst. 1 písm. e) nebo její zrušení podle § 36 odst. 2 věty třetí.
(2) Nároku na výplatu dávky se nelze vzdát za období, za které již byla dávka
vyplacena, a v případech, kdy jsou z dávky prováděny srážky podle správního nebo soudního
rozhodnutí nebo na základě dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce nebo regresní
náhrady (§ 126).
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§ 48
(1) Vznikne-li z jednoho pojištění současně nárok na výplatu více dávek, má
a) nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství přednost před nárokem na výplatu ostatních
dávek; ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) a § 57 odst. 1 písm. e) tím není přitom dotčeno,
b) nárok na výplatu otcovského přednost před nárokem na výplatu nemocenského a
ošetřovného,
b) c) nárok na výplatu nemocenského přednost před nárokem na výplatu ošetřovného.
(2) Vznikne-li z jednoho pojištění nárok na výplatu nemocenského z důvodu dočasné
pracovní neschopnosti v době, kdy pojištěnci trvá nárok na výplatu nemocenského z důvodu
karantény, vyplácí se nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti až po ukončení
podpůrčí doby u nemocenského z důvodu karantény; to platí i naopak.
(3) Vznikne-li v případě souběhu více pojištění nárok na výplatu různých dávek, s
výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, nesmí být úhrn dávek za
kalendářní den vyšší, než by činila výše nemocenského vypočteného z denního vyměřovacího
základu ve výši třetí redukční hranice; je-li úhrn dávek vyšší, snižuje se nejdříve ošetřovné a
poté nemocenské tak, aby úhrn dávek tuto výši nemocenského nepřesáhl. Je-li však jednou
z dávek podle věty první otcovské, nesmí být úhrn dávek za kalendářní den vyšší, než by
činila výše otcovského vypočteného z denního vyměřovacího základu ve výši třetí
redukční hranice; je-li úhrn dávek vyšší, snižuje se postupně ošetřovné, nemocenské a
otcovské tak, aby úhrn dávek tuto výši otcovského nepřesáhl. Peněžitá pomoc v mateřství
se podle věty první nesnižuje.
* * *

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
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(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 12 a 14, 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,
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
vazbě (dále jen "odsouzené osoby"),
e) Generální ředitelství cel, jde-li o příslušníky Celní správy České republiky,
f) Bezpečnostní informační služba, jde-li o příslušníky Bezpečnostní informační služby,
g) 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 g) 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 regresní náhrady.
(4) Kontrolu dočasné pracovní neschopnosti podle § 75 odst. 1 pojištěnce, který byl
příslušníkem a jehož dočasná pracovní neschopnost 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) nebo f) 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.
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* * *
HLAVA II
ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ
* * *
Díl 3
Úkoly zaměstnavatelů v pojištění
Oddíl 1
Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění
§ 92
(1) Úkoly zaměstnavatelů v pojištění plní v rozsahu dále stanoveném
a) zaměstnavatelé, kteří jsou povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů (§ 93 a 123),
b) služební útvary,
c) věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby.
(2) Úkoly zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) plní u
a) zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž jsou v pracovním poměru,
b) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní
zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,
c) členů družstev v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu,
toto družstvo,
d) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel, který uzavřel
se zaměstnancem tuto dohodu,
e) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel,
který uzavřel s pracovníkem tento vztah,
f) soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
g) 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
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těchto územních samosprávných celků,
h) poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a poslanců Evropského
parlamentu, zvolených na území České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny a u
senátorů Senátu Parlamentu České republiky Kancelář Senátu,
i) členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
j) prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
k) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních
režimů a u členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
l) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka, m) Veřejného
ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,
n) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 11 správní úřad nebo právnická osoba uvedená v
tomto ustanovení anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení
zaměstnavatele,
o) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která těmto pracovníkům
vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
p) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu13), zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních
případech podle zvláštního právního předpisu14), orgán, který vyplácí tuto odměnu,
q) p) osob uvedených v § 5 písm. a) bodě 15 bodě 14 ten, pro něhož jsou tyto osoby činné,
r) q) smluvních zaměstnanců smluvní zaměstnavatel.
* * *
§ 95
(1) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o svých zaměstnancích účastných pojištění,
která musí pro účely pojištění obsahovat tyto údaje:
a) jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, místo trvalého,
popřípadě hlášeného pobytu zaměstnance, den nástupu do zaměstnání a skončení
zaměstnání, druh činnosti zakládající účast na pojištění, údaj o místě výkonu práce, je-li
toto místo trvale v cizině, a o tom, zda je zaměstnanec v cizině povinně účasten
důchodového pojištění, státní občanství, a byl-li zaměstnanec povinně účasten
důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po
skončení této účasti nebo za jejího trvání, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele
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údaje jeho zahraničního zaměstnavatele a údaj o povinné účasti smluvního zaměstnance
na důchodovém pojištění ve státě, v němž má sídlo jeho zahraniční zaměstnavatel, jakož i
den zahájení a den skončení výkonu práce smluvního zaměstnance na území České
republiky,
b) výši sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu,
c) příjem zaměstnance za jednotlivá mzdová (výplatní) období a jednotlivé složky
započitatelného příjmu pro stanovení dávek,
d) dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, dobu karantény, dobu ošetřování člena
domácnosti (péče o dítě ve věku do 10 let), dobu mateřské dovolené a rodičovské
dovolené, dobu vazby, dobu výkonu zabezpečovací detence a výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnance a další dny jeho omluvené nepřítomnosti v práci, dny pracovního
volna bez náhrady příjmu, poskytnutých zaměstnanci jeho zaměstnavatelem v případech,
kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok, a dny výkonu práce zaměstnance v
pojištěné činnosti v době, v níž má nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci
v mateřství, otcovského a ošetřovného,
e) neomluvené pracovní dny zaměstnance, popřípadě jejich části,
f) záznam, zda zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod, a od kdy jej pobírá,
plátce tohoto důchodu, a je-li tento důchod pobírán ze státu, s nímž Česká republika
uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, též záznam o tom, z jakého státu
je tento důchod pobírán a jaký cizozemský nositel pojištění je plátcem důchodu,
g) předcházející orgán, který prováděl pojištění zaměstnance, pokud jím není okresní správa
sociálního zabezpečení,
h) výši vyměřovacího základu pro pojistné,
i) název zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec zdravotně pojištěn,
j) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle tohoto zákona, údaje
o jeho povinné účasti na důchodovém pojištění v cizině.
(2) Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích, jejichž zaměstnání jim
nezakládá účast na pojištění, údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) s tím, že údaj o druhu
činnosti se týká činnosti, která nezakládá účast na pojištění.
(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 platí též pro zaměstnavatele, který není povinen se
přihlásit do registru zaměstnavatelů, a pro zaměstnavatele, který je z tohoto registru odhlášen.
* * *
§ 97
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další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu
s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení;
okresní správě sociálního zabezpečení je povinen neprodleně oznamovat též všechny
skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek. Údaje potřebné pro výpočet dávek
se předávají na předepsaném tiskopisu; těmito údaji se rozumí vyměřovací základy pro
pojistné na důchodové pojištění uvedené v § 18 odst. 2 a vyloučené dny uvedené v § 18 odst.
8. Plátce odměny pěstouna, která pěstounovi náleží ve zvláštních případech podle zvláštního
právního předpisu14),oznamuje na předepsaném tiskopisu pro účely výpočtu dávek měsíční
výši této odměny, která pěstounovi náležela za kalendářní měsíc předcházející kalendářnímu
měsíci, v němž u něj vznikla sociální událost, popřípadě za kalendářní měsíc, v němž u něj
vznikla sociální událost. Zaměstnavatel je dále povinen předávat okresní správě sociálního
zabezpečení nejpozději v následující pracovní den po dni, který je určen pro výplatu mezd a
platů, údaje potřebné podle § 44 pro stanovení výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a
mateřství, a to za ty kalendářní měsíce, v nichž aspoň po část trvalo převedení podle § 42
odst. 1 až 3; těmito údaji se rozumí započitatelný příjem za kalendářní měsíc, v němž trvalo
toto převedení aspoň po jeho část, a počet dnů uvedený v § 43 odst. 2. Jde-li o žádost o
otcovské, předává zaměstnavatel tuto žádost okresní správě sociálního zabezpečení
podle věty první neprodleně po uplynutí podpůrčí doby podle § 38b.
(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 větě první a druhé jsou právnické nebo fyzické
osoby, které již nejsou vedeny v registru zaměstnavatelů, povinny plnit též v případě žádostí
osob, které byly zaměstnanými osobami a nárok na dávku uplatňují v ochranné lhůtě.
* * *
§ 106
Zařízení pro děti a školy uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 jsou povinny na předepsaném
tiskopisu potvrdit pro účely poskytování ošetřovného své uzavření a dobu a důvod tohoto
uzavření. Věta první platí obdobně pro zřizovatele miniškolky [§ 39 odst. 1 písm. b) bod
4].
* * *
HLAVA III
VYPLÁCENÍ DÁVEK
* * *
Díl 2
Uplatňování nároku na výplatu dávek
§ 109
14)

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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(1) Dávka se vyplácí na základě písemné žádosti podepsané fyzickou osobou, která
uplatňuje nárok na dávku a její výplatu; žádost o ošetřovné v případě převzetí ošetřování
(péče) musí být podepsána též zaměstnancem, od něhož se ošetřování (péče) přebírá. Je-li
předepsán pro žádost tiskopis, musí být žádost podána na tomto tiskopisu.
(2) Žádost o výplatu dávky se podává
a) u zaměstnavatele, jde-li o zaměstnané osoby, s výjimkou zahraničních zaměstnanců,
b) u okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné, o
osoby, které byly zaměstnanými osobami, pokud jim vznikl nárok na dávku v ochranné
lhůtě a jejich bývalý zaměstnavatel zanikl, a o zahraniční zaměstnance,
c) u služebního útvaru, jde-li o příslušníky,
d) u věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby,
e) podle písmen a) až d), vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě nebo uplatňují-li nárok
na výplatu dávky v případě úmrtí pojištěnce osoby uvedené v § 51 odst. 1.
(3) Nárok na výplatu nemocenského se uplatňuje
a) při dočasné pracovní neschopnosti na předepsaném tiskopise rozhodnutím ošetřujícího
lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pro výplatu nemocenského za určité
období je třeba osvědčit trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to potvrzením
ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
rozhodnutím ošetřujícího lékaře nebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti,
b) při karanténě potvrzením příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího
lékaře na předepsaném tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu nemocenského za
určité období je třeba osvědčit trvání karantény, a to potvrzením příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo
ukončení karantény.
(4) Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství uplatňuje
a) těhotná pojištěnka nebo pojištěnka, která porodila dítě, potvrzením ošetřujícího lékaře o
očekávaném nebo skutečném dni porodu na předepsaném tiskopise,
b) pojištěnec v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až e) na předepsaném tiskopise.
Pro výplatu peněžité pomoci v mateřství v těchto případech je dále třeba osvědčit potřebné
skutečnosti, a to
1. rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38) o svěření dítěte pojištěnci do péče nahrazující péči
rodičů,
2. písemnou dohodou podle § 32 odst. 1 písm. e), nebo
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že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění;
to neplatí, pokud jí bylo vystaveno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z
důvodů uvedených v § 57 odst. 1 písm. e).
(5) Nárok na výplatu ošetřovného se uplatňuje
a) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 písm.
b) bodě 3 z důvodu, že osoba, která o dítě jinak pečuje, onemocněla nebo porodila,
rozhodnutím ošetřujícího lékaře o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise.
Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání potřeby ošetřování, a to potvrzením
ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání potřeby ošetřování nebo
rozhodnutím ošetřujícího lékaře o ukončení potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise.
Stavění běhu podpůrčí doby podle § 40 odst. 3 se prokazuje potvrzením zdravotnického
zařízení o přijetí do ústavní péče a o propuštění z této péče,
b) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 na předepsaném tiskopise
potvrzením školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, jiného obdobného
zařízení pro děti, v jehož péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, o jejich uzavření
na základě nařízení příslušných orgánů a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 písm. b)
bodě 4 na předepsaném tiskopise potvrzením zřizovatele miniškolky o uzavření
miniškolky. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit na předepsaném tiskopise trvání
nebo ukončení tohoto uzavření,
c) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v případě uvedeném v § 39 odst. 1
písm. b) bodu 3 z důvodu, že osobě, která o dítě pečuje, byla nařízena karanténa,
potvrzením orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném
tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání karantény,
a to předložením potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího
lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény,
d) v případě převzetí ošetřování (péče) podle písmen a) až c) s tím, že na předepsaném
tiskopisu musí být uvedeno, kdy vznikla potřeba ošetřování (péče), od kterého dne
dochází k tomuto převzetí, a údaje o zaměstnanci, od něhož se ošetřování (péče) přebírá.
(6) Nárok na výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se uplatňuje
a) potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopise o tom, že pojištěnka byla převedena
na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů
zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím
ženám; to platí obdobně, jedná-li se o příslušnici, která byla odvolána z dosavadního
služebního místa, protože při výkonu služby vykonávala činnosti, které jsou zakázány
těhotným ženám, ženám do konce devátého měsíce po porodu a ženám, které kojí,
b) rozhodnutím ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o potřebě převedení pojištěnky
na jinou práci z důvodu, že práce, kterou předtím konala, ohrožuje její těhotenství, zdraví,
mateřství nebo schopnost kojení; to platí obdobně pro příslušnici odvolanou z výkonu
52)

§ 77 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
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potřebné skutečnosti, a to potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu, v němž
je uveden den, kdy došlo k převedení pojištěnky na jinou práci nebo na jiné služební
místo, dosavadní práce (služební místo) a práce (služební místo), na kterou byla
pojištěnka převedena, důvod převedení a den, kdy bylo převedení ukončeno. Pro výplatu
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství za jednotlivé kalendářní měsíce je dále
třeba osvědčit výši započitatelného příjmu a počet dnů uvedený v § 43 odst. 2, a to
potvrzením zaměstnavatele (§ 97 odst. 1 věta druhá).
(7) Nárok na výplatu otcovského se uplatňuje na předepsaném tiskopise.
Pro výplatu otcovského v případě uvedeném v § 38a odst. 1 písm. b) je třeba dále
osvědčit skutečnost, že žadatel převzal dítě do společné péče, rozhodnutím příslušného
orgánu (§ 38d).
(7) (8) Pro účely uplatňování nároků na dávky se za předepsané tiskopisy považují též
tiskopisy vydané na základě mezinárodních smluv a tiskopisy využívané pro koordinaci
sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie.

Díl 3
Výplata dávek
§ 110
Způsob výplaty dávek
(1) Dávky se vyplácejí na základě dokladů uvedených v § 109.
(2) Nemocenské, otcovské a ošetřovné se vyplácejí za období, za které bylo
osvědčeno splnění podmínek pro nárok na tyto dávky a jejich výplatu. Peněžitá pomoc v
mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácejí za kalendářní měsíc,
popřípadě za jeho část, trval-li nárok na výplatu těchto dávek jen po část kalendářního měsíce;
je-li třeba pro nárok na tyto dávky a jejich výplatu osvědčit potřebné skutečnosti, vyplácejí se
po osvědčení těchto skutečností.
(3) Dávky se vyplácejí nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce následujícího po dni, v němž
byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního
zabezpečení, je-li plátcem dávek okresní správa sociálního zabezpečení.
(4) Termíny výplaty dávek a lhůty, ve kterých se mají podmínky pro výplatu dávek ve
stanovených termínech podle odstavce 2 osvědčit, zveřejní služební útvary, věznice a ústavy
pro výkon zabezpečovací detence, jsou-li plátcem dávek tyto útvary, věznice a ústavy.
(5) Dávky vyplácené okresní správou sociálního zabezpečení se pojištěnci poukazují
na jeho účet u peněžního ústavu v České republice nebo se vyplácejí v hotovosti
prostřednictvím držitele poštovní licence; okresní správy sociálního zabezpečení mohou
dávky vyplácet prostřednictvím účtu České správy sociálního zabezpečení. Pojištěnec je
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vyplacena; v případě poukazování dávky na účet je pojištěnec povinen sdělit číslo svého účtu.
(6) Dávky vyplácené služebními útvary, věznicemi a ústavy pro výkon zabezpečovací
detence se vyplácejí příslušníkům způsobem, jakým se jim vyplácí služební příjem nebo plat,
a ostatním pojištěncům se poukazují na jejich účet u peněžního ústavu v České republice,
pokud pojištěnec o toto poukazování požádá, nebo se vyplácejí v hotovosti. Nemocenské a
peněžitou pomoc v mateřství rozdělují odsouzeným osobám věznice a ústavy pro výkon
zabezpečovací detence stejným způsobem jako odměnu za vykonanou práci.
(7) Požádá-li pojištěnec o změnu způsobu výplaty dávky, je její plátce povinen provést
změnu způsobu výplaty dávky od nejbližšího možného termínu výplaty dávek.
(8) V případě výplaty dávky v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence
hradí náklady za doručení její příjemce.

* * *
HLAVA V
ODPOVĚDNOST, SANKCE A SPRÁVNÍ DELIKTY V POJIŠTĚNÍ
* * *
Díl 2
Správní delikty
Oddíl 1
Přestupky
* * *
§ 131
(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm.
a) dopustí přestupku tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
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e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení zaměstnání se zaměstnancem, g) neoznámí okresní správě
sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i) nepředá podle § 97 odst. 1 věty první žádost zaměstnance nebo další podklady potřebné
pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo neoznámí skutečnosti, které mohou mít
vliv na výplatu dávky,
j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté třetí,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst. 2,
l) nepodá písemnou zprávu o přijatých opatřeních podle § 98 odst. 2,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou
v § 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí, nebo
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až q) lze uložit pokutu do 20 000
Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. k) pokutu do 100 000 Kč.
* * *
§ 136
(1) Právnická osoba se jako zaměstnavatel uvedený v § 92 odst. 1 písm. a) dopustí
správního deliktu tím, že
a) se nepřihlásí do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 1,
b) nepřihlásí každou svou mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 2,
c) neohlásí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 93 odst. 3,
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d) se neodhlásí z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 4,
e) neodhlásí svou mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů podle § 93 odst. 5,
f) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení podle § 94 odst. 1 nástup zaměstnance do
zaměstnání nebo skončení zaměstnání se zaměstnancem,
g) neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů podle § 94 odst. 2,
h) nepřijme žádost zaměstnance o dávku a další podklady potřebné pro stanovení nároku na
dávku a její výplatu podle § 97 odst. 1 věty první,
i)

nepředá podle § 97 odst. 1 věty první žádost zaměstnance nebo další podklady potřebné
pro stanovení nároku na dávku a její výplatu nebo neoznámí skutečnosti, které mohou mít
vliv na výplatu dávky,

j) nepředá údaje podle § 97 odst. 1 věty čtvrté třetí,
k) nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při provádění pojištění podle § 98 odst.
2,
l) nepodá písemnou zprávu o přijatých opatřeních podle § 98 odst. 2,
m) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení údaje podle § 98 odst. 1 anebo o nich
nepodá hlášení nebo nepředloží doklady a záznamy,
n) nevede evidenci o zaměstnancích v rozsahu stanoveném v § 95,
o) neuschová záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 95 po dobu stanovenou
v § 96 větě první,
p) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení místo, kde budou uloženy záznamy, které je
povinen uschovat podle § 96 věty třetí, nebo
q) nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení informaci podle § 65 odst. 1 písm. a) nebo
b).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g) a l) až q) lze uložit pokutu do 20
000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) až j) pokutu do 50 000 Kč a za správní
delikt podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 100 000 Kč.
* * *
Oddíl 2
Správní delikty právnických osob
* * *
§ 140
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(1) Zařízení uvedené v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 se dopustí správního deliktu tím,
že nepotvrdí podle § 106 své uzavření. Zřizovatel miniškolky se dopustí správního deliktu
tím, že nepotvrdí podle § 106 uzavření miniškolky.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
* * *

HLAVA VI
ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ
* * *
§ 145
Zahájení řízení
(1) Řízení ve věcech účasti pojištěnce na pojištění se zahajuje na návrh pojištěnce,
jeho zaměstnavatele nebo z moci úřední.
(2) Řízení o dávku se zahajuje na základě písemné žádosti pojištěnce podané podle §
109 odst. 3 až 6 až 7 nebo podle § 153 odst. 6.
(3) Řízení o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (§ 27) se zahajuje na
základě písemné žádosti pojištěnce.
(4) Řízení o změně výše vyplácené nebo již přiznané dávky, o jejím odnětí nebo o
zastavení její výplaty a řízení o přiznání dávky neprávem odepřené se zahajuje na návrh
pojištěnce, jeho zaměstnavatele nebo z moci úřední.
(5) Řízení o krácení nebo odnětí nemocenského, řízení o povinnosti uhradit přeplatek
na dávce a řízení o regresní náhradě se zahajuje z moci úřední.
(6) Řízení o prominutí přeplatku na dávce nebo regresní náhrady se zahajuje na
základě písemné žádosti povinného.
* * *
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PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
* * *
§ 178
(1) Ten, kdo plnil povinnosti zaměstnavatele (organizace a malé organizace) ke dni 31.
prosince 2008 u studentů a žáků, členů družstev, kteří již nepatří do okruhu pojištěných osob
podle tohoto zákona, a společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a
komanditistů komanditní společnosti, je povinen tyto osoby odhlásit od 1. ledna 2009 z
pojištění u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Odhlášení podle věty první je
třeba provést do 31. ledna 2009, a to formou seznamu, v němž se uvede jméno, příjmení a
rodné číslo osoby odhlašované z pojištění a obchodní firma nebo název (jméno a příjmení) a
sídlo (místo trvalého pobytu) zaměstnavatele; dále se uvede, zda činnost těchto osob, s
výjimkou studentů a žáků, zakládá od 1. ledna 2009 účast na důchodovém pojištění.
(2) Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení
do 31. ledna 2009
a) u zaměstnance, jehož zaměstnání bylo před 1. lednem 2009 příležitostným zaměstnáním
podle § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců a přechází z období před
1. lednem 2009 do období po 31. prosinci 2008, zda je od 1. ledna 2009 toto zaměstnání
zaměstnáním malého rozsahu podle § 7 odst. 1,
b) u zaměstnanců uvedených v § 5 písm. a) bodech 4, 5 a 12, jejichž zaměstnání přechází z
období před 1. lednem 2009 do období po 31. prosinci 2008, zda je od 1. ledna 2009 jejich
zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu podle § 7 odst. 1,
c) u zaměstnanců uvedených v § 5 písm. a) bodech 1, 6 a 15 a 14, jejichž zaměstnání
přechází z období před 1. lednem 2009 do období po 31. prosinci 2008, do 31. prosince
2008 zakládalo účast na pojištění a od 1. ledna 2009 je zaměstnáním malého rozsahu
podle § 7 odst. 1, tuto skutečnost,
d) u smluvního zaměstnance název a adresu zahraničního zaměstnavatele, zda je tento
zaměstnanec pojištěn ve státě, kde má zahraniční zaměstnavatel tohoto zaměstnance sídlo,
a zda je smluvní zaměstnanec od 1. ledna 2009 pojištěn podle tohoto zákona,
e) u zaměstnance, jehož místo výkonu práce je trvale v cizině a jehož zaměstnání přechází z
období před 1. lednem 2009 do období po 31. prosinci 2008, že jeho zaměstnání od 1.
ledna 2009 nezakládá účast na pojištění; tuto skutečnost je povinen současně doložit
potvrzením o povinné účasti tohoto zaměstnance na důchodovém pojištění ve státě, v
němž je místo trvalého výkonu práce.

- 163 (3) Ten, kdo nesplnil do 31. ledna 2009 povinnost podle odstavce 1 odhlásit u okresní
správy sociálního zabezpečení z pojištění osoby uvedené v odstavci 1 stanoveným způsobem
nebo povinnost podle odstavce 2 písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení
skutečnosti uvedené v tomto odstavci, se dopustí přestupku nebo správního deliktu, za který
mu lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
* * *

V. Platné znění zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti s vyznačením navrhovaných změn
* * *
§3
Poplatníci pojistného
(1) Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3
platit tito poplatníci:
a) zaměstnavatelé, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby,
které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou
zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní
činnosti, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní
služby1),
b) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí
1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru 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,
2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,

1)

§ 4 služebního zákona.
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jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím
odměňováni,
4. fyzické 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 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 5 až 8,
5. soudci,
6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského
parlamentu, zvolení na území České republiky,
7. 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,
8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 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,
9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu1c), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu1d),
11. 10. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
12. 11. státní zaměstnanci podle služebního zákona1b),
13. 12. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
14. 13. 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,
15. 14. členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní
vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle
stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.,
15. pěstouni, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející
pěstounovi ve zvláštních případech podle zákona o státní sociální podpoře1c).
(2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky

1c)
1d)
1b)
1c)

§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
§ 6 služebního zákona.
§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č.
…./2009 Sb.

- 165 a) pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3
písm. a), a
b) pojistného na důchodové pojištění, pokud zaměstnávají zaměstnance uvedené v odstavci 3
písm. b).
(3) Zaměstnanci jsou poplatníky
a) pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b)
bodech 1 až 13 až 12, kteří jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o
nemocenském pojištění1e); za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po
skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění nebo v době přerušení
nemocenského pojištění1f) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou
započitatelné do vyměřovacího základu, nebo
b) pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance uvedené v odstavci 1 písm. b)
bodech 14 a 15 13 až 15, kteří jsou účastni důchodového pojištění1g); za tohoto
zaměstnance se považuje též osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na
důchodovém pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou
započitatelné do vyměřovacího základu.
(4) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového
pojištění podle předpisů o důchodovém pojištěn2), a za podmínek stanovených tímto zákonem
též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění,
pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění Kdo se
považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se samostatná výdělečná činnost
považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění52).
(5) Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění53) jsou za dobu dobrovolné
účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění.
(6) Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění
povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pro účely
tohoto zákona rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž
Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v
České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele.
* * *
1e)
1f)
1g)

2)
52)
53)

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
§ 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb.
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
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Vyměřovací základ
§5
nadpis vypuštěn
(1) Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn
příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3)
a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se
zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast jen na důchodovém
pojištění. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní
nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo
předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění
prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
(2) Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1
nezahrnují tyto příjmy:
a) náhrada škody podle zákoníku práce,
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních
právních předpisů4) a odměna při skončení funkčního období náležející podle zvláštních
právních předpisů4a),
c) věrnostní přídavek horníků5),
d) odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření
a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání,
e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně
obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo
průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
f) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
g) pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance podle § 8 odst. 2.
3)

§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, 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, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

4a)

5)
6)
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(3) Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených v
odstavci 1 odměna ve zvláštních případech vyplácená pěstounům podle zákona o státní
sociální podpoře7). Mzdové nároky zaměstnanců vyplacené úřadem práce podle zákona o
ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
se považují za příjmy zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je
zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval.
(4) Vyměřovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích
právních předpisů [§ 3 odst. 1 písm. b) bod 13 bod 12] pro pojistné na důchodové pojištění je
úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který
mu zakládá účast na nemocenském pojištění a to ve výši, ve které jsou nebo by byly
předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3), s výjimkou
příjmů, které tomuto pracovníku nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v
souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodu vzniklou v souvislosti s tímto pracovním
vztahem, a příjmů uvedených v odstavci 2 písm. e) a f). Je-li zaměstnanec považován podle
zákona o nemocenském pojištění za smluvního zaměstnance10c), je jeho vyměřovacím
základem příjem zúčtovaný mu smluvním zaměstnavatelem (§ 23b odst. 2); je-li smluvnímu
zaměstnanci vyplácen příjem prostřednictvím jeho zaměstnavatele, jehož sídlo je na území
státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení,
považuje se za vyměřovací základ smluvního zaměstnance jeho příjem uhrazený smluvním
zaměstnavatelem zahraničnímu zaměstnavateli, který se v případě, že v úhradách smluvního
zaměstnavatele zahraničnímu zaměstnavateli je obsažena i částka za zprostředkování práce
smluvního zaměstnance, snižuje nejvýše o 40 %.
(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu
kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni
kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní
banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České
republice ke dni uvedenému ve větě první; tyto banky jsou povinny na žádost zaměstnavatele
a okresní správy sociálního zabezpečení tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil
podle věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod
pojistného.
* * *
Odvod pojistného
§8
(1) Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec.
Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval.
(2) Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má započitatelný příjem, avšak nelze
z něho srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě, je zaměstnavatel
povinen uhradit i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec; to platí obdobně též v případě,
7)
10c)

§ 40a zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.
§ 3 písm. o) zákona č. 187/2006 Sb.
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povinen platit zaměstnanec. Za nepeněžní plnění se pro účely odvodu pojistného považuje též
peněžní plnění poukázané zaměstnavatelem jinému subjektu ve prospěch zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel
podle věty první.
(3) Započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž skončilo
zaměstnání malého rozsahu58b) nebo v němž skončila činnost zaměstnanců uvedených v § 3
odst. 1 písm. b) bodech 14 a 15 bodech 13 až 15, a příjem zúčtovaný v dalším kalendářním
měsíci, popřípadě kalendářních měsících ve výši, která nezaložila v tomto měsíci, popřípadě
měsících účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění, se považují za příjem zúčtovaný
v kalendářním měsíci, v němž úhrn započitatelných příjmů zahrnovaných do posledního
kalendářního měsíce, ve kterém naposledy trvalo zaměstnání malého rozsahu nebo trvala
činnost těchto zaměstnanců, dosáhl výše zakládající účast na pojištění v tomto měsíci.
(4) Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat pojistné, které je povinen odvádět.

* * *
§ 21b
Slevy na pojistném za zaměstnávání některých
skupin zaměstnanců
(1) Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném, jestliže zaměstnává v pracovním
poměru zaměstnance, který
a) pečuje o dítě ve věku do 10 let; dítětem se zde rozumí dítě považované za dítě pro
účely zákona o důchodovém pojištění20a),
b) je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti20b),
c) je starší 55 let,
d) osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), pokud byl
touto osobou uveden v žádosti o příspěvek na péči podle zákona o sociálních
službách, popřípadě později ohlášen příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, že této osobě poskytuje pomoc, nebo
e) se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné
škole, jde-li o denní formu vzdělávání20c), nebo studiem na vysoké škole, jde-li o
prezenční studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu20d),

58b)
20a)
20b)
20c)
20d)

§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 20 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§ 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
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kratší týdenní pracovní doby činí nejvýše 80 % stanovené týdenní pracovní doby podle
zákoníku práce20e),
(2) Sleva na pojistném náleží, pokud podmínky uvedené v odstavci 1 trvaly
u zaměstnance po celý kalendářní měsíc, popřípadě po tu část kalendářního měsíce, po
kterou trval pracovní poměr, jestliže pracovní poměr trval jen po část kalendářního
měsíce. Na jednoho zaměstnance lze uplatnit slevu na pojistném za kalendářní měsíc jen
jednou, a to i když splňuje současně více podmínek uvedených v odstavci 1.
(3) Sleva na pojistném podle odstavců 1 a 2 nenáleží, jestliže
a) zaměstnanec koná práce u téhož zaměstnavatele v dalším pracovním poměru nebo
na základě dohody o pracovní činnosti a odpracovaná pracovní doba tohoto
zaměstnance v úhrnu za všechny tyto pracovněprávní vztahy u téhož zaměstnavatele
přesáhne 80 % stanovené týdenní pracovní doby podle zákoníku práce20e),
b) se jedná o zaměstnance, který vykonává práce ve vazbě,
c) zaměstnavatel má dluh na pojistném a penále, s výjimkou případu, kdy mu bylo
povoleno placení dlužného pojistného a penále ve splátkách podle § 20a a není
v prodlení se splácením splátek, a to od kalendářního měsíce, v němž se stal
vykonatelným platební výměr anebo v němž byl vydán výkaz nedoplatků, kterým
byly zaměstnavateli předepsány k úhradě dlužné částky na pojistném a penále, do
kalendářního měsíce, v němž tento dluh uhradil.
(4) Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 1 500 Kč za každého
zaměstnance uvedeného v odstavci 1, nejvýše však částku pojistného, které je povinen
zaplatit zaměstnavatel jako poplatník pojistného z vyměřovacího základu tohoto
zaměstnance.
(5) Slevu na pojistném lze uplatnit jen při odvodu pojistného za kalendářní měsíc,
za který sleva na pojistném náleží; slevu nelze uplatnit zpětně.
(6) Zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojistném podle odstavce 1 na předepsaném
tiskopisu podle § 9 odst. 5 nebo 6. Zaměstnavatel, který uplatňuje za kalendářní
měsíc slevu na pojistném, odečte z částky pojistného za kalendářní měsíc úhrn
uplatňovaných slev na pojistném, a to po odpočtech podle § 9 odst. 3 nebo 4; tento
zaměstnavatel uvádí na předepsaném tiskopisu podle § 9 odst. 5 nebo 6 též údaj o
úhrnu uplatňovaných slev na pojistném a údaj o počtu zaměstnanců, za jejichž
zaměstnávání uplatňuje slevu na pojistném. Úhrn slev na pojistném lze odečíst
nejvýše do částky pojistného za kalendářní měsíc, za který se tento úhrn slev
na pojistném uplatňuje. Byla-li z částky pojistného odečtena sleva na pojistném ve
vyšší částce, než mohla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto
zkráceno, za dluh na pojistném.
(7) Zaměstnavatel je povinen

20e)

§ 79 a 80 zákoníku práce.
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s údaji potřebnými pro prokázání nároku na slevu na pojistném, a to včetně
odpracované pracovní doby v případě uvedeném v odstavci 3 písm. a),
b) doložit okresní správě sociálního zabezpečení na její žádost skutečnosti zakládající
nárok na slevu na pojistném, kterou uplatnil; o těchto skutečnostech je povinen mít
doklady uvedené v odstavci 9 písm. a), c) a d),
c) uschovávat evidenci podle písmene a) a doklady podle písmene b) po dobu uvedenou
v § 22c.
(8) Zaměstnanec, který zaměstnavateli sdělil a doložil skutečnosti podle odstavce 1
písm. a), b), d) a e) pro účely uplatnění nároku na slevu na pojistném, je povinen
oznámit zaměstnavateli i bez jeho výzvy zánik těchto skutečností rozhodných pro slevu
na pojistném, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o zániku těchto skutečností dozvěděl.
Zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli penále, které
zaměstnavatel zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením zániku
skutečností podle věty první.
(9) Dokladem k prokázání skutečností podle odstavce 1
a) písmene a) je písemné prohlášení o péči o dítě,
b) písmene b) je rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu nebo rozhodnutí úřadu
práce o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou,
c) písmene d) je potvrzení obecního úřadu obce s rozšířenou působností prokazující
péči,
d) písmene e) je potvrzení školy o studiu.
(10) Za nesplnění povinnosti vést evidenci zaměstnanců podle odstavce 7 písm. a),
doložit skutečnosti podle odstavce 7 písm. b) nebo uschovávat evidenci podle odstavce 7
písm. c) může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli
pokutu až do výše stanovené podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b). Ustanovení § 22 odst. 3
a 4 platí pro pokuty podle věty první obdobně.
(11) Nárok na slevu na pojistném přísluší za kalendářní měsíce spadající do období
let 2010 až 2012.
Změna zapracována do znění, ve kterém je promítnuta novela zákona projednávaná
v současné době Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
* * *
VI. Platné znění zákona o důchodovém pojištění s vyznačením navrhovaných změn
* * *
ČÁST DRUHÁ
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ

- 171 -

OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§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, Bezpečnostní
informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky
a Hasičského záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a) a státní
zaměstnanci podle služebního zákona5b),
c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k
družstvu, 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),
e) osoby samostatně výdělečně činné,
f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
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 a poslanci Evropského
parlamentu, zvolení na území České republiky,
i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího
kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční
5)
5a)
5b)

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
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.
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práv,
j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
k) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle
zvláštního právního předpisu5a), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena
odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu5b),
l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
k) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu
zabezpečovací detence zařazené do práce,
l) pěstouni, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna pěstouna ve
zvláštních případech podle zákona o státní sociální podpoře5c),
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,
n) osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim
náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci28) 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,
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 službě5),
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
(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)5d)
5c)
28)
28a)

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č.
…./2009 Sb.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§ 25 odst. 3 až 5 zákona č. 435/2004 Sb.

5c) 5d)

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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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 plného invalidního důchodu 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 zákonů6),
u) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském
pojištění podle zvláštního právního předpisu5e)5f), 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)5g) v době
této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu5e)5f), 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,
x) členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní
vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle
stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.
(2) 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.
(3) zrušen
(4) zrušen
(5) 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

5d) 5e)

§ 115 občanského zákoníku.
§ 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.
5e) 5f)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5f) 5g)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
6)
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smlouvu o sociálním zabezpečení.
* * *
HLAVA DRUHÁ
PODMÍNKY ÚČASTI NA POJIŠTĚNÍ
Díl první
Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou
činnost
§8
(1) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) až k) a v) a odst. 2 jsou
účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle
zvláštního právního předpisu5e). Podmínka účasti na nemocenském pojištění se pro účely věty
první považuje za splněnou po dobu, po kterou trvá přerušení nemocenského pojištění7a).
(2) Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) jsou účastny pojištění podle tohoto
zákona v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem započitatelný do
vyměřovacího základu pro stanovení pojistného z činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x)
aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí jednu čtvrtinu součinu všeobecného
vyměřovacího základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází
kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17
odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; rozhodný příjem se
zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru. Byl-li příjem uvedený ve větě první zúčtován
až po ukončení činností uvedených v § 5 odst. 1 písm. w) a x), považuje se za zúčtovaný v
posledním kalendářním měsíci výkonu těchto činností.
(3) Účast na pojištění v případě výkonu více právních vztahů uvedených v § 5 odst. 1
písm. a) až d), f) až l), v) až x) se posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu. Je-li
však jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem této společnosti, je
účasten pojištění z těchto činností jen jednou; za příjem započitatelný do vyměřovacího
základu pro stanovení pojistného podle odstavce 2 věty první se přitom považuje úhrn
odměn z obou těchto činností.
* * *
ČÁST TŘETÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
HLAVA PRVNÍ

7a)

§ 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb.
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§ 11
(1) Dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 doba účasti na pojištění
a) osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a odst. 2, za kterou bylo v České
republice zaplaceno pojistné,
b) osob uvedených v § 6, za kterou bylo v České republice zaplaceno pojistné, a to nejdříve
ode dne zaplacení pojistného.
(2) Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst.
1 písm. a) až d) a f) až l) a v) a odst. 2 nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly
dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle
zvláštního zákona17) proto, že tyto osoby nevykonávaly činnost zakládající účast na pojištění,
pokud nešlo o omluvné důvody; za omluvné důvody se považují skutečnosti uvedené v § 16
odst. 4 větě druhé písm. a). Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1 písm. a) se
považuje za splněnou, v případě, kdy pojistné nebylo zaplaceno jen proto, že v kalendářním
roce osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) dosáhla stanoveného maximálního vyměřovacího
základu pro pojistné17c), a v případě, kdy zaměstnavatel pojistné na pojištění neodvedl,
ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést, pokud se dále nestanoví jinak; zaměstnavatelem se
pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající pojištěnce v
pracovním poměru a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je pojištěnec v jiném právním
vztahu zakládajícím účast na pojištění podle tohoto zákona, jakož i organizační složka
státu16a). Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. a), d), f), w) a x) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl
pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost nebo
družstvo a tyto osoby byly v takovém kalendářním měsíci současně společníky této
společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo družstva;
pro účely části věty před středníkem se za dlužné pojistné nepovažuje dlužné penále.
Ustanovení věty třetí neplatí, bylo-li pojistné dlužné za kalendářní měsíc zaplaceno do tří let
ode dne splatnosti tohoto pojistného. Byl-li osobám uvedeným ve větě třetí přiznán důchod,
popřípadě z důvodu úmrtí těchto osob byl přiznán vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, a
při přiznání tohoto důchodu nebyla započítána podle věty třetí doba pojištění z důvodu
neodvedení pojistného, přihlédne se k této době, jen bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za
prosinec kalendářního roku, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který nebylo dlužné pojistné
odvedeno, nebo bylo-li dlužné pojistné uhrazeno za poslední kalendářní měsíc před přiznáním
důchodu, za který obchodní společnost nebo družstvo dlužily pojistné, anebo za poslední
kalendářní měsíc, v němž byl pojištěnec osobou uvedenou ve větě třetí; dlužné pojistné musí
být přitom uhrazeno nejpozději do 3 let ode dne splatnosti tohoto pojistného. Za dobu
pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f)
až k) až j) a v) a v odstavci 2 považuje též doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí
soudu trval nadále jejich právní vztah zakládající účast na pojištění, pokud podle tohoto
rozhodnutí došlo ke skončení tohoto vztahu neplatně a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k
neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna podmínka uvedená v § 8; podmínka zaplacení

17)
17c)
16a)

Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

- 176 pojistného se přitom považuje za splněnou, přičemž ustanovení věty třetí až páté tím není
dotčeno.
(3) Dobou pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) je též
a) v kalendářním roce, do něhož spadá den, od něhož se přiznává důchod (dále jen "rok
přiznání důchodu"), doba před tímto dnem, jestliže tyto osoby zaplatily do dne podání
žádosti o přiznání důchodu zálohy na pojistné splatné do konce kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byla podána tato žádost,
b) kalendářní rok, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud byly za tento
kalendářní rok zaplaceny zálohy na pojistné splatné za tento rok a doplatek na pojistném
ještě nebyl splatný přede dnem podání žádosti o přiznání důchodu.
* * *
HLAVA DRUHÁ
VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD
* * *
§ 16
(1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů
pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu
30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu
kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené
doby (odstavce 4 až 6), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné
období.
(2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích
základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího
základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po
roce 2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné17c) stanovený pro
tento rok; do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně
účastné pojištění.
(3) Vyměřovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací
základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před 1. lednem 1996
hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1.
lednem 1996. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za
vyměřovací základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o
pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech
platných před tímto dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž
pro započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka
zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé, a jde-li o dobu po 30. červnu 2002,
též věty třetí a čtvrté, platí zde obdobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se zahrnuje
náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro
stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) nebo hrubého výdělku náležející v případě
17c)
17)

§ 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.
Zákon č. 589/1992 Sb.
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vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 2009 se pro účely stanovení ročního
vyměřovacího základu zahrnuje též úrazová renta19a). Do vyměřovacího základu pojištěnce za
dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též
náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz
(nemoc z povolání)18) a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení
neschopnosti k službě19). Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za
kalendářní rok předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné
placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí
koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17
odst. 2) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný
vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve
kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro
úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
(4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů
platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu
průměrného měsíčního výdělku, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby studia po dosažení
věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní dobu
pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na
pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy,
které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo
dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, doby
a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná
pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního
právního předpisu5e)5f), doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu5f)5g),
doby, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného
člena domácnosti podle zvláštního právního předpisu5e)5f), nejde-li o osoby, které nemají
nárok na ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování
nebo péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který
má v péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku,
doby, po kterou bylo vypláceno otcovské, a doby před porodem, po kterou nebyla
vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve však od začátku osmého
týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu,
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního
důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů
považuje i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,
c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho
vyměřovacích základů,

19a)
18)
19)

§ 20 a 21 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
§ 195 a § 206 odst. 2 zákoníku práce.
Např. § 92 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., § 106 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační
službě, ve znění pozdějších předpisů.
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povolání a vojáky v další službě,5) a výkonu civilní služby,
e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s),
f) studia uvedené v § 5 odst. 1 písm. m), a jde-li o stanovení osobního vyměřovacího základu
pro výpočet invalidního důchodu, též doby soustavné přípravy na budoucí povolání
studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto
studia po dosažení věku 18 let,
g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n),
h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se
zdravotním postižením28),
ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v §
18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,
i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,
j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté nebyla náhrada mzdy, platu nebo
jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle
zvláštního zákona17) přiznána soudem.
(5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h)
více než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825
kalendářních dnů na jednu polovinu.
(6) Doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) uvedená v § 11
odst. 3 písm. b) se považuje za vyloučenou dobu do zjištění výše pojistného podle skutečného
příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení,
zajištění a udržení.
(7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu
a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když
tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení
odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové
nároky uspokojené úřadem práce,
b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný
do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě
se do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani
mzdové nároky uspokojené úřadem práce,

5)
28)

Zákon č. 361/2003 Sb.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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vyměřovacího základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené úřadem práce.
(8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až j) se považují za vyloučené
doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s
dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo
s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to
pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených
dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Postup podle věty první se týká pouze celého
časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně kryjí. Způsob podání
žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví zvláštní právní předpis19b).
(9) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový základ
se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
* * *
§ 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, v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí z důvodu porušení
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce25b), a za pobírání náhrady mzdy se považují i
první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí25c), a dny, po které se náhrada mzdy
neposkytuje z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce25d).
(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).
* * *
Příloha
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968

+----------+---------- --------------------------------------------------------------------+

19b)
25a)
25b)
25c)
25d)

§ 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.
§ 192 odst. 1 věta první a § 194 zákoníku práce.
§ 125 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 192 odst. 1 věta druhá zákoníku práce
§ 192 odst. 5 zákoníku práce.

- 180 | Rok
|
| narození |
|
|
|
+---------|
|
mužů
|
|
|
|
+----------+---------| 1936
| 60r+2m
| 1937
| 60r+4m
| 1938
| 60r+6m
| 1939
| 60r+8m
| 1940
| 60r+10m
| 1941
|
61r
| 1942
| 61r+2m
| 1943
| 61r+4m
| 1944
| 61r+6m
| 1945
| 61r+8m
| 1946
| 61r+10m
| 1947
| 1948
| 1949

|
|
|

62r
62r+2m
62r+4m

Důchodový věk činí u

|
|
|
+-------------------------------------------------------------------+
|
žen s počtem vychovaných dětí
|
+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 a více |
+----------+---------+----------+----------+----------+-------------+
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
54r
|
53r
|
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
54r
|
53r
|
|
57r
|
56r
|
55r
|
54r
|
54r
|
53r
|
| 57r+4m |
56r
| 55r
|
54r
|
54r
|
53r
|
| 57r+8m | 56r+4m |
55r
|
54r
|
54r
|
53r
|
|
58r
| 56r+8m | 55r+4m |
54r
|
54r
|
53r
|
| 58r+4m |
57r
| 55r+8m | 54r+4m | 54r+4m |
53r
|
| 58r+8m | 57r+4m |
56r
| 54r+8m | 54r+8m | 53r+4m
|
|
59r
| 57r+8m | 56r+4m |
55r
|
55r
| 53r+8m
|
| 59r+4m |
58r
| 56r+8m | 55r+4m | 55r+4m |
54r
|
| 59r+8m | 58r+4m |
57r
| 55r+8m | 54r+8m | 54r+4m
|
55r+8m
|
60r
| 58r+8m | 57r+4m |
56r
|
56r
| 54r+8m
|
| 60r+4m |
59r
| 57r+8m | 56r+4m | 56r+4m |
55r
|
| 60r+8m | 59r+4m |
58r
| 56r+8m | 56r+8m | 55r+4m
|

* * *
Vysvětlivky:
„r" znamená rok
„m" znamená kalendářní měsíc".

* * *

VII. Platné znění zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení s vyznačením
navrhovaných změn
* * *
§ 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,
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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 zaměstnavatel, který uzavřel
se zaměstnancem tuto dohodu,
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 a u poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České
republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny,
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) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče
podle zvláštního právního předpisu71c), zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních
případech podle zvláštního právního předpisu71d) 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 úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání úřad 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
71c)
71d)

§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 94 zákoníku práce.
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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 služby3a),
w) pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů organizace, k
níž jsou v tomto pracovním vztahu,
x) osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
y) členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,
z) finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka,
za) členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
zb) členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů.
* * *
§ 36b
Povinnosti některých zaměstnavatelů
(1) Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) písm. l), w)
a x) zákona o důchodovém pojištění, je povinen na předepsaném tiskopisu oznámit okresní
54a)
53)
3a)

Zákon č. 435/2004 Sb.
§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.
§ 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).
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účast na důchodovém pojištění včetně dne zahájení jejich práce (činnosti), a to do 8 dnů
následujících po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém jejich účast na důchodovém
pojištění poprvé vznikla, a v těchto případech i den skončení jejich práce (činnosti), a to do 8
dnů následujících po tomto dni; přitom uvádí i údaje potřebné k zapsání do registru
pojištěnců. Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení
změnu údajů uvedených na oznámení podle věty první, a to do 8 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala. Zaměstnavatel může s okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout
jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností uvedených ve větě první a druhé; tuto dohodu
může písemně vypovědět zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení, přičemž
platnost této dohody končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v
němž byla vypovězena.
(2) Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) písm. l), w)
a x) zákona o důchodovém pojištění a kterému nevznikla podle § 93 zákona o nemocenském
pojištění povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů vedeného podle § 123 zákona o
nemocenském pojištění, je povinen přihlásit se na předepsaném tiskopisu do tohoto registru
zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů následujících po uplynutí kalendářního měsíce, ve
kterém poprvé vznikla jeho zaměstnanci účast na důchodovém pojištění, a plnit další
povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z § 93 zákona o nemocenském pojištění.
§ 37
Vedení a předkládání záznamů
(1) Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění,
musí obsahovat tyto údaje:
a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, místo
trvalého pobytu, státní občanství, a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a
zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a
adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění,
b) rodné číslo,
c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá
účast na důchodovém pojištění,
d) vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení za příslušná
rozhodná období podle zvláštního zákona,55)
e) dobu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti, kterou
si občan přivodil úmyslně, a karantény, dobu, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo
péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejde-li o osoby, které podle
zákona o nemocenském pojištění nemají nárok na ošetřovné, a skutečnost, zda pojištěnec
v žádosti o ošetřovné uvedl, že je osamělý, dobu osobní péče o dítě, po kterou nebyla
55)

§ 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
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porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve
však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, do dne, který
bezprostředně předchází dni porodu,
f) dobu pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci,
g) záznam, zda občan pobírá starobní nebo invalidní důchod a kdo jej vyplácí, druh
starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 61a, 74, 74a, 76 a 94 zákona o důchodovém pojištění) a
datum vzniku nároku na starobní důchod, popřípadě číslo rozhodnutí o přiznání důchodu,
jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a
spravedlnosti; byl-li nebo je-li poživatel starobního důchodu na základě výdělečné
činnosti mimo území České republiky účasten důchodového pojištění v cizině, též tento
záznam,
h) jde-li o obchodní společnost, seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí
rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za
které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést; to platí obdobně pro družstvo,
i) nepodléhá-li zaměstnanec nebo smluvní zaměstnanec pojištění podle zákona o
důchodovém pojištění, údaje o jeho pojištění v cizině,
j)

dobu vojenské činné služby, nejde-li o vojáky z povolání.
(2) Zaměstnavatel dále vede evidenci

a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za
pracovní úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a
důvodu poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých
kalendářních letech,
b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení
občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých
kalendářních letech.
(3) Občané předkládají potvrzení uvedená v odstavci 2 v souvislosti se žádostí o
přiznání důchodu.
(4) Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou a o osobu dobrovolně účastnou
důchodového pojištění, vede příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v evidenci údaje
potřebné pro provádění důchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení je na
žádost osoby samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
povinna vydat jí potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím
základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jí žádost této osoby byla doručena. Okresní správa
sociálního zabezpečení zasílá plátci důchodu, je-li jím některý z orgánů sociálního
zabezpečení uvedených v § 9 odst. 1, potvrzení o výši vyměřovacího základu pro stanovení
pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní
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činné.56)
(5) Jde-li o osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, vede
příslušný úřad práce v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Úřad
práce zasílá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím Ministerstva práce a
sociálních věcí údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání náležela podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí
kalendářního roku. Ustanovení odstavce 4 věty druhé platí zde přiměřeně.
(6) Jde-li o osoby se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, vede zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u
nichž se příprava provádí, v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění.
Ustanovení odstavce 4 věty druhé platí zde přiměřeně.
(7) Zaniká-li obchodní společnost [odstavec 1 písm. h)] bez právního nástupce, je
povinna předat údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) okresní správě sociálního zabezpečení
uvedené v § 39 odst. 1 větě první, a to nejpozději do dne výmazu obchodní společnosti z
obchodního rejstříku; to platí obdobně pro družstvo.
* * *
§ 88
Námitky
(1) Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení orgánů sociálního zabezpečení
uvedených v § 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný
prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.
(2) Požádá-li účastník řízení před uplynutím lhůty k podání námitek o předložení
podkladů pro výpočet důchodu nebo pro vyčíslení přeplatku, který je povinen uhradit, počíná
běžet nová lhůta k podání námitek ode dne, kdy mu byly tyto podklady doručeny.
(3) Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal.
Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu.
(4) Orgán sociálního zabezpečení rozhodne o námitkách ve lhůtách stanovených podle
§ 71 správního řádu; tyto lhůty počínají běžet dnem doručení námitek orgánu sociálního
zabezpečení, který je příslušný k rozhodnutí o námitkách. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na
posouzení zdravotního stavu (§ 8 odst. 9), prodlužují se lhůty podle věty první o 60 dnů.
Orgán sociálního zabezpečení přezkoumává rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky, v
plném rozsahu; není přitom vázán podanými námitkami.
(5) Námitky nemají odkladný účinek, s výjimkou námitek podaných proti
rozhodnutím vydaným podle § 118a až 118c.
56)

§ 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
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nebo o odvolání.
(7) Řízení o námitkách musí být vedeno odděleně od rozhodování orgánu sociálního
zabezpečení v prvním stupni; nemohou se na něm podílet ani v něm rozhodovat osoby, které
se účastnily řízení o vydání napadeného rozhodnutí.
(8) Není-li v odstavcích 1 až 6 a 9 stanoveno jinak, vztahuje se na řízení o námitkách,
na rozhodnutí o námitkách a na přezkumné řízení a obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o
námitkách, správní řád s tím, že § 90 odst. 1 písm. b), § 90 odst. 3 a § 90 odst. 6 věta druhá
správního řádu se nepoužijí, a po dobu, po kterou probíhá přezkumné řízení soudní, lhůty
uvedené v § 97 odst. 2 a § 100 odst. 2 správního řádu neplynou, a přezkumné řízení ani
obnovu řízení, která se týkají rozhodnutí o námitkách, nelze zahájit, popřípadě v nich
pokračovat.
(9) Námitky lze podat též u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení, pokud
rozhodnutí vydala Česká správa sociálního zabezpečení; účinky podání námitek jsou
zachovány, byly-li podány okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě podle odstavce 1.
Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna námitky neprodleně postoupit České správě
sociálního zabezpečení.

§ 88a
Právní moc a opravné prostředky
(1) Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení orgánů sociálního zabezpečení
uvedených v § 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění je v právní moci, byloli oznámeno a nelze-li proti němu podat námitky.
(2) Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení orgánů sociálního zabezpečení
uvedených v § 3 písm. b) a d) až f) o námitkách nabývá právní moci dnem oznámení.
(3) Rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení orgánů sociálního zabezpečení
uvedených v § 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění, které není v právní
moci, je předběžně vykonatelné, s výjimkou rozhodnutí, proti němuž byly podány námitky,
které mají odkladný účinek.
(4) Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení orgánů sociálního zabezpečení
uvedených v § 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění včetně rozhodnutí o
námitkách se odvolání ani rozklad nepřipouští.
* * *

VIII. Platné znění části zákona o sociálních službách s vyznačením navrhovaných změn
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* * *
ČÁST DRUHÁ
* * *
HLAVA VIII
Kontrola využívání příspěvku
§ 29
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda příspěvek byl využit na
zajištění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc
odpovídající stanovenému stupni závislosti. Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou
působností při šetření nedostatky velmi závažného charakteru v poskytovaných službách, je
povinen neprodleně informovat orgán, který rozhodl o registraci (§ 78).
(2) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jsou
na základě souhlasu osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem
provedení sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku. Zaměstnanci obce jsou povinni
prokázat se zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
které obsahuje označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, fotografii
zaměstnance, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení.
(3) Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká1) nebo jiná fyzická osoba,
obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně
písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění,
důchodového pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které
je péče poskytována.
(4) Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce podle odstavce 2 stanoví prováděcí
právní předpis.
* * *
IX. Platné znění částí zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn
* * *
§ 192

1)

§ 116 občanského zákoníku

- 188 (1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla
nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 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 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 nemocenského61); náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny
dočasné pracovní neschopnosti. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má
zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním
dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény náleží nemocenské62) nebo peněžitá pomoc v mateřství63), náhrada mzdy nebo
platu nepřísluší. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské62), peněžitá pomoc v mateřství63) nebo
otcovské63a) , náhrada mzdy nebo platu se nevyplácí za dobu, po kterou náležela některá
z těchto dávek nemocenského pojištění. 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. Právo na
náhradu mzdy podle věty první a druhé má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří
byli uznáni dočasně práce neschopnými z důvodů uvedených v § 57 odst. 1 písm. e) a f)
zákona o nemocenském pojištění.
(2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 25 % průměrného
výdělku za první 3 dny karantény a ve výši 60 % průměrného výdělku od 4. dne dočasné
pracovní neschopnosti nebo karantény. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se
zjištěný průměrný výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací
základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění64), s tím, že pro účely této
úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění64a)
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, náleží mu za tento den jen
poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu
nenáleží mzda nebo plat.
(3) Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu i za
první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti (odstavec 1 část věty druhé za středníkem) nebo
nad výši uvedenou v odstavci 2 větě první nesmí převýšit průměrný výdělek (§ 356 odst. 1).

61)
62)
62)
63)
63a)
64)
64a)

§ 26 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 48 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 26 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 33 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 38a zákona č. 187/2006 Sb.
§ 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb.
§22 zákona č. 187/2006 Sb.

- 189 (4) Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 se snižuje o 50 %, jde-li
o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském pojištění nárok na nemocenské v poloviční
výši65).
(5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 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.
(6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně
práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost
stanovenou zvláštním právním předpisem66) 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
neschopnosti67) 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.

* * *

X. Platné znění částí zákona
navrhovaných změn

o daních z příjmů s vyznačením
* * *

§4
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozeny
a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu
nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl
bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Obdobně se postupuje také u
příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo
spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl
bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky
na uspokojení bytové potřeby. Pro osvobození příjmů plynoucích manželům z jejich
společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů,
65)
66)
67)

§ 31 zákona č. 187/2006 Sb.
§ 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.
§ 83 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.

- 190 pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku
jednoho z manželů. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu,
pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.
Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje
rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického
podílu na tomto majetku, včetně souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od
nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech
domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, včetně souvisejících pozemků,
uskutečněného v době do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva
bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku,
b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem
a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o prodej
nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl
příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po
kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud
nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou).
Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor
včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud
jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje
nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, a
z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době
do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena
až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku. V
případě prodeje pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového úřadu výměnou
v rámci pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu,87) se doba 5 let zkracuje
o dobu, po kterou prodávající vlastnil původní pozemek, který byl směněn, a tato doba se
započítává i do doby, která běží od vyřazení směněného pozemku z obchodního majetku,
c) příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje
motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu
jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, včetně
příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly
zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné
činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
d) přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění
z pojištění odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a
plateb přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do
obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
v době vzniku škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku
sloužícím v době vzniku škody k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou
činností poplatníka a za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem,
e) příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren,
tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a
87)

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 309/2002 Sb.

- 191 dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu
biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití
geotermální energie (dále jen "zařízení"), a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé
uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Za první uvedení do
provozu se považuje i uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě něhož plynuly
nebo plynou poplatníkovi příjmy, a dále případy, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1
MW byla rekonstruována, pokud příjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW
nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se nepřerušuje ani v případě odstávky v
důsledku technického zhodnocení (§ 33) nebo oprav a udržování,
f) cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná
o spotřebitelskou loterii podle zvláštního právního předpisu12), cena ze sportovní soutěže v
hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků,
u nichž je sportovní činnost podnikáním (§ 10 odst. 8), a ocenění v oblasti kultury podle
zvláštních právních předpisů12a). Cena z veřejné soutěže a obdobná cena plynoucí ze
zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována příjemcem
na účely uvedené v § 15 odst. 1,
g) náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle zvláštních
právních předpisů,2) příjmy z prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů
vydaných podle zvláštních právních předpisů2), příplatek (příspěvek) k důchodu podle
zvláštních právních předpisů2c) nebo úroky ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti
s rehabilitačním řízením o nápravách křivd. Příjmy z prodeje nemovitostí vydaných
v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle zvláštních právních
předpisů2) jsou osvobozeny i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem
nemovitosti došlo k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením nemovitosti
podle velikosti jejích podílů1d) nebo jestliže byly byty nebo nebytové prostory vymezeny
jako jednotky podle zvláštního právního předpisu,
h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění42), důchodového
pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), státní sociální podpory44), peněžní
pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona44a), sociálního zabezpečení45),
plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti46) a všeobecného zdravotního
12)
12a)

2)

2c)

1d)
42)
43)
44)
44a)
45)
46)

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury,
ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění
pozdějších předpisů.
Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o
úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků
národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním
příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
§ 141 a 142 občanského zákoníku.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění
některých zákonů.
Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

- 192 pojištění47), a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o
příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z
úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy39), která je platná k
1. lednu kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo
příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů2c),
ch) příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem
podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, úplata za poskytování
vzájemné rodičovské výpomoci a úhrada nákladů spojených s výkonem péče o svěřené
dítě podle zákona o podpoře rodin s dětmi,
i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální
podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními
předpisy nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o
blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních
službách4j), a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou
osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona o sociálních službách4k); jde-li však o
péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně
částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních
službách4m),
j) odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických
materiálů z lidského organismu,
k) stipendia2a) ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné
výzkumné instituce, stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost
střední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí, podpory a
příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení48) včetně
obdobných plnění poskytovaných ze zahraničí a nepeněžního plnění, sociální výpomoci
poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb2b) nejbližším
pozůstalým a sociální výpomoci nejbližším pozůstalým ze sociálního fondu (zisku po
zdanění) za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje,
kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb majících charakter příjmů podle
§ 6 až 9,
l) plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ dožití z pojištění pro případ dožití,
plnění pro případ dožití z pojištění pro případ smrti nebo dožití a plnění pro případ dožití
z důchodového pojištění a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným
plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,

47)
39)
4j)
4k)
4m)
2a)

48)
2b)

Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
§ 83 zákona o sociálních službách.
§ 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Např. vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na
vysokých školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní
řád), vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním
zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 67/1991 Sb., o poskytování
stipendií studentům postgraduálního studia.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
§ 9 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

- 193 m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě,3a) žákům
škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) vojákům v záloze povolaným na cvičení a
vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů,3a)
n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
podle zvláštních právních předpisů,3)
o) výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u
příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)
p) příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění podle zvláštních právních předpisů
upravujících úrazové pojištění4),
r) příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na
transformovaném družstvu13), z převodu účasti na obchodních společnostech nebo
z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím
a převodem dobu 5 let. Doba 5 let mezi nabytím a převodem členských práv družstva,
majetkových podílů na transformovaném družstvu13) nebo účasti na obchodní společnosti
se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl společníkem obchodní společnosti nebo
členem družstva před přeměnou této společnosti nebo družstva. Jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a převodem se nepřerušuje při
výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti. Osvobození se nevztahuje na
příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech
nebo z prodeje cenných papírů, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a
to do 5 let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.
Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího převodu
členských práv družstva, z převodu dalšího podílu na transformovaném družstvu,
z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů v době do 5
let od nabytí, a z budoucího převodu členských práv družstva, z převodu účasti na
obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů pořízených z jeho obchodního
majetku, pokud příjmy z tohoto převodu plynou v době do 5 let od ukončení
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, i když smlouva
o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení podnikatelské nebo
jiné samostatné výdělečné činnosti,
s) úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zvláštního
zákona,4a)
t) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního fondu,
regionální rady regionu soudržnosti podle zvláštního právního předpisu124), podpory
z Vinařského fondu, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý
podle zvláštního právního předpisu13c) a nebo dotace, granty a příspěvky z prostředků
Evropských společenství, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení

3a)

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. 128/2002 Sb.
3)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a
zákona č. 254/2002 Sb. Sb.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
4)
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.
13)
Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4a)
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
124)
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
13c)
§ 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 141/2001 Sb.

- 194 nebo na odstranění následků živelní pohromy (§ 24 odst. 10), s výjimkou dotací a
příspěvků, které jsou účtovány do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu20),
u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále
náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu
(odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku
následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen i v
případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové
potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí
poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo.
Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených s
členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní
smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby;
obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na
společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku,
pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou
let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby,
v) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 2 odst. 3, které jim plynou z dluhopisů
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
w) příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto
cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na
podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového
listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby,
jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti
nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Doba 6 měsíců mezi
nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo
splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený
podílový fond. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou
nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjmy z kapitálového majetku. Osvobození
se nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu,
který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Při výměně akcií emitentem za
jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců mezi nabytím a převodem
cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při výměně podílů,
fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b
nebo 23c. Osvobození se nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího
prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od nabytí, a z budoucího
prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6
měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, i když kupní
smlouva bude uzavřena až po 6 měsících od nabytí nebo po 6 měsících od ukončení
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Obdobně se postupuje u příjmů
plynoucích jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního
akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu13d),
x) příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle
zvláštního právního předpisu19a),

20)
13d)
19a)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- 195 y) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně,49) orgánem sociálního
zabezpečení50) a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní
pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,51)
z) příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou
samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním
jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje
500 Kč,
za) příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na
nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle
§ 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví bytů,60)
zb) příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu64a) a
ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím
předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
zc) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za
vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c),
zd) kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v
obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí
měně na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu, na kterém se obchody s těmito
měnami uskutečňují,
ze) plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního
právního předpisu,4h)
zf) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž
provozovatel je držitelem platné licence,4i) a darů poskytnutých fyzickým osobám pro
poskytování veřejných kulturních služeb,
zg) příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru
1. plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické
zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů60) ve věcném plnění, pokud tak
vyplývá ze smlouvy o výstavbě dalšího bytu, nebo nebytového prostoru, popřípadě
jejich částí za předpokladu, že se vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě
písemně dohodnou o úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak než podle výše
spoluvlastnických podílů na společných částech domu, nebo tak stanoví zvláštní
právní předpis,60)
49)
50)
51)
60)

64a)

4c)
4h)
4i)

§ 64 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
§ 14 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon).
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).
Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické
službě), ve znění zákona č 436/2004 Sb.
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách).

- 196 2. plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické
zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle
zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů60) jiným vlastníkem bytu nebo
nebytového prostoru v domě ve věcném plnění, a to ve výši rozdílu převyšujícího
povinnost vlastníka bytu nebo nebytového prostoru v domě hradit uvedené náklady a
výdaje podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, za
předpokladu, že se vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě písemně dohodnou o
úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak než podle výše spoluvlastnických podílů na
společných částech domu, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis,60)
zh) příjem plynoucí z doplatku na dorovnání131) při přeměně, výměně podílů, fúzi společností
nebo rozdělení společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zvláštním
právním předpisem,131) je osvobozen, vztahuje-li se k
1. akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů,
fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 6 měsíců. Osvobození se
nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 6
měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7),
2. podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem
přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 5
let. Osvobození se nevztahuje k podílům, které jsou nebo byly zahrnuty do
obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti (§ 7),
zi) náhrady (příspěvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zaměstnancům
(národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie,
zj) renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle
zvláštního právního předpisu,
zk) příjem plynoucí ve formě daňového bonusu (§ 35c),
zl) příspěvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České
republiky, z rozpočtu Evropské unie,
zm) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle
zvláštního právního předpisu22a), stanou-li se příjmem zvláštního vázaného účtu podle
zvláštního právního předpisu22a),
zn) příjem podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, kdy bylo rozhodnuto o
povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu19a), a v jednom zdaňovacím
období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto
o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace.
(2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje,
pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo
a) k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky domu včetně příslušné poměrné části
společných prostor nebo rodinného domu včetně souvisejících pozemků, rozdělením podle
velikosti jejich podílů,
b) k tomu, že v budově byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle
zvláštního právního předpisu,60)
c) k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů.4g)
(3) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se
poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro
podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny
131)
22a)
4g)

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 149 a násl. občanského zákoníku.
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nebo při převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka.
(4) Obchodním majetkem se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn
majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot),
které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly
uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále
jen "daňová evidence"). Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí
den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové
evidenci.20)
* * *
§6

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou
a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského
poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen
dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického
výcviku,
b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a
komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro
družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů,
c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé
činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u
kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého
poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.
(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen jako
"zaměstnanec", plátce příjmu jako "zaměstnavatel". Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený
v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů,
i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím
osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto
vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo
v § 17 odst. 3. V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance
nejméně 60 % z celkové úhrady.
(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez
ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává
zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů,4b) a zda
jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné
zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti. Příjmem
se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva,
služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně

4b)

Např. § 260 odst. 2 zákoníku práce.
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kterou účtuje jiným osobám, jakož i částka stanovená podle odstavce 6.
(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na
území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v § 38c jsou po zvýšení podle
odstavce 13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně
podle § 36 odst. 2, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10,
jejichž úhrnná výše před zvýšením podle odstavce 13 u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za
kalendářní měsíc částku 5 000 Kč. To platí u příjmů zúčtovaných nebo vyplacených
zaměstnavatelem, u kterého zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce
4 nebo 5.
(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně
(dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.
(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání
pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní
ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo,
vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k
následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro
účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem
zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč,
považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel
zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových
vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka
ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel
zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně,
považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech
motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se
pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.
(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které
nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou
a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše
stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce (dále jen "do výše
stanovené zvláštním předpisem"), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná
zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní
právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,
b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu
stanoveném zvláštním předpisem,5a) včetně nákladů na udržování osobních ochranných a
pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných
stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení,
určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,
c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo
částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za
zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,
d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon
práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.

1a)
5)
5a)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
Např. § 133 odst. 2 zákoníku práce.
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až d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného
zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise
zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla
zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným
způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně
podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a
předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se
jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při
rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.
(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny
a) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem
zaměstnanců a související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle
zvláštního právního předpisu132) vzdělávání zaměstnance považuje za výkon práce, anebo
vynaložené na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího
zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této
souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem,
a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců
související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená
zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu
upravujícího zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí
zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý
příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům,
b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům
ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného
prostřednictvím jiných subjektů,
c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního
fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům
ke spotřebě na pracovišti,
d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a
sociálních potřeb6a) ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub
výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve
formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní
zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na
kulturní pořady a sportovní akce; jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u
zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka
20 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění
poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance,
e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým
zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných
jízdenek,
f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům
uvedeným v § 2 odst. 3 od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud
časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv
období 12 měsíců po sobě jdoucích; osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně

133)
6a)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
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veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 odst. 2),
g) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle
příslušného předpisu6a), u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota
nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze
zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji
(náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u
každého zaměstnance,
h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených
sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních
právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
podle zvláštního právního předpisu6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního
předpisu.6c)
ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,
i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná
jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce,
pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, a to
maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně,
j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi dávkami
nemocenského pojištění,
k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989
a vyplácená po 31. prosinci 1992,
l) peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných
půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, zaměstnavatelem z fondu
kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu6a) a u zaměstnavatelů, na které se
tento předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění,
jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové účely do výše 100 000 Kč
nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč a u zaměstnance postiženého
živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do výše 200 000 Kč
k překlenutí tíživé finanční situace,
m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně podle
zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů6e) vyslaným
v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo
území České republiky po dobu působení v zahraničí,
n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, 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,
o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc
zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v
důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých
6b)
6c)
6d)
6e)

§ 139 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění
a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.
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.
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kulturních a sociálních potřeb2b) nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek
u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje
nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
p) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na
účet jeho zaměstnance u penzijního fondu9a), částky pojistného, které hradí zaměstnavatel
pojišťovně34b) za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo
dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku
nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v
případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém
pojištění, nebo v případě smrti (dále jen "soukromé životní pojištění"), na základě pojistné
smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna
k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu89), nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie
nebo Evropského hospodářského prostoru, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána
výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce
dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož
zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z pojistných smluv
soukromého životního pojištění pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt
pojištěného, osoba určená podle zvláštního právního předpisu o pojistné smlouvě123),
kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné,
r) naturální plnění a náhrada výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění
poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům státní moci a některých
státních orgánů a soudcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území
České republiky,
s) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo
snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních
právních předpisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním
předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b),
t) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se
srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve

65)
9a)
34b)
89)
123)
6g)

47a)

47b)

Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů.
§ 51 zákona č. 37/2004 Sb.
Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o
platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o
platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.
Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 192 odst. 2 zákoníku práce.
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spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci.
(10) Funkčními požitky jsou
a) funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu České republiky a
poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky a platy vedoucích
ústředních úřadů státní správy,
b) odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních
orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a
institucích.
(11) Za funkční požitek se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady výdajů
poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních předpisů,
s výjimkou náhrady ušlého příjmu. Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a
tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle
zvláštních předpisů.6f)
(12) Ustanovení odstavců 7, 8 a 9 se použijí obdobně i pro plnění poskytované
v souvislosti s výkonem funkce.
(13) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo
funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému
na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních
předpisů21) 21) povinen platit zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající
povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo
funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel
nemá. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(14) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného
v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané
ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený
o povinné pojistné podle odstavce 13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí.
Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně
jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený
o povinné pojistné podle odstavce 13; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu
ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze
v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f
v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň
z příjmů, které se zahrnují do základu daně.
(15) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti nebo o funkční požitek plynoucí
poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se
daň vybírá srážkou sazbou daně podle § 36, postupuje se při stanovení samostatného základu
daně podle odstavce 13.
6f)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
§ 11 a § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 14 odst. 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní
smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č.
210/1995 Sb.
21)
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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prospěch zaměstnance ve zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až
po 31. lednu po uplynutí tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle
§ 5 odst. 4 zvyšují o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování
povinen platit zaměstnavatel.
* * *
§ 20

Základ daně a položky snižující základ daně
(1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2
až 6.
(2) U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu
likvidace i po jejím ukončení výsledek hospodaření upravený podle § 23 až 33.
(3) U investiční společnosti vytvářející podílové fondy16) se základ daně stanoví
samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy. Základ daně
stanovený odděleně za jednotlivý podílový fond lze snížit o rozdíl, o který v předchozím
zdaňovacím období výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšovaly jeho příjmy upravené
podle § 23. O tento rozdíl lze u jednotlivého podílového fondu snížit základ daně nejdéle v 5
zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém byl
tento rozdíl vykázán, a to i v případě, kdy došlo k převodu obhospodařování podílového
fondu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti podle zvláštního
právního předpisu131). U otevřeného podílového fondu vzniklého z investičního fondu
zaniklého bez provedení likvidace lze o vyměřenou daňovou ztrátu nebo její část
neuplatněnou jako odčitatelnou položku od základu daně tímto investičním fondem snížit
základ daně, a to ve zdaňovacích obdobích zbývajících do 5 zdaňovacích období
bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta tomuto
investičnímu fondu vyměřena.
(4) U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle § 23 až 33 snižuje o
částku připadající komplementářům.19c)
(5) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí
základu daně část základu daně nebo část daňové ztráty veřejné obchodní společnosti; přitom
tato část základu daně nebo daňové ztráty se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován
zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem.9b)
(6) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí
základu daně část základu daně nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném
poměru, jakým je rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto
komplementáře podle zvláštního právního předpisu.9c)
(7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až
o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou
úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž
získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících
16)
131)
19c)
9b)
9c)

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
§ 100 odst. 1 obchodního zákoníku.
§ 82 obchodního zákoníku.
§ 100 obchodního zákoníku.
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v televizním nebo rozhlasovém vysílání pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky
v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním
veřejné služby a u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané
prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou
domu, u poplatníků provozujících zdravotnické zařízení pouze tehdy, použijí-li takto získané
prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených
s poskytováním zdravotní péče. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze
odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné vysoké
školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený
podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky
získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti v následujícím zdaňovacím období ke
krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a
v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši
1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.
(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých
obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území
České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle
zvláštního zákona,14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů,
kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu
zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní,
náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a
politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm
na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu
opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým
osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu, a
nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního
předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními
pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním
předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek
usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí
alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní
pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské
unie, Norska nebo Islandu. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena
hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního
právního předpisu20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně
sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů středním školám a vyšším
odborným školám na pořízení materiálu, zařízení a modernizaci zařízení využívaného
pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze
základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří
nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

30b)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona
č. 492/2000 Sb.
14e)
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
15a)
Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
114)
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
115)
§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
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hodnoty darů, kterou lze odečíst od základu daně podle odstavce 8, i část hodnoty darů
poskytnutých veřejnou obchodní společností na účely vymezené v odstavci 8, stanovená ve
stejném poměru, jako se rozděluje základ daně nebo ztráta podle odstavce 5.
(10) Hodnota darů poskytnutých komanditní společností na účely vymezené v odstavci
8 se rozděluje na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, v jakém se
snižuje základ daně podle odstavce 4. U poplatníka, který je komplementářem komanditní
společnosti, je součástí hodnoty darů, kterou lze odečíst podle odstavce 8, i část hodnoty darů
poskytnutých komanditní společností na účely vymezené v odstavci 8, připadající
komplementářům v poměru, v jakém se rozděluje na jednotlivé komplementáře základ daně
nebo ztráta podle odstavce 6.
(11) Základ daně snížený podle odstavců 7 a 8 a § 34 se zaokrouhluje na celé tisíce Kč
dolů.
(12) Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro hodnotu darů poskytnutých
právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu
Evropské unie, Norska nebo Islandu; je-li příjemcem daru právnická nebo fyzická osoba se
sídlem nebo bydlištěm na území těchto států, posuzuje se splnění podmínek, které se týkají
účelu daru nebo příjemce daru, podle právních předpisů příslušného státu, není-li takové
úpravy, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.
* * *
§ 24
(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto
zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení,
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně
náklady a výnosy.
(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),
b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) a
§ 25, a to u
1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, při
jejich vyřazení,
2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona
odpisovat,
3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, snížená
o přijaté dotace na jeho pořízení.
Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem (nákladem)
poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je
stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou
nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení
vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze
podle zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle
písmene v).
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do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení vztahuje na
zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle
zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle písmene
v),
d) příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního
předpisu, nebo členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání
(činnosti), jakož i příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy
členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti)81)
zaměstnavatele, a dále členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů
založeným podle zvláštního právního předpisu96) a Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky do výše 0,5 % úhrnu vyměřovacích základů pro
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti21) za
zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání,
e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není
od daně osvobozen, , a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně89) za pojištění
rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny)
za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního
předpisu,47a)
f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních
předpisů21). Toto pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetnictví, výdajem
(nákladem), jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po
uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat
podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu28b) daňové přiznání v průběhu
zdaňovacího období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy,
budou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek
zaplacené po uvedeném termínu jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve
kterém byly zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích
zdaňovacích obdobích. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez
provedení likvidace, pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez
provedení likvidace,
g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle
zvláštních předpisů,22)
h) nájemné, a to
1. nájemné, s výjimkou nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci
a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za), a to podle zvláštního právního
předpisu20); přitom u nájemce, který má najat podnik nebo část podniku, tvořící
samostatnou organizační složku, na základě smlouvy o nájmu podniku nebo části
podniku podle zvláštního právního předpisu70) (dále jen "smlouva o nájmu podniku")
je výdajem (nákladem) pouze část nájemného, která převyšuje odpisy stanovené podle
zvláštního právního předpisu20),
81)
96)
89)
28b)
22)

Například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími
látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb.
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lze podle zákona odpisovat, ve výši a za podmínek uvedených v odstavci 4; přitom
u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je nájemné u finančního pronájmu
s následnou koupí najatého hmotného majetku výdajem jen v poměrné výši připadající
ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období,
3. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí movitého hmotného majetku,
u kterého vstupní cena nepřevýší částku stanovenou v § 26 odst. 2 písm. a).
Nájemným podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ve výši
rozdílu mezi nájemným, které bylo postupitelem zaplaceno, a nájemným, které je
u postupitele výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku,
ch) daň z převodu nemovitostí, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního
vlastníka,26ch) a daň z nemovitostí, jen pokud byly zaplaceny, dále ostatní daně a poplatky
s výjimkami uvedenými v § 25. Daň z příjmů zaplacená v zahraničí je u poplatníka
uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se
zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně podle § 20b, a to pouze
v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. Tento
výdaj (náklad) se uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, následujícím po zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, jehož se týká zahraniční daň, která nebyla započtena na daňovou povinnost
v tuzemsku,
i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní
zákon22a) a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta přeměnou131) s výjimkou
rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním příjmů plynoucích jim podle
§ 10,
j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby
odpočinku zaměstnanců vynaložené na
1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje
(náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními
právními předpisy122),
2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu
stanoveném zvláštními předpisy23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou,23a) na
lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,
3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným
rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se
podle zvláštního právního předpisu132) považuje za výkon práce anebo výdaje
(náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu
upravujícího zaměstnanost133), podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací
zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133),
pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

26ch)

§ 8 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění
pozdějších předpisů.
23)
§ 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
23a)
§ 8 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení
zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění č. 117/1993
Sb.).
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění
vyhlášky č. 155/1993 Sb.
132)
Například § 230 zákoníku práce.
122)
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stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55
% ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12
hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud
délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel
povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší
než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému
v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b). Za
stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované
ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,
5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,
k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu
spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů
komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů,5) pokud není
dále stanoveno jinak, přitom
1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty
spotřebované silničním motorovým vozidlem23d) zahrnutým v obchodním majetku
poplatníka nebo v nájmu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné výdaje
spojené s pracovní cestou v prokázané výši,
2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách delších než
12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních
cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad
vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným pracovištěm pro
poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí místo podnikání uvedené
v živnostenském nebo jiném obdobném povolení k podnikání,
3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem23d) nezahrnutým do obchodního
majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady , a to maximálně do výše sazby
základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů
za spotřebované pohonné hmoty.5) Na dopravu vlastním silničním motorovým
vozidlem,23d) které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním
majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního
pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné (jeho část) uplatnil (uplatňuje) jako
výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a u silničního motorového vozidla
vypůjčeného23e) ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro
stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny stanovené zvláštním
právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
v pracovním poměru5c), který je účinný v době konání cesty. Použije-li poplatník ceny
vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů a
autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla23d), a
110)
110a)
23b)
23d)
5b)
23e)
5c)

§ 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
§ 88 odst. 4 zákoníku práce.
Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
§ 1 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (zrušeno vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.).
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
§ 659 občanského zákoníku.
§ 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce.
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odst. 7 písm. a),
4. na dopravu silničním motorovým vozidlem23d) zahrnutým do obchodního majetku
poplatníka nebo v nájmu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované
pohonné hmoty5)
u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje (náklady) na pohonné hmoty nelze
prokázat, a to s použitím tuzemských cen pohonných hmot platných v době použití
vozidla,
l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení
policie neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených
zvláštními předpisy,
m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)
n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení
obranyschopnosti státu,25)
o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky nabyté
postoupením, a to jen do výše příjmů plynoucích z jejich úhrady dlužníkem nebo
postupníkem při jejím následném postoupení,
p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,
r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním
právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze) a s
výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle § 19 odst.
1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,
s) u poplatníka, který vede účetnictví
1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího
z jejího postoupení,
2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího
z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení,
3. hrazená daň darovací u pohledávky nabyté bezúplatně, a to do výše příjmu plynoucího
z jejího postoupení.
Příjmy uvedené v bodech 1 až 3 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu
(její část) podle zvláštního zákona22a) a u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti o
diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti. Výše diskontu se posuzuje podle
úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou
splatnosti, s výjimkou převodu směnky po lhůtě její splatnosti.
t) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování, vstupní cena hmotného
majetku využívaného k dosahování příjmů osvobozených od daně podle § 19 odst. 1
písm. g), pořizovací cena (vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena) nehmotného
majetku zjištěná podle zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy nejsou
výdajem (nákladem) podle písmene v), a pořizovací cena pozemku, s výjimkou pozemku
nabytého vkladem nebo přeměnou131), a to jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého
majetku. Při prodeji majetku, jehož vstupní cena a u pozemku pořizovací cena je podle
tohoto ustanovení výdajem (nákladem) jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku,
je u tohoto majetku nabytého vkladem nebo přeměnou nebo následným vkladem nebo
následnou přeměnou výdajem (nákladem) vstupní cena a u pozemku pořizovací cena
evidovaná před jeho prvním vložením nebo první přeměnou bez vlivu ocenění reálnou
hodnotou20), a to jen do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku. U pozemku nabytého
vkladem společníka nebo člena družstva, který je fyzickou osobou, který neměl pozemek
zahrnut v obchodním majetku a jeho vklad uskutečnil do 5 let od nabytí pozemku, je při
24)
25)

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
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společníkem nebo členem družstva pořízen úplatně, cena podle zvláštního právního
předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí, byl-li společníkem nebo členem družstva
nabyt zděděním nebo darem, a to jen do výše příjmů z jeho prodeje. Zůstatková cena
technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení
souhlasu vlastníka s odpisováním je výdajem (nákladem) jen do výše náhrady výdajů
vynaložených na toto technické zhodnocení. Při prodeji vyvolané investice (§ 29 odst. 1)
lze uplatnit jako výdaj (náklad) jen tu část hodnoty vyvolané investice, která není součástí
vstupní ceny hmotného majetku, a to jen do výše příjmů z prodeje,
u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v
§ 10 odst. 1 písm. h) a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra nebo
cena v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako
držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro
podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost druhým z manželů, který jako držitel
v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená veřejnou obchodní
společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společností za
komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo, a daň z převodu
nemovitostí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovitosti, která byla v bezpodílovém
spoluvlastnictví manželů,
v) účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u
1. hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek (§
26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem společníka nebo člena
družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň
u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku,
nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut
v jejím majetku, nabytého přeměnou131), jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen
do výše zůstatkové ceny20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající
nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva ke dni předcházejícímu
rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20),
2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za podmínky,
že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem obchodování s ním
anebo nabyt vkladem, přeměnou, zděděním či darováním. U nehmotného majetku
nabytého vkladem jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen v případě, že byl tento
vkládaný nehmotný majetek u společníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem
na území České republiky pořízen úplatně a zároveň byl u fyzické osoby zahrnut
v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku; přitom v úhrnu lze
u nabyvatele uplatnit účetní odpisy jen do výše zůstatkové ceny20) prokázané
u vkladatele ke dni jeho vkladu. U nehmotného majetku nabytého přeměnou jsou
účetní odpisy výdajem (nákladem) u nástupnické obchodní společnosti nebo družstva
jen do výše zůstatkové ceny20) evidované u zanikající nebo rozdělované obchodní
společnosti nebo družstva ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu
ocenění reálnou hodnotou,20) a to za podmínky, že bylo možné uplatňovat odpisy
z tohoto nehmotného majetku u zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti
nebo družstva podle tohoto ustanovení. U nehmotného majetku20) vloženého
poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 lze u nabyvatele uplatnit v úhrnu
účetní odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady prokázané vkladatelem. Toto
ustanovení se nevztahuje na kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo
části podniku, tvořící samostatnou organizační složku,70) nabytého zejména koupí,
vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem
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(goodwill),
w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisem 20)
reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na
komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie
nebo tohoto podílu,
x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,
y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena
pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti,131) a to za
předpokladu, že o pohledávce při jejím vzniku bylo účtováno ve výnosech a takto vzniklý
zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen a lze-li současně k této pohledávce uplatňovat
opravné položky podle písmene i), za dlužníkem,
1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a
pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána
z majetkové podstaty,
2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního
řízení,
3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích
dlužníka,
4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl
s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),
5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná
dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby,
6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí,26k) a to na
základě výsledků provedení této exekuce.
Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo
opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,22a) nebo která vznikla podle zákona
č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a
závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. Neuhrazenou část pohledávky
za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která byla předmětem přepočtu podle
zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 a u níž termín splatnosti nastal do
konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis pohledávky,22b) lze uplatnit jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně
s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem.
Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která
nebyla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., nebo nepodléhala ustanovení
tohoto odstavce, avšak podléhala režimu financování vývozu v rámci dokončení
pohledávek na vládní úvěry podle přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské
Federativní Republiky č. 192/1991 lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně, s výjimkou pohledávek, které byly
nabyty postoupením nebo vkladem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud účetní hodnota
pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením byla již odepsána na
vrub výsledku hospodaření. U poplatníků, kteří přešli z vedení daňové evidence na vedení
účetnictví, se postupuje obdobně,

26i)
26j)
26k)
22b)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů.
Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
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zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na
transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku
družstva26f) nebo likvidačního zůstatku26g) v případě likvidace družstva a použity k podnikání.
Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo zásoba
vydána nebo služba poskytnuta,
za) náhrada za uvolnění bytu (odstupné) poskytnutá vlastníkem bytu za podmínky, že
uvolněný byt začne být využíván vlastníkem pro podnikatelskou nebo jinou samostatnou
výdělečnou činnost nebo pronájem nejdéle do dvou let od uvolnění a bude takto využíván
nejméně po dobu dalších dvou let. Dojde-li k porušení podmínek, je poplatník povinen
zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o uplatněnou náhradu
(odstupné) v tom zdaňovacím období, kdy podmínky pro její uplatnění byly porušeny. Za
porušení podmínek se přitom nepovažuje prodej takového bytu,
zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy,32)
rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením
podle § 33 odst. 1,
zc) výdaje (náklady), které nejsou podle § 25 výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení
příjmů, a to jen do výše příjmů (výnosů) s nimi přímo souvisejících za podmínky, že tyto
příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve
zdaňovacích obdobích předcházejících. Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, kteří
nevedou účetnictví; ustanovení tohoto písmene se nepoužije u výdajů (nákladů)
souvisejících s příjmy nad rámec všech vsazených částek ze všech poplatníkem
provozovaných loterií a jiných podobných her, u nichž bylo povolení k provozování
vydáno podle zvláštního právního předpisu [§ 25 odst. 1 písm. zl)],
zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží a
služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou jeho
činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků uvedených v § 17. Pokud
jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka, popř. jiných osob nebo pro
poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) na
pořízení karty pouze v poloviční výši,
ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního
předpisu20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním
předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,
zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla,30) a to jen
do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla,
zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu,
zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět
dále do oběhu128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde
uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky
zodpovědné za provedení likvidace,
zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),
26f)
26g)
32)
30)
128)

§ 233 zákona č. 513/1991 Sb.
§ 259 zákona č. 513/1991 Sb.
§ 139b zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 83/1998 Sb.
Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky z půjček a úroky z úvěrů
v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen pokud
byly zaplaceny,
zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního
předpisu106), pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení
odpisovat podle § 26 až 33,
zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového
řízení,
zl) výdaje (náklady) hrazené nájemcem, které podle zvláštního právního předpisu20) tvoří
součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou
koupí najatého hmotného majetku, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě
nepřevýší u movitého majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c),
zm)odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80)
zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení
u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví,
zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za
zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s podnikatelskou nebo jinou samostatně
výdělečnou činností poplatníka, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se
zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka,
který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč,
zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění
v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území
České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Tyto
výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo
položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8,
zr) u poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a
sociálních potřeb podle zvláštního právního předpisu6a) a u poplatníků, kteří jsou veřejnou
vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí podle zvláštního právního předpisu,
výdaje (náklady) na tvorbu sociálního fondu, a to až do výše 2 % úhrnu vyměřovacích
základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti za zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj
související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů; u poplatníků, kteří
jsou veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, též výdaje (náklady) na
tvorbu fondu účelově určených prostředků, u poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou
školou, též výdaje (náklady) na tvorbu fondu provozních prostředků, a u poplatníků, kteří
jsou vysokou školou, též výdaje (náklady) na tvorbu stipendijního fondu,
zs) náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem. ,
zt)motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi střední školy
nebo studentovi vyšší odborné školy připravujícímu se pro poplatníka na výkon
profese, a to maximálně do výše 2 000 Kč měsíčně. Motivační příspěvek pro účely
tohoto zákona zahrnuje poskytnutí prospěchového stipendia, příspěvek na školní
stravování, ubytování ve školských ubytovacích zařízeních, vzdělávání ve
106)
80)
82a)

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
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v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a pořízení osobních
ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec jiných právních
předpisů,
zu) výdaje (náklady) na provoz vlastních jeslí zřízených podle zákona o péči o zdraví
lidu, na prostory a provoz miniškolek zřízených podle zákona o podpoře rodin
s dětmi a na příspěvky na zajištění péče o děti zaměstnanců poskytovanou jinými
subjekty.
(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak
vymezené činnosti, se jako výdaje (náklady) uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení,
zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.
(4) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku,
který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že
a) doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování
uvedenou v § 30 odst. 1. U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se
počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání, a
b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod vlastnických
práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena
najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny
evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle
§ 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a
c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne
poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.
Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již
odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). Při změně
doby odpisování (§ 30) se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního pronájmu
s následnou koupí najatého hmotného majetku podle písmene a) a výše kupní ceny podle
písmene b) použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy. Je-li sjednaná doba
nájmu kratší, než je stanoveno v písmeni a), uznává se nájemné při splnění ostatních
podmínek, stanovených v tomto odstavci, jako výdaj (náklad) u nájemce jen, pokud je kupní
cena stanovena podle § 24 odst. 5 písm. a).
(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájemní smlouvy po jejím ukončení
nájemci, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) pouze za podmínky, že kupní cena
a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než
zůstatková cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní
ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek
odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází ze
vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník,
který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10,
stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo,
b) pozemku nebude nižší než cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,1a) platná ke
dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí
koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním pronájmu s následnou koupí
stavebního díla umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za
podmínky, že bude kupní cena pozemku vyšší než cena zjištěná podle zvláštního právního
předpisu1a) ke dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku,
c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena zjištěná podle
zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy.
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nájemce užívající předmět nájmu podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí
hmotného majetku přenechal tento předmět k užívání jiné osobě za úplatu.
(6) Je-li předčasně ukončena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí
najatého hmotného majetku, považuje se tato smlouva, pro účely tohoto zákona, od data
uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací
pronajímateli; přitom výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů je pouze poměrná část
nájemného, které je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající ze sjednané doby
nájmu na skutečnou dobu nájmu nebo skutečně zaplacené nájemné, je-li nižší než poměrná
část nájemného, které je výdajem (nákladem) podle odstavce 4, připadající na skutečnou dobu
nájmu.
(7) Nabývací cenou podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se pro účely tohoto
zákona rozumí
a) hodnota splaceného peněžitého vkladu společníka nebo člena družstva,
b) hodnota nepeněžitého vkladu společníka nebo člena družstva. Hodnota tohoto vkladu se
stanoví u společníka nebo člena družstva, který je
1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu
v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek, který byl
zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst. 2) a
ostatní majetek pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li pořízen
ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou podle zvláštního právního předpisu o oceňování
majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého děděním nebo darem. Je-li vkladem
majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo
nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní společnosti
nebo družstva, ocení se pořizovací cenou,20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20)
je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku zděděním nebo
darováním cenou stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací; přitom
u nemovitostí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich
opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,
2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2)
vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní hodnoty20)
ostatního vkládaného majetku,
3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši ceny vkládaného
majetku, jakou byl oceněn pro vklad,
c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena stanovená
podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v případě nabytí
podílu zděděním nebo darováním.
Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se nemění při změně právní
formy obchodní společnosti nebo družstva a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo
rozdělení obchodní společnosti nebo družstva131). Nabývací cena podílu na akciové
společnosti se nemění, nemění-li se hodnota vkladu společníka a dochází pouze k výměně
jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k výměně jedné akcie za více akcií anebo více akcií za
jednu akcii; přitom je-li výměnou získán vyšší nebo nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné
akcie poměrný díl nabývací ceny původní akcie nebo součet nabývacích cen původních akcií.
Obdobně to platí pro výměnu jednoho druhu cenného papíru (například zatímního listu,
vyměnitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) za akcie, nemění-li se hodnota vkladu
společníka. Nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu lze zvýšit o výdaje
(náklady) přímo související s držbou podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, pokud
poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako výdaje (náklady) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů. U společníka nebo člena družstva, který je plátcem daně
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tato obchodní společnost nebo družstvo plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku
odvedené daně z přidané hodnoty vztahující se k vloženému majetku. Nabývací cena se
u poplatníků uvedených v § 17 snižuje o rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší
vkladu vyplácený obchodní společností společníkovi nebo družstvem členovi družstva94) nebo
o část tohoto rozdílu, a dále o doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích, na který
vznikne poplatníkovi nárok podle zvláštního právního předpisu,131) pokud byl tento doplatek
na dorovnání nebo dorovnání v penězích zaúčtován v rozvaze. Nabývací cena nedosahuje
záporných hodnot. Vkladem se pro účely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu
včetně jiného plnění ve prospěch vlastního kapitálu. Nabývací cena podílu na obchodní
společnosti nebo družstvu se dále snižuje o příjmy plynoucí společníkovi nebo členovi při
snížení základního kapitálu, s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36
odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 2 a u společníka společnosti s ručením omezeným
i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo základní kapitál.
(8) Při prodeji podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační složku98)
se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují uplatnění výdajů (nákladů) výší
souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků.
(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových
účtů zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva, pokračuje nástupnická
společnost v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,22a) jako by ke změně
v osobě věřitele nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu
opravné položky zanikající nebo rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo.
(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a
výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání
půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo
stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně
mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Výše škody musí být
doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo posudkem
soudního znalce.
(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního
právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při
přeměně70), při převodu podniku nebo jeho samostatné části podle § 23a, při fúzi společností
nebo při rozdělení společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví
u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící společnosti nebo u družstva před
oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou v účetnictví
u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící společnosti nebo u družstva lze
zvýšit o případné opravné položky vytvořené k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla
u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící společnosti nebo u družstva pro
daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno
v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto
stanovený výdaj (náklad) se použije i při následné přeměně,131) převodu podniku nebo jeho
samostatné části podle § 23a nebo fúzi společností nebo rozdělení společnosti.
(12) Při prodeji podniku nebo jeho části poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud
neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů
a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,
94)
98)

§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku.
§ 476 až 488 obchodního zákoníku.
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31. prosince 2000, který může být odpisován,
c) hodnota peněžních prostředků a cenin,
d) hodnota finančního majetku,
e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,
f) pořizovací cena pozemku,
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,
h) částka nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku
zaplaceného nájemcem, která převyšuje poměrnou část nájemného uznaného jako daňový
výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li nájemní smlouva na kupujícího,
i) hodnota závazků, jejichž úhrada by byla výdajem.
(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12
hodnotou závazků hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně
z přidané hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je
výdajem daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.
(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj
(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním
předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj
(náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek
v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely
tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad
pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený
o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákona22a) ve výši
převyšující pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad pohledávky dlužníkem
plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací ceny pohledávky odepsané
v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku z pohledávky nelze pořizovací
cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena pohledávky. Pokud celkový
úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle
ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový úhrn zisků z jiných
pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl u poplatníků, jejichž
hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uplatnit jako výdaj
(náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za
něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně ve výši částky,
o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek převýší úhrn
pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj (náklad) podle
ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup,
prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž
alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti s
nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek
se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné
osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž
je podáváno daňové přiznání.
* * *

§ 25
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účely nelze uznat zejména
a) výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku20)a nehmotného majetku20), s výjimkou
uvedenou v § 24 odst. 2, včetně splátek a úroků z úvěrů a půjček spojených s jejich
pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění,20),
b) výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení půjček,
c) pořizovací cenu20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), w) a ze) a
dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva,
d) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, pojistné hrazené za
člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s
ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu
funkce,
e) vyplácené podíly na zisku,
f) penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi), přirážky k
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k
pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění21), regulační a sankční opatření ve mzdové
oblasti26c),
g) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na
všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této
společnosti, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem majícím příjmy z
podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, poplatníkem majícím příjmy z pronájmu a
pojistné hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny
a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny21a), s
výjimkou uvedenou v § 24,
h) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě
1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce,
2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení,
závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24
odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 a písm.zu),
i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu
daně a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy
vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy,
j) výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy5), 23),
20)
21)
26c)
21a)

5)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státnípolitiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Např. nařízení vlády ČR č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.
§ 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb.
Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
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k) výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo
jiných osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3 a s výjimkou výdajů (nákladů) na
přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytované jako
nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, pokud obec
přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, přičemž výdaje
(náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo
jiných osob, samostatně,
l) tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, s
výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zr),
m) plnění ve prospěch vlastního kapitálu s výjimkou uvedenou v § 10 odst. 6 a § 24 odst. 2
písm. r) a w), převod zisku na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy,
úhrada ztráty řízené osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy a dále
vyrovnání poskytované mimo stojícím společníkům na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy a členský příspěvek poskytnutý evropskému hospodářskému zájmovému
sdružení se sídlem na území České republiky25a),
n) manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24,
o) zůstatkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vyřazeného v
důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen podle
zvláštního právního předpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a nehmotný majetek
odpisovaný pouze podle zvláštního právního předpisu20),
p) technické zhodnocení (§ 33),
r) daně zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a u),
s) daň dědickou, darovací, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a
obdobné daně zaplacené v zahraničí s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a dále
odloženou daň podle zvláštního právního předpisu20),
t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za
dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo
ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo
služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s
výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně,
u) výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo
technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti (§ 7), který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle § 4 odst.
4,

23)
25a)

§ 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

- 220 v) tvorbu opravných položek na vrub nákladů20), s výjimkou uvedenou v § 24,
w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů a
půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování
úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23
odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od
spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové
přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky
banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a
půjček. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěru nebo půjčky dlužníkovi věřitelem je
poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, půjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou ve
vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení a vzhledem k tomuto úvěru
nebo půjčce věřitel za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi,
x) úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů přesahující průměrnou výši
obvyklých úroků za příslušné zdaňovací období. Průměrná výše obvyklých úroků se určí
srovnáním s úroky za úvěry požadovanými bankou, u které má zaměstnavatel zřízen běžný
účet, nebo s bankami v místě bydliště nebo sídla zaměstnavatele. Pokud je uzavírána smlouva
na více let, vychází se z průměrné výše úroků v době uzavření smlouvy,
y) úroky z odložených částek daní za dobu posečkání, zvýšení daní a exekuční náklady podle
zvláštních předpisů28b) s výjimkou uvedenou v § 24 a dále úroky z odložené částky za dobu
posečkání cla a úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím cla28c),
z) jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20) postoupené pohledávky s výjimkou
uvedenou v § 24 a § 10,
za) nájemné za umělecká díla30) a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl30), která
nejsou součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní a galerijní
činnost předmětem činnosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),
zb) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví výdaje na pořízení uměleckých děl30) , která nejsou
součástí staveb a budov a v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000 Kč,
zc) odpis pohledávky22b) nebo tvorbu opravné položky22a) u pohledávky nabyté obchodní
společností nebo družstvem na základě vkladu22d) uskutečněného od 1. července 1996, s
výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 9,
zd) výdaje spojené s úhradou závazku, s výjimkou závazku vzniklého z důvodu pořízení
hmotného majetku (§ 26), vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval
výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a výdaje spojené s úhradou závazku, o jehož hodnotu
byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v některém z minulých
zdaňovacích období,

28b)
28c)
30)
22b)
22a)
22d)

Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb.
Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 59 obchodního zákoníku.

- 221 ze) rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby nájemce podle
smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku převyšuje
částku nájemného připadajícího u postupníka na zbývající dobu nájmu sníženou o nájemné
jím hrazené pronajímateli v souladu se smlouvou,
zf) plnění poskytnuté zahraničnímu státnímu úředníkovi nebo zahraničnímu veřejnému
činiteli nebo s jejich souhlasem jiné osobě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v
případech, kdy se jedná o úředníka státu nebo veřejného činitele působícího ve státě, ve
kterém je poskytnutí takového plnění tolerováno nebo není považováno za trestný čin anebo
je obvyklé,
zg) účetní odpisy dlouhodobého majetku20), a hodnota majetku nebo její část zaúčtovaná na
vrub nákladů, který není dlouhodobým majetkem podle zvláštního právního předpisu20), ale
zároveň je hmotným majetkem nebo nehmotným majetkem podle § 26 až 33,
zh) oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí, pokud je podle zvláštního právního předpisu 20)
výdajem (nákladem), není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
zi) kladný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku tvořící samostatnou organizační
složku při nabytí vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných
složek majetku sníženým o převzaté závazky (goodwill), pokud jsou podle zvláštního
právního předpisu20) výdajem (nákladem),
zj) výdaje (náklady) z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení
základního kapitálu,
zk) výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti.
Úroky z úvěrů a půjček přijatých v období šesti měsíců před nabytím tohoto podílu se
považují za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti po dobu
trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úvěr nebo půjčku
přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvěr nebo půjčka s držbou tohoto
podílu nesouvisí. Případné režijní (nepřímé) náklady související s držbou podílu v dceřiné
společnosti se pro účely tohoto ustanovení omezují výší 5 % příjmů z dividend a jiných podílů
na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud poplatník neprokáže, že skutečná výše
těchto režijních (nepřímých) nákladů je nižší,
zl) výdaje (náklady) související s příjmy nad rámec všech vsazených částek, ze všech
poplatníkem provozovaných loterií a jiných podobných her, u nichž bylo povolení k
provozování vydáno podle zvláštního právního předpisu,
zm) finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo
skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, závisí zcela nebo převážně na
zisku dlužníka,
zn) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,

131)

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

- 222 zo) pojistné ve výši určené ke krytí budoucích závazků pojišťovny vyplývajících z pojistné
smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho
zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto
zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu.
(2) Škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození
nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin,
pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy
skutečný stav je nižší než účetní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a
technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např.
rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a
odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby,
polotovarů a hotových výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat,
která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné
normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem. Správce daně může posoudit,
zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem
jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.
Škodou není prokázaný nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda.
(3) Do úvěrů a půjček se pro účely odstavce 1 písm. w) nezahrnují úvěry a půjčky
nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně
poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Ustanovení odstavce 1 písm. w) a zm) se nevztahují na
poplatníky uvedené v § 18 odst. 3, na burzu cenných papírů28a) a na poplatníky uvedené v § 2.
* * *
§ 35ba
(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle
§ 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o částku
a) 24 840 Kč na poplatníka,
b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní
příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou
průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) průkaz ZTP/P (dále jen "průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do
vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky
sociální péče, úplata za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci a úhrada
nákladů spojených s výkonem péče o svěřené dítě podle zákona o podpoře rodin s
dětmi, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky
na penzijní připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky podle zákona o
stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření4a) a stipendium poskytované
studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu
péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o
sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají
majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela)

28a)

Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.

- 223 nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů
považuje za příjem druhého z manželů,
c) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43) nebo zanikl-li nárok na
částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního
důchodu a starobního důchodu,
d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný
důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), u něhož jednou
z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní
důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní,
avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že
není plně invalidní,
e) 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
f) 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání
studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu
prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské
vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání
studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních
předpisů14d) pro účely státní sociální podpory.
(2) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky
uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České
republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou
předmětem daně podle § 3 nebo 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo
příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
(3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve
výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro
uplatnění nároku na snížení daně splněny.
* * *

14d)

§ 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.
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* * *
§3
(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci
nebo autory,2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle
zvláštního právního předpisu,2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e) provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při
poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v
chovu hospodářských zvířat,3)
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)
d) znalců a tlumočníků,7)
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců8b),
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování

2)

2a)
2b)
2c)
2d)

2e)

3)
4)
5a)
6)
6a)
7)
8)
8a)
8b)
9)

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č.
519/1991 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon). Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových
prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č.
116/2000 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
§ 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.
Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
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h)
i)
j)
k)
a)

b)
c)
d)

majetkových sporů,9a)
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří
vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a)
autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b).,
evidovaných poskytovatelů vzájemné rodičovské výpomoci23r).
(3) Živností dále není:
činnost bank,11) institucí elektronických peněz11a), provozovatelů platebních systémů11b),
činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků11c),
činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti11d), činnost osob
podnikajících na základě devizové licence11d), pojišťoven,12) zajišťoven, pojišťovacích
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných
pojistných matematiků,12) penzijních fondů,12a) spořitelních a úvěrních družstev,12b)
komoditních burz8b), organizátorů regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b)
a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13)
a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,13a) činnosti osob
provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se
investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných
zástupců13b),
pořádání loterií a jiných podobných her,14)
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)
výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny,
distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie,

9a)

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

10)

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením.
§ 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
§ 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. …/2009 Sb., o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů.
Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. Zákon č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a
platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.
§ 30 zákona č. 124/2002 Sb.
§ 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných
událostí).
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o
doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb.
Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.
§ 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.

10a)
10b)
23r)
11)
11a)
11b)
11c)
11d)
12)

12a)
12b)
13b)
13)
13a)
14)
15)
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)

u)
v)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
22a)

22b)
23)
23a)
23c)
23d)

23e)

které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16)
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské
péče,
prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a
chovatelské činnosti fyzickými osobami,
námořní doprava a mořský rybolov,17)
provozování dráhy a drážní dopravy,18)
vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19)
výzkum, výroba a distribuce léčiv,20)
zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21)
činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,22)
zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)
výkon inspekce práce22b),
provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)
nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních
potřeb,
zprostředkování zaměstnání,23a)
provozování stanic technické kontroly,23c)
výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle
zvláštního právního předpisu,23d)
nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e)
provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
§ 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích).
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.
29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. § 45 až 47
a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a
doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- 227 leteckých služeb,23f)
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu
s účelem, pro který byly zřízeny,
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i)
z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za
hranicemi pravomocí států,23j)
aa) provozování pohřebišť,23k)
ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l)
ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m)
ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního
prostředí,23n)
ae) archivnictví,23o)
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p),
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti
vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23q),
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
* * *

23f)
23h)
23i)
23j)
23k)
23l)
23m)
23n)
23o)
23p)
23q)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
§ 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi
pravomocí států a o změně některých zákonů.
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a
toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách).
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

- 228 Příloha 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)
----------------Předmět
Podnikání
----------------1
-----------------

-------------------------------------------Požadovaná odborná způsobilost

---------------------------------------------Poznámka

--------------------------------------------- --------------------------------------------2
3
-------------------------------------------- --------------------------------------------* * *

---------------------

-----------------------------------------------------

Péče o dítě
do tří let věku
v denním
režimu
Péče
o dítě
do dvou let
věku
v denním
režimu

odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry nebo
zdravotnického asistenta
nebo
ošetřovatele
nebo porodní
asistentky nebo záchranáře podle
zvláštního právního předpisu*), nebo
odborná
způsobilost k výkonu
povolání sociálního pracovníka nebo
pracovníka v sociálních službách
podle
zvláštního
právního
předpisu**)
a) odborná způsobilost k výkonu
povolání všeobecné sestry nebo
zdravotnického asistenta nebo
ošetřovatele
nebo
porodní
asistentky nebo zdravotnického
záchranáře
podle
zvláštního
právního předpisu*), nebo b)
odborná způsobilost k výkonu
povolání sociálního pracovníka
nebo
pracovníka
v sociálních
službách podle zvláštního právního
předpisu**), nebo c) osvědčení o
rekvalifikaci nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný zařízením
akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením
akreditovaným
Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je
živnost provozována, nebo d) dílčí
kvalifikace pro péči o dítě do dvou
let věku podle zvláštního právního
předpisu***)

------------------------------------------------------

*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách
získávání
a
uznávání způsobilosti k výkonu,
nelékařských
zdravotnických
povolání a k výkonu činností
souvisejících
s
poskytováním
zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských
zdravotnických
povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005. Sb.
**) zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
*) zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách
získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských
zdravotnických
povolání a k výkonu činností
souvisejících
s poskytováním
zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon
o
nelékařských
zdravotnických povoláních), ve
znění pozdějších předpisů, **)
zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, ***) zákon
č. 179/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha 5
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami
splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)
----------------- -------------------------------------------Předmět
Požadovaná odborná způsobilost
Podnikání
----------------- -------------------------------------------1
2
----------------- -------------------------------------------* * *

------------------------------------------Poznámka
-------------------------------------------3
-------------------------------------------

---------------------

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Péče o dítě
do tří let věku
v denním
režimu
Péče o dítě
do dvou let
věku
v denním
režimu

a) odborná způsobilost k výkonu *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
povolání všeobecné sestry nebo
získávání a uznávání způsobilosti
zdravotnického asistenta nebo
k výkonu nelékařských nebo
ošetřovatele
nebo
porodní
zdravotnických povolání a
asistentky nebo záchranáře nebo
k výkonu činností souvisejících
všeobecného
sanitáře
podle
s poskytováním zdravotní péče a o
zvláštního právního předpisu,*)
změně některých souvisejících
odborná způsobilost k výkonu
zákonů (zákon o nelékařských
povolání sociálního pracovníka
zdravotnických povoláních), ve
nebo pracovníka v sociálních
znění zákona č. 125/2005 Sb.
službách
podle
zvláštního **) zákon č. 108/2006 Sb., o
právního předpisu,**) nebo
sociálních službách
b)doklad o vykonání tříleté praxe ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
v oboru v nezávislém postavení
pozdějších předpisů
(§ 2 a § 23 obchodního zákoníku)
*) zákon č. 96/2004 Sb.,
nebo v pracovněprávním vztahu,
o podmínkách
získávání
nebo
a uznávání
způsobilosti
c) doklad o uznání odborné
k výkonu
nelékařských
kvalifikace podle zvláštního
zdravotnických
povolání
právního předpisu***)
a k výkonu
činností
a) odborná způsobilost k výkonu
souvisejících
s poskytováním
povolání všeobecné sestry nebo
zdravotní péče a o změně
zdravotnického asistenta nebo
některých souvisejících zákonů
ošetřovatele nebo
porodní
(zákon
o
nelékařských
asistentky nebo zdravotnického
zdravotnických povoláních), ve
záchranáře nebo všeobecného
znění pozdějších předpisů, **)
sanitáře
podle
zvláštního
zákon č. 108/2006 Sb., o
právního předpisu*), nebo b)
sociálních službách, ve znění
odborná způsobilost k výkonu
pozdějších
předpisů,
povolání sociálního pracovníka
***) vyhláška č. 524/2004 Sb.,
nebo pracovníka v sociálních
****) zákon č. 179/2006 Sb., ve
službách
podle
zvláštního
znění
pozdějších předpisů,

- 230 právního předpisu**), nebo c)
osvědčení o rekvalifikaci***)
nebo jiný doklad o odborné
kvalifikaci
pro
příslušnou
pracovní
činnost
vydaný
zařízením
akreditovaným
podle
zvláštních
právních
předpisů,
nebo
zařízením
akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
nebo ministerstvem, do jehož
působnosti
patří
odvětví,
v němž je živnost provozována,
nebo d) dílčí kvalifikace pro
péči o dítě do dvou let věku
podle zvláštního právního
předpisu****), nebo e) doklad
o vykonání tříleté praxe
v oboru v nezávislém postavení
(§ 2 a § 23 obchodního
zákoníku)
nebo
v pracovněprávním
vztahu,
nebo f) doklad o uznání
odborné kvalifikace podle
zvláštního
právního
předpisu*****)
* * *

*****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
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* * *
Srážky z jiných příjmů
§ 299
(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon
rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní
nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z
dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z
příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž
jsou
a) náhrada mzdy nebo platu,
b) nemocenské80a),
c) ošetřovné80a) nebo podpora při ošetřování člena rodiny,
d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství80a),
e) peněžitá pomoc v mateřství v mateřství a otcovské80a),
f) důchody,
g) stipendia,
h) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
i) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
j) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
k) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta80b).
(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto
důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka
potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Výkon
rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze
provést přikázáním pohledávky.
* * *

80a)
80b)

Zákon č. 187/2006 Sb.
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
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XIII. Platné znění částí zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů s vyznačením navrhovaných změn
* * *
ČÁST PRVNÍ
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
* * *
HLAVA II
PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY
DÍL 2
Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního
prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí
§7
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení,
zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
(1) Školy a školská zařízení9) zapsaná do školského rejstříku10), s výjimkou zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení
školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc10a) (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání") jsou povinny zajistit, aby
byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové
podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování
vodou, úklid a nakládání s prádlem. Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující
živnost péče o dítě do 3 2 let věku v denním režimu a osoba provozující živnost výchova a
mimoškolní vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně, pokud je péče poskytována
více než 4 dětem.
(2) Režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky
jejich pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim
stravování včetně pitného režimu upraví zařízení pro výchovu a vzdělávání v provozním řádu.
(3) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a
vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
9)

10)
10a)

§7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání(školskýzákon).
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 odst. 6 a § 141 zákona č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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s vyznačením navrhovaných změn
* * *
§ 78
(1) Nemocenské pojištění příslušníků upravuje zvláštní právní předpis37).
(2) U příslušníka je neschopnost ke službě nebo nařízení karantény omluvenou
překážkou ve službě. U příslušníka je neschopnost ke službě, nařízení karantény nebo
doba, po kterou je příslušníkovi vypláceno otcovské, omluvenou překážkou ve službě.
Neschopností ke službě se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná pracovní neschopnost
uznaná podle zvláštního právního předpisu37).
* * *
XV. Platné znění části zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
s vyznačením navrhovaných změn
* * *
Čl. II
Přechodná ustanovení
13. Byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské
prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek
snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky
tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní důchod
přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je
zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního
důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši. Byl-li částečný invalidní důchod
přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009
je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li
zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní
výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2.
* * *

37)

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

