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Vládní návrh

na vydání

zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními
v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
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ZÁKON
ze dne …….. 2010,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I
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., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb. a zákona č. 166/2010 Sb., se
mění takto:
1. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 18 odst. 1 části věty první za středníkem se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
3. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
4. V § 18 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.
5. V § 18 odst. 7 písm. e) se slova „ , 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“ zrušují.
6. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.
7. V § 19 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 3 nemá osoba
samostatně výdělečně činná žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací
základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí dávky z pojištění osoby
samostatně výdělečně činné.“.
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Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
8. Na konci textu § 23 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
déle než 21 kalendářních dní“.
9. V § 24 se část věty první za středníkem včetně středníku zrušuje.
10.V § 24 větě druhé se slova „části věty první před středníkem“ nahrazují slovy „věty
první“.

11. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince
2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti
nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.“.

12. V § 28 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2011
do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22.
kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne
nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž
skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu
samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance.“.

13. § 29 zní:
„§ 29
Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.“.
14. § 29a se zrušuje.
15. Na konci textu § 30 se doplňují slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
kalendářní dny připadající na období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény“.
16. V § 34 odst. 1 písm. a) se slova „začíná podpůrčí doba od počátku“ nahrazují slovy
„nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem“.

17. V § 56 odst. 3 větě druhé se za slova „14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“.
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18. V § 61 písm. j) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu
dni“ se vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
k 21. kalendářnímu dni“.
19. V § 64 odst. 1 písm. p) se za slova „14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“
vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních
dnů dočasné pracovní neschopnosti“.
20. V § 65 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.
21. V § 84 odst. 2 písm. m) se slova „do konce“ nahrazují slovy „do osmého dne druhého“.
22. V § 97 odst. 1 větě druhé a v § 185 odst. 1 se slova „§ 18 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 18
odst. 7“.
23. V § 105 větě první se za slova „prvních 14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 kalendářních dnů“, za slova „než
14 kalendářních dnů“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než
21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 vždy k 21. kalendářnímu dni“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011,
a) vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu podle zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
b) období 14 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8 písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé,
§ 61 písm. j), § 64 odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě první zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstává zachováno.
2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,
a) vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu podle zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, a
b) období 21 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8 písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé,
§ 61 písm. j), § 64 odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě první zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013, zůstává zachováno.
3. Vznikla-li sociální událost zakládající nárok na dávku nemocenského pojištění osobě
samostatně výdělečně činné nebo zahraničnímu zaměstnanci před 1. lednem 2011, stanoví
se tato dávka podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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4. Nárok na nemocenské z nemocensky pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou
činností, se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud osoba samostatně výdělečně činná
podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění před 1. lednem 2011 do
8 kalendářních dnů ode dne zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti.
5. Vznikla-li sociální událost zakládající nárok na dávku nemocenského pojištění osobě
samostatně výdělečně činné v roce 2011, nemůže být měsíční základ za jednotlivé
kalendářní měsíce rozhodného období pro výpočet dávky vyšší než jedna dvanáctina
maximálního vyměřovacího základu stanoveného podle § 15b zákona č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. III
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. 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., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona
č. 362/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, která byla aspoň po část
kalendářního roku účastna nemocenského pojištění a zaplatila alespoň za jeden kalendářní
měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění z měsíčního základu vyššího, než
kolik činí nejnižší měsíční vyměřovací základ za tento měsíc stanovený podle § 14 odst. 2
věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle § 14 odst. 6 věty první, činí nejméně úhrn měsíčních
vyměřovacích základů určených podle § 14 odst. 2 věty první; k části určeného měsíčního
vyměřovacího základu, který je vyšší než tento nejnižší měsíční vyměřovací základ jen
v důsledku platby zálohy na pojistné zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem
nahoru, se přitom nepřihlíží.“.
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Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
2. V § 5b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a vyšší než měsíční vyměřovací základ
stanovený podle § 14. Měsíční základ v případě, že osoba samostatně výdělečně činná
není povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti podle § 15a odst. 7, nemůže být vyšší než jedna dvanáctina
maximálního vyměřovacího základu.“.
3. V § 5c odst. 1 se věta druhá zrušuje.
4. V § 5c odst. 2 se slova „odst. 3 věty druhé“ nahrazují slovy „odst. 4 věty druhé, pokud jde
o nejnižší měsíční základ, a odst. 4 věty třetí, pokud jde o nejvyšší měsíční základ,“.
5. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) u zaměstnavatele
1. 25 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 2,3 % na
nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku
zaměstnanosti,
2. 26 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na
nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku
zaměstnanosti, jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem
zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců, pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní
rok stanoví podle odstavce 2,
3. 21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a písm. b),“.
6. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 a § 15 odst. 5 větě druhé se slova „a 2“ nahrazují slovy
„až 3“.
7. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 a písm. e) se číslo „1,4 %“ nahrazuje číslem „2,3 %“.
8. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.
9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
10. V § 7 odst. 3 se ve větě druhé slova „odstavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“ a ve větě
třetí se slovo „nezjišťuje“ nahrazuje slovy „zjišťuje ke dni podání oznámení podle
odstavce 2“.
11. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.
12. V § 9 odst. 2 větě první se slova „počínaje rokem 2011“ zrušují a slova „mzdy za dobu
dočasné pracovní neschopnosti“ se nahrazují slovy „mzdy, platu nebo odměny nebo na
snížené odměně za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále jen
„náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti“)“.
13. V § 9 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Do částky zúčtované zaměstnancům na
náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti se nezahrnuje ta část náhrady mzdy
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za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši,
na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zvláštního právního předpisu66), a ta náhrada
mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena
z důvodů na straně zaměstnavatele; náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní
neschopnosti, která nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele, se
odečte z částky pojistného za kalendářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.“.
Poznámka pod čarou č. 66 zní:
„66) § 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.“.
14. V § 9 odst. 3 se středník a část věty za středníkem zrušují.
15. V § 9 odst. 5 větě první se slova „odstavců 2, 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a
slova „odstavce 5 nebo 6“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.
16. V § 11 větě třetí se slova „odst. 5 až 7“ nahrazují slovy „odst. 3 až 5“.
17. V § 13a odst. 1 písm. b) se slova „příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu
výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ nahrazují slovy „daňového
základu (§ 5b odst. 1)“.
18. V § 14 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Měsíčním vyměřovacím základem je
částka, kterou si osoba samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však částka ve výši jedné
dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu.“.
19. V § 14 odst. 2 větě druhé se za slova „výše měsíčního vyměřovacího základu“ vkládá
slovo „nejméně“ a slova „čtyřnásobku průměrné mzdy“ se nahrazují slovy „jedné
dvanáctiny maximálního vyměřovacího základu“.
20. V § 14a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami „Osoba samostatně výdělečně
činná může platit v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než měsíční období,
avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na
pojistné podle věty první je osoba samostatně výdělečně činná povinna předem oznámit
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.“.
21. V § 14c odst. 2 se věta druhá zrušuje.
22. V § 15b se slova „31. prosince 2010“ nahrazují slovy „31. prosince 2011“.
23. V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „měsíce června následujícího“ zrušují.
24. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 22b odst. 1, 3 a 4 se slova „odst. 5 a 6“
nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.
25. V § 23b odst. 3 se slova „prvních 14 kalendářních dnů trvání“ zrušují.
26. V § 23b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte
jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího
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koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pojistné na nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných a zahraničních
zaměstnanců se za období před rokem 2011 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za rok 2010 se stanoví podle zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za
kalendářní měsíce roku 2010 se platí podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zálohy na pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které osoba samostatně výdělečně činná
zaplatila v roce 2010 podle § 14a odst. 2 věty první a druhé zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i za kalendářní měsíce roku 2011, se
považují za zálohy zaplacené za tyto kalendářní měsíce, a to v té výši, v jaké byly
zaplaceny.
4. Osoba samostatně výdělečně činná, která se od 1. ledna 2011 stala osobou samostatně
výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu své
účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, může zálohy na
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období
leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž podala
nebo měla podat přehled podle § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na stání politiku zaměstnanosti, za rok 2010 zaplatit nejpozději
do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento přehled
podala.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákoníku práce
Čl. V

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., zákona č.
382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona
č. 326/2009 Sb., se mění takto:
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1. V § 66 odst. 1 se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.
2. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
3. V § 77 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel
povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody
zaměstnavatel vydá zaměstnanci.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
4. V § 123 odstavec 5 zní:
„(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových
stupních.“.
5. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:
„f) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí
platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové
třídy nebo se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.
6. V § 192 odst. 1 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.
7. V § 192 odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“ vkládají slova „nebo mzda“.
8. V § 192 odst. 1 větě třetí se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů“.
9. V § 192 odst. 1 větě čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“
vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21
kalendářních dnů“.
10. V § 194 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1.
ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011,
a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti
podle § 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a
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b) délka doby nebo období 14 kalendářních dnů uvedená v § 66 odst. 1 větě druhé
a § 192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb.,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zachována.
2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,
a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti
podle § 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013, a
b) délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uvedené v § 66 odst. 1 větě druhé
a § 192 odst. 1 větě třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona č. 262/2006 Sb.,
ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013, zůstává zachována.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VII

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 č. 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., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění
takto:
1. § 2 zní:
„§ 2
Dávky státní sociální podpory jsou:
a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1. přídavek na dítě,
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2. příspěvek na bydlení,
3. porodné,
b) ostatní dávky
1. rodičovský příspěvek,
2. dávky pěstounské péče,
3. pohřebné.“.
2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 13 se za slovo „čtrnáctého“ vkládají slova „a v období od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního“.
3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , sociální příplatek“ zrušují.
4. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „sociální příplatek a“ zrušují.
5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „sociální příplatek“ nahrazují slovem „porodné“.
6. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „přiznávají-li se“ nahrazují slovy „přiznává-li se příspěvek
na bydlení“.
7. V § 6 písmeno b) zní:
„b) jde-li o
1. příspěvek na bydlení období kalendářního čtvrtletí předcházejícího
kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje,
popřípadě nárok na dávku uplatňuje,
2. porodné kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se
dítě (děti) narodilo.“.
8. V § 7 odst. 1 se slova „sociálního příplatku“ nahrazují slovem „porodného“ a slova „nebo
sociálního příplatku“ se nahrazují slovy „nebo porodného“.
9. V § 7 odst. 1 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 5“.
10. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.
11. V § 7 odst. 8 se slova „a 6“ nahrazují slovy „a 5“.
12. V § 7 odst. 11 se slova „odstavce 11“ nahrazují slovy „odstavce 10“.
13. V části třetí se hlava druhá včetně nadpisu zrušuje.
14. V § 25 odst. 1 písm. b) a c) a § 26 odst. 1 písm. a) a b) se v tabulkách slova „odst. 6“
nahrazují slovy „odst. 5“.
15. V § 30 odst. 1 písm. b) až d) a § 30a odst. 1 se slova „21 měsíců“ nahrazují slovy „9
měsíců“.
16. V § 30b odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.
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17. V § 30b odst. 4 větě první se slova „ , peněžitou pomoc“ zrušují.
18. V § 31 odst. 1 se slova „odst. 7 až 12“ nahrazují slovy „odst. 6 až 11“.
19. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.
20. V § 37 odst. 4 se slova „odst. 11“ nahrazují slovy „odst. 10“ a slova „odst. 12“ slovy
„odst. 11“.
21. V § 40b odst. 2 se slova „odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.
22. § 44 včetně nadpisu zní:
„§ 44
Podmínky nároku na porodné
(1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky
životního minima rodiny a koeficientu 2,40, žena,
a) která porodila své první živé dítě,
b) které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti,
pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst. 1.
(2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které
se narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila,
zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo
vyplaceno jí ani jiné osobě.
(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.“.
23. V § 45 odstavec 1 zní:
„(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči
rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do jednoho roku jeho věku, toto dítě bylo
prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a
před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za
podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do
trvalé péče nahrazující péči rodičů dvě nebo více současně narozených dětí. Podmínkou
je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 2,40.“.
24. V § 45 odstavec 3 zní:
„(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté
do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhodnutí podle § 7 odst. 10
písm. a) a b).“.
25. V § 46 odstavec 1 zní:
„(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě; narodí-li se s prvním
živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného
19 500 Kč.“.
26. V § 51 odstavec 2 zní:
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„(2) Příspěvek na bydlení se přiznává 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 tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení
náležející podle věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období
kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li
nárok na tuto dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na
bydlení vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho 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 příspěvku na bydlení
od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů
pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se
rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka
vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté neplatí,
jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího
dnem 30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů
na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou
výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na
příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce,
postupuje se obdobně podle odstavce 1 věty páté až sedmé.“.
27. V § 51 odst. 4 a § 54 odst. 2 se za slova „v § 2 písm. a)“ vkládají slova „bodech 1 a 2“.
28. V § 54 odst. 3 se slova „v § 2 písm. b) bodech 3 a 4“ nahrazují slovy „v § 2 písm. a)
bodu 3 a v § 2 písm. b) bodu 3“.
29. V § 57 odst. 1 se slova „§ 2 písm. a), § 2 písm. b) v bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a)
bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodech 1 a 2“.
30. V § 57 odst. 2 se slova „§ 2 písm. b) bodech 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodu 3,
§ 2 písm. b) bodu 3“.
31. V § 58 odst. 2 se slova „§ 2 písm. a), § 2 písm. b) bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a)
bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1“.
32. V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slova „ , peněžité pomoci“ zrušují.
33. V § 68 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné.“.
34. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Nárok na sociální příplatek podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za
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měsíc prosinec 2010. O zániku nároku na sociální příplatek úřad práce jeho poživateli
zašle sdělení.
2. Jestliže rodič, který má nárok na rodičovský příspěvek, pečuje o dítě zakládající nárok na
rodičovský příspěvek, které je ke dni 1. ledna 2011 starší 10 měsíců života, ale mladší 23
měsíců života, může nejpozději do konce února 2011 provést volbu čerpání rodičovského
příspěvku v základní výměře. Splnění podmínky uvedené v § 30 odst. 1 písm. c) bodě 1
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčeno.
3. Porodné podle § 44 až 46 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží, jde-li o dítě narozené nebo
převzaté do péče nahrazující péči rodičů přede dnem 1. ledna 2011.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. IX
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009, zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 a zákona č. 149/2010
Sb., se mění takto:
1.

V § 5 písm. c) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:
„5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku
práce,“.
Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

2.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které
včetně poznámky pod čarou č. 72 zní:
„n) poskytuje Ministerstvu vnitra
1. přehled o změnách údajů v udělených povoleních ke zprostředkování
zaměstnání,
2. přehled o pokutách uložených právnickým nebo fyzickým osobám, kterým
bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, za porušení
povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § 126 odst. 2
nebo zvláštního právního předpisu72).
__________________
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72)

§ 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.

V § 25 odst. 3 závěrečné části ustanovení se věta první nahrazuje větou „Uchazeč o
zaměstnání je povinen úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního
výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo
nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce
dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.“.

4.

V § 30 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů
1.

nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo

2.

ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí úřadu práce osobně nebo
písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení
v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se
nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu,“.

5.

V § 30 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat
po uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání podle odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil
povinnost vyplývající z odstavce 1 písm. b).“.

6.

V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které
zní:
„d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává
některou z činností podle § 25 odst. 3.“.

7.

V § 44 odst. 3 se za slovo „nezaměstnanosti“ vkládají slova „po dobu trvání právního
vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3, a“.

8.

Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně poznámek pod čarou č. 73 a 74 zní:
„§ 44a
Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podle jiných právních předpisů
z posledního zaměstnání odstupné73), odbytné nebo odchodné74), se podpora
v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného,
odbytného nebo odchodného; tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného
měsíčního výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, kterým byla uchazeči o
zaměstnání stanovena výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Ustanovením
předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou
dobu stanovenou tímto zákonem.
______________________
73)
§ 67 zákoníku práce.
74)
§ 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.“.
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9.

V § 46 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3 a
z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

10.

V § 50 odst. 3 se za větu první vkládají věty „V případě, že uchazeč o zaměstnání
před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil
poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba
podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný
den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží
mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti
podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty
druhé se nepoužije.“.

11.

V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „3 a“ zrušují.

12.

Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:
„§ 58a
Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1
písm. b) jen za podmínky, že mají sjednáno pojištění pro případ svého úpadku
a pro případ úpadku uživatele, a to ve výši zajišťující výplatu mzdy do výše
trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců.
Doklad o sjednání tohoto pojištění je agentura práce povinna doložit ministerstvu
do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování
zaměstnání.“.

13.

V § 59 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , přičemž se uvede zvlášť
počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních
členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních
cizinců podle státní příslušnosti“.

14.

V § 60 odst. 7 větě čtvrté se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „třetí“.

15.

§ 60a zní:
„§ 60a
(1) Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání
právnické nebo fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra,
vydané na základě žádosti ministerstva. V žádosti ministerstvo uvede identifikační
údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných
zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení
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povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a
dodržování práv třetích osob.
(2) Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska
podle odstavce 1 je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku
trestů39a) žádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající
právnické osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných
zástupců, a požádat o informace k uvedeným osobám Policii České republiky,
zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné správy.
(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení
ke zprostředkování zaměstnání doručit ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne
obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty, má se
za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí.“.
16.

V § 61 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

17.

V § 61 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

18.

V § 61 se na konci odstavce 6 doplňují věty „V případě změny odpovědného zástupce
právnické osoby je nezbytné doložit doklady o splnění podmínek stanovených v § 60.
Při změnách údajů uvedených v povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 62
odst. 1 písm. a) a b) a podle § 62 odst. 2 písm. a) vydá ministerstvo nové rozhodnutí.“.

19.

V § 62 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „právnické osoby“.

20.

V § 62 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa
narození,“.

21.

V § 62 odst. 1 písm. c) se slova „územní obvod,“ zrušují.

22.

V § 62 odst. 2 písm. a) se za slova „rodného čísla“ vkládají slova „a místa narození“
a slova „a dále identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru
osob41a),“ se zrušují.

23.

V § 62 odst. 2 písm. b) se slova „územní obvod,“ zrušují.

24.

V § 63 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „pro udělení povolení
ke zprostředkování zaměstnání“.
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25.

V § 63 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování
zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající
z tohoto zákona,“.

26.

V § 63 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění podle § 58a nebo nedoloží
ministerstvu do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
ke zprostředkování zaměstnání doklad o sjednání tohoto pojištění,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

27.

V § 63 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo na základě podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení o odnětí
povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě. V tomto
řízení Ministerstvo vnitra vydá nové stanovisko podle § 60a. Ministerstvo na základě
nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke zprostředkování zaměstnání
právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím odejme.“.

28.

V § 63 odst. 4 se slova „a c)“ nahrazují slovy „ , d) a e) a v odstavci 3“.

29.

V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ministerstvo v rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování
zaměstnání z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 stanoví den, ke kterému je
právnická nebo fyzická osoba povinna zprostředkovatelskou činnost ukončit. Ode dne
doručení rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání může
právnická nebo fyzická osoba, které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání
odňato, vykonávat pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného
rozhodnutí.“.

30.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:
„41a) § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb.“.

31.

V § 104 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) překlenovací příspěvek,“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

32.

§ 114 včetně nadpisu zní:
„§ 114
Překlenovací příspěvek
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(1) Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout
osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které
byl poskytnut příspěvek podle § 113 odst. 1. Překlenovací příspěvek se poskytuje
na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období,
na které je překlenovací příspěvek poskytnut.
(2) Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční
výše příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku. O poskytnutí příspěvku lze
požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody podle § 113 odst.
1. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku
vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením
uveřejněným ve Sbírce zákonů.
(3) Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období
a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto
příspěvku.
(4) Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné
poskytnout překlenovací příspěvek, se považují
a) nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku
a služeb s ním spojených,
b) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
c) náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná
výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně
výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.
(5) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 4 daň z přidané hodnoty a
osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané
hodnoty za provozní náklad.“.
33.

Na konci textu § 142 se doplňují slova „ , s výjimkou správních řízení o odejmutí
povolení ke zprostředkování zaměstnání, zahájených podle § 63 odst. 2 písm. a)
až d)“.
Čl. X
Přechodná ustanovení

1.

Řízení o podpoře v nezaměstnanosti, která nebyla pravomocně skončena do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání zahájená podle § 30 odst. 1
písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

19

3.

Ustanovení § 44 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje jen na podporu
v nezaměstnanosti, o niž uchazeč o zaměstnání požádal po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4.

Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování
zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona doložit Ministerstvu práce a sociálních věcí doklad o
sjednání pojištění podle § 58a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak povolení ke zprostředkování
zaměstnání zaniká.

5.

Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání, která nebyla pravomocně ukončena
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění účinném v době podání žádosti o povolení
ke zprostředkování zaměstnání.

6.

Správní řízení o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2
písm. a) až d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. XI
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 písm. a) se částka „2 000 Kč“ nahrazuje částkou „800 Kč“.
2. V § 15 odst. 2 větě první se slova „nebo § 18a odst. 2“ zrušují.
3. V § 18 odst. 1 a 3 se slova „ , s výjimkou výplaty části příspěvku ve stupni I (lehká
závislost) podle § 18a odst. 1 písm. b)“ zrušují.
4. § 18a se zrušuje.
5. V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.
6. V § 82 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
7. V § 92 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
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8. V § 107 odst. 2 písm. n) se na konci doplňuje slovo „nebo“.
9. V § 107 odst. 2 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje a čárka se nahrazuje tečkou.
10. V § 107 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.
11. V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „písm. i) až p)“ nahrazují slovy „písm. i) až o)“.

Čl. XII
Přechodná ustanovení
1. Příspěvek na péči ve stupni I (lehká závislost) ve výši podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, náleží naposledy za měsíc prosinec 2010.
2. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doručí nejpozději do dne výplaty
příspěvku na péči za měsíc leden 2011 příjemcům příspěvku na péči ve stupni I (lehká
závislost) písemné sdělení o změně výše tohoto příspěvku podle § 11 odst. 2 písm. a)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.
ČÁST SEDMÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. XIII

V § 279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 305/2008 Sb., se za slova „14 kalendářních dnů“
vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21
kalendářních dnů“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIV
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
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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., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 2 větě druhé se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od
1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.
2. V § 83 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1.
ledna 2011 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XV
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.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009
Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo „činná“ vkládají slova „ , která není
účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných,“.
2. V § 9 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Pokud byla osoba samostatně výdělečně činná
účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po část
kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná
činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.“.
3. V § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají
slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů“.
4. V § 16 odst. 6 se slova „po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a
udržení“ zrušují.
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5. V § 16 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Dosaženým příjmem se rozumí příjem
zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období,
které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro
pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první.“.
6. V § 25 odst. 1 větě první se slova „plné nebo částečné“ zrušují.
7. V § 36 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 2“ vkládají slova „až 4“.
8. 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, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské
nevyplácí“.
9. V § 67a větě druhé se slova „ , plného invalidního nebo částečného“ nahrazují slovem
„nebo“.
10. V příloze se v řádku Rok narození 1946 ve sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4
slova „54r + 8m“ nahrazují slovy „55r + 8m“.
Čl. XVI
Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních dnů uvedené v § 10
odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke dni
31. prosince 2013, zachováno.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu
Čl. XVII

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 zákona č. 138/1996
Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,
zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb.,
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zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 305/2008
Sb.,zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 418/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 34 odst. 4 větě první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají
slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21
kalendářních dnů“ a za slova „ve výši 60 %“ se vkládají slova
„průměrného výdělku“.
2. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slova „čtrnáctého kalendářního dne“
vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 do dvacátého
prvního kalendářního dne“.
3. V § 34 odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Pro účely stanovení sníženého
platu podle věty první se zjištěný průměrný výdělek upravuje shodným
způsobem jako průměrný výdělek pro stanovení náhrady platu podle §
192 zákoníku práce; pro účely stanovení výše platu ve snížené výši podle
věty druhé se jedna třicetina platu upraví stejným způsobem, jakým se
upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského
z nemocenského pojištění.“.
Čl. XVIII
Přechodná ustanovení
1. Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán
dočasně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem
2011 a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2011, poskytuje se
mu plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán
dočasně neschopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem
2014 a dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2014, poskytuje se
mu plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o obcích
Čl. XIX
V § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se
za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.
Čl. XX
Přechodná ustanovení
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1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce
měsíční odměna podle § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2.

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce
měsíční odměna podle § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ke dni
31. prosince 2013.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o krajích
Čl. XXI

V § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona
č. 231/2002 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se
za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.
Čl. XXII
Přechodná ustanovení
1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční
odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2.

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva měsíční
odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XXIII
V § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona
č. 145/2001 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se
za slova „čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne“.
Čl. XXIV
Přechodná ustanovení
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1. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2011 a trvá ještě v roce 2011, náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního
města Prahy nebo uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy
měsíční odměna podle § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena před
1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitelstva hlavního
města Prahy nebo uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy
měsíční odměna podle § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ke dni
31. prosince 2013.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna služebního zákona
Čl. XXV

V § 111 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), ve znění zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
305/2008 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., se za slovo „přísluší“ vkládají slova
„před 1. lednem 2014 v době prvních 21 kalendářních dnů a po 31. prosinci
2013“.
Čl. XXVI
Přechodné ustanovení
Jestliže dočasná neschopnost k výkonu služby vznikla před 1. lednem 2014 a trvá ještě
v roce 2014, náleží státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle § 111 služebního zákona
ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XXVII
V § 7 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění
zákona č. 85/2010 Sb., se slova „část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte
náležející ze zdravotních důvodů26)“ nahrazují slovy „část příspěvku na úhradu potřeb dítěte
náležející ze zdravotních důvodů26)“.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) § 37 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
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Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXVIII
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., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 141/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 se za slova „14 dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů“.
2. V § 9 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
„a) dávek pěstounské péče17),
________________________
17)
§ 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXIX
Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., se
mění takto:
1. V čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a
81, bod 98, pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud jde o § 107 odst. 2
písm. p), zrušují.
2. V čl. II se body 3 a 4 zrušují.
3. V čl. VI se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2010
Čl. XXX
Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, ve znění zákona č. 166/2010 Sb., se
mění takto:
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1. V čl. XIV se bod 3 zrušuje.
2. Část devátá se zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXXI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení čl. XXX
bodu 1, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.
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Důvodová zpráva
Obecná část
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

Název
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v
působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

A. K části první – změna zákona o nemocenském pojištění, k části druhé –
změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a k části třetí – změna zákoníku práce
I. K náhradovému poměru a podpůrčí době u nemocenského
1. Důvod předložení a cíle
1.1. Důvod předložení
Návrh zákona vychází z Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala
sociálně citlivým způsobem zkrátit některé druhy sociálních dávek.
 Náhradový poměr nemocenského pojištění bude zachován na úrovni roku
2010, tj. na 60 % po dvou měsících nemoci.
 Prodlouží se úhrada nemocenského zaměstnavatelem ze současných 3 + 7 dnů
(karenční lhůta + počet dnů hrazených zaměstnavatelem) nově na 3 + 12 dnů,
což bude platit po dobu 3 let. Následně dojde k navrácení stavu, který je platný
v roce 2010, tj. 3 + 7 dnů. Vláda v této souvislosti zváží opatření, která sníží
dopady na malé podnikatele s méně než 10 zaměstnanci.

1.2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností


Identifikace problému

V posledních letech dochází ke zvyšování schodku státního rozpočtu, což představuje
závažný problém pro fungování ekonomiky. V souvislosti s přípravou návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky pro rok 2011 a stavem financí státního rozpočtu je proto
nezbytné přijmout úsporná opatření ke snížení tohoto deficitu i v oblasti nemocenského
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
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Cíle, kterých má být prostřednictvím této právní úpravy dosaženo
Cílem navrhovaných opatření je
- finanční úspora v oblasti nemocenského pojištění (denní výše nemocenského
bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo karantény).



-

vyšší zainteresovanost zaměstnavatelů na vývoji dočasné pracovní
neschopnosti svých zaměstnanců (prodlužuje se dočasně období dočasné
pracovní neschopnosti a karantény, po které zaměstnavatel finančně zajišťuje
svého zaměstnance náhradou mzdy, platu, odměny, snížené odměny či
sníženého platu o jeden týden z prvních 14 na 21 kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti). Součástí navrhované právní úpravy je i řešení
tzv. „připojištění“, které by mělo zmírnit dopady na „malé“ zaměstnavatele.

-

zvýšení příjmů státního rozpočtu pro rok 2011 (v roce 2011 se navrhuje
ponechat částku maximálního „ročního“ vyměřovacího základu pro placení
pojistného zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni
roku 2010 - tj. 72násobku průměrné mzdy).

Zhodnocení současného stavu

a) Oblast nemocenského pojištění
Do 31. prosince 2009 byla denní výše nemocenského odstupňována
podle délky doby trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény. Nemocenské z denního vyměřovacího základu činilo 60 % od
15. do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, 66 % od 31. až
do 60. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti a 72 % od 61.
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Zákonem č. 362/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byla upravena denní výše
nemocenského pro rok 2010 na současných 60 % denního vyměřovacího
základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).
b) Oblast pojistného na sociální zabezpečení
V souvislosti se zavedením povinnosti zaměstnavatelů hradit svým
zaměstnancům, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, ztrátu jejich
příjmů za období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) formou náhrady mzdy, platu, odměny, snížené
odměny či sníženého platu (dále jen „náhrada mzdy“), činila s účinností od
1. ledna 2009 u zaměstnavatelů sazba pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 25 %, s tím že si od odváděného
pojistného odečítali polovinu náhrady mzdy, kterou v kalendářním měsíci
za který pojistné platili, zúčtovali svým zaměstnancům na této náhradě
mzdy. Na úhradu nákladů na poskytování náhrady mzdy bylo
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zaměstnavatelům sníženo pojistné a dodatečně bylo schváleno
neposkytování náhrady mzdy za první 3 pracovní dny, aniž byla sazba
pojistného zvýšena. Zaměstnavatelé nyní odvádějí na pojistném o 10 mld.
méně než by odváděli, kdyby náhradu mzdy neplatili. Na náhradě mzdy
letos vyplatili 3 mld. Kč, přitom z vlastních prostředků jen 1,5 mld. Kč
z důvodu refundace poloviny náhrady mzdy. Příští rok by měli z vlastních
prostředků vyplatit 5 mld. Kč s tím, že nemusí odvést na pojistném 10 mld.
Kč.
Podle platného právního stavu by se od 1. ledna 2011 mělo u
zaměstnavatelů snížit pojistné na 24,1 % (tj. 0,9 procentního bodu) s tím, že
od odváděného pojistného by si odečítali polovinu náhrady mzdy jen za
zaměstnance se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců
měli mít možnost se dobrovolně pro jednotlivý kalendářní rok „připojistit“,
tzn. platit pojistné ve vyšší sazbě (ve výši 26 %) a z odváděného pojistného
nadále odečítat polovinu náhrady mzdy za všechny své zaměstnance.
Výše odvodu pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ a
zahraničních zaměstnanců byla stanovena s ohledem na očekávané snížení
sazby pojistného pro nemocenské pojištění zaměstnanců. Podle současného
stavu tito pojištěnci proto platí na své dobrovolné nemocenské pojištění 1,4
% ze svého měsíčního základu. Měsíční základ si sami určují, přičemž jsou
limitování jen jeho minimální výši, která činí 4 000 Kč (tj. dvojnásobek
částky potřebné pro účast na nemocenském pojištění zaměstnance).
 Rizika spojená s nečinností
Pokud by nedošlo k realizaci navrhovaných opatření, došlo by v příštím roce
k prohloubení deficitu veřejných financí.

2. Návrh variant z hlediska komplexního řešení problematiky
2.1. Varianta I: Zachování současného stavu - „Nulová“ varianta
Podle této varianty by v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení nebyla přijímána žádná opatření legislativní ani nelegislativní povahy. Fakticky
by tedy tato varianta znamenala, že se nezmění současný právní stav.
2.2. Varianta II
a) Oblast nemocenského pojištění
V oblasti nemocenského pojištění se navrhuje pro období od 1. ledna 2011 trvale
ponechat právní úpravu denní výše nemocenského (tj. 60 % denního vyměřovacího základu),
která byla přijata rovněž v rámci úsporných opatření, ale jen pro rok 2010.
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Další úsporné opatření, které se také týká nemocenského, navazuje na navrhovanou
novelu zákoníku práce. Zaměstnavatelé by měli v období let 2011 až 2013 poskytovat
náhradu mzdy (platu) a odměny v období prvních 21 (namísto dosavadních 14) kalendářních
dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a nemocenské by se proto poskytovalo
namísto od 15. až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

b) Oblast pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
V pojistném na sociální zabezpečení se navrhuje, aby sazba pro jeho odvod od
1. ledna 2011 nadále činila pro zaměstnavatele 25 %, tj., aby nedošlo k jejímu snížení na 24,1
%, a aby od 1. ledna 2011 obecně neplatila možnost odečtu poloviny náhrady mzdy
poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (podle dosud platné
úpravy mělo dojít od 1. ledna 2011 ke snížení sazby pojistného se zrušením této refundace,
s výjimkou refundace u zaměstnanců se zdravotním postižením).
Další změna se týká výše sazby pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně
výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců. Protože se navrhuje zachovat od 1. ledna
2011 pojistné na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů ve výši platné do 31. 12. 2010 - tj.
2,3 %, nedojde tedy u nich ke snížení o 0,9 procentního bodu na 1,4 %, navrhuje se, aby i pro
pojistné na dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných platila
stejná sazba jako pro nemocenské pojištění zaměstnanců, tj. 2,3 %.
V návaznosti na prodloužení poskytování náhrady mzdy zaměstnavateli z prvních
14 na 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a na zrušení odpočtu
poloviny z náhrady vyplacené za stanovenou dobu trvání pracovní neschopnosti od pojistného
na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět za jednotlivé kalendářní měsíce, se
ke snížení eventuálního dopadu na „malé“ zaměstnavatele zároveň navrhuje možnost
zvláštního „dobrovolného systému“. Do tohoto systému se budou moci přihlásit
zaměstnavatelé zaměstnávající méně než 26 zaměstnanců; sazba pojistného bude pro ně
o jeden procentní bod vyšší (zvýší se z 2,3 % na 3,3 %), ale budou si moci odečíst od
pojistného na sociální zabezpečení polovinu z náhrady mzdy vyplácené za období do 21. dne
dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Tento zvláštní systém by si zaměstnavatelé mohli
dobrovolně zvolit vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok.
Pro rok 2011 se navrhuje ponechat maximální vyměřovací základ pro placení
pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na
úrovni roku 2010, tj. ve výši 72násobku průměrné mzdy. Pokud by k této změně nedošlo,
činil by maximální vyměřovací základ od 1. ledna 2011 jen 48násobek průměrné mzdy.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta I
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„Nulová“ varianta nepředstavuje žádné nové náklady.

Varianta II
a) Nemocenské pojištění
Předpokládané finanční důsledky vychází z vývoje statistických ukazatelů
nemocenského pojištění, zejména pak ze struktury nemocnosti podle její délky. Následující
tabulka ukazuje rozložení počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle její délky
v roce 2009.
Rozložení počtu ukončených případů pracovní neschopnosti v roce 2009
délka trvání jednoho případu PN ve dnech
1-3
4 - 14
15 - 30
31 - 60
46 758
592 704
336 791
222 619

61 - 90
109 626

91 - 180
129 878

181 - 270
53 976

271 - 365
37 502

> 365
8 139

celkem
1 537 993

Posunutí výplaty nemocenského až od 22. kalendářního dne dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) znamená roční snížení výdajů na nemocenské pojištění o 2,0 mld.
Kč. V prvním roce účinnosti (tj. v roce 2011) bude mít toto opatření omezenější efekt, neboť
dopadá pouze na dočasné pracovní neschopnosti vzniklé až po 31. prosinci 2010. Zároveň
z důvodu výplaty dávek v zásadě zpětně za předchozí měsíc se projeví pouze ve výdajích za
11 měsíců. V roce 2011 lze očekávat snížení výdajů na nemocenské pojištění z důvodu
výplaty nemocenského až od 22. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti ve výši 1,7
mld. Kč. O stejnou částku (1,7 mld. Kč) se zvýší zaměstnavatelům náklady na vyplácení
náhrady mzdy za třetí týden pracovní neschopnosti.
Lze předpokládat, že výdaje na náhrady mezd a platů se v souvislosti s prodloužením
období poskytování těchto náhrad při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) o 1 týden
zvýší, a to o stejnou částku (1,7 mld. Kč), o kterou se sníží výdaje na nemocenské.
Na úhradu nákladů na poskytování náhrady mzdy bylo však zaměstnavatelům sníženo
pojistné a dodatečně bylo schváleno neposkytování náhrady mzdy za první 3 pracovní dny
(tzv. „karenční doba“), aniž byla sazba pojistného zvýšena. Zaměstnavatelé nyní odvádějí na
pojistném o 10 mld. méně než by odváděli, kdyby náhradu mzdy neplatili. Na náhradě mzdy
v roce 2009 vyplatili 3 mld. Kč, přitom z vlastních prostředků jen 1,5 mld. Kč z důvodu
refundace poloviny náhrady mzdy. V roce 2011 by měli z vlastních prostředků vyplatit 5 mld.
Kč s tím, že nemusí odvést na pojistném 10 mld. Kč.
K navýšení nákladů zaměstnavatelů na provádění kontrol dodržování režimu
práceneschopných zaměstnanců by nemělo dojít, neboť se předpokládá, že rozsah kontrol se
zřejmě zvyšovat nebude a neproplacení náhrady mzdy při zjištění závažného porušení režimu
práce neschopného by mělo pokrýt výdaje na kontroly práceneschopných. K tomu je třeba
připomenout, že zaměstnavatelé mohou podle § 76 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištění, dát podnět k provedení této kontroly orgánu nemocenského pojištění
okresní správě sociálního zabezpečení.
Administrativní náročnost související s poskytováním náhrady mzdy nebo platu se
prodloužením období nezvýší, neboť podle předpisů o nemocenském pojištění již nyní
zaměstnavatelé zajišťují veškeré úkony související s poskytováním nemocenského po celou
dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance.
Sjednocení výše nemocenského na 60 % denního vyměřovacího základu přinese roční
úsporu ve výdajích nemocenského pojištění ve výši 2,4 mld. Kč, přičemž v prvním roce
účinnosti bude úspora nižší ve výši 2,3 mld. Kč, a to z důvodu výplaty dávek s měsíčním
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zpožděním. Toto opatření je dočasně aplikováno i v roce 2010 a dosavadní vývoj odpovídá
očekávanému pozitivnímu dopadu do výdajů.
b) Pojistné na sociální zabezpečení
Zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli
a osobami samostatně výdělečně činnými z 1,4 na 2,3 % povede ke zvýšení příjmů z tohoto
pojistného ve výši necelých 10 mld. Kč s tím, že v prvním roce účinnosti bude tato částka
nižší (z důvodu placení pojistného z příjmů za předchozí měsíc), a to 9,2 mld. Kč.
Zavedení dobrovolného zvláštního režimu pro „malé“ zaměstnavatele (pojistná sazba
na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % a refundace poloviny vyplacených náhrad mezd za
období prvních 21 kalendářních dní pracovní neschopnosti) zvýší příjmy z pojistného o 80 až
170 mil. Kč a o zhruba stejnou částku se zvýší i výdaje státního rozpočtu. Výsledný dopad do
bilance státního rozpočtu bude v zásadě neutrální. Tento odhad vychází z předpokladu, že
zvláštním režimem bude pokryto 4 – 8 % zaměstnanců malých organizací, tj. zhruba 40 až 80
tis. osob. Očekává se, že toto připojištění si zvolí jen ti „malí“ zaměstnavatelé, jejichž
zaměstnanci budou mít velmi vysokou pracovní neschopnost, asi 4krát vyšší, než je její
průměr.
Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné pro rok 2011 na 72násobek
průměrné mzdy zvýší příjmy státního rozpočtu o částku zhruba 4 mld. Kč, z toho pro rok
2011 o 3,1 mld. Kč a pro rok 2012 o 0,9 mld. Kč.
Soubor navrhovaných opatření v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení (bez opatření v části II – nemocenské pojištění OSVČ) zlepší bilanci
státního rozpočtu roku 2011 o 16,3 mld. Kč.
Finanční dopady úsporných opatření v oblasti pojistného a nemocenského pojištění v roce
2011 (v mld. Kč)
celkem

opatření
max. vyměřovací základ : 72 násobek PM
sazba pro pojistné na nemocenské pojištění :
2,3%
sazba pro nemocenské : 60 % DVZ
nemocenské náleží až od 22. dne PN
celkem

3,1
9,2
2,3
1,7
16,3

z toho
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
0,6

2,3

0,2

8,4

0,8

1,7
12,4

1,0

2,3
2,9

3.2. Identifikace dotčených subjektů



Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ)
OSSZ a další orgány nemocenského pojištění, které provádějí nemocenské pojištění
a které kontrolují správnost výběru pojistného

34

3.3. Konzultace
Konzultace MPSV k uvedeným návrhům zákonů z oblasti nemocenského pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti proběhly
následujícími způsoby:
Návrh byl projednán s Českou správou sociálního zabezpečení.
3.4. Implementace a vynucování
Návrh neobsahuje řešení, které by představovalo zvýšené riziko z hlediska jeho
proveditelnosti a vynutitelnosti. Realizace předkládaného návrhu zákona bude vyžadovat
vytvoření programového zabezpečení a vytvoření metodiky ze strany ČSSZ.
3.5. Přezkum účinnosti
Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného zaměstnanci a osobami
samostatně výdělečně činnými na úrovni 72násobku průměrné mzdy je omezen na rok 2011.
Právní úprava poskytování nemocenského až od 22. dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené karantény je omezena na období let 2011 až 2013.
Dopady navržených řešení zejména na výběr pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti budou přezkoumány po uplynutí jednotlivých
kalendářních roků.

4. Návrh řešení
K dalšímu řešení byla doporučena varianta II.

II. K nemocenskému pojištění osob samostatně výdělečně činných
1. Důvod předložení a cíle
1.1. Definice problému
Těžištěm předkládaného návrhu zákona je především návrh řešení vedoucích
k odstranění problému účelového využívání dobrovolného nemocenského pojištění některými
osobami samostatně výdělečně činnými (dále také „OSVČ“).
Systém nemocenského pojištění OSVČ je kritizován, protože se v pojištění těchto
osob projevují některé prvky, které je v porovnání se zaměstnanci zvýhodňují, a to zejména
tím, že

35



nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné,



OSVČ si určují výši měsíčního základu pro placení pojistného na nemocenské
pojištění tak, že je stanovena jen jeho minimální výše (nyní 4 000 Kč měsíčně, z této
výše činí pojistné 56 Kč měsíčně) a není stanovena jeho maximální výše. Výši
měsíčního základu si OSVČ určí tím, že zaplatí pojistné na nemocenské pojištění
v příslušné výši. Sazba pro pojistné na nemocenské pojištění je pro OSVČ 1,4 % a pro
zaměstnance (pojistné platí zaměstnavatel) 2,3 %, s tím, že teprve od roku 2011 by se
mělo (podle dosavadní právní úpravy) snížit na 1,4 %.

Podle současné právní úpravy si tedy OSVČ může každý měsíc stanovit libovolně
vyměřovací základ, aniž by byla jakkoliv omezena maximální výší. Tím může účelově
upravit (bez jakékoliv vazby na dosahované příjmy) výši svého měsíčního základu před
očekávanou sociální událostí, zejména před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, tak,
aby dávka byla vypočtena v maximální výši, tj. z maximálního denního vyměřovacího
základu. Tuto úpravu lze považovat oprávněně za úpravu zvýhodňující OSVČ ve srovnání se
zaměstnanci.
1.2. Identifikace dotčených skupin
Dotčenou skupinou jsou především OSVČ, tj. osoby, které ukončily povinnou školní
docházku a dosáhly věku aspoň 15 let a vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nebo při
výkonu samostatné výdělečné činnosti spolupracují, pokud podle zákona o daních z příjmů na
ně lze rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení.
Výkonem samostatné výdělečné činnosti se podle platné právní úpravy v zákoně o
důchodovém pojištění pro účely vymezení pojmu OSVČ rozumí


podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu
evidována podle zvláštního zákona,



provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního
zákona (tj. zákona o živnostenském podnikání),



činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní
společnosti vykonávaná pro tuto společnost,



výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů
(s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu
samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou
daně),



výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů
v tzv. svobodných povoláních, jako např. činnost soukromých lékařů, notářů,
advokátů, apod., konané mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění,



výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle
obchodního zákoníku konané mimo vztah zakládající účast na nemocenském
pojištění, pokud mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné
výdělečné činnosti,



výkon dalších činností vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za
účelem dosažení příjmu s výjimkou pronájmu nemovitostí (jejich částí) a movitých
věcí.
36

1.3. Popis cílového stavu
Současná právní úprava nemocenského pojištění OSVČ poskytováním nadměrné míry
volby postupů v jednotlivých otázkách (vznik účasti na nemocenském pojištění, volba
vyměřovacího základu pro pojistné na nemocenské pojištění) umožňuje OSVČ účelové
využívání (a v některých případech i zneužívání) systému nemocenského pojištění. Účelem
navrhovaného řešení je proto omezení možnosti OSVČ manipulovat se systémem
nemocenského pojištění tak, aby bylo zabráněno jeho zneužívání. Toho bude třeba docílit
především posílením ochranných prvků v systému.
1.4. Nutnost zvolené formy řešení
Z hlediska druhu předpokládaných řešení se jeví jako nezbytné řešení provedené
formou změny právní úpravy. Ponechání řešení tohoto problému na iniciativě samotných
jednotlivců by evidentně nevedlo k žádoucímu výsledku, neboť současný stav je pro ně
zvýhodňující oproti zaměstnancům a možnost využití mechanismů trhu při řešení této otázky
nepřichází v úvahu, neboť otázka finančního zabezpečení v nemoci ve státem organizovaném
systému (byť i ze strany pojištěnců dobrovolném) tržním mechanismům nepodléhá.
2. Návrhy řešení problémů právní úpravy
K výše uvedeným problémům týkajícím se nemocenského pojištění osob samostatně
výdělečně činných lze přistupovat několika různými způsoby.
Varianta 1: Ponechání stávajícího stavu
Při volbě této varianty by byl ponechán stávající stav, který je charakterizován
následujícími rysy:


Účast na nemocenském pojištění.
o Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a nemá žádnou souvislost
s účastí na důchodovém pojištění. OSVČ se může k účasti na nemocenském
pojištění kdykoli přihlásit a rovněž se z ní kdykoli odhlásit.
o Zpětné přihlášení k nemocenskému pojištění je možné pouze tehdy, pokud OSVČ
podá přihlášku k účasti na pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení
(znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti; pak vzniká pojištění dnem
uvedeným v přihlášce, i když tento den předchází dni, ve kterém byla přihláška
podána, nejdříve však dnem zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné
činnosti.



Pojistné
o Pojistné na nemocenské pojištění platí OSVČ průběžně za jednotlivé kalendářní
měsíce, a to zpětně (do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za
který pojistné platí).
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o Pojistné na nemocenské pojištění platí OSVČ z vyměřovacího základu, který si
bez ohledu na své ekonomické výsledky sama určí, je přitom vázána pouze
minimálním vyměřovacím základem ve výši dvojnásobku tzv. rozhodného příjmu
(v současné době 4 000 Kč). Výše měsíčního základu pro pojistné na nemocenské
pojištění nemá žádnou návaznost na výši měsíčního vyměřovacího základu pro
odvod záloh na pojistné na důchodové pojištění a ani na celkovou výši
vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění za kalendářní
rok.
o Sazba pojistného na nemocenské pojištění činí 1,4 % z vyměřovacího základu.


Dávky nemocenského pojištění. Z dávek nemocenského pojištění náleží OSVČ
nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Pro obě dávky jsou jako jedna z podmínek
stanoveny minimální doby účasti na nemocenském pojištění OSVČ.
o Nemocenské. Podmínkou nároku je účast na nemocenském pojištění jako OSVČ
alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku pracovní
neschopnosti (karantény). To však neplatí, vznikla-li účast OSVČ při zpětném
přihlášení k nemocenskému pojištění do 8 dnů od počátku výkonu samostatné
výdělečné činnosti. Náhradní doby pro splnění této podmínky nejsou zavedeny.
o Peněžitá pomoc v mateřství. Podmínkou nároku je účast na nemocenském
pojištění jako OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce
před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Tato podmínka platí i v případě,
kdy k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství dojde v krátké době po zahájení
samostatné výdělečné činnosti. Do doby účasti na nemocenském pojištění OSVČ
se započítávají též stanovené náhradní doby.

Varianta 2: Změna vyměřovacího základu
Při volbě této varianty by došlo k úpravě jediného prvku současné právní úpravy,
který může být zneužíván, a to měsíčního základu pro placení pojistného na nemocenské
pojištění. Základní charakteristika varianty (uvedeny jsou pouze odchylky od současného
stavu):


Pojistné
o Nemocenské pojištění. Pojistné platí OSVČ za jednotlivé celé kalendářní měsíce.
Pojistné za kalendářní měsíc je splatné do 20. dne následujícího kalendářního
měsíce.
o Pojistné na nemocenské pojištění se platí z měsíčního základu. Měsíční základ činí
od kalendářního měsíce, v němž byl podán přehled podle § 15 odst. 1 zákona
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
podíl z vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní
rok, za který je přehled podán. Tento měsíční základ platí do konce kalendářního
měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž je podán další přehled.
K přehledům podaným za kalendářní roky předcházející kalendářnímu roku, za
který byl měsíční základ stanoven, se nepřihlíží.
Sazba pojistného na nemocenské pojištění stejná jako u zaměstnavatele, případně
s přičtením sazby pojistného u zaměstnance, pokud bude pro zaměstnance
zavedena.
o Důchodové pojištění. Úprava shodná se současným stavem.
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Dávky nemocenského pojištění. Okruh dávek shodný se současným stavem.
o Nemocenské. Úprava čekací doby shodná se současným stavem.
o Peněžitá pomoc v mateřství. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
shodné se současným stavem.

Varianta 3: Vazba mezi pojištěními (varianta zpracovaná v návrhu paragrafovaného znění
zákona)
Při volbě této varianty by bylo zneužívání právní úpravy zabráněno provázáním účasti
OSVČ na důchodovém pojištění s její účastí na nemocenském pojištění a pojistného
placeného na nemocenské pojištění s pojistným na důchodové pojištění a dalšími opatřeními.
Základní charakteristika varianty (uvedeny jsou pouze odchylky od současného stavu):


Účast na nemocenském pojištění.
Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a je podmíněna účastí na
důchodovém pojištění. OSVČ účastná nemocenského pojištění bude považována za
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ vykonávající
hlavní samostatnou výdělečnou činnost je povinně účastna důchodového pojištění bez
ohledu na výši dosaženého příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, je tedy vždy
povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a pojistné na důchodové
pojištění. U OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost je účast na
důchodovém pojištění povinná při dosažení určité výše daňového základu nebo na
základě přihlášky k důchodovému pojištění. OSVČ, která takové výše daňového
základu nedosáhne, neplatí zálohy na důchodové pojištění; povinnost platit zálohy by
takové OSVČ vznikla po dobrovolném podání přihlášky k důchodovému pojištění.
Stejného účelu, tj. provázanosti nemocenského pojištění s povinným
důchodovým pojištěním, lze dosáhnout i tak, že podmínkou účasti na nemocenském
pojištění bude povinná účast na důchodovém pojištění. OSVČ vykonávající vedlejší
činnost by musela každoročně vždy v lednu podat přihlášku k důchodovému pojištění,
aby mohla být nepřetržitě nemocensky pojištěná. Pro OSVČ je administrativně
jednodušší postup podle navržené úpravy, než opakovaně podávat přihlášku
k důchodovému pojištění.
OSVČ se může k účasti na nemocenském pojištění kdykoli přihlásit a rovněž
se z ní kdykoli odhlásit. Zpětné přihlášení k nemocenskému pojištění není možné.



Pojistné na nemocenské pojištění
Pojistné platí OSVČ průběžně za jednotlivé kalendářní měsíce, a to zpětně (do
20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který pojistné platí). Pojistné
na nemocenské pojištění platí z vyměřovacího základu, který si OSVČ sama určí
s ohledem na své ekonomické výsledky; je pouze vázána minimálním vyměřovacím
základem ve výši dvojnásobku rozhodného příjmu a maximálním vyměřovacím
základem ve výši měsíčního vyměřovacího základu, který si OSVČ sama stanovila
pro zálohy na důchodové pojištění.
Sazba pojistného se oproti současnému stavu nemění.
o Pojistné na důchodové pojištění.
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Pojistné platí OSVČ zpravidla formou průběžně placených záloh na pojistné a
doplatku pojistného splatného do 30. 4. (popř. 30. 7.) kalendářního roku
následujícího po roce, za který se pojistné na důchodové pojištění platí.
Výši vyměřovacího základu pro placení pojistného na důchodové pojištění za
kalendářní rok si OSVČ určí sama, je přitom vázána 2 minimálními vyměřovacími
základy – individuálním ve výši 50 % daňového základu a obecným ve výši (pro
rok 2010) 71 136 Kč z hlavní samostatné výdělečné činnosti a 28 452 Kč
z vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pro pojistné na důchodové pojištění je
stanoven i maximální vyměřovací základ ve výši (pro rok 2010) 1 707 048 Kč.
U OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění a dobrovolně si navýší měsíční
vyměřovací základ pro odvod zálohy na pojistné na důchodové pojištění a zároveň
i měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění, nemůže být roční
vyměřovací základ pro důchodové pojištění nižší, než úhrn určených měsíčních
základů za kalendářní měsíce kalendářního roku, za který se pojistné platí.
Znamená to, že se nebude vracet pojistné na důchodové pojištění, jestliže pojistné
vypočtené z dosažených příjmů by bylo nižší než úhrn záloh, které byly nebo měly
být zaplaceny. OSVČ tím, že si určila vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohy
na pojistné, než musela, projevila vůli snížit si nedoplatek pojistného po podání
přehledu. Tato úprava souvisí i s novou úpravou stanovení základů pro odvod
pojistného na nemocenské pojištění. Zpětně měnit své rozhodnutí o určení
měsíčního vyměřovacího základu se OSVČ už neumožňuje.
Výši záloh si OSVČ (podle právní úpravy platné od 1. 1. 2009) neurčuje, je
stanovena přímo zákonem jako podíl z daňového základu za předchozí kalendářní
rok; je však stanoven minimální měsíční vyměřovací základ ve výši (u záloh na
pojistné pro rok 2010) 5 929 Kč pro zálohy ze samostatné výdělečné činnosti
hlavní a 2371 Kč pro zálohy ze samostatné výdělečné činnosti vedlejší. Podle
navrhované úpravy může OSVČ opět platit vyšší zálohy než v minimální výši.
Pokud OSVČ na zálohách zaplatila více, než činí pojistné z ročního vyměřovacího
základu, je tento rozdíl přeplatkem na pojistném, který se OSVČ buď vrací, nebo
se použije na úhradu jejích budoucích záloh na pojistné. Pokud si OSVČ, která je
účastna nemocenského pojištění, určila v některém měsíci vyšší měsíční
vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a zároveň i měsíční základ
pro pojistné na nemocenské pojištění, než činí minimální měsíční vyměřovací
základ, nemůže jí vzniknout přeplatek na pojistném.


Dávky nemocenského pojištění. Z dávek nemocenského pojištění náleží OSVČ
nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Pro obě dávky jsou jako jedna z podmínek
stanoveny minimální doby účasti na nemocenském pojištění OSVČ.
o Nemocenské. Úprava shodná se současným stavem. Čekací doba je pro všechny
OSVČ 3 měsíce účasti na nemocenském pojištění OSVČ před vznikem pracovní
neschopnosti. Vzhledem k tomu, že není možné zpětné přihlášení
k nemocenskému pojištění OSVČ, není třeba řešit otázku nároku na nemocenské
v tomto případě.
o Peněžitá pomoc v mateřství. Úprava shodná se současným stavem.

3. Konzultace
Okruh konzultovaných subjektů:
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V rámci konzultací v procesu RIA bylo osloveno 10 subjektů:
Asociace krajů ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace
zaměstnavatelů, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český svaz obchodníků a
živnostníků, Hospodářská komora ČR, Národní asociace pro rozvoj podnikání, Sdružení
podnikatelů a živnostníků ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Svaz
průmyslu a dopravy ČR.
Orgány veřejné správy nebyly do okruhu oslovených subjektů zahrnuty, neboť
jediným přímo dotčeným orgánem byla Česká správa sociálního zabezpečení, s níž byl
materiál průběžně (formálně i neformálně) konzultován.
Vyhodnocení závěrů:
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR jako výsledné řešení doporučila
variantu II.
Asociace zaměstnavatelů poukázala na obecné problémy limitující podnikání.
Z některých částí materiálu vyplývalo, že při zpracování stanoviska docházelo k záměně
nemocenského a zdravotního pojištění. Celkové vyznění stanoviska AZ bylo jednoznačně
takové, že odmítá jak současnou právní úpravu, tak především navrhované změny, a
doporučuje věc řešit pomocí celkové reformy obou systémů.
Českomoravská konfederace odborových svazů doporučila změnu současného stavu
(odmítla tedy Variantu 1). Ke zbývajícím variantám konkrétní připomínky neuplatnila,
obecně pouze uvedla, že jednodušší se jeví Varianta 2.
Hospodářská komora ČR naopak jednoznačně preferuje Variantu 1 (zachování
současného stavu). Stanovisko odůvodnila jednak zachováním stabilního podnikatelského
prostředí, jednak tím, že zneužívání dávek nemocenského pojištění ze strany OSVČ
nedosahuje hladiny významnosti, protože převážná část OSVČ vůbec nečerpá dávky
v nemoci již ze samé podstaty své činnosti – být účasten NP je pro většinu OSVČ
ekonomicky nevýhodné.
Ostatní oslovené subjekty se nevyjádřily.
Vyhodnocení závěrů oslovených subjektů nepřineslo jednoznačný výsledek pro zcela
rozdílné způsoby reakce oslovených subjektů a jimi doporučené věcné závěry. Vzhledem
k malému počtu reagujících subjektů navíc nebylo možno provést reprezentativní
vyhodnocení. Zájem konzultované veřejnosti o navrhovanou formu regulace tohoto problému
je velmi nízký.
4. Vyhodnocení jednotlivých variant
Varianta 1: Ponechání stávajícího stavu
Výhodou této varianty je zachování stabilního právního prostředí beze změn.
Z hlediska samotných OSVČ lze za výhodu rovněž považovat pružnost právní úpravy, která
umožňuje OSVČ v oblasti nemocenského pojištění značnou flexibilitu reakce na jejich
konkrétní situaci.
Nevýhodou této varianty je přetrvávání stávajících problémů uvedených výše. Lze
rovněž předpokládat, že s postupným rozšiřováním znalostí o možnosti účelového využití
(popř. i zneužití) právní úpravy by mohl vzrůstat počet OSVČ účastných nemocenského
pojištění pouze účelově.
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Varianta 2: Změna vyměřovacího základu
Výhodou této varianty je především zachování základního charakteru systému
nemocenského pojištění a systému důchodového pojištění jako systémů vzájemně
oddělených, a tedy nijak nepodmíněných. Na rozdíl od varianty předpokládající zavedení
ochranných prvků především prodloužením čekacích dob a omezením možnosti volby
měsíčního vyměřovacího základu formou zavedení jeho maxima řeší Varianta 2 problém
formou stanovení výše vyměřovacího základu pro pojistné na nemocenské pojištění přímo
v právním předpise (OSVČ by si tedy jeho výši nevolila).
Nevýhodou této varianty je, že současné problémy právní úpravy řeší pouze
stanovením pevné výše vyměřovacího základu; tím sice znemožňuje OSVČ manipulativně
zvyšovat vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění před vznikem
sociální události, samotné možnosti manipulativního vstupu do nemocenského pojištění
přímo nebrání. Tato varianta neumožňuje reagovat na změny příjmu OSVČ. U zaměstnanců
je rozhodným obdobím posledních 12 kalendářních měsíců, u OSVČ je rozhodným obdobím
kalendářní rok. To znamená, že s výše než roční prodlevou se může u OSVČ změnit základ
pro výpočet nemocenských dávek.
Varianta 3: Vazba mezi pojištěními
Výhodou této varianty je to, že umožňuje OSVČ přizpůsobovat si výši měsíčního
základu výši dosahovaného příjmu v tom roce, za který se pojistné platí. Zneužívání
nemocenského pojištění bude značně omezeno tím, že OSVČ si může určit vyšší měsíční
základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si
určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění
minimálně ve stejné výši nebo vyšší.
Nevýhodou této varianty je, že OSSZ budou muset při výpočtu dávky nemocenského
pojištění porovnávat výši měsíčních základů pro odvod pojistného na nemocenské pojištění
s výší měsíčních vyměřovacích základů pro odvod záloh na pojistné na důchodové pojištění
za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období. Další nevýhodou je, že rozhodnutí
OSVČ o dobrovolné účasti na nemocenském pojištění ovlivňuje charakter samostatné
výdělečné činnosti a účasti tohoto pojištěnce na důchodovém pojištění, protože se ex lege
bude jednat o samostatnou výdělečnou činnost hlavní, i když by trvaly důvody pro její
charakter jako vedlejší.
Vzhledem k tomu, že výhody u této Varianty 3 nejvíce převažují nad nevýhodami,
byla zvolena tato varianta.
5. Předpokládané hospodářské a sociální důsledky navrhované právní úpravy
Předpokládané finanční důsledky navrhované právní úpravy vychází z vývoje
statistických ukazatelů nemocenského pojištění OSVČ, které jsou uvedeny v následující
tabulce.
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rok (rok 2010 odhad)
počet pojištěných
VZ na 1 pojištěnce v Kč měs.
výdaje na nemocenské v tis. Kč
výdaje na PPM v tis. Kč
1 čtvrtletí (skutečnost)
počet pojištěných
VZ na 1 pojištěnce v Kč měs.
výdaje na nemocenské v tis. Kč
výdaje na PPM v tis. Kč

2007
215 541
7 920
469 031
64 593

2008
202 696
7 853
443 689
70 018

2009
151 476
20 362
592 299
147 109

2010
130 000
30 000
1 500 000
250 000

218 097
9 678
137 141
13 797

206 987
10 206
133 812
15 097

179 179
25 715
116 978
16 970

136 190
29 110
350 874
62 942

VZ= měsíční základ pro nemocenské pojištění
Počet dobrovolně nemocensky pojištěných OSVČ se postupně snižuje. V prvním
čtvrtletí roku 2010 bylo dobrovolně nemocensky pojištěných osob o jednu třetinu méně než
v roce 2008. Naopak vyměřovací základ pro nemocenské pojištění OSVČ se od účinnosti
nového zákona o nemocenském pojištění v roce 2009 prudce zvyšuje. V roce 2009 byl
měsíční vyměřovací základ pro zálohy na důchodově pojištěné OSVČ 10 tis. Kč, ale pro
nemocenské pojištění OSVČ byl 2,5krát vyšší. V prvním čtvrtletí roku 2010 platí OSVČ
pojistné již z částky přesahující 29 tis. Kč.
Od vzniku dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ v roce 1994 až do roku 2008
vždy příjem z pojistného na nemocenské pojištění mírně převyšoval výdaje na nemocenské
dávky. OSVČ si postupně od začátku roku 2009 uvědomují výhodnost nové úpravy.
V případě plánovaného rodičovství nebo očekávané pracovní neschopnosti OSVČ zaplatí
vysokou částku na pojistném a nebo se i nově přihlašují k nemocenskému pojištění.
Neočekává se proto nárůst pojištěných osob, ale očekává se další nárůst měsíčního základu
pro výpočet dávek nemocenského pojištění. OSVČ, která si určuje maximální měsíční základ
72 000 Kč, platí pojistné 1010 Kč měsíčně, obdrží maximální výši dávky (PPM 29 tis. Kč a
nemocenské 23,5 tis. Kč za 30 dnů). Následující tabulka ukazuje, z kolika procent jsou výdaje
na nemocenské dávky hrazeny z pojistného na nemocenské pojištění.
Rok/ měsíc
2 009
2 010

1
53%
33%

2
98%
30%

3
187%
28%

4
100%
25%

5
86%

6
75%

7
70%

8
62%

9
58%

10
55%

11
48%

12
40%

Výdaje na dávky nemocenské pojištění se zvyšují mnohem rychleji než výběr
pojistného. V dubnu 2010 kryly platby pojistného pouze jednu čtvrtinu výdajů.
Navrhovaná opatření ovlivní jak příjmy pojistného na nemocenské pojištění, tak
výdaje na nemocenské dávky. Očekává se, že počet OSVČ účastných nemocenského
pojištění se oproti roku 2010 nepatrně sníží a že výdaje budou obdobné jako před rokem
2009.
Pokud jde o dopad na státní rozpočet, předpokládá se, že navrhovaná právní úprava
sníží výdaje na nemocenské o cca 1,10 mld. Kč a výdaje na peněžitou pomoc v mateřství
o cca 0,20 mld. Kč. Současně se však sníží i příjmy z pojistného, a to o cca 0,25 mld. Kč,
protože si OSVČ nebudou určovat tak vysoké měsíční základy jako dosud.
Závěrečnou zprávu RIA k části první a druhé zpracovala:
Mgr. Eva Bidlová a Ing. Daniela Skývová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálního pojištění
Telefon: 221 922 385
e-mail: eva.bidlova@mpsv.cz; daniela.skyvova@mpsv.cz
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B. K části třetí – zákoník práce

Úprava náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem je řešena v kapitole A.

1. Důvod předložení

Návrh vychází ze závěrů Programového prohlášení vlády s cílem posílit a zvýšit účinnost
kontrolní činnosti, aby nedocházelo ke zneužívání dohod o provedení práce.
Název:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů
Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností:
Identifikace problému:
Dosavadní platná úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež stanoví
požadavek písemné formy jen pro dohodu o pracovní činnosti, vede v řadě případů ke
zneužívání institutu dohody o provedení práce; není možné v rámci kontrol nelegálního
zaměstnávání ověřit, na základě jakého právního titulu je práce vykonávaná.
Cíl: Posílit a zvýšit účinnost kontrolní činnosti, aby nedocházelo ke zneužívání dohod o
provedení práce.

2. Návrh variant řešení
Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“
Varianta I:
Nulová varianta - zachování dosavadního právního stavu.
Nepřijetí nové úpravy by znamenalo konzervaci současného nevyhovujícího stavu.
Varianta II.:
Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je možná pouze novelou zákoníku
práce
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Navrhovaná změna by mohla vyvolat jisté zvýšení administrativy u zaměstnavatelů. Toto
zvýšení by však mělo být vyváženo zkvalitněním kontrolní činnosti, a tím snížením rozsahu
„práce na černo“. Nepochybně se zvýší pozornost účastníků při sjednávání obsahu dohod o
provedení práce, posílí smluvní kázeň a právní jistota účastníků pracovněprávního vztahu.
Varianta I.
Nečinnost, tedy nepřijetí nové úpravy, by znamenalo konzervaci současného stavu. Nebylo
by možno dosáhnout zamýšlený cíl.
Varianta II.
Přínosem navrhované právní úpravy dohod o provedení práce je posílení právní jistoty
účastníků, pokud jde o písemnou formu uzavírání dohody o provedení práce, což přispěje ke
zlepšení výkonu kontroly. Návrh nebude mít dopad na životní prostředí. Z hlediska rovnosti
mužů a žen je návrh zákona neutrální.
Konzultace
Ministr práce a sociálních věcí jednal dne 5. srpna 2010 o záměrech novelizace
zákoníku práce s vedením ČMKOS a představiteli dalších odborových svazů; se zástupci
sociálních partnerů bylo jednáno opakovaně.
Implementace a vynucování
Neplnění stanovených povinností mohou kontrolní orgány postihovat sankcí
(zabezpečeno stanovením skutkových podstat přestupků a správních deliktů a na to
navazujících sankcí v zákoně č. 251/2005 Sb.).
Přezkum účinnosti
Kontrola dodržování uložených povinností se projeví zejména v ročních souhrnných
zprávách o výsledcích kontrolních akcí, prováděných kontrolními orgány.

4. Návrh řešení
Pokud jde o cíl, lze jej dosáhnout pouze změnou zákona - zákoníku práce.
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Z tohoto důvodu byla jako vhodná vybrána varianta II.

Kontakt:
Závěrečnou zprávu RIA k části třetí zpracovala:
JUDr. Karolina Gritzerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor legislativní
Tel: +42022192274
e-mail: karolina.gritzerova@mpsv.cz

Návrh změn v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
V souvislosti s předpokládaným snížením výdajů z veřejných rozpočtů na platy
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které by mělo být částečně realizováno
snížením platových tarifů, případným stanovením nižšího počtu platových stupňů pro
stanovený okruh zaměstnanců a rovněž se umožní stanovit vládě jednotlivé platové tarify
v příslušných platových třídách a platových stupních na základě jejího rozhodnutí. Navrhuje
se zjednodušení podmínek pro zvláštní způsob určení platového tarifu a zároveň se
předpokládá možné rozšíření okruhu zaměstnanců, u kterých bude tento způsob určení
platových tarifů využíván, v prováděcím nařízení vlády.
Nově se zavádí zmocnění pro vládu stanovit nařízením okruh zaměstnanců, se kterými
bude možné sjednat smluvní plat, a to mimo stanovené platové tarify pro platové třídy
a platové stupně.
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C. K části čtvrté – změna zákona o státní sociální podpoře

1. Důvod předložení a cíle
V souvislosti s přípravou návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky pro rok
2011 a stavem financí státního rozpočtu je nezbytné přijmout řadu úsporných opatření ke
snížení deficitu státního rozpočtu. Změna zákona o státní sociální podpoře je navrhována jako
součást úsporných opatření zahrnutých do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011.
1.1. Definice problému
Snižování schodku státního rozpočtu je prioritou vlády a v souladu s programovým
prohlášení vlády budou úsporná opatření realizována i v oblasti dávek pro rodiny
s nezaopatřenými dětmi.
Stát přispívá rodinám s nezaopatřenými dětmi prostřednictvím dávek státní sociální
podpory v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními
prostředky nestačí. Dávky státní sociální podpory svou konstrukcí zohledňují jak příjmovou,
tak i nastalou sociální situaci rodiny. Při posuzování nároků na dávky se netestuje majetek
rodiny, ale u některých dávek (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení) se
zkoumá příjem rodiny, nikoli však důvod, proč je příjem nízký. Dávky státní sociální podpory
jsou vzájemně provázány, aby se zabránilo propadu velkých skupin rodin s nezaopatřenými
dětmi do chudoby. Čím je v rodině více nepříznivých sociálně ekonomických událostí, tím
více dávek a ve vyšších částkách je rodině ze systému státní sociální podpory poskytováno.
Významnou dávkou státní sociální podpory plnící tento úkol je sociální příplatek, kterým stát
pomáhá nízkopříjmovým rodinám s nezaopatřenými dětmi krýt náklady spojené se
zabezpečováním potřeb jejich nezaopatřených dětí.

Nárok na sociální příplatek má rodič pečující alespoň o jedno
nezaopatřené dítě (s výjimkou dítěte svěřeného do pěstounské péče nebo
péče poručníka, anebo nezaopatřeného dítěte, které je v plném přímém
zaopatření ústavu/zařízení pro péči o děti nebo mládež), jestliže rozhodný
příjem v rodině je nižší než součin částky životního minima rodiny
(popřípadě zvýšeného podle rozhodných podmínek) a koeficientu 2,00. Od
samého zavedení této dávky byl stanoven minimální rozhodný příjem pro
nárok na sociální příplatek - výše životního minima rodiny proto, aby
dávky státní sociální podpory nenahrazovaly dávky pomoci v hmotné
nouzi, kde jsou zavedeny přísnější podmínky nároku (vedle výše příjmu a
sociální situace jsou zkoumány i majetkové poměry a snaha řešit situaci
vlastním přičiněním). S rostoucím příjmem výše dávky klesá.
Při stanovení výše sociálního příplatku se zvýhodňují zdravotně
postižené děti (rozlišeny tři stupně zdravotního postižení dítěte), děti
narozené současně, děti studující na střední nebo vysoké škole v denní nebo
prezenční formě studia, zdravotně postižení rodiče a osamělí rodiče.
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V průběhu let došlo k výraznému snížení počtu vyplácených
sociálních příplatků z původních 500 tisíc v letech 1996 až 1998 až na
současných 150 tisíc sociálních příplatků měsíčně. V současné době žije v
těchto rodinách kolem 500 tisíc osob, z nichž cca 300 tisíc jsou nezaopatřené
děti (cca 15 250 dětí má nepříznivý zdravotní stav). Vývoj počtu příjemců
sociálního příplatku plně koresponduje s demografickým vývojem a růstem
mezd a platů v České republice. Postupem času se mezi příjemci navýšila
skupina osamělých rodičů (zejména se zdravými dětmi), takže dnes tvoří
cca 56 % všech příjemců. Je otázkou, zda je osamělost rodiče skutečně
příčinou chudoby této rodiny nebo zda jde o nárůst této skupiny příjemců
z důvodu upřednostňování nesezdaných soužití, kde lze pak snáze
deklarovat osamělost rodiče a v neposlední řadě i snížení odpovědnosti
rodičů na plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině ke svým
dětem.
V souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů, která byla realizována
zákonem č. 261/2007 Sb., byla od 1. 1. 2008 zavedena úsporná opatření u
sociálního příplatku: snížila se výše koeficientu příjmové hranice pro nárok
na tuto dávku, což vedlo ke snížení počtu příjemců i snížení výdajů na tuto
dávku. Současně došlo i ke značnému sblížení hraničních koeficientů
příjmu pro přídavek na dítě a sociální příplatek. Tím se ale zcela změnil
původně zamýšlený vztah a charakter těchto dvou dávek, kdy přídavek na
dítě měl být dostupný maximálnímu počtu rodin s nezaopatřenými dětmi a
sociální příplatek měl zamezit propadu nízkopříjmových rodin do chudoby.
V současné době pobírají tyto dávky téměř totožné skupiny příjemců.
Dávka je předmětem koordinace EU podle nařízení (ES) č. 883/2004
jakožto zvláštní nepříspěvková peněžitá dávka.
Rodičovský příspěvek je další významnou dávkou státní sociální podpory, která
v průběhu účinnosti zákona finančně expandovala.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který osobně celodenně a
řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok na
rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech
výměrách daných v pevných měsíčních částkách - zvýšená (11 400 Kč),
základní (7 600 Kč), snížená (3 800 Kč) a nižší (3 000 Kč). Rodič si může
zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let.
Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku,
a to:
- rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci
v mateřství (PPM) ve zvýšené výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku
dítěte; o tuto volbu může požádat jen rodič, pokud výše jeho PPM
dosahovala alespoň 380 Kč denně;
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- klasické čerpání rodičovského příspěvku – po PPM v základní výměře 7
600 Kč do 36 měsíců věku dítěte; o tuto volbu může požádat rodič, pokud
měl nárok na PPM;
- pomalejší čerpání rodičovského příspěvku – po PPM nebo od narození
dítěte v základní výměře 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále ve
snížené
výměře
3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte; o tuto volbu může požádat rodič,
pokud měl nárok na PPM, automaticky nárok na tuto volbu vzniká
rodiči, kterému nárok na PPM nevznikl a rodič pobírá rodičovský
příspěvek od narození dítěte.

Současná výše RoP a celkových vyčerpaných finančních prostředků (v Kč):

počet měsíců pobírání
Zvolená varianta:
dvouletá
tříletá
čtyřletá s PPM
čtyřletá od narození

0-5
5
0*)
0*)
0*)
7 600

Věk dítěte v měsících
6-12
13-21
22-24
25-36
7
9
3
12
11 400
7 600
7 600
7 600

11 400
7 600
7 600
7 600

11 400
7 600
3 800
3 800

x
7 600
3 800
3 800

37-48
12
x
x
3 800
3 800

celková
částka RoP

216 600
235 600
224 200
262 200

*)

náleží PPM (peněžitá pomoc v mateřství) rovna nebo vyšší než RoP
Volba doby a výše čerpání PPM a rodičovského příspěvku se
vztahuje vždy k nejmladšímu dítěti v rodině a vybraná možnost čerpání je
již nezměnitelná a nelze uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů
v pobírání rodičovského příspěvku.
U zdravotně postižených dětí je zachován nárok na rodičovský
příspěvek do 7 let věku dítěte v základní výměře (7 600 Kč). Pokud tomuto
dítěti náleží příspěvek na péči (přiznávaný podle zákona o sociálních
službách), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši, nebo
ve výši rozdílu plného rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Pokud
rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižené ve věku 7 až 15 let a toto dítě nepobírá příspěvek
na péči, náleží rodiči rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč).
Rodičovský příspěvek náleží, i když
- dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní
děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
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- dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo
nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
- dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu
nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
- dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4
hodiny denně;
- dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodiny denně
nebo plní povinnou školní docházku.
Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž
ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné
činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Zpočátku byla tato dávka konstruována jako příspěvek na osobní
potřeby rodiče, který pečuje o dítě a nárok na ni měl rodič, který skutečně
celodenně a osobně pečoval alespoň o jedno dítě do čtyř let věku, nebo do
sedmi let věku, jde-li o dítě zdravotně postižené. V době péče o dítě byl
vyloučen nebo jen minimalizován souběh s příjmem z výdělečné činnosti,
dávkami nahrazujícími příjem z výdělečné činnosti. Postupem času však
došlo k uvolnění příjmové situace rodiče – zavedla se nejprve povolená výše
příjmu, resp. pracovního úvazku, při které rodičovský příspěvek ještě
náležel, a nakonec se dospělo k úplné volnosti souběhu pobírání
rodičovského příspěvku s jakýmkoli příjmem z výdělečné činnosti.
Souběžné rozvolnění nastalo i v podmínce celodenní osobní péče rodiče.
S prolomením možnosti přivýdělku při pobírání rodičovského příspěvku
bylo povoleno, aby po dobu výdělečné činnosti rodiče byla péče o dítě
zajištěna péče jinou zletilou osobou a následně pak se za celodenní osobní
péči rodiče začalo považovat i umístění dítěte v jeslích nebo obdobném
předškolním zařízení po určitou zákonem danou dobu.
Tato uvolnění podmínek znamenala značný nárůst okruhu příjemců
rodičovského příspěvku a rodičovský příspěvek se od roku 2005 stal
dávkou s nejvyššími náklady. Od 1. 1. 2007 navíc došlo k enormnímu
nárůstu výše rodičovského příspěvku (na 40 % průměrné měsíční mzdy v
nepodnikatelské sféře) a tím se tato dávka stala jednoznačně finančně
nejnákladnější dávkou celého systému státní sociální podpory. Vazba na
mzdu se však ukázala jako nepraktická, protože vývoj mzdy nelze nijak
objektivně ovlivnit. Zároveň výše rodičovského příspěvku byla taková, že
řada příjemců, zejména bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, ve svém
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zaměstnání obdobné výše výdělku nedosahovala. To vedlo k situaci, kdy by
návrat do zaměstnání pro tyto rodiče byl finančně nevýhodný. Přechod na
třírychlostní strukturu rodičovského příspěvku (od 1. 1. 2008) sice odstranil
vazbu na mzdu a poněkud zpomalil překotný nárůst nákladů, ale
rodičovský příspěvek dnes stále činí 69,6 % veškerých výdajů na dávky
státní sociální podpory; od účinnosti zákona se výdaje na rodičovský
příspěvek zčtyřnásobily. V roce 2009 byl rodičovský příspěvek vyplácen cca
360 tisícům rodičů měsíčně oproti 263 tisícům v letech 2000 až 2005. Navíc
od roku 2009 došlo k dalšímu uvolnění podmínek nároku a rodičovský
příspěvek je poskytován dítěti, kterému nenáleží příspěvek na péči podle
zákona o sociálních službách až do věku 15 let. Vzhledem k tomu, že tyto
děti mohou plně navštěvovat školská zařízení a rodič není nijak omezován
ve výdělečné činnosti, navozuje tato úprava otázku, zda se stále ještě jedná
o dávku na osobní potřeby rodiče při péči o malé dítě, nebo zda tato dávka
pouze nesupluje nedostatečné příjmy v rodinách s dětmi.
Dávka je předmětem koordinace EU podle nařízení (ES) č. 883/2004.
Porodné je dávkou státní sociální podpory vyplácenou v souvislosti
s narozením dítěte. Nárok na porodné má žena, která porodila dítě, otec
dítěte, jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, a porodné nebylo
vyplaceno. Nárok má i osoba, která převzala dítě do jednoho roku jeho
věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů i když žena, která dítě porodila,
uplatnila na toto dítě nárok na porodné. Výše porodného činí 13 000 Kč na
každé narozené dítě.
Počet příjemců a výdaje jsou v průběhu let zcela závislé na demografickém vývoji.
I porodné bylo zpočátku vázáno na částky životního minima a byly zvýhodněny děti, které se
narodily současně (dvojčata, trojčata). V průběhu let (až do roku 2006) se výše dávky
navyšovala, ale v rámci úsporných opatření (od 1. 1. 2008) byla dávka stanovena pevnou
částkou na každé narozené dítě. Podle zdravotnických statistik v průběhu posledních let při
růstu porodnosti roste v České republice počet prvorodiček – v roce 2008 51, 2 % porodů ač
v roce 2001 to bylo jen 47,2 % porodů.
Dávka není předmětem koordinace EU.

1.2. Identifikace dotčených skupin
Navrhovaná úprava se týká především rodin s nezaopatřenými dětmi, dále správních
úřadů rozhodujících a vyplácejících dávky nejen státní sociální podpory ale i pomoci
v hmotné nouzi, kam se část chudých příjemců dávek státní sociální podpory přesune,
a subjektů (zejména zaměstnavatelů a finančních úřadů) vystavujících potvrzení o příjmu
žadatelů o dávky.
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1.3. Popis cílového stavu
Cíl č. 1 – Zrušení sociálního příplatku
Cíl č. 2 – Redukce celkové vyplacené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku
změnou termínu provedení volby
Cíl č. 3 – Změna podmínek nároku na porodné – zacílení porodného na prvorodičky v rodině
s nízkým příjmem
1.4. Popis existující regulace vládní politiky pro danou oblast
Vedle zákona o daních příjmů je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi vyjádřena
zejména systémem dávek státní sociální podpory. Ze systému státní sociální podpory jsou
vypláceny přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek,
porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna
pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla).
Aktuální právní regulací pro oblast dávek rodinám s nezaopatřenými dětmi je zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní směry
jednotlivých dávkových systémů, včetně systému dávek pro rodiny s nezaopatřenými dětmi,
jsou pro volební období obsaženy v programovém prohlášení vlády. Za uplatňování vládní
politiky v oblasti sociálních dávek pro rodiny s nezaopatřenými dětmi jsou odpovědné
příslušné správní orgány, kterými jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady
a úřady práce.
1.5. Zhodnocení rizika
Zákon o státní sociální podpoře je účinný od 1.10.1995. Letitá praxe realizace zákona
o státní sociální podpoře ukazuje na potřebu zúžení rozsahu krytých osob, úpravu podmínek
nároku a výše některých dávek směrem k selektivnímu poskytování a úsporám mandatorních
výdajů, zejména v období propadu národní i světové ekonomiky. Současně je sledováno
zvýšení osobní odpovědnosti občanů za životní úroveň své a členů jeho rodiny. Některé
rodiny s dětmi, které se nacházejí svými příjmy v krátkém pásmu nad hranicí životního
minima, se mohou propadnout pod hranici hmotné nouze, a stát se klienty mnohem
administrativně náročnějšího systému dávek pomoci v hmotné nouzi.

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů
Návrh možných řešení
Níže uváděné návrhy variant řešení se vztahují k výše identifikovaným cílům, tj. ke
každému cíli je zpracován rozbor možných variant včetně varianty zachovávající stávající
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stav, tj. Varianta 0. U každého bloku návrhů je taktéž uváděn výčet dotčených subjektů a
identifikace nákladů a přínosů.
Cíl č. 1 – Zrušení sociálního příplatku
Varianta 0:
Zachování současné právní úpravy
Výhody

Nevýhody

V případě vybraných sociálních situací nehrozí propad
nízkopříjmových rodin s nezaopatřenými dětmi do
hmotné nouze.
Nezvýší se počty klientů systému pomoci v hmotné
nouzi.

Nedojde k úspoře výdajů státního rozpočtu na dávky
státní sociální podpory.
Nedostatečná motivace řešit svou nepříznivou
příjmovou situaci vlastním přičiněním rodičů.
Posuzování nepříznivého zdravotního stavu zůstane
v systému zachováno.

Varianta I:
Zrušení sociálního příspěvku
Výhody

Nevýhody

Úspora mandatorních výdajů na dávky státní sociální
podpory o cca 2,8 mld Kč; prosté zrušení sociálního
příplatku představuje 3,1 mld Kč .
Sníží se využívání kategorie životního minima jako
kritéria v systému státní sociální podpory. Zůstane jen
pro stanovení příjmové hranice nároku na dávky a pro
stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte
v pěstounské péči a odměny pěstouna.

Zvýšení mandatorních výdajů na dávky pomoci
v hmotné nouzi o cca 1,2 mld Kč.

Ztráta sociálního příplatku bude rodinám se zdravotně
postiženými dětmi kompenzována zrušením krácení
rodičovského příspěvku při souběhu s příspěvkem na
péči.
Snížení administrativní náročnosti systému státní
sociální podpory.
Zvýšení motivace pro zapojení na trhu práce.
Snížení počtu vyplácených dávek státní sociální
podpory o cca 150 000 měsíčně.
Snížení počtu osob deklarujících se jako osamělé pro
sociální systémy.
Zvýšení rodičovské odpovědnosti a motivace rodičů k
zabezpečení potřeb svých dětí vlastním přičiněním.
Jednoduchá úprava právního předpisu.

Zvýšení počtu žadatelů o dávky pomoci v hmotné
nouzi. (Cca 35 % příjemců sociálního příplatku má
rozhodný příjem nižší než životní minimum). Lze
očekávat, že počet rodin s dětmi pobírajících příspěvek
na živobytí se může zvýšit ze současných cca 29 tisíc
až na 80 tisíc rodin s dětmi.
Kompenzování zrušení sociálního příplatku nekrácením
rodičovského příspěvku při souběhu s příspěvkem na
péči navýší mandatorní výdaje na rodičovský příspěvek
cca o 300 mil. Kč ročně.
Zvýšení administrativní náročnosti při řešení
individuální situace rodin s dětmi.
Zvýšení sociální práce s rodinami s nezaopatřenými
dětmi při řešení jejich individuální situace.
Zvýšení počtu soudních žalob na plnění vyživovací
povinnosti rodičů ke svým dětem a prarodičů
k vnukům.
Požadavek na rozšíření daňového zvýhodnění i na děti
nežijící s rodičem v domácnosti, jestliže druhý z rodičů
není výdělečně činný.
Zachování posuzování nepříznivého zdravotního stavu
pro účely rodičovského příspěvku a dávek pěstounské
péče.
Je třeba změna zákona.
Snížení kupní síly obyvatelstva, zejména rodin s dětmi,
nebude-li opatření doplněno opatřeními aktivní politiky
zaměstnanosti, o cca 1,6 mld Kč.
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Varianta II:
Zavedení do podmínek nároku snahu zvýšit si příjem vlastní prací, využitím majetku,
uplatněním pohledávek.
Výhody
Nevýhody
Úspora mandatorních výdajů na dávky státní Vysoká
administrativní
náročnost
při
sociální podpory.
posuzování nároku na sociální příplatek (např.
potřeba nahlížení do katastru nemovitostí),
což může vést až k potřebě zvýšení počtu
zaměstnanců úřadů práce.
Zvýšení rodičovské odpovědnosti a motivace Zvýšení počtu soudních žalob na plnění
rodičů k zabezpečení potřeb svých dětí vyživovací povinnosti rodičů k dětem a
vlastním přičiněním.
prarodičů k vnukům.
Snížení počtu vyplácených dávek státní Je třeba změna zákona.
sociální podpory.
Snížení počtu osob deklarujících se jako Složitá úprava právního předpisu.
osamělé pro sociální systémy.
Potřeba složité úpravy software a vydání
metodických pokynů.
Dotčené subjekty






Příjemci sociálního příplatku – rodiny s dětmi, nízkopříjmové a v nepříznivé situaci
Ministerstvo práce a sociálních věcí – metodické vedení, poskytování finančních
prostředků na dávky, náklady na úpravu informačních systémů
Krajské úřady – metodické a odborné vedení, odvolací orgán
Úřady práce – úsek státní sociální podpory
Obecní úřady – orgány pomoci v hmotné nouzi

Identifikace nákladů a přínosů
Náklady
Varianta
Var 0
Var I

Var II

Přínosy
Varianta
Var 0
Var I

Veřejné rozpočty

Účastníci systému – oprávněné osoby

Zachování stávajícího stavu – mandatorní Zachování stávajícího stavu – stejní účastníci.
výdaje se nesníží.
Snížení kupní síly obyvatelstva o cca 1,6 mld Snížení celkového počtu oprávněných osob o cca
Kč.
100 tisíc rodin s nezaopatřenými dětmi. Cca 50 tisíc
rodin s dětmi, které dosud pobíraly sociální
příplatek, se stanou klienty systému pomoci
v hmotné nouzi.
Snížení mandatorních výdajů.
Sníží se okruh oprávněných osob mající nárok na
sociální příplatek.

Veřejné rozpočty

Účastníci systému – oprávněné osoby

Nejsou oproti stávajícímu stavu.
Snížení mandatorních výdajů ve výši 1,6 mld
Kč v roce 2011.
Snížení schodku státních rozpočtů od roku
2011.

Pro oprávněné osoby nejsou žádné přínosy.
Zvýšení rodičovské odpovědnosti a motivace
rodičů k zabezpečení potřeb svých dětí vlastním
přičiněním. Rodiny se zdravotně postiženými dětmi
nebudou novou právní úpravou finančně
poškozeny.
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Var II

Snížení mandatorních výdajů. Snížení Zvýšení rodičovské odpovědnosti a motivace
schodku státních rozpočtů od roku 2011.
rodičů k zabezpečení potřeb svých dětí vlastním
přičiněním.

Cíl č. 2 – Redukce celkové vyplacené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku
změnou termínu provedení volby
Varianta 0:
Zachování současné právní úpravy
Výhody

Nevýhody

Není třeba měnit právní předpisy.

Nízkopříjmovým rodinám pečujícím o malé děti
nehrozí propad do hmotné nouze.
Rodiče pobírají rodičovský příspěvek vyšší, než je
životní minimum jednotlivce, a jsou podporováni více
než uchazeči o zaměstnání.

Jsou znevýhodněny rodiny s malými dětmi, kde rodič
pobírající rodičovský příspěvek byl před narozením
dítěte výdělečně činný, neboť neaktivní rodič dostane
v úhrnu na rodičovském příspěvku vyšší částku než
rodič výdělečně činný.
Stát platí za poživatele rodičovského příspěvku
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění až do 4 let
věku dítěte.
Rodiče pobírající rodičovský příspěvek nejsou nijak
motivováni k zapojení do výdělečné činnosti nebo
návratu do zaměstnání.
Provedená volba čerpání rodičovského příspěvku je
neměnná, což při změně sociální situace v rodině
nemusí být pro rodinu optimální.

Varianta I:
Termín provedení volby doby pobírání rodičovského příspěvku pro tříletou a čtyřletou
variantu se posunuje z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku nejmladšího dítěte.
Tato právní úprava bude platit pro všechny rodičovské příspěvky, na které vznikne nárok po
účinnosti nové právní úpravy.
Příjemci rodičovského příspěvku, kterým vznikl nárok před účinnosti nové právní úpravy a
mají dítě ve věku 10 až 21 měsíců, mohou (pokud splňují podmínky) provést volbu tříleté
doby čerpání do konce února 2011.
Navrhované doby čerpání RoP a celkové vyčerpané finanční prostředky (v Kč):

počet měsíců pobírání
Zvolená varianta:
dvouletá
tříletá
čtyřletá s PPM
čtyřletá od narození
*)

0-5
5
0*)
0*)
0*)
7 600

Věk dítěte v měsících
6-9
10-24
25-36
4
15
12
11 400
7 600
7 600
7 600

11 400
7 600
3 800
3 800

x
7 600
3 800
3 800

37-48
12
x
x
3 800
3 800

celková
částka RoP

216 600
235 600
178 600
216 600

náleží PPM (peněžitá pomoc v mateřství) rovna nebo vyšší než RoP
Výhody

Sníží se objem mandatorních výdajů o cca 1 mld. Kč.

Nevýhody
Někteří příjemci budou pobírat dávku ve snížené
výměře delší období než dosud.

55

Rodič pobírající rodičovský příspěvek do 2 a 4 let
věku dítěte obdrží na rodičovském příspěvku v úhrnu
stejně vysokou částku, tím je naplněno programové
prohlášení vlády.
Budou stále zvýhodněni rodiče, kteří před porodem
byli výdělečně činní.
Nekrácením rodičovského příspěvku při souběhu
s příspěvkem na péči bude rodinám kompenzován
pokles příjmu v důsledku zrušení sociálního příplatku.
U rodičů, kteří nebyli před porodem výdělečně činní,
se zvýší motivace rodiče k přijetí zaměstnání.

Mohou se zvýšit výdaje na dávky pomoci v hmotné
nouzi, protože při pobírání dávky ve snížené výměře
nemusí být dostatečně zabezpečeny životní potřeby
některých rodin.
Nekrácení rodičovského příspěvku při souběhu
s příspěvkem na péči navýší mandatorní výdaje na
rodičovský příspěvek cca o 300 mil. Kč ročně.
V prvních dvou měsících roku 2011 dojde k
přechodnému zvýšení administrace dávky na úřadech
práce.
Provedená volba čerpání rodičovského příspěvku je
neměnná, což při změně sociální situace v rodině
nemusí být pro rodinu optimální.

Změna podmínek nároku se dotkne jen malého okruhu
dosavadních příjemců rodičovského příspěvku (pro
příjemce ve dvouleté a tříleté variantě se nic nemění).
Není třeba zásadní změna zákona.
Nebude třeba složitá úprava softwaru.

Varianta II:
Omezení dávky celkovou částkou 216 tis. Kč; přitom rodič může volit a měnit výši dávky a
délku čerpání rodičovského příspěvku až do vyčerpání uvedené celkové částky nebo do 4 let
věku dítěte. Zrušení krácení rodičovského příspěvku při péči o dítě, kterému náleží příspěvek
na péči podle zákona o sociálních službách.
U dosavadní právní úpravy se od 1. 1. 2011 snižují základní a snížená výměra: z 7 600 Kč se
na 7 000 Kč, a z 3 800 Kč na 3 500 Kč.
U dříve přiznaných rodičovských příspěvků je možné jednorázově, kdykoliv v průběhu
pobírání rodičovského příspěvku, přejít na poskytování podle nové právní úpravy s tím, že
vyplacené dávky se započítávají do celkové částky 216 000 Kč.
Výhody

Nevýhody

Každý rodič pobírající rodičovský příspěvek obdrží na
rodičovském příspěvku v úhrnu přibližně stejně
vysokou částku, ať si zvolí jakoukoliv variantu
čerpání.
Rodiče budou moci změnou výše dávky reagovat na
změnu sociální situace v rodině.

Může dojít k nárůstu počtu případů s částkou
rodičovského příspěvku vyšší než 7600 Kč, a tím se
nedosáhne úspory mandatorních výdajů v očekávané
výši.
Nekrácení rodičovského příspěvku při souběhu
s příspěvkem na péči navýší mandatorní výdaje na
rodičovský příspěvek cca o 300 mil. Kč ročně.
Mohou se zvýšit počty příjemců a výdaje na dávky
pomoci v hmotné nouzi, protože u některých příjemců
může dojít ke snížení příjmu rodiny pod hranic hmotné
nouze, nebo nenaleznou včas vhodné zaměstnání.
Je třeba zásadní změna zákona.
Potřeba složité úpravy softwaru na výpočet a výplatu
dávky a vytvoření a tisk nových formulářů.

Budou zvýhodněni rodiče, kteří před porodem byli
výdělečně činní, protože mohou volit výši dávky a
dobu čerpání rodičovského příspěvku.
Motivace rodiče k přijetí zaměstnání.
Nekrácením rodičovského příspěvku při souběhu
s příspěvkem na péči bude rodinám se zdravotně
postiženými dětmi kompenzován pokles příjmu
v důsledku zrušení sociálního příplatku.

Dojde ke zvýšení administrace dávky na úřadech práce
v důsledku možnosti měnit výši dávky a přepočtu výše
výměry od 1. 1. 2011 i u starých nároků.
Snížení výše rodičovského příspěvku se dotkne cca
95% vyplácených dávek, nejvíce se dotkne rodičů,
kteří rodičovský příspěvek ke dni účinnosti zákona
pobírají ve čtyřleté variantě.
Dlouhé přechodné období souběhu dvou způsobů
výpočtu dávek podle současné a nové právní úpravy
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(až 4 roky)

Dotčené subjekty
 Příjemci rodičovského příspěvku – rodiny pečující o děti v útlém věku
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – metodické vedení, poskytování finančních
prostředků na dávky, náklady na úpravu informačních systémů
 Krajské úřady – metodické a odborné vedení, odvolací orgán
 Úřady práce – úsek státní sociální podpory
 Obecní úřady – orgány pomoci v hmotné nouzi
Identifikace nákladů a přínosů
Náklady
Varianta
Var 0
Var I
Var II

Přínosy
Varianta

Veřejné rozpočty

Účastníci systému – oprávněné osoby

Zachování stávajícího stavu – mandatorní
výdaje se nesníží.
Snížení kupní síly obyvatelstva o cca 1 mld.
Kč.
Zachování výše mandatorních výdajů.

Veřejné rozpočty

Zachování stávajícího stavu – stejní účastníci.
Snížení příjmu rodiny u některých příjemců
rodičovského příspěvku ve čtyřleté variantě
čerpání.
Snížení příjmu rodiny u cca 95% příjemců, a to
zejména u tříleté a čtyřleté varianty čerpání.

Účastníci systému – oprávněné osoby

Var 0
Var I

Nejsou oproti stávajícímu stavu.
Snížení mandatorních výdajů ve výši 1 mld.
Kč.

Var II

Nejsou oproti stávajícímu stavu.

Pro oprávněné osoby nejsou žádné přínosy.
Zachování právní jistoty a získaných nároků pro
většinu příjemců. Zvýhodnění rodičů, kteří byli
před porodem dítěte výdělečně činní.
Flexibilní volba výše a doby čerpání dávky podle
aktuální sociální situace rodiny.

Cíl č. 3 – Změna nároku na porodné – zacílení porodného na prvorodičky v rodině
s nízkým příjmem
Varianta 0:
Zachování současné právní úpravy
Výhody

Nevýhody

Nezvýší se počty klientů systému pomoci v hmotné Nedojde k úsporám státního rozpočtu na dávky státní
nouzi.
sociální podpory.
Není třeba měnit právní předpis.
Nedostatečná motivace k odpovědnému rodičovství.

Varianta I:
Zúžení okruhu oprávněných osob na osoby, kterým se narodilo první živé dítě nebo kterým se
současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě, jestliže žijí v rodinách
s příjmem rodiny pod 2,4násobek životního minima rodiny
Výhody

Nevýhody
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Snížení mandatorních výdajů na dávky státní sociální
podpory o 1,3 mld Kč.
Snížení počtu vyplácených dávek státní sociální
podpory.
Adresnější poskytování dávky, zacílení jen na
prvorodičky.
Zvýhodnění současného narození dvou a více dětí při
prvním porodu ženy.

Snížení kupní síly obyvatelstva, zejména
očekávající narození potomka o 1,3 mld Kč.
Je třeba změnit zákon ve složitější úpravě.

rodin

Růst administrace dávky na úřadech práce.
Další doklady pro prokázání nároku na dávku ze strany
rodičů dítěte.
Nová administrativa pro zaměstnavatele - vydávání
potvrzení o výši výdělku.
Růst počtu příjemců mimořádné okamžité pomoci
z důvodu narození dítěte.
Změna software.

Varianta II:
Zrušení porodného
Výhody

Nevýhody

Snížení mandatorních výdajů na dávky státní sociální Snížení kupní síly obyvatelstva, zejména rodin
podpory o 1,54 mld Kč.
očekávající narození potomka o 1,54 mld Kč.
Snížení počtu dávek státní sociální podpory.
Růst počtu příjemců mimořádné okamžité pomoci
z důvodu narození dítěte v rodinách s nízkými příjmy.
Jednoduchá změna zákona.
Zvýšení mandatorních výdajů na dávky pomoci
v hmotné nouzi.

Dotčené subjekty






Ženy, které porodily, a jejich rodiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí – metodické vedení, poskytování finančních
prostředků na dávky, náklady na úpravu informačních systémů
Krajské úřady – metodické a odborné vedení, odvolací orgán
Úřady práce – úsek státní sociální podpory
Obecná úřady – orgány pomoci v hmotné nouzi

Identifikace nákladů a přínosů
Náklady
Varianta
Var 0
Var I
Var II

Přínosy
Varianta
Var 0
Var I

Var II

Veřejné rozpočty

Účastníci systému – oprávněné osoby

Zachování stávajícího stavu – mandatorní Zachování stávajícího stavu – stejní účastníci.
výdaje se nesníží.
Snížení kupní síly obyvatelstva o cca 1,3 mld Sníží se okruh oprávněných osob mající nárok na
Kč.
porodné. Některé z nich se propadnou do hmotné
nouze.
Snížení kupní síly obyvatelstva o cca 1,54 Všechny ženy, které porodily, ztratí nárok na dávku
mld Kč.
a některé z nich budou v hmotné nouzi.

Veřejné rozpočty

Účastníci systému – oprávněné osoby

Nejsou oproti stávajícímu stavu.
Snížení mandatorních výdajů ve výši 1,3 mld
Kč v roce 2011.
Snížení schodku státních rozpočtů od roku
2011.
Snížení mandatorních výdajů ve výši 1,54

Pro oprávněné osoby nejsou žádné přínosy.
Pro oprávněné osoby nejsou žádné přínosy, některé
z nich mohou uplatnit nárok na mimořádnou
okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné
nouzi.
Pro oprávněné osoby nejsou žádné přínosy, některé
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mld Kč v roce 2011.
z nich mohou uplatnit nárok na mimořádnou
Snížení schodku státních rozpočtů od roku okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné
2011.
nouzi.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1. Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Lze odhadnout, že v případě přijetí variant označených jako Varianta 0, by došlo
k nárůstu, resp. nesnížení mandatorních výdajů, což by vedlo k neplnění Programového
prohlášení vlády a vládou schváleného návrhu státního rozpočtu a návrhu rozpočtového
výhledu.
Cíle 1 až 3 varianty označené jako Varianta I. sice snižují kupní sílu obyvatelstva, ale
nejchudším skupinám rodin s nezaopatřenými dětmi ji umožňují kompenzovat při splnění
podmínek nároku dávkami pomoci v hmotné nouzi, zejména příspěvkem na živobytí a
mimořádnou okamžitou pomocí. Celkovým přínosem této varianty je snížení mandatorních
výdajů v roce 2011 o cca 3,9 mld Kč a snížení počtu osob závislých na dávkách státní
sociální podpory.

3.2. Konzultace
Nebyly.
3.3. Implementace a vynucování
K naplnění cílů obsažených v hodnocení dopadů regulace, jsou kompetentní
Ministerstvo práce a sociálních věcí (metodické vedení, zabezpečení jednotného aplikačního
programu, předepsaných tiskopisů, finanční prostředky na výplatu dávek), Ministerstvo vnitra
(trvalý pobyt a bydliště), krajské úřady (odborné a metodické vedení, kontrolní a odvolací
orgán), úřady práce – úseky státní sociální podpory (rozhodování o dávkách státní sociální
podpory a jejich výplata), okresní správy sociálního zabezpečení (posuzování zdravotního
stavu), obecní úřady (rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi a jejich výplata).
Sankce za neplnění některých úkolů vyplývajících z navrhovaných řešení jsou
obsaženy v § 65a až § 65c zákona o státní sociální podpoře.

3.4. Přezkum účinnosti
Z hlediska kriterií přezkumu účinnosti, která jsou dána obecnými zásadami pro
hodnocení dopadů regulace, nelze předpokládat nutnost stanovení časových limitů účinnosti
navrhovaných opatření, protože bude sledována při plnění státního rozpočtu. Lze
předpokládat, že účinnost navrhované úpravy by mohla být stanovena na 1. 1. 2011, současně
s účinností zákona o státním rozpočtu.
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4. Návrh řešení
Varianta I je v Programovém prohlášení vlády i v návrhu státního rozpočtu na
rok 2011.
Rekapitulace:
1. Zrušení sociálního příplatku
Snížení výdajů na sociální příplatek o 3,1 mld. Kč
Zvýšení výdajů na rodičovský příspěvek o 0,3 mld. Kč
Zvýšení výdajů zejména na příspěvek na živobytí o 1,2 mld. Kč
Celkové snížení mandatorních výdajů 1,6 mld. Kč
2. Redukce celkové vyplacené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku
změnou termínu provedení volby
Snížení výdajů na rodičovský příspěvek o 1 mld. Kč
Celkové snížení mandatorních výdajů o 1 mld. Kč
3. Změna podmínek nároku na porodné – zacílení porodného na prvorodičky
v rodině s nízkým příjmem
Snížení výdajů na porodné o 1,3 mld. Kč
Celkové snížení mandatorních výdajů o 1,3 mld. Kč
CELKOVÉ SNÍŽENÍ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ……………………..3,9 mld. Kč
z toho
snížení systému státní sociální podpory.………………………5,1 mld. Kč
zvýšení systému pomoci v hmotné nouzi…………..…………...1,2 mld. Kč.

Kontakt:
Závěrečnou zprávu RIA k části čtvrté zpracovaly:
RNDr. Lucie Benešová, Ing. Blanka Jelínková, Ing. Hana Zelenková, CSc.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů
Telefon: 221 922 803, 221 922 308, 221 923 612
e-mail: lucie.benesova@mpsv.cz; blanka.jelinkova@mpsv.cz; hana.zelenkova@mpsv.cz
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D. K části páté – změna zákona o zaměstnanosti
1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE
1. 1 . Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.
1.2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
1.2.1. Identifikace problému
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zaměstnanosti“), nabyl účinnosti dne 1. října 2004. V rámci aplikace platné právní
úpravy v oblastech vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání právnickým nebo
fyzickým osobám a zprostředkování zaměstnání se zejména v poslední době vyskytly
problémy, které je potřebné řešit buď legislativně technickou úpravou spočívající
ve zpřesnění textu, nebo přijetím nového věcného řešení.
Další úpravy souvisí s úspornými opatřeními a naplňováním Programového prohlášení
vlády – jde na jedné straně o zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti a na druhé straně o zavedení překlenovacího příspěvku jako jednoho
z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
1.2.1.1.
V současnosti je v České republice na základě povolení ke zprostředkování
zaměstnání vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí registrováno celkem 1815
agentur práce (podle stavu k 5. 8. 2010). Měsíčně je podáváno v průměru 85 nových žádostí.
Podmínky pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání a důvody pro odejmutí
tohoto povolení byly v roce 2004 nastaveny poměrně liberálně. Z kontrolní činnosti úřadů
práce a oblastních inspektorátů práce vychází najevo, že agentury práce jako zaměstnavatelé
nedodržují některé povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona o zaměstnanosti nebo
ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník
práce“), např. umožňují výkon nelegální práce, nevyplácejí zaměstnancům za odvedenou
práci mzdu apod. Za taková porušení je jim sice příslušným kontrolním orgánem uložena
pokuta, ale výkon jejich zprostředkovatelské činnosti nelze nijak omezit.
Na základě přijetí novely zákona o zaměstnanosti účinné od 1. ledna 2009 sice
již k určitému zpřísnění došlo (například tím, že k vydání povolení ke zprostředkování
zaměstnání je nutné souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra a důvodem pro odejmutí
povolení ke zprostředkování zaměstnání je porušení některé z povinností uložených v § 308
a § 309 zákoníku práce), nicméně z hlediska kvality poskytování služeb nedošlo k výraznému
zlepšení, a ani nárůst počtu agentur práce se nezměnil. Z hlediska praxe se ukázala potřeba
dalšího zpřísnění právní úpravy.
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1.2.1.2.
Podle současné úpravy v zákoně o zaměstnanosti je umožněno uchazečům
o zaměstnání, aby současně s pobíráním podpory v nezaměstnanosti vykonávali práci
na částečný úvazek, pokud měsíční výše jejich výdělku nepřesáhne polovinu minimální
mzdy.
Možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem
tzv. nekolidujícího zaměstnání vede dle současných poznatků z praxe v některých případech
k účelovému jednání uchazečů o zaměstnání a jejich zaměstnavatelů. Pokud zaměstnavatelé
nemohou přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní doby, dohodnou
se s nimi na ukončení pracovního poměru a většinou s nimi zároveň uzavírají dohody
o provedení práce na stejný druh práce. Tito zaměstnanci se stávají uchazeči o zaměstnání,
při splnění zákonných podmínek je jim poskytována podpora v nezaměstnanosti, a přitom
u svého zaměstnavatele vykonávají tzv. nekolidující zaměstnání. V některých případech jsou
uzavírány i nové pracovní smlouvy s odloženým nástupem do zaměstnání po vyčerpání
podpory v nezaměstnanosti. Toto jednání sice není v rozporu s žádným právním předpisem,
nicméně dochází k únikům na daních a na sociálním a zdravotním pojištění.
1.2.1.3.
S ohledem na nutnost úspor výdajů státního rozpočtu je třeba hledat možnosti snížení
výdajů na podpory v nezaměstnanosti, ovšem takovou cestou, aby se úspory nedotkly těch,
kteří přišli o zaměstnání bez svého zavinění.
Na druhou stranu, v souladu s Programovým prohlášením vlády je potřeba nabídnout
uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou řešit svou situaci vlastním podnikáním, určitou
pomoc v začátcích jejich podnikání.
1.2.2. Popis cílového stavu
Cílem předkládaného návrhu je především zpřísnit právní úpravu povolování
a odejímání povolení ke zprostředkování zaměstnání, upravit podmínky pro čerpání podpory
v nezaměstnanosti s cílem snížení výdajů státního rozpočtu a zavést nový nástroj aktivní
politiky zaměstnanosti.
1.2.2.1.
Stanovisko Ministerstva vnitra k žádostem o povolení ke zprostředkování zaměstnání
je vydáváno od 1.1.2009 na základě ustanovení § 60a z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Stávající návrh novely tak v této oblasti nezavádí žádnou novou právní úpravu, ale toliko
upřesňuje platnou právní úpravu. Tato konkrétní upřesnění vychází z potřeb praxe (např.
prodloužení lhůty pro vydání stanoviska). Stanovisko Ministerstva vnitra je vydáváno
v souladu s platnými právními předpisy, v daném případě je třeba zmínit zejména z.č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Tzn. předmětné stanovisko obsahuje mimo jiné
řádné odůvodnění – tedy důvody, které vedly k vydání nesouhlasného stanoviska, podklady
pro jeho vydání a úvahy, kterými se ministerstvo řídilo při jeho vydání. Pro úplnost je třeba
doplnit, že jsou přípustné opravné prostředky.
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V rámci své činnosti ministerstvo při vydávání stanovisek vychází zejména
z následujících skutečností:
- hodnocení všech osob odpovědných v rámci žádajícího subjektu – zejména jsou pak
hodnoceny skutečnosti svědčící o porušování práv a oprávněných zájmů ve vztahu k třetím
osobám,
- vyhodnocení jednání žádajícího subjektu s ohledem na prevenci obchodu s lidmi,
- vyhodnocení uvádění údajů ve vztahu ke státním orgánům – tedy zda daný subjekt uvádí
úplné, řádné a pravdivé informace v rámci žádosti,
- hodnocení subjektu s ohledem na jeho dohledatelnost pro potřeby státních orgánů,
obchodních partnerů a klientů.
Nastavení výše popsaného mechanismu má zamezit porušování práv a oprávněných
zájmů klientů, kdy je třeba konstatovat, že dodatečné vymáhání práv v této oblasti je dosti
omezené, v některých případech i nemožné. Jedná se o preventivní opatření, které má
směřovat k tomu, aby povolení ke zprostředkování zaměstnání bylo vydáváno pouze takovým
subjektům, které mají dostatečný morální kredit pro provozování této činnosti a jejichž
předchozí jednání nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o subjekty porušující práva třetích
osob či nerespektující rozhodnutí státních orgánů. V oblasti zprostředkování zaměstnání je
třeba mít na paměti tu skutečnost, že zprostředkovatelský subjekt by měl být dostatečným
garantem pro své klienty zejména v oblasti zajištění jejich práv (např. zajištění zaměstnání
v souladu s platnou právní úpravou, řádné a včasné vyplácení mzdy, dodržování zákonných
podmínek v oblasti pracovně právní).
Zpřísněním právní úpravy vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání by mělo
též dojít k posílení právní jistoty fyzických osob nastupujících do zaměstnání k agentuře
práce, případně i k omezení počtu subjektů provozujících zprostředkovatelskou činnost.
Rovněž z důvodu zkvalitnění prověření činnosti žádajícího subjektu se zavádí oprávnění
Ministerstva vnitra vyžádat si před doručením stanoviska opis z Rejstříku trestů žadatele.
Rozšíření důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání umožní
Ministerstvu práce a sociálních věcí zasáhnout v těch případech, kdy agentura práce jako
zaměstnavatel neplní své povinnosti, které jí vyplývají ze zákona. Jedná se například
o situace, kdy agentura práce umožní výkon nelegální práce, opakovaně neplní svou
oznamovací povinnost apod. Zároveň je však třeba dát agentuře práce časový prostor
pro řádné ukončení pracovněprávních vztahů a vypořádání závazků zejména vůči jejím
zaměstnancům.
Zavedením povinného pojištění agentur práce by se měla též zvýšit právní jistota
zaměstnanců agentur práce, popřípadě jiných fyzických osob, pro které bude agentura práce
zprostředkovávat zaměstnání.
1.2.2.2.
Vyloučením možnosti souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkonu
nekolidujícího zaměstnání by mělo dojít k ukončení účelového jednání některých uchazečů
o zaměstnání a jejich zaměstnavatelů, které vede k únikům na daních a na sociálním
a zdravotním pojištění.
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1.2.2.3.
Snížením procentní sazby podpory v nezaměstnanosti v případě uchazečů, kteří
předchozí zaměstnání bez vážného důvodu ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem,
by mělo dojít k úsporám výdajů státního rozpočtu. V rámci zpřísnění podmínek pro vznik
nároku na podporu v nezaměstnanosti se posiluje osobní odpovědnost uchazečů o zaměstnání
v případě ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem, a to buď z vlastní vůle,
nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, pokud ho k tomu nevedou vážné důvody.
V případě, že uchazečům o zaměstnání přísluší podle jiných právních předpisů
odstupné nebo odchodné, navrhuje se, aby se poskytování podpory v nezaměstnanosti
odložilo až do uplynutí období, v průběhu kterého by měl být zabezpečen prostředky
z odstupného, odbytného nebo odchodného.
Naopak zavedením překlenovacího příspěvku by měla být podpořena motivace
uchazečů o zaměstnání, aby svou situaci řešili zahájením podnikatelské činnosti.
1.2.3. Popis existující regulace
1.2.3.1.
Zákon o zaměstnanosti v současné podobě, přes několik novelizací, neumožňuje
Ministerstvu práce a sociálních věcí účinně zasáhnout v případě nekvalitního poskytování
služby zprostředkování zaměstnání agenturami práce a regulovat jejich živelný nárůst. Ani
poslední právní úprava (zákonem č. 382/2008 Sb.), spočívající v kladném stanovisku
Ministerstva vnitra ke každé žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání, nepřinesla
očekávaný výsledek.
1.2.3.2.
Podle současné úpravy je možné, aby uchazeč o zaměstnání pobíral podporu
v nezaměstnanosti a současně s tím vykonával tzv. nekolidující zaměstnání, které
je definováno jako výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud
měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo
odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální
mzdy. Daná úprava je ovšem v některých případech zneužívána uchazeči o zaměstnání
a jejich zaměstnavateli – v pravidelných cyklech ukončují pracovní poměr, ale zároveň
uzavírají dohodu o provedení práce na stejný druh práce.
1.2.3.3.
Pokud jde o nárok na podporu v nezaměstnanosti, podle současné úpravy nemá nárok
na podporu v nezaměstnanosti mimo jiné uchazeč, který v posledních 6 měsících před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil
vhodné zaměstnání (§ 20), zprostředkované úřadem práce. Musí být tedy splněny čtyři
podmínky [neexistence vážných důvodů ve smyslu § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti;
ukončení je opakované v posledních 6 měsících; zaměstnání naplňovalo znaky vhodného
zaměstnání dle § 20 zákona o zaměstnanosti; zaměstnání bylo zprostředkováno úřadem
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práce]. Nárok na odstupné (odbytné, odchodné) nemá podle současné úpravy vliv na podporu
v nezaměstnanosti.
Pokud jde o podporu uchazečů o zaměstnání, kteří se rozhodli řešit svou situaci
zahájením podnikání, mohou podle stávající právní úpravy využít příspěvku na zřízení
společensky účelného pracovního místa.
1.2.4. Zhodnocení rizika
1.2.4.1.
V případě, že nebudou zpřísněny podmínky pro vydávání povolení ke zprostředkování
zaměstnání a rozšířeny důvody pro odejmutí tohoto povolení, nebude možné fakticky
ovlivňovat kvalitu poskytování služby zprostředkování zaměstnání.
1.2.4.2.
Nevyloučení možného souběhu podpory v nezaměstnanosti a výkonu nekolidujícího
zaměstnání může vést k nárůstu případů, kdy je tato úprava zneužívána. Na druhou stranu
právní úprava může vést k tomu, že řada uchazečů o zaměstnání raději ukončí nekolidující
zaměstnání, ukončí tak zcela svou aktivitu na trhu práce a následně se budou vynakládat
prostředky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na obnovu či udržení jejich pracovních
návyků. Jiným rizikem je možnost, že uchazeči o zaměstnání výkon nekolidujícího
zaměstnání nebudou hlásit úřadu práce a činnost bude vykonávána „načerno“.
1.2.4.3.
Bez zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti nebude
možné snížit v této oblasti výdaje státního rozpočtu. Navrhovanou právní úpravou by se měl
snížit i počet případů, kdy uchazeči o zaměstnání bez vážného důvodu ukončí z vlastní vůle
stávající zaměstnání a pobírání podpory v nezaměstnanosti se stává neodůvodněnou zátěží
pro výdajovou stránku státního rozpočtu.
Rovněž v případě poskytnutí podpory v nezaměstnanosti až po skončení doby,
v průběhu které by uchazeči měli být zabezpečen prostředky z odstupného nebo odchodného,
lze očekávat výraznou redukci výdajové stránky státního rozpočtu.
Překlenovací příspěvek má mít motivační charakter pro uchazeče o zaměstnání –
riziko jeho nezavedení je obtížné kvantifikovat, neboť rozhodnutí k zahájení podnikatelské
činnosti se zakládá i na řadě jiných faktorů a navrhovaná výše příspěvku patrně nebude
v tomto směru z pohledu uchazeče o zaměstnání rozhodující.
1.2.5. Dotčené oblasti a subjekty
Navrhovaná regulace dopadá na oblast trhu práce.
Změny, které zamýšlí novela uskutečnit, se týkají těchto subjektů:
 Ministerstva práce a sociálních věcí
 úřadů práce
 uchazečů o zaměstnání
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 právnických a fyzických osob žádajících o povolení ke zprostředkování zaměstnání
nebo kterým již bylo toto povolení vydáno

2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ
2.1. Návrh možných variant včetně varianty „nulové“
2.1.1. Varianta I – varianta „nulová“
Nepřijetí nové právní úpravy. Ve svém důsledku by to znamenalo zachování
současného neuspokojivého stavu v oblasti agenturního zaměstnávání, nesnížení výdajů
státního rozpočtu na podporu v nezaměstnanosti a pokračující zneužívání nekolidujícího
zaměstnání.
2.1.2. Varianta II – varianta minimální
Minimální variantou se rozumí přijetí dílčích opatření směřujících k odstranění
nejpalčivějších problémů, které v současné době praxi tíží, a k naplnění uvedených cílů.
2.1.3. Varianta III – varianta s koncepčními změnami zákona
Základní koncepce v oblasti agentur práce a zprostředkování zaměstnání odpovídají
v současné době jak požadavkům evropského práva, tak úmluvám Mezinárodní organizace
práce, proto koncepční změny nejsou v současné době nezbytné.
3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
3.1. Identifikace nákladů a přínosů
3.1.1. Přínosy navrhované úpravy
Jednotlivé přínosy by se lišily dle zvolené varianty. Varianta I. by neznamenala žádný
přínos. Přínosem varianty II. by bylo odstranění nejpalčivějších problémů v relativně krátké
době.
3.1.2. Dopady navrhované úpravy
Na státní rozpočet
V oblasti agentur práce se nepředpokládají zvýšené nároky na státní rozpočet.
Pokud jde o vyloučení souběhu výkonu nekolidujícího zaměstnání a pobírání podpory
v nezaměstnanosti, lze předpokládat určité úspory ve výdajích státního rozpočtu. V současné
době je evidováno na úřadech práce přibližně 14 000 uchazečů o zaměstnání, kteří pobírají
podporu v nezaměstnanosti a zároveň vykonávají nekolidující zaměstnání. Při hrubém
odhadu, kdy by se vyšlo z toho, že celoročně bude počet takových uchazečů 14 000 a budou
pobírat průměrnou podporu v nezaměstnanosti, by roční úspora činila cca 820 mil. Kč. Lze
ovšem odůvodněně očekávat, že řada uchazečů o zaměstnání, jejichž podpora
v nezaměstnanosti bude vyšší než 4 000 Kč (povolený výdělek při nekolidujícím zaměstnání),
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raději ukončí nekolidující zaměstnání, aby mohli pobírat podporu v nezaměstnanosti.
Skutečná úspora tak bude pravděpodobně nižší.
Snížením procentní sazby podpory v nezaměstnanosti v případě uchazečů, kteří
předchozí zaměstnání bez vážného důvodu ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem,
lze očekávat úspory ve výdajích, ovšem vzhledem k tomu, že dosud nebylo sledováno, kolik
uchazečů o zaměstnání ukončí ze své vůle jakékoliv zaměstnání (ať už výpovědí nebo
dohodou), nelze úsporu vyčíslit. Ze stejných důvodů nelze vyčíslit ani úsporu finančních
prostředků v souvislosti s pozdějším poskytováním podpory v nezaměstnanosti těm
uchazečům o zaměstnání, kteří by měli být určitou dobu po skončení zaměstnání zabezpečeni
finančními prostředky z odstupného nebo odchodného.
Zavedení překlenovacího příspěvku bude znamenat navýšení výdajů ze státního
rozpočtu. Odhadovaná částka navýšení výdajů činí přibližně 100 mil. Kč ročně. Při odhadu
se vychází z čísla 3 300 jakožto z průměrného počtu uchazečů o zaměstnání za poslední
3 roky, kteří zahájili podnikatelskou činnost a jimž by mohl být poskytnut překlenovací
příspěvek, a z předpokladu, že by překlenovací příspěvek byl poskytnut po celou dobu
5 měsíců. Výdaje na financování tohoto příspěvku budou kryty v rámci schváleného limitu
výdajů kapitoly 313-MPSV na jednotlivé kroky.
Na podnikatelské prostředí
Dopad na podnikatelské prostředí lze předpokládat v oblasti agentur práce, kde
se bude vyžadovat sjednání pojištění pro případ úpadku. Vzhledem k tomu, že výše
pojistného není zatím stanovena, nelze finanční dopady vyčíslit.
V souvislosti se zpřísněním podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti
se zvýší administrativní zátěž zaměstnavatelů, neboť budou muset potvrzovat, zda
zaměstnanec má nárok na odstupné a pokud ano, v jaké výši. Mírné zvýšení administrativní
zátěže bude spočívat v povinnosti zaměstnavatelů potvrdit další údaje, ovšem nejde o zvýšení
administrativní zátěže ve smyslu potvrzování dalšího formuláře, neboť údaje o odstupném
budou zaměstnavatelé potvrzovat na stejném potvrzení, které jsou již dnes povinni vystavovat
dle § 313 odst. 2 zákoníku práce. Vyčíslení rovněž není možné, neboť nelze ani
kvalifikovaným odhadem určit počet uchazečů o zaměstnání, kterým nárok na odstupné
vznikne.
Dopady na uchazeče o zaměstnání, kteří mají nárok na odstupné, odbytné nebo
odchodné:
Těmto uchazečům bude při splnění podmínek pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti poskytována podpora v nezaměstnanosti v nezkrácené výši a v nezkrácené
podpůrčí době, pouze počátek podpůrčí doby bude posunut.
Dopady na uchazeče o zaměstnání, kteří ukončí zaměstnání sami bez vážného důvodu:
Podpora v nezaměstnanosti bude při splnění podmínek pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti poskytována ve snížené sazbě, a to konkrétně ve výši 45% průměrného
měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. V prvních dvou měsících podpůrčí doby
bude výše jeho podpory v nezaměstnanosti o 20% nižší a v dalších dvou měsících podpůrčí
doby bude o 5% nižší oproti současnému stavu. Po zbývající část podpůrčí doby je zachována
stejná výše podpory v nezaměstnanosti jako doposud.
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Na rovné příležitosti
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
3. 2. Konzultace
Zamýšlené úpravy v oblasti agentur práce byly již dříve konzultovány nejen
s dotčenými subjekty, ale i s dalšími subjekty, které se v těchto oblastech angažují nebo se
s výše uvedenými problémy setkávají v praxi.
3. 2. 1.
Jednalo se o pracovní skupinu pro agenturní zaměstnávání, která je složena
na tripartitním základě.
Členy této pracovní skupiny byli kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí
i zástupci:
o Ministerstva vnitra
o Ministerstva financí
o Ministerstva průmyslu a obchodu
o Asociace poskytovatelů personálních služeb
o Českomoravské konfederace odborových svazů
o Asociace svobodných odborů
o Svazu průmyslu a dopravy ČR
Z konzultací vyplynula potřeba zpřísnění právní úpravy.
3. 2. 2.
Navrhovaná úprava vyloučení souběhu poskytování podpory v nezaměstnanosti
a výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebyla konzultována.
3. 2. 3.
Navrhovaná úprava snížení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti v případě
vymezené kategorie uchazečů o zaměstnání a úprava překlenovacího příspěvku nebyla
konzultována.
4. NÁVRH ŘEŠENÍ
4.1. Zhodnocení variant
K VARIANTĚ I
Zákon v současné době neumožňuje účinně regulovat činnost agentur práce a dává
prostor pro zprostředkování zaměstnání i těm subjektům, které nedodržují povinnosti
stanovené zaměstnavatelům obecně závaznými právními předpisy v oblasti zaměstnanosti
a při zaměstnávání zaměstnanců. Bez zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu
v nezaměstnanosti by nebylo možné snížit výdaje státního rozpočtu.
Z těchto důvodů není výběr varianty I vhodný a Ministerstvo práce a sociálních věcí
by mělo přistoupit k novele zákona.
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K VARIANTĚ II
Hlavním problémem stávajícího stavu je, že podmínky pro vydání povolení
ke zprostředkování zaměstnání a důvody pro odejmutí tohoto povolení byly v roce 2004
nastaveny liberálně. Ani dílčí novela zákona, podle které je k vydání povolení
ke zprostředkování zaměstnání nutné s účinností od 1. ledna 2009 souhlasné stanovisko
Ministerstva vnitra a důvodem pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
je porušení některé z povinností uložených v § 308 a 309 zákoníku práce, neomezila nárůst
počtu agentur práce. Všechna konzultující místa se přiklonila k názoru, se kterým
se předkladatel ztotožňuje, že stát by měl více regulovat činnost agentur práce.
Z důvodu potřeby urychleného řešení těchto problémů a vzhledem k potřebě změn
právní úpravy, které povedou k úsporám ve výdajích státního rozpočtu na úseku
zaměstnanosti, se jako nejvhodnější jeví dílčí novela zákona obsažená ve variantě II.
K VARIANTĚ III
Některé konzultující subjekty sice navrhovaly zvážit dosavadní koncepci zákona
a uskutečnit větší koncepční novelu, nicméně koncepční změna by se musela týkat i ostatních
oblastí upravených zákonem o zaměstnanosti (např. zaměstnávání zdravotně postižených)
a bylo dosaženo obecné shody na tom, že koncepční změnu lze realizovat mimo jiné až poté,
co budou známy výsledky objektivní analýzy, která bude výstupem systémového projektu
„Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR“.
Bez této analýzy by se nemohlo jednat o koncepční změnu, ale ve skutečnosti
by tzv. koncepční novelou byly opět řešeny jen dílčí problémy.
Závěr: S ohledem na provedené konzultace a i s ohledem na současný vývoj politické
a ekonomické situace se doporučuje přijmout minimální variantu, tedy variantu II.
4.2. Implementace a vynucování
Za provádění navrhované úpravy budou v souladu se zákonem odpovědné
Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti agentur práce a jednotlivé úřady práce, pokud
se jedná o zprostředkování zaměstnání, včetně podpory v nezaměstnanosti, a překlenovací
příspěvek.
4.3. Přezkum účinnosti
Je třeba, aby právní předpis byl několik let účinný, než bude možné získat relevantní
výsledky a zhodnotit, jaké má právní úprava dopady. Další hodnocení regulace dopadů
do oblasti agentur práce bude tedy provedeno v roce 2013.
Kontakt:
Závěrečnou zprávu RIA k části páté zpracovala:
Mgr. Eva Lettlová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor politiky zaměstnanosti
Telefon: 221 923 571
e-mail: eva.lettlova@mpsv.cz
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E. K části šesté – změna zákona o sociálních službách
1. Důvod předložení
Návrh je předkládán s cílem upravit systém sociálních služeb tak, aby byly
zohledněny poznatky z praxe a provedených analýz, jež odhalily některé neefektivní a
nehospodárné postupy upravené ve stávajícím znění předmětného zákona, a to především
v oblasti jasného vymezení nároku a způsobu použití příspěvku na péči.
Identifikace hlavního problému
Zákon o sociálních službách je účinný od 1. ledna 2007. Ministerstvo práce a sociálních
věcí trvale sleduje jeho implementaci a pečlivě vyhodnocuje všechny pozitivní i negativní jevy,
které jej doprovázejí. Do zákona za tuto dobu zasáhlo již jedenáct novelizací. Zásadnější věcné
změny vnesla do zákona novelizace v souvislosti se zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů;
ostatní novelizace byly přijaty v souvislosti se změnou jiných zákonů. Změny provedené
v souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů byly prvním krokem k nyní navrhovaným
úpravám. Cílem navrhovaných úprav zákona o sociálních službách je dosažení vládou
stanovených úsporných opatření v souvislosti se snížením deficitu veřejných financí.
Negativním důsledkem aplikace stávajícího znění zákona jsou především těžké
ekonomické dopady na veřejné rozpočty, respektive na státní rozpočet, proto navrhované
změny mají za cíl efektivně regulovat použití veřejných prostředků v systému.
Systém sociálních služeb je rozsáhlým ekonomickým systémem, jehož funkčnost
nelze zajistit bez finančních intervencí z veřejných zdrojů. Současně jsou sociální služby
závislé na finanční participaci zdrojů soukromých. Správci veřejných rozpočtů a uživatelé
sociálních služeb, kteří hradí služby, musí mít společný zájem na maximální efektivitě
systému.
Vedle údajů o objemech čerpání prostředků na výplatu příspěvku na péči (PnP)
sleduje Ministerstvo práce a sociálních věcí také další podstatné ukazatele. Jde především o
strukturu PnP podle jednotlivých stupňů (výše dávek) a dále pak o strukturu údajů o způsobu
užití PnP. Tyto údaje jsou získávány z Informačního systému OK Služby (dále jen „IS OK
Služby“) a také z údajů, které uvádějí poskytovatelé sociálních služeb v rámci podávání
žádostí o dotaci na zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb a nově také
z údajů, které MPSV získává na základě zákonné povinnosti všech registrovaných
poskytovatelů dle § 85, odst. 5., zákona o sociálních službách – Informační systém OK
Poskytovatel (dále jen „IS OK Poskytovatel“).
Informace, které jsou sledovány v IS OK Služby a IS OK Poskytovatel, umožňují
sledování dat v různém kvalitativním členění. Jejich vypovídací hodnota směrem k odhadu
vývoje do budoucnosti je ovšem v IS OK Služby dosud zatížena tím, že v průběhu sledování
statistik není vždy dokončeno několik tisíc1 řízení o příspěvku (přiznání, změny, odvolání).
1

k 1.7.2010 se jedná o 14 355 žádostí v řízení
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Přesto níže uváděné údaje poznatky v základním rámci objektivně zachycují.
Základní kvantitativní poznatky:
 Celkové měsíční výdaje na výplatu PnP vykazují stabilní objem v intervalu 1,5 až 1,6
mld. Kč, což v predikci celkového ročního čerpání znamená cca 18 až 19,2 mld. Kč.
 Celkový počet uznaných nároků na dávku se pohybuje mezi 295 až 299 tisíci osob
měsíčně.
 Největší počet dávek podle rozvrstvení do stupňů vykazuje I. stupeň, tj. cca 113 271
dávek, což představuje 38 % z celkového počtu dávek. II. stupeň 89 244 (30%), III.
stupeň 59 629 (20%), IV. stupeň 37 627 (13%).
 Největší objem měsíční výplaty dávek podle rozvrstvení do stupňů vykazuje III.
stupeň, tj. cca 480 mil. Kč, což představuje 31% z celkového objemu čerpání. I.
stupeň 237 mil.Kč (16%), II. stupeň 361 mil. Kč (24%), IV. stupeň 451 mil. Kč
(29%).
 Z hlediska základní věkové struktury podílí se:
o Děti do 18 let – 7%
o Dospělí 19 až 65 let – 24%
o Mladší senioři 65 až 75 let – 14%
o Starší senioři 75 let a více – 55%
 Z hlediska regionálního rozložení PnP nejsou evidovány žádné významné odchylky a
počet PnP v podstatě odpovídá velikosti kraje.
 Z hlediska způsobu využití PnP, tak jak jej uvádějí oprávněné osoby, jsou uváděny
následující způsoby využití:
o Péče zajištěna blízkou nebo jinou osobou – cca 72%
o Péče zajištěna sociální službou – cca 18%
o Péče je zajištěna formou sdílené péče, tj. sociálními službami v kombinaci
s osobou blízkou nebo jinou – cca 10%.
Způsob využití příspěvku:
Příspěvek na péči je určen k posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby
a pečujícího prostředí tak, aby každý individuálně mohl zvolit pro něj nejúčelnější způsob
zajištění potřeb. Příspěvek je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění
soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Závislost na pomoci jiné fyzické
osoby je hodnocena ve čtyřech stupních.
Příspěvek na péči je odstupňován podle míry závislosti, přičemž jeho hodnota je
primárně odvozena od obvyklých nákladů spojených s péčí. Je potřeba zdůraznit, že se jedná
o příspěvek a nikoliv o plnou saturaci nákladů péče, a to jak prostřednictvím poskytovatelů
sociálních služeb nebo formou péče zajišťované osobami blízkými.
Příspěvek na péči umožňuje zabezpečovat péči v přirozeném prostředí, tj. napomáhá krýt
náklady pečujícímu prostředí. Optimálním modelem je sdílení péče mezi neformálním
pečujícím prostředím (rodina nebo jiné pečující osoby) a registrovanými poskytovateli
sociálních služeb.
o Podmínky vzniku nároku na příspěvek na péči a výše příspěvku především v prvním
stupni závislosti jsou nastaveny tak, že vyvolávají zcela bezprecedentní zájem o
získání této dávky.
71

o Příjemci příspěvku na péči v mnoha případech vnímají nesprávně účel dávky.
Příspěvek na péči považují za odškodnění za jejich zdravotní stav a zvýšení vlastního
příjmu.
o Správní orgány se v uplynulém období zaměřily především na zvládnutí vyřízení
podaných žádostí, při kterých z jejich hlediska spočívá největší časová i odborná zátěž
v provedení sociálního šetření, které je součástí řízení. Správní orgány sice provádějí
kontrolní činnost zaměřenou na způsob využití příspěvku, ale s ohledem na značný
počet případů ve srovnání s personálními kapacitami správních orgánů, jedná se pak o
kontrolní činnost spíše namátkovou.
o Podle provedených analýz směřuje z vyplacených dávek do rozpočtů poskytovatelů
sociálních služeb méně, než bylo očekáváno. Znatelnější je tato situace především
v případě terénních a ambulantních služeb sociální péče. Situace v oblasti pobytových
služeb je částečně deformována neodpovídajícím složením obyvatel těchto zařízení (v
zařízeních žije příliš mnoho lidí, kteří služby tohoto typu nepotřebují). Především
v oblasti terénních a ambulantních služeb nedošlo k revizi úhrad za poskytnutou péči.
V mnoha případech jsou uživatelům služeb kalkulovány úhrady dokonce nižší než
před účinností zákona.
o Obecně je možné konstatovat, že ve stávajících podmínkách nedošlo k propojení
výdajů z veřejných rozpočtů a výdajů alokovaných do příspěvku na péči, a to
především v terénních a ambulantních službách.
Identifikace cílů, kterých má být dosaženo
Zajistit snížením výše příspěvku na péči v I. stupni závislosti jeho správné využití
s ohledem na odpovídající náročnost a intenzitu péče, současně vyrovnání hodnoty dávky
v porovnání s vyššími stupni příspěvku na péči, a to jak na straně oprávněných osob, tak na
straně prostředí které o něj pečuje a současně dosáhnout celkové úspory ve výdajích státního
rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč
Příspěvek na péči vyjadřuje na jedné straně vysokou míru solidarity společnosti vůči
potřebám osob, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu nejsou schopny samostatně
zabezpečit své životní potřeby v oblasti péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Na druhou
stranu však musí být naplněna základní idea a účel předmětné dávky z pohledu osob, které jej
přijímají. Navrhované opatření neomezuje rozhodovací kompetence oprávněných osob o
způsobu využití příspěvku, ale vytváří podmínky pro jeho správné využití, tj. opatření se
zaměřuje především na případy nesprávného použití příspěvku s tím, že správní orgány
mohou využít řadu metod jak předejít nesprávnému použití nebo užití příspěvku regulovat už
v době jeho vyplácení (poradenství formou sociální práce, zprostředkování sociální služby,
kontrolní činnost, určení zvláštního příjemce apod.).
Navrhuje se, aby příspěvek na péči ve stupni I., který je poskytován osobám s malou
mírou závislosti na pomoci jiných osob, byl snížen osobám starším 18 let na takovou
hodnotu, která odpovídá obvyklým nákladům péče v těchto případech.
Současně se navrhuje zrušení ustanovení týkající se nepeněžní výplaty příspěvku na
péči v I. stupni závislosti, a to z důvodu pozbytí jeho významu v případě snížení výše
příspěvku na péči v I. stupni závislosti. Opatření mělo regulovat chování příjemců příspěvku
na péči s cílem využití příspěvku na péči za jeho účelem.
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Identifikace rizik spojených s nečinností
Pokud by nedošlo k realizaci navržených opatření, došlo by zejména z pohledu
fiskálního dopadu v příštím roce k prohloubení deficitu veřejných financí a z hlediska účelu
využití příspěvku na péči bude i nadále docházet k zásadnímu odklonu od účelu, se kterým
zákon původně počítal. Tyto trendy by ve svém důsledku znamenaly snížení příležitostí pro
osoby, které potřebují pomoc jiných, začlenit se do společnosti a žít důstojným způsobem
života.

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů
Návrh možných řešení
Níže uváděné návrhy variant řešení se vztahují k výše identifikovanému cíli, včetně
varianty zachovávající stávající stav, tj. Varianta 0. U návrhů je taktéž uváděn výčet
dotčených subjektů, a identifikace nákladů a přínosů.
Zajistit snížením výše příspěvku na péči v I. stupni závislosti jeho správné využití
s ohledem na odpovídající náročnost a intenzitu péče, současně vyrovnání hodnoty dávky
v porovnání s vyššími stupni příspěvku na péči, a to jak na straně oprávněných osob, tak na
straně prostředí které o něj pečuje a současně dosáhnout celkové úspory ve výdajích státního
rozpočtu ve výši 1,5 mld. Kč
Varianta 0:
Zachování současné právní úpravy sice umožňuje uplatňovat základní principy
v oblasti využití příspěvku na péči, ovšem nástroje k jejich prosazení jsou formulovány příliš
obecně. Lidé, kteří objektivně vyžadují v péči o vlastní osobu a v soběstačnosti pomoc jiné
osoby dávku získají, ale její využití je častokrát nesprávné a veřejné prostředky takto
vyplacené se míjejí účinkem. Současně je podle poznatků o nákladech péče o osoby s malou
mírou závislosti na pomoci jiných osob zjevné, že výše příspěvku je naddimenzovaná a
naopak v případech, kdy jsou osoby zcela závislé na pomoci jiných osob je výše příspěvku
poddimenzovaná.
.
Výhody
Nevýhody
Velmi vysoký akcent na volné rozhodování Podmínky vzniku nároku na příspěvek na péči a výše
oprávněných osob o způsobu využití příspěvku.
příspěvku především v nižších stupních jsou nastaveny
tak, že vyvolávají zcela bezprecedentní zájem o získání
této dávky.
Příjemci příspěvku na péči v mnoha případech vnímají
nesprávně účel dávky. Příspěvek na péči považují za
odškodnění za jejich zdravotní stav a zvýšení příjmu.
Správní orgány se v uplynulém období zaměřily
především na zvládnutí vyřízení podaných žádostí, při
kterých z jejich hlediska spočívá největší časová i
odborná zátěž v provedení sociálního šetření, které je
součástí řízení. Správní orgány sice provádějí kontrolní
činnost zaměřenou na způsob využití příspěvku, ale
s ohledem na značný počet případů ve srovnání
s personálními kapacitami správních orgánů, jedná se o
kontrolní činnost spíše namátkovou.
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Podle provedených analýz směřuje z vyplacených
dávek do rozpočtů poskytovatelů sociálních služeb
méně, než bylo očekáváno. Znatelnější je tato situace
především v případě terénních a ambulantních služeb
sociální péče.
Ve stávajících podmínkách nedošlo k propojení výdajů
dotačních a výdajů alokovaných do příspěvku na péči, a
to především v terénních a ambulantních službách.

Varianta I:
V prvním stupni příspěvku na péči se navrhuje snížit stávající výši příspěvku z 2 000
Kč na 800 Kč měsíčně. Navrhované opatření ke snížení schodku státního rozpočtu na rok
2011 se týká výše příspěvku ve stupni I (lehká závislost). Dosavadní výši příspěvku 2 000 Kč
měsíčně u osob starších 18 let se navrhuje snížit o 60% na částku 800 Kč měsíčně. Tato výše
odpovídá náročnosti a intenzitě péče a současně vyrovnává hodnotu dávky v porovnání
s vyššími stupni příspěvku na péči.
S ohledem na navrženou redukci výše příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost)
se zrušuje způsob výplaty příspěvku na péči zčásti nepeněžní formou, který měl být zaveden
od 1. ledna 2011.
Snížení příspěvku u všech jeho příjemců vychází z analýzy způsobu jeho využití,
analýzy systému posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a současně
z analýzy nákladovosti služeb sociální péče, které jsou pro soby v této situaci vhodné, tj.
především pečovatelská služba. Příjemci příspěvku na péči ve stupni I. žijí obvykle
samostatně a z hlediska kritérií posuzování potřebují především pomoc v oblasti
soběstačnosti, a to nikoliv nepřetržitou, tj. potřebují především pomoc se zvládnutím
domácnosti a obstaráváním si osobních záležitostí. Tyto potřeby nejlépe zabezpečuje
pečovatelská služba. Průměrné měsíční náklady na zajištění pečovatelské služby u jednoho
klienta jsou ve výši cca 1 500 Kč a průměrná měsíční úhrada za pečovatelskou službu činí
cca 400 Kč. S ohledem na tyto údaje a charakter dávky jako příspěvku je navrhovaná výše
odpovídající.
Výhody

Nevýhody

Snížená výše příspěvku lépe odpovídá rozsahu potřeb
péče, které osoby v I. stupni závislosti vyžadují a
současně tak dochází ke snížení mandatorních výdajů
státního rozpočtu.

Lze předpokládat významné změny v chování příjemců
dávek a jejich rodinných příslušníků, zejména nárůst
počtu žádostí o zvýšení příspěvku na péči ve vyšším
stupni závislosti. Snížení příspěvku bude mít dopad na
„příjmy“ především seniorských domácností, které
příspěvek na péči nevyužívají pouze na zajištění
formální péče poskytovateli sociálních služeb, ale péči
mají zajištěnu spíše v rámci neformálního prostředí.
Z hlediska dopadu na instituce se zvýší tlak na
financování sociálních služeb formou dotací ze státního
rozpočtu a z územních rozpočtů samospráv, přičemž
silnější tlak lze očekávat na zdroje státního rozpočtu
v rámci dotací MPSV. Současně lze očekávat
významné zvýšení administrativní zátěže na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností v souvislosti
s nárůstem počtu žádostí o zvýšení příspěvku na péči.
Zvolené řešení umožňuje chránit oprávněné osoby před Předpokládá se, že opatření bude mít největší dopad na
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případy, kdy je jejich situace zneužívána okolím, tj. osobní rozpočet příjemců příspěvku na péči, zároveň
prostřednictvím metod sociální práce je možné pomoci však dojde k částečnému výpadku finančních zdrojů u
zprostředkovat nejvhodnější způsob zajištění péče.
poskytovatelů sociálních služeb. U vybraných druhů
pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy
se zvláštním režimem, sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče, týdenní
stacionáře, odlehčovací služby) tento výpadek
odpovídá cca 205 mil. Kč.
Navrhované opatření předpokládá celkovou úsporu ve
státním rozpočtu ve výši cca 1, 532 mld. Kč.

Varianta II:
Tato varianta je založena na zásadní změně ve způsobu výplaty dávky. Příspěvek na
péči by byl vyplácen v plné výši pouze ve formě věcného plnění (poukazy). V případě, že by
oprávněná osoba preferovala peněžitou výplatu dávky, její výše by byla výrazně snížena.
Toto řešení by umožnilo použití dávky především v systému sociálních služeb. Způsob věcné
výplaty dávky samozřejmě vyžaduje také vysoce sofistikovaný systém „oběhu“ nosičů věcné
výplaty, který sice na jednu stranu umožňuje zvýšení efektivity kontroly využití příspěvku,
ale na druhou stranu přináší značnou administrativní a logistickou zátěž, a to jak pro správní
orgány, poskytovatele služeb a v neposlední řadě také pro oprávněné osoby.
Výhody

Nevýhody

Systém nepeněžní výplaty výrazně omezuje možnost Nepeněžní způsob výplaty příspěvku upřednostňuje
zneužití příspěvku.
způsob péče zajišťovaný poskytovateli sociálních
služeb a potlačuje roli osob blízkých.
Z monitoringu oběhu nepeněžních poukazů lze dobře Nepeněžní nosiče příspěvku by se mohly stát
analyzovat chování aktérů systému a podle výsledků jej předmětem „spekulací“ tak, aby mohly být proměněny
odpovídajícím způsobem regulovat.
za peníze, ovšem nikoliv za účelem zajištění péče.
S ohledem na počet příjemců příspěvku (cca 290 tis.)
by toto řešení vyžadovalo vybudovat a provozovat
rozsáhlý distribuční a kontrolní systém.
V rámci tohoto systému nebude s ohledem na zkušenost
dosavadní právní úpravy, která sice nenabyla účinnosti,
avšak stanovením výjimek, je evidentní, že nebude
dosaženo úspory ve státním rozpočtu a naopak bude jak
prostředí správních orgánů, tak prostředí poskytovatelů
sociálních služeb a konečně také uživatelů sociálních
služeb zatíženo větší administrativou.

Dotčené subjekty
o Orgány centrální veřejné správy, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí a částečně
také Ministerstvo financí – státní rozpočet, finanční kontrola, náklady na úpravu
informačních systémů
o Obecní úřady obcí s rozšířenou působností – kontrola využití příspěvku, změny ve
způsobu výplaty dávek, podpora oprávněných osob ve správném využití příspěvku
o Krajské úřady – správní řízení v rámci odvolacího řízení o příspěvku na péči
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o Oprávněné osoby, tj. příjemci příspěvku na péči – dodržování účelu příspěvku na péči,
tj. správná volba způsobu zajištění péče, dodržování povinností v komunikaci se
správními orgány, snížení výše příspěvku osobám starším 18 let ve stupni I
o Pečující prostředí, tj. poskytovatelé sociálních služeb nebo pečující osoby blízké a jiné
osoby - dodržování účelu příspěvku na péči, tj. správná volba způsobu zajištění péče,
dodržování povinností v komunikaci se správními orgány
Identifikace nákladů a přínosů
Náklady (jedná se o odhadované celkové náklady, nikoli o nové dopady)
Varianta
Veřejné rozpočty
Účastníci systému – oprávněné osoby
Var 0

Var I

Var II

20 až 21 mld. Kč ročně ve vyplaceném
příspěvku na péči
0,5 mld. Kč ročně v nákladech správních
orgánů při zajištění předmětné agendy
18,5 až 19,5 mld. Kč ročně ve vyplaceném
příspěvku na péči.
0,6 mld. Kč ročně v nákladech správních
orgánů při zajištění předmětné agendy
19 až 20 mld. Kč ročně ve vyplaceném
příspěvku na péči
0,6 mld. Kč ročně v nákladech správních
orgánů při zajištění předmětné agendy
0,5 mld. Kč ročně v nákladech na distribuční
systém

Přínosy
Varianta
Var 0
Var I

Var II

Veřejné rozpočty

Nejsou

Nejsou

Snížení možnosti využít neformálního způsobu
péče zajišťované osobami z přirozeného prostředí
oprávněných osob

Účastníci systému – oprávněné osoby

Nejsou

Možnost využívat dávku na jiný účel, než stanovuje
zákon
Zajištění využití příspěvku v síti sociálních Zvýšení možnosti zajištění péče nejvhodnějším
služeb
způsobem z hlediska sdílení rozsahu péče mezi
Snížení mandatorních výdajů státního neformálním prostředím a poskytovateli sociálních
rozpočtu
služeb
Zajištění využití příspěvku v síti sociálních Ve srovnání se současným stavem nejsou
služeb a tím snížení poptávky ze strany sítě
poskytovatelů po dotační podpoře

3. Zhodnocení variant – výběr nejvhodnějšího řešení
Stručný popis nejvhodnějšího způsobu řešení
S ohledem na výše uvedené je předkladatelem zvolena Varianta I jako nejvhodnější
řešení. Stručně lze vybranou variantu popsat následovně.
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V prvním stupni příspěvku na péči se navrhuje snížit stávající výši příspěvku z 2 000
Kč na 800 Kč měsíčně.
Snížení příspěvku u všech jeho příjemců vychází z analýzy způsobu jeho využití,
analýzy systému posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a současně
z analýzy nákladovosti služeb sociální péče, které jsou pro soby v této situaci vhodné, tj.
především pečovatelská služba. Příjemci příspěvku na péči ve stupni I. žijí obvykle
samostatně a z hlediska kritérií posuzování potřebují především pomoc v oblasti
soběstačnosti, a to nikoliv nepřetržitou, tj. potřebují především pomoc se zvládnutím
domácnosti a obstaráváním si osobních záležitostí. Tyto potřeby nejlépe zabezpečuje
pečovatelská služba. Průměrné měsíční náklady na zajištění pečovatelské služby u jednoho
klienta jsou ve výši cca 1 500 Kč a průměrná měsíční úhrada za pečovatelskou službu činí
cca 400 Kč. S ohledem na tyto údaje a charakter dávky jako příspěvku je navrhovaná výše
odpovídající.
Největší skupinou příjemců příspěvku na péči ve všech stupních závislosti jsou
senioři; ve stupni I se jedná o 66 000 osob starších 65 let. Více než 6 000 těchto osob neuvádí
způsob zajištění péče a cca 25 000 osob využívá služeb pečovatelské služby. Z toho vyplývá,
že cca 35 000 seniorů si zabezpečuje péči především v rámci rodiny. S ohledem na
skutečnost, že potřeba péče v situaci, která odpovídá I. stupni závislosti, má spíše charakter
občasné výpomoci v domácnosti a při vyřizování osobních záležitostí, je možné objektivně
předpokládat, že částka 800 Kč dostatečně pokrývá vzniklé náklady pečujících osob.
Průměrný měsíční hodinový rozsah poskytované pečovatelské služby je 8 hodin měsíčně.
Vzhledem k tomu, že maximální výše úhrady za pečovatelskou službu činí 100 Kč za hodinu,
navrhovaná výše příspěvku na péči zcela odpovídá obvyklému způsobu zabezpečení péče.
Stejně tak tomu je i při zajištění péče osobami blízkými, a to i v případě, že rozsah péče bude
dvojnásobný, než je tomu u pečovatelské služby (16 hodin péče měsíčně), pak stát přispívá 50
Kč na hodinu pečujícím osobám.
Vedle služeb sociální péče, za které platí uživatel služby úhradu, existuje rozsáhlá síť
služeb sociální prevence, které jsou pro uživatele zdarma. Jedná se především o sociální
poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
V ČR je podle posledních údajů z registru sociálních služeb více než 340 služeb sociálního
poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením a 282 sociálně aktivizačních
služeb. Ze státního rozpočtu jsou na tyto služby poskytovány dotace ve výši téměř 300 mil.
Kč ročně.

Souhrn nákladů a přínosů vztahujících se k cíli v kontextu dopadů na státní rozpočet
Z hlediska dopadu na instituce se zvýší tlak na financování sociálních služeb formou
dotací ze státního rozpočtu a z územních rozpočtů samospráv, přičemž silnější tlak lze
očekávat na zdroje státního rozpočtu v rámci dotací MPSV. Současně lze očekávat významné
zvýšení administrativní zátěže na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v souvislosti
s nárůstem počtu žádostí o zvýšení příspěvku na péči.
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Podrobnější finanční bilance, včetně avizovaného výpadku ze zdrojů poskytovatelů sociálních
služeb je uvedena v následujících tabulkách:
Tabulka: finanční bilance redukce stupně závislosti I o 60 %

PnP nad
18 let
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Celkem

Výše
PnP v
Kč
2 000
4 000
8 000
12 000

Počet
dávek*

V Kč celorok

Redukovaná
výše dávek

106 446 2 554 704 000
85 038 4 081 824 000
54 469 5 229 024 000
32 304 4 651 776 000
278 257 16 517 328 000

800
4000
8000
12000

V Kč celorok
po redukci

Úspora
celorok

1 021 881 600 1 532 822 400
4 081 824 000
0
5 229 024 000
0
4 651 776 000
0
14 984 505 600 1 532 822 400

* Počty aktuální k 31.5.2010

Tabulka: odhad dopadu na poskytovatele pobytových služeb sociální péče při výpadků příjmů
na základě snížení výše I. stupně

Sociální služba

Počet
příjemců
Stávající roční příjem
PnP nad 18
poskytovatelů soc.
let v I.
služeb - uživatelé s I.
stupni*
st. PnP v Kč
využívajících
soc. služby

Domovy pro
osoby se
2 141
zdravotním
postižením
Domovy pro
8 715
seniory
Domovy se
zvláštním
1 350
režimem
Soc. služby
poskytované ve
zdravotnických
507
zařízeních ústavní
péče
Týdenní
145
stacionáře
Odlehčovací
1367
služby**
12 858
Celkový součet
**pobytová forma odlehčovací služby

Roční příjem
poskytovatelů soc.
služeb - uživatelé s
I. st. PnP - plán po
redukci I. st. PnP v
Kč

Roční pokles příjmů
poskytovatelů soc. služeb - I.
st. PnP

51 384 000

20 553 600

-30 830 400

209 160 000

83 664 000

-125 496 000

32 400 000

12 960 000

-19 440 000

12 168 000

4 867 200

-7 300 800

3 480 000

1 392 000

-2 088 000

32 808 000

13 123 200

-19 684 800

308 592 000

123 436 800

-204 840 000

Implementace
Orgánem, který je určen k implementaci předmětných návrhů je Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
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Dopad regulace se dotkne především způsobu práce příslušných útvarů obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností a částečně také oprávněných osob.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou provádět intenzivnější individuální
práci s žadateli o příspěvek, příjemci příspěvku a s prostředím, ve kterém je zajišťována péče.
Budou používat především metody sociální práce, a to i v rámci kontrolní činnosti. S ohledem
na zvýšené požadavky v intenzitě práce odborných útvarů obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností se v návrhu rozpočtu na rok 2011 požaduje navýšení příspěvku na výkon státní
správy, a to podle počtu případů, které daný obecní úřad řeší.
Vynucování
Ke snížení příspěvku na péči v I. stupni u zletilých osob dojde přímo ze zákona, a tudíž
budou dotčené osoby (příjemci příspěvku a žadatelé) o této skutečnosti informováni
oznámením. MPSV taktéž připraví osvětově informační kampaň.
Z hlediska výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů,
připraví MPSV metodické pokyny k zajištění jednotného postupu příslušných úřadů
územních samospráv.
Přezkum účinnosti ke všem výše vybraným řešením
Z hlediska kritérií přezkumu účinnosti, která jsou dána Obecnými zásadami pro
hodnocení dopadů regulace, nelze předpokládat nutnost stanovení časových limitů účinnosti
navrhovaných opatření.
Konzultace ke všem výše uváděným řešením
Nebyly.

Kontakt
Závěrečnou zprávu RIA k části šesté zpracoval:
PhDr. Radek Suda
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociálního začleňování
Telefon: 221 923 007
e-mail: radek.suda@mpsv.cz
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Návrh zákona nemá vliv na rozpočty krajů a obcí, s výjimkou těch případů, kdy obce a
kraje plní úlohu zaměstnavatele.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a
ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Podle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mají občané mj. právo na
přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Podle ustanovení čl. 41 odst. 1
Listiny základních práv a svobod je možno se domáhat práv uvedených v čl. 30 odst. 1 pouze
v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. Pro právní úpravy nemocenského a
důchodového pojištění jsou těmito zákony především zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona tyto
ústavní principy respektuje.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, a její slučitelnosti s právními akty Evropské
unie
Nemocenské pojištění
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, a je plně slučitelná s právními akty
Evropské unie; zejména se jedná o
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o
koordinaci systémů sociálního zabezpečení (včetně prováděcího
Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009),
 Nařízení Rady EHS č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního
zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a
jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (včetně
prováděcího Nařízení Rady EHS č. 574/72).
Komunitární nařízení ukládá zajistit sociální práva a ochranu osob spadajících do jeho
rozsahu ve vyjmenovaných odvětvích sociálního zabezpečení, kam patří i problematika dávek
v nemoci a mateřství. Dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné dávky jsou v nařízení
č. 883/2004 uvedeny v Hlavě III., Kapitole I. (čl. 17 až 35). Na peněžité dávky nemocenského
pojištění se přímo vztahuje pouze čl. 21. Základní zásadou je, že pojištěná osoba a její rodinní
příslušníci bydlící nebo pobývající v jiném členském státě než v příslušném členském státě
mají nárok na peněžité dávky poskytované příslušnou institucí v souladu s právními předpisy,
které uplatňuje. Tato zásada není navrženou úpravou dotčena.
Podle precedenčního práva Evropského soudního dvora se za peněžité nemocenské
dávky považuje i mzda, pokud je podle právních předpisů některých států vyplácena po určitý
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počet dnů nebo týdnů po začátku dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy má charakter
dávek kompenzujících ztrátu příjmu, která vznikla v důsledku dočasné pracovní
neschopnosti. I když náhrada mzdy není upravena v zákoně o nemocenském pojištění, ale v
zákoníku práce (konkrétně v §192 zákona 262/2006 Sb.), vztahují se uvedená nařízení také na
povinnosti zaměstnavatelů poskytujících náhradu mzdy po stanovenou dobu dočasné
pracovní neschopnosti.
Návrh zákona je slučitelný s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, zejména s těmito smlouvami:


Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách
v nemoci (publikovaná pod č. 537/1990 Sb.),



Evropská sociální charta (publikovaná pod č. 14/2000 Sb.m.s.), a



Evropský zákoník sociálního zabezpečení (publikovaný pod č. 90/2001 Sb.m.s.).

Státní sociální podpora
Návrh je slučitelný s právem Evropské unie. Oblast tzv. rodinných dávek, mezi které
spadá řada dávek státní sociální podpory, upravují dva přímo závazné právní předpisy
Společenství, a to Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního
zabezpečení a Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení č. 883/2004.
Tyto předpisy nejsou harmonizační povahy, nestanoví jaké druhy dávek mají členské
státy poskytovat nebo jaká má být jejich výše ani nestanoví, jak má být poskytování dávek
organizováno. Jde o koordinační pravidla, jejich účelem je zajistit, aby v důsledku volného
pohybu nedocházelo v případě migrujících pracovníků k zániku nároku na dávky.
Podpora v nezaměstnanosti; zprostředkování zaměstnání
Návrh zákona je slučitelný s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika
vázána, zejména s těmito smlouvami:
Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce, která vstoupila pro Českou
republiku v platnost dne 9. října 2001 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2003
Sb. m. s.),
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která vstoupila pro Českou
republiku v platnost dne 18. března 1992 (Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí
č. 209/1992 Sb.),
Evropská sociální charta, která vstoupila pro Českou a Slovenskou federativní republiku
vstoupila v platnost dne 27. května 1992, přičemž dne 1. ledna 1993 oznámila Česká republika
generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, že se jako nástupnický stát České a Slovenské
Federativní Republiky považuje za signatářský stát (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 14/2000 Sb. m. s.),
Evropský zákoník sociálního zabezpečení, který vstoupil pro Českou republiku v platnost
dne 9. září 2001 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 90/2001 Sb. m. s.).
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Návrh zákona je slučitelný s právními akty Evropské unie, není v rozporu s předpisy EU,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani s obecnými právními zásadami práva
Evropské unie, ani s legislativními záměry a návrhy předpisů Evropské unie. Předloženého
návrhu zákona se dotýkají následující předpisy EU:
- Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů,
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu
2008 o agenturním zaměstnávání.

Příspěvek na péči
Poskytování příspěvku na péči v rámci Evropské unie se řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Příspěvek
na péči je podle judikatury Evropského soudního dvora považován za dávku v nemoci, kterou
poskytuje příslušná instituce státu, který je kompetentní k úhradě zdravotní péče. Nárok na
příspěvek na péči má proto občan jen v případě, že je českým zdravotním pojištěncem.
Navrhovaná právní úprava není s právem Evropské unie v rozporu.

Závěr:
Obecně lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava je v souladu s právem EU.

Zhodnocení současného stavu a dopadu navrhovaného řešení ve vztahu
k rovnosti žen a mužů
Současný stav právní úpravy v dotčených oblastech nezakládá
nerovnost žen a mužů, neboť tyto právní úpravy platí shodně jak pro ženy,
tak i pro muže. Pojetí a úroveň rovnosti žen a mužů se navrhovanými
úpravami nemění a zůstávají zachovány i nadále.

Dopad na životní prostředí a na podnikatelské prostředí
Navržená právní úprava nesouvisí s problematikou ochrany
životního prostředí a nemá na něj vliv.
Navržená právní úprava v oblasti nemocenského pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení se dotýká zaměstnavatelů a osob
samostatně výdělečně činných, neboť upravuje jednak pojistné na sociální
zabezpečení, jednak poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny
zaměstnavateli v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény.
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Správní výdaje
Navržená úprava nepřináší obecný nárůst správních výdajů; změna
právní úpravy se v zásadě projeví změnou technicko-administrativních
postupů okresních správ sociálního zabezpečení. U České správy sociálního
zabezpečení si zvýšené náklady vyžádá úprava programového vybavení a
s určitým nárůstem výdajů je třeba počítat i při zajištění informovanosti
pojištěnců a zaměstnavatelů o změnách v sociálním pojištění (například
bude třeba písemně informovat o změně procentní sazby všechny
nemocensky pojištěné OSVČ, tj. cca 145 000 osob).
Souhrnné rozpočtové dopady návrhu zákona jsou uvedeny v následující tabulce:
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Rozpočtové dopady návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV
Rozpočtový dopad
č.

rok 2011 v mil. Kč

Název opatření

Výdaje

Příjmy

Oblast nemocenského pojištění
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Zachování náhradového poměru nemocenského pojištění na
úrovni roku 2010, tj. na 60 % po dvou měsících nemoci
Prodloužení doby poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny na
prvních 21 (namísto dosavadních 14) kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény), nemocenské se
proto bude poskytovat na místo od 15. až od 22. dne trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény), což bude platit po
dobu 3 let; následně dojde k navrácení stavu, který je platný
v roce 2010
Oblast pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Zachování sazby pojistného na sociální zabezpečení pro
zaměstnavatele na 25 % i od 1. ledna 2011, tj. nedojde k jejímu
snížení na 24,1 %
Zrušení možnosti zaměstnavatele odečíst si polovinu náhrady
mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má
zaměstnavatel odvádět za jednotlivé kalendářní měsíce (podle
dosud platné úpravy mělo dojít od 1. ledna 2011 ke snížení sazby
pojistného se zrušením této refundace, s výjimkou refundace
u zaměstnanců se zdravotním postižením)
Provázání účasti osob samostatně výdělečně činných na
důchodovém pojištění s účastí na nemocenském pojištění a
pojistného placeného na nemocenské pojištění s pojistným na
důchodové pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná si může
určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské
pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si určí měsíční
vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové
pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.
Zavedení refundace poloviny z náhrady mzdy vyplácené za
období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
resp. v období po roce 2013 do 14. dne dočasné pracovní
neschopnosti (karantény), pro tzv. malé zaměstnavatele (do 25
zaměstnanců), pokud se tito přihlásí do zvláštního systému
placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného
o jeden procentní bod vyšší (zvýší se z 2,3 % na 3,3 %).

- 2 300

- 1 700

+ 9 200

-

- 1 300

- 250

+ 80 až 170

+ 80 až
170

Zachování maximálního vyměřovacího základu pro placení
pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a osobami
samostatně výdělečně činnými pro rok 2011 na úrovni roku 2010,
tj. ve výši 72násobku průměrné mzdy

+ 3100

Oblast státní sociální podpory
8.
9.

Zrušení sociálního příplatku (opatření se projeví v systému dávek
hmotné nouze HN).
Změna termínu provedení volby doby pobírání rodičovského
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- 2 800 (SSP)
+1 200 (HN)
-1 000

10.

příspěvku pro tříletou a čtyřletou variantu, které sjednotí celkovou
výši vyplaceného příspěvku v dvouleté a čtyřleté variantě.
Zrušení krácení rodičovského příspěvku při péči o dítě, kterému
náleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách
(pozn.: finanční dopad tohoto opatřen - 300 mil. Kč - je začleněn
do bodu 8).
Zúžení okruhu osob, které mají nárok na porodné, na osoby,
kterým se narodilo první živé dítě, jestliže žijí v rodinách s příjmem
rodiny pod 2,4 násobek životního minima rodiny. V případě, že se
první dítě narodilo při vícečetném porodu, bude náležet porodné
ve výši 19 500 Kč.

- 1300

Oblast zaměstnanosti
11.
12.
13.

14.
15.

Rozšíření důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování
zaměstnání
Vyloučení možnosti souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti
a výkonu nekolidujícího zaměstnání
Snížení procentní sazby podpory v nezaměstnanosti v případě
uchazečů, kteří předchozí zaměstnání bez vážného důvodu
ukončili sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, na 45 %
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu
Zavedení překlenovacího příspěvku, který může být na základě
dohody poskytnut osobě samostatně výdělečně činné, která
přestala být uchazečem o zaměstnání
Zpřísnění podmínek poskytování podpory v nezaměstnanosti
v tom smyslu, že se podpora poskytne až po uplynutí doby, která
odpovídá výši odstupného nebo odchodného, které přísluší
uchazeči o zaměstnání

-820

nelze kvantifikovat
+ 100

nelze kvantifikovat

Oblast sociálních služeb
16.

Snížení stávající výše příspěvku na péči z 2 000 Kč na 800 Kč
měsíčně při současném zrušení způsobu výplaty příspěvku zčásti
nepeněžní formou, který měl být zaveden od 1. ledna 2011
celkem

-1 533
- 11 283

+ 12 220

Návrh postupu projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
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Navrhuje se v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., aby Poslanecká
sněmovna vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas již v prvním
čtení. Důvodem pro tento postup je promítnutí navrhovaných změn do
státního rozpočtu na rok 2011.
Zvláštní část
K části první
K čl. I
K bodům 1, 2, 3 a 5
Navrhuje se změna právní úpravy, jejímž účelem je zamezení možnosti zpětného
přihlášení se osoby samostatně výdělečně činné k účasti na nemocenském pojištění až po
vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Podle dosud platné úpravy mohlo osobě samostatně výdělečně činné, která podala
přihlášku k účasti na nemocenském pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení
(znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti, vzniknout pojištění dnem uvedeným
v přihlášce, i když tento den předcházel dni, ve kterém byla přihláška podána, nejdříve však
dnem zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti. OSVČ se mohla zpětně
přihlásit k nemocenskému pojištění až po uznání dočasné pracovní neschopnosti a získala tak
nárok na nemocenské. Vznik účasti na nemocenském pojištění zpětně odporuje principům
pojištění. Navrhuje se, aby bez výjimky mohla účast na pojištění vzniknout nejdříve dnem
podání přihlášky. V návaznosti na tuto změnu se zrušují v bodech 3 a 5 ustanovení, která se
stala nadbytečnými.

K bodům 4, 11, 15, 17 až 20 a 23
V návaznosti na poskytování nemocenského v období 2011 až 2013 od
22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
podle bodu 8 se tato změna promítá do jednotlivých ustanovení zákona o
nemocenském pojištění, kde je stanoveno období prvních 14 kalendářních
dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a to tak, že se v období
2011 až 2013 bude jednat o období prvních 21 kalendářních dnů.
K bodům 6 a 16
Účelem návrhu je jednoznačně vyjádřit, že za den nástupu na peněžitou pomoc v
mateřství (dále také „PPM“) se považuje jak pro nárok na tuto dávku a stanovení rozhodného
období, tak pro počátek běhu podpůrčí doby, datum připadající na počátek šestého týdne před
očekávaným dnem porodu, pokud nástup na PPM bude určen na pozdější den než na začátek
šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Současná právní úprava toto jednoznačně
nevyjadřuje; z ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění plyne, že
když žena neurčí den nástupu, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před
očekávaným dnem porodu, přičemž text předvětí citovaného ustanovení je vykládán tak, že
od tohoto počátku nastává i nástup na PPM. Navrhovanou úpravou se vylučuje situace, aby
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nárok na PPM mohl vzniknout až po porodu, neboť až po porodu by byla (zejména u OSVČ)
splněna dodatečně podmínka čekací doby.
Všechny skutečnosti posuzované k nástupu na PPM by se měly posuzovat k jednomu
datu. Vzhledem k tomu, že pojištěnka by měla podle zákona o nemocenském pojištění
nastoupit na PPM v období 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu, navrhovaná úprava
jednoznačně upravuje, že všechny podmínky pro nárok na dávku a její výplatu při případném
určení pozdějšího nástupu na PPM budou posuzovány vždy zásadně k počátku šestého týdne
před očekávaným dnem porodu; totéž se týká i stanovení počátku běhu rozhodného období
pro výpočet této dávky. PPM je v nemocenském pojištění jediná výjimka, kdy si pojištěnec
sám určuje den, od kdy chce dávku začít vyplácet, na uvedené skutečnosti by však jeho volba
neměla mít vliv. Jedná se o legislativní zpřesnění, kdy se jednoznačně stanoví, že podmínky
nároku na PPM (čekací doba) musí být splněny ke dni nástupu na PPM, tj. nejpozději
k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

K bodu 7
V navrhovaném odst. 9 se u OSVČ, která nemá měsíční základ v rozhodném období,
v němž však byla ve všech 12 kalendářních měsících účastna pojištění, navrhuje stanovit, že
jejím denním vyměřovacím základem bude denní vyměřovací základ vypočtený u naposledy
poskytované dávky. Tímto způsobem budou řešeny případy, kdy OSVČ, která v celém
rozhodném období pobírala nemocenské nebo PPM z nemocenského pojištění OSVČ, je sice
v tomto rozhodném období účastna nemocenského pojištění, ale nemá v něm měsíční základ,
z něhož by bylo možno dávku stanovit.

K bodu 8
Vznik nároku na nemocenské se v období 2011 až 2013 posouvá o
jeden týden, tj. nárok na nemocenské vzniká, bude-li dočasná pracovní
neschopnost nebo karanténa trvat déle než 21 kalendářních dnů (dosud déle
než 14 kalendářních dnů). Toto opatření navazuje na návrh (čl. V), který
zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karanténě
zajišťuje nárok na poskytování náhrady mzdy (platu), náhrady odměny,
snížené odměny či sníženého platu v době prvních 21 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).
K bodům 9 a 10
Podle platné právní úpravy vzniká OSVČ nárok na nemocenské, jestliže dočasná
pracovní neschopnost vznikne až po uplynutí 3 měsíců účasti na nemocenském pojištění; to
však neplatí, vznikla-li účast OSVČ na základě přihlášky k nemocenskému pojištění podané
do 8 dnů od zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti. Účast na nemocenském
pojištění vzniká v současné době dnem, který OSVČ uvede na přihlášce, nejdříve však dnem,
v němž zahájila samostatnou výdělečnou činnost. Přihlásit se k nemocenskému pojištění může
tedy ve stanoveném období po zahájení samostatné výdělečně činnosti i zpětně – tato úprava
se v návaznosti na bod 1 zrušuje.

K bodu 12
V návaznosti na vznik nároku na nemocenské od 22. kalendářního
dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) se v období 2011 až
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2013 nově stanoví podpůrčí doba pro výplatu nemocenského poživatelům
starobního nebo invalidního důchodu, která byla dosud omezena na
70 kalendářních dnů. Nová podpůrčí doba bude činit u těchto pojištěnců
63 kalendářních dnů; ke zkrácení však nedochází, neboť současně bylo
prodlouženo období poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny ze 14
na 21 dnů (14 + 70 = 84 a 21 + 63 je rovněž 84), takže délka finančního
zajištění těchto pojištěnců se nemění.
K bodům 13 a 14
Do 31. prosince 2009 byla denní výše nemocenského odstupňována
podle délky doby trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené
karantény. Nemocenské z denního vyměřovacího základu činilo 60 % od 15.
do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, 66 % od 31. až do
60. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti a 72 % od 61.
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. V rámci úsporných
opatření byla zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2010, upravena denní výše nemocenského pro rok 2010 na současných 60 %
denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní
neschopnosti (karantény). Toto úsporné opatření se navrhuje ponechat
trvale.
K bodu 21
Jedná se o změnu lhůty pro plnění povinnosti okresních správ sociálního zabezpečení
informovat OSVČ a zahraniční zaměstnance o zániku jejich účasti na nemocenském pojištění
z důvodu nezaplacení pojistného na toto pojištění.
Podle současně platné úpravy je okresní správa sociálního zabezpečení povinna
oznámit zánik pojištění do konce měsíce, v němž pojistné mělo být zaplaceno. Pojistné na
nemocenské pojištění za kalendářní měsíc se však platí v období od 1. do 20. dne
následujícího měsíce. Připadne-li 20. den v měsíci na sobotu, lze pojistné zaplatit ještě
v pondělí 22. Teprve až bude s jistotou zřejmé, že platba pojistného nebyla zaplacena včas,
může okresní správa sociálního zabezpečení konstatovat, že nemocenské pojištění uvedených
osob zaniklo a informovat tyto osoby o zániku nemocenského pojištění. V řadě případů nelze
do konce kalendářního měsíce tuto oznamovací povinnost splnit. Navrhuje se proto prodloužit
tuto lhůtu nejpozději do 8. dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
účast na pojištění z tohoto důvodu zanikla.

K bodu 22
Jedná se o legislativně-technickou úpravu reagující na změnu v počtu odstavců v § 18
(bod 3).

K čl. II
K bodům 1 a 2
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Přechodné ustanovení řeší v bodě 1 písm. a) a bodě 2 písm. a) situace,
kdy sociální událost vznikla v roce 2010 a trvá ještě v roce 2011 nebo kdy
sociální událost vznikla v roce 2013 a trvá ještě v roce 2014. Navrhuje se
jednoduché pravidlo, které určuje, kdy se bude nemocenské vyplácet od 15.
nebo od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).
Rozhodující bude vždy datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti
(karantény). Vznikne-li např. dočasná pracovní neschopnost ještě v roce
2010, bude se nemocenské poskytovat od 15. kalendářního dne jejího
trvání, i když tento den již spadne do roku 2011; obdobně vznikne-li
dočasná pracovní neschopnost v roce 2013, bude se nemocenské poskytovat
od 22. kalendářního dne jejího trvání.
Pro tyto situace se dále zachovává dosavadní období prvních 14 nebo
21 kalendářních dnů i v dalších ustanoveních zákona o nemocenském
pojištění [bod 1 písm. b) a bod 2 písm. b)].
K bodu 3
Jedná se o standardní přechodné ustanovení, které stanoví, že o nárocích vzniklých
před účinností navrhovaného zákona se rozhodne podle dříve platných předpisů.

K bodu 4
Byla-li přihláška k účasti na nemocenské pojištění OSVČ podána v osmidenní lhůtě od
zahájení samostatné výdělečné činnosti před 1. lednem 2011, bude se postupovat podle
dosavadních právních předpisů; bude-li tato přihláška v této lhůtě podána po 31. prosinci
2010, bude se postupovat již podle předpisů účinných od 1. ledna 2011.

K bodu 5
Upravuje se situace, kdy rozhodné období zasahuje ještě do roku 2010, kdy platila jiná
právní úprava stanovení měsíčních základů pro pojistné na nemocenské pojištění osob
samostatně výdělečně činných; navrhuje se, aby se na určování tohoto základu za celé
rozhodné období se vztahovala již nová právní úprava, aby tak bylo dosaženo jednotného
posuzování určování měsíčních základů, z nichž se vypočítává denní vyměřovací základ za
celé rozhodné období, což plně odpovídá účelu sledovanému navrhovanou úpravou.

K části druhé
K čl. III
K bodu 1
U OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění a v kalendářním roce platila zálohy
na pojistné na důchodové pojištění v částkách vyšších než odpovídá jejímu minimálnímu
vyměřovacímu základu pro placení záloh na toto pojištění, se navrhuje stanovit, že si nemůže
určit vyměřovací základ pro účely svého důchodového pojištění v nižší částce, než kolik činil
úhrn takto zvolených měsíčních vyměřovacích základů. Vychází se přitom ze skutečnosti, že
měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění si určuje sama
OSVČ, aby jeho výše odpovídala dosaženým příjmům nebo aby si zvýšila základ pro výpočet
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důchodu; jde o to, aby po podání přehledu nedoplácela vysokou částku na pojistném. Ruší se
možnost vracet „přeplatek“ na zálohách na pojistném, který vznikl tím, že si OSVČ účastná
nemocenského pojištění dobrovolně určila vyšší základ pro odvod záloh na pojistné na
důchodové pojištění a zároveň i pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá
úhrnu pro ni platných minimálních měsíčních vyměřovacích základů. Navrhovaná úprava
omezuje možnost zneužívání nemocenského pojištění tím, že si OSVČ bude určovat vysoké
měsíční vyměřovací základy pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a tedy i pro
pojistné na nemocenské pojištění, které neodpovídají ani jejím dosahovaným příjmům a ani
výši ročního základu, který si chce určit pro účely důchodového pojištění. Při zúčtování záloh
s pojistným na důchodové pojištění za takový kalendářní rok by se jí přeplatek na pojistném
na důchodové pojištění vracel, zatímco vysoký základ pro nemocenské pojištění by
se nesnižoval. Příklad:
OSVČ podnikala ve všech 12 kalendářních měsících kalendářního roku 2011. Výše
minimálních měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na důchodové pojištění za
tento rok činí 7 000 Kč. OSVČ se však rozhodla platit tyto zálohy měsíčně z částky 9 000 Kč.
Jestliže si určila aspoň v jednom měsíci měsíční základ pro nemocenské pojištění vyšší než
7 000 Kč, tak za rok 2011 vyměřovací základ pro důchodové pojištění činí minimálně 108 000
Kč (9 000 x 12), a to i v případě, že by vyměřovací základ vypočtený ze skutečně dosažených
příjmů byl nižší (například jen 72 000 Kč, tj. v průměru na měsíc jen 6 000 Kč).
U OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění a dobrovolně si navýší měsíční
vyměřovací základ pro odvod zálohy na pojistné na důchodové pojištění a tím zároveň
i měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění, nemůže být tedy roční vyměřovací
základ pro pojistné na důchodové pojištění nižší, než úhrn určených měsíčních vyměřovacích
základů za kalendářní měsíce kalendářního roku, za který se pojistné platí.
Pokud si OSVČ určila měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění
vyšší, než činí její minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod záloh na důchodové
pojištění a zároveň si zálohu „zaokrouhlila“ nejvýše na celou stokorunu nahoru, tak za
měsíční základ se považuje jen její minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod záloh na
důchodové pojištění (bez navýšení z důvodu zaokrouhlení zálohy na pojistné), i když zaplatí
pojistné z měsíčního základu vyššího než minimálního měsíčního vyměřovacího základu. U
takové OSVČ potom neplatí, že roční vyměřovací základ pro důchodové pojištění musí činit
aspoň úhrn určených měsíčních vyměřovacích základů pro odvod záloh na důchodové
pojištění v příslušném kalendářním roce.

K bodu 2
Nadále platí, že výši měsíčního základu pro pojistné na nemocenské pojištění si OSVČ
určuje a že jeho minimální výše nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle
předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Nově se
stanoví i maximální výše měsíčního základu. Měsíční základ nemůže být vyšší než měsíční
vyměřovací základ, který si OSVČ stanovila pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění za
kalendářní měsíc, za který platí pojistné na nemocenské pojištění. V případě, že by OSVČ
zaplatila pojistné na nemocenské pojištění z vyššího základu, než ze kterého zaplatila zálohu
na důchodové pojištění, vznikne přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění, který
příslušná OSSZ vrátí na žádost; podání přehledu podle § 15 za příslušný kalendářní rok bude
považováno za žádost o vrácení přeplatku, pokud OSVČ na něm uvede výši přeplatku.
Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné; podle současné právní úpravy si OSVČ
volí výši vyměřovacího základu pro pojistné na nemocenské pojištění volně, je vázána pouze
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minimální výší vyměřovacího základu. Podle dosavadní právní úpravy není stanovena
maximální výše měsíčního základu, což vede v některých případech k jeho účelovému
navyšování.
Návrh tím, že nově zavádí stanovení maximální výše měsíčního základu pro pojistné
na nemocenské pojištění, omezuje možnost zneužívání systému dobrovolného nemocenského
pojištění.
Navrhovaná úprava vychází ze zásady, že z měsíčního základu, z něhož OSVČ platí
pojistné na nemocenské pojištění, musí být zaplaceno i pojistné na důchodové pojištění. Jen
takovým postupem lze zajistit, aby OSVČ nebyly zvýhodněny oproti zaměstnancům
v možnosti ovlivňovat výši dávek nemocenského pojištění.

K bodům 3 a 26
Jedná se o legislativně technické změny, kdy se z hlediska systematiky přesouvá
definice průměrné mzdy z dosavadního § 5c do ustanovení § 23b, které obsahuje vymezení
některých pojmů pro účely celého zákona.

K bodům 4, 6 a 8
Jedná se o legislativně technické zpřesnění odkazů na příslušná ustanovení
v souvislosti s navrhovanými úpravami.

K bodům 5 a 9
Od 1. ledna 2009 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o
nemocenském pojištění u zaměstnavatelů ke snížení pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 1 procentní bod
(z 26 % na 25 %). Důvodem bylo zavedení povinnosti zaměstnavatelů
hradit svým zaměstnancům, kteří jsou účastni nemocenského pojištění,
ztrátu jejich příjmů za období prvních 14 kalendářních dnů dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) formou náhrady mzdy, platu, odměny,
snížené odměny, sníženého platu (dále jen „náhrady mzdy“). Z důvodu
snížení sazby pojistného neodvedli zaměstnavatelé v roce 2009 na pojistném
cca 10 mld. Kč. Na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti
vyplatili za tento rok 2,8 mld. Kč, ale polovina z této částky jim byla
uhrazena, neboť si ji srážejí z odváděného pojistného. Přitom sazba
pojistného se nezměnila ani v souvislosti se zavedením neposkytování
náhrady mzdy za první 3 pracovní dny trvání pracovní neschopnosti.
Podle stávajícího právního stavu mělo dojít u zaměstnavatelů od 1.
ledna 2011 k dalšímu snížení pojistného o 0,9 procentního bodu na 24,1 %
s tím, že od odváděného pojistného by si odečítali polovinu náhrady mzdy
jen za zaměstnance se zdravotním postižením. Tzv. malí zaměstnavatelé (do
50 zaměstnanců) měli mít možnost se dobrovolně pro jednotlivý kalendářní
rok „připojistit“, tzn. platit pojistné ve vyšší sazbě, tj. ve výši 26 %, a
z odváděného pojistného nadále odečítat polovinu náhrady mzdy za
všechny své zaměstnance.
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Předložený návrh zachovává sazbu pro stanovení výše pojistného,
která platí v roce 2010, i pro dobu od 1. ledna 2011. Zároveň bude platit
beze změny úprava týkající se náhrady mzdy za dobu trvání pracovní
neschopnosti, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2011. Zaměstnavatelé si
nebudou odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy, tak jako dosud. Na
náhradě mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní
neschopnosti vyplatí za rok cca 5 mld. Kč. „Sleva“ na pojistném z důvodu
převzetí úhrady plnění za dobu pracovní neschopnosti činí ročně cca 10
mld. Kč. Zaměstnavatelům zůstává rezerva ve výši zhruba 5 mld. Kč (ve
výši 100 % nákladů na náhradu mzdy) na krytí výdajů v případě zvýšené
pracovní neschopnosti oproti průměru a v případě výskytu epidemie.
Současně se však, v návaznosti na poskytování náhrady mzdy
zaměstnavateli po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény, upravuje možnost pro malé zaměstnavatele
(do 25 zaměstnanců) dobrovolně si zvolit o jeden procentní bod vyšší sazbu
pojistného na nemocenské pojištění (místo 2,3 % se bude jednat o 3,3 %)
s tím, že si za celou dobu poskytování náhrady mzdy budou moci odečíst od
odváděného pojistného polovinu částky náhrady mzdy. Pro tyto
zaměstnavatele bude jinak platit obdobně úprava, která měla původně
platit pro „připojištění“ zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců od roku 2011.
K bodu 7
U zaměstnavatelů se navrhuje pro dobu od 1. ledna 2011 trvale
ponechat sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve stávající výši 2,3 %
vyměřovacího základu. Podle dnes platné právní úpravy by tak nedošlo pro
zaměstnavatele od 1. ledna 2011 k jejímu snížení na 1,4 %. To je důvodem,
pro který se u osob samostatně výdělečně činných, u nichž sazba pojistného
na nemocenské pojištění činí dosud 1,4 %, navrhuje od 1. ledna 2011 trvale
zvýšit sazbu tohoto pojistného zvýšit na úroveň, která od 1. ledna 2011
bude platit pro zaměstnavatele.
K bodu 10
Jedná se o upřesnění, aby nebyli zvýhodněni zaměstnavatelé, kteří
zahajují podnikání, oproti zaměstnavatelům, kteří již v předchozím roce
podnikali. I u zaměstnavatele, který zahájil podnikání v kalendářním roce a
chce se již v tomto roce přihlásit k placení pojistného podle sazby 3,3 %, se
musí přihlížet k počtu jeho zaměstnanců.
K bodům 11 až 15
V návaznosti na změny v sazbách pojistného podle bodu 1 a na
zavedení nové možnosti malých zaměstnavatelů se „připojistit“ se upravuje
způsob odečtu poloviny částky vyplacené malými zaměstnavateli na
náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) od
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odváděného pojistného a podávání přehledu o odváděném pojistném
zaměstnavateli.
K bodům 16 a 24
Jedná se o legislativně-technické úpravy navazující na změnu počtu
odstavců v § 9.
K bodu 17
Jedná se o legislativně technickou změnu, kterou se v zájmu sjednocení terminologie
navrhuje nahradit slova „příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů
vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ slovy „daňového základu“. Pojem
„daňový základ“ pro účely placení pojistného na sociální zabezpečení je vymezen v § 5b
odst. 1 zákona; navrhovanou úpravou se proto terminologie obou ustanovení sjednocuje a
vzájemně propojuje.

K bodům 18 a 19
Vzhledem k vazbě měsíčního základu pro pojistné na nemocenské pojištění na měsíční
vyměřovací základ pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění (bod 2) se navrhuje nově
upravit i stanovení měsíčního vyměřovacího základu tak, aby si výši tohoto měsíčního
vyměřovacího základu mohla určovat OSVČ, a to v rámci stanovené dolní a horní hranice.
Přitom se tato horní hranice navazuje místo na průměrnou mzdu na maximální vyměřovací
základ; výše této horní hranice se přitom nemění, pouze se legislativně-technicky jinak
vyjadřuje, aby při změně stanovení maximálního vyměřovacího základu (násobku průměrné
mzdy) nebylo třeba novelizovat toto ustanovení.
Zároveň se vyhovuje žádostem OSVČ, které si chtějí určovat vyšší příjmy pro
důchodové pojištění, než odpovídá jejich minimálnímu ročnímu vyměřovacímu základu.
Podle úpravy platné od 1. ledna 2009 platí OSVČ zálohy na pojistné jen z minimálního
vyměřovacího základu bez možnosti jeho dobrovolného zvýšení. Důvodem změny je to, že si
některé OSVČ určují vyšší roční vyměřovací základ, aby měly vyšší důchod, než by
odpovídal jejich vypočtenému vyměřovacímu základu, a přejí si mít zvýšenou platbu
pojistného rozloženou i do měsíčních plateb záloh, aby si tím snížily výši doplatku ročního
pojistného. Tato úprava souvisí s úpravou v bodu 1, v němž je podrobněji zdůvodněna.

K bodu 20
Navrhuje se umožnit OSVČ platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění na delší
než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku.
Skutečnost, že jsou placeny zálohy do budoucna, musí OSVČ předem oznamovat, aby bylo
možno odlišit situaci, kdy si OSVČ platí zálohy dopředu, od plateb ze zvoleného vyššího
vyměřovacího základu než minimálního.
Návrh reaguje na to, že si OSVČ může určovat vyšší měsíční vyměřovací základ než
minimální. Z tohoto důvodu se též navrhuje změnit období, za které lze platit zálohy dopředu,
a to jen do konce kalendářního roku, za který bude v následujícím roce podán přehled podle
§ 15. Podle dosavadní úpravy je umožněno platit zálohy dopředu až do června kalendářního
roku následujícího po roce, v němž byl podán přehled podle § 15.

K bodu 21
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Jedná se o legislativně technickou změnu související s tím, že OSVČ podle
navrhované změny v zákoně o nemocenském pojištění již nebude moci vzniknout účast na
nemocenském pojištění před podáním přihlášky k nemocenskému pojištění. Věta druhá
v § 14c odstavci 2 se proto stala nadbytečnou a je třeba ji vypustit.

K bodu 22
Z důvodu zvýšení příjmů státního rozpočtu se navrhuje ponechat i
pro rok 2011 částku maximálního vyměřovacího základu pro placení
pojistného zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni
roku 2010 (tj. na úrovni 72násobku průměrné mzdy). Na tuto částku byl
maximální vyměřovací základ pro rok 2010 zvýšen z částky 48násobku
průměrné mzdy.
K bodu 23
V návaznosti na změny navrhované v bodě 10, kdy se umožňuje platba záloh na
pojistné do budoucna jen do konce kalendářního roku, se provádí obdobná úprava i v § 17
odst. 2.

K bodu 25
V souvislosti se změnami navrhovanými v zákoně o nemocenském
pojištění (čl. I bod 8), podle nichž se nemocenské bude poskytovat v období
2011 až 2013 po uplynutí 21 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény), je třeba u osob samostatně výdělečně činných účastných
nemocenského pojištění pro účely výše a placení pojistného upravit období
prvních kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény), po které se nemocenské neposkytuje.
K čl. IV
K bodu 1
Vzhledem ke změnám v pojistném na nemocenské pojištění u osob
samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců je třeba určit, že
toto pojistné za období před rokem 2011, byť by bylo placeno v roce 2011,
se stanoví podle právní úpravy účinné v roce 2010.
K bodu 2
Vyměřovací základ OSVČ za rok 2010 se bude stanovovat podle dosavadních
právních předpisů; jedná se o standardní zásadu přechodných ustanovení.
K bodu 3
Zálohy na pojistné bylo možné podle dosavadní úpravy platit nejen běžně za
jednotlivé kalendářní měsíce, ale i do budoucna (třeba i jednorázově), a to nejdéle do června
následujícího kalendářního roku. Pokud byly takto zálohy zaplaceny i za část roku 2011, což
umožňovala právní úprava účinná před rokem 2011, navrhuje se tyto zálohy považovat v roce
2011 za zálohy řádně zaplacené. Dále se stanoví, že platba záloh za kalendářní měsíce roku
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2010 (například záloha za měsíc prosinec 2010, kdy se platba provádí v lednu 2011) se bude
provádět podle předpisů platných v roce 2010.
K bodu 4
OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost mohou být podle platné
právní úpravy účastny nemocenského pojištění, i když nejsou účastné důchodového pojištění.
Taková OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění jednak v roce
zahájení samostatné výdělečné činnosti a v následujícím roce až do podání přehledu, jednak
od podání přehledu, pokud v kalendářním roce, za který se přehled podává, nedosáhl její
příjem po odpočtu výdajů stanovené výše.
OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, které jsou účastné
nemocenského pojištění OSVČ, se stanou od 1. ledna 2011 OSVČ vykonávajícími hlavní
samostatnou výdělečnou činnost. Vznikne jim za leden 2011 a následující kalendářní měsíce
povinnost platit zálohy na pojistné. Umožňuje se, aby mohly doplatit zálohy, aby jim nebylo
předepisováno penále. Předpokládá se, že se některé OSVČ seznámí s novou úpravou až při
podání přehledu za rok 2010.
K části třetí
K čl. V
K bodům 1, 6 až 10
Jako jedno z opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu se navrhuje, aby od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 došlo k prodloužení období, v němž je zaměstnavatel povinen
poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti
podle zákoníku práce, a to z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů; délka období (první tři
pracovní dny), za které se náhrada mzdy, platu nebo odměny neposkytuje, se nemění. Na toto
opatření navazují změny v délce poskytování nemocenského a úpravy v pojistném na sociální
zabezpečení, kdy se od roku 2011 zachovává stav, který platí v roce 2010. Tato změna se
promítá též v prodloužení období, v němž je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat dodržování
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a v němž, dopustí-li se zaměstnanec porušení
tohoto režimu, je zaměstnavatel oprávněn náhradu mzdy, platu nebo odměny snížit nebo
neposkytnout.
Současně s prodloužením období poskytování náhrady mzdy nebo platu v době
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance na 21 kalendářních dnů se
navrhovanou úpravou zajišťuje i shodné prodloužení doby, po kterou je zaměstnanci
v dočasné pracovní neschopnosti nebo při karanténě poskytována ochrana před zrušením
pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele.
K bodům 2 a 3
V souvislosti s navrhovanými změnami se navrhuje změna zákoníku práce, která se
týká formy dohod o provedení práce. Podle dosavadní právní úpravy byl požadavek písemné
formy právního úkonu stanoven jen pro dohodu o pracovní činnosti, a to pod sankcí
neplatnosti. Dohodu o provedení práce, ačkoliv jde o právní úkon zakládající pracovněprávní
vztah, bylo možno sjednat i ústně, popř. konkludentně. Tato situace umožňovala zneužívání
institutu dohody o provedení práce, jednak formou překračování zákonem stanoveného limitu,
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a jednak i formou zastírání výkonu nelegální práce („práce na černo“), neboť při kontrolách
nelegálního zaměstnávání nebylo zpravidla možno ověřit, na základě jakého právního vztahu
k výkonu závislé práce dochází a po jak dlouhou dobu. V zájmu větší právní jistoty a zajištění
důkazní funkce v případném sporu se navrhuje stanovit požadavek písemné formy i pro tento
pracovněprávní vztah.
K bodu 4
Navrhované změny souvisí s případným stanovením nižšího počtu platových stupňů
pro stanovený okruh zaměstnanců. Dále se umožní stanovit vládě jednotlivé platové tarify
v příslušných platových třídách a platových stupních na základě jejího rozhodnutí.
K bodu 5
Platná úprava (§ 123 odst. 6 písm. f zákoníku práce a § 6 nařízení vlády č. 564/2006
Sb.) zohledňuje některé případy, kdy způsob určení platového stupně na základě započitatelné
praxe není praktický. Umožňuje se proto určit stanovenému okruhu zaměstnanců platový
tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň
příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového
tarifu týká a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až
nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo
stanoví ve vnitřním předpisu.
Tento způsob stanovení platového tarifu se aktuálně umožňuje u zaměstnanců, kteří
vykonávají málo kvalifikované práce zařazené v nízkých platových třídách, u kterých doba
praxe výrazně neovlivňuje kvalitu vykonávané práce a u některých zaměstnanců
vykonávajících odborné specializované práce, jejichž kvalitní výkon podstatným způsobem
ovlivňují také jiné faktory než jen délka praxe, např. talent, nadání, fyzická výkonnost (např.
umělci, sportovci). Zvláštní způsob určení platového tarifu se uplatňuje také v případech, kdy
se při delší době praxe kvalita pracovního výkonu nezvyšuje, ale naopak klesá (taneční a
baletní umělci, sportovci, výkonní letci). Využití zvláštního způsobu určení platového tarifu je
možné rovněž pro zaměstnance zdravotnických zařízení, přestože je v praxi tato možnost jen
zřídka využívána.
Navrhuje se zjednodušení podmínek pro zvláštní způsob určení platového tarifu a
zároveň se předpokládá možné rozšíření okruhu zaměstnanců, u kterých bude tento způsob
určení platových tarifů využíván, v prováděcím nařízení vlády.
Nově se zavádí zmocnění pro vládu stanovit nařízením okruh zaměstnanců, se kterými
bude možné sjednat smluvní plat, a to mimo stanovené platové tarify pro platové třídy a
platové stupně. Těmto zaměstnancům by nepříslušely další složky platu stanovené zákoníkem
práce ani nařízením vlády. Předpokládá se, že se uvedená možnost stanoví u vysoce
specializovaných odborníků zařazených ve 13. a vyšší platové třídě.
K části čtvrté
K čl. VII
K bodu 1
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Vzhledem k tomu, že ze státní sociální podpory se vypouští sociální příplatek a
porodné se stává dávkou závislou na výši příjmu v rodině, je třeba tyto změny promítnout
také do systému dávek státní sociální podpory.
K bodu 2
Ve vymezení okruhu příjmů pro účely zákona o státní sociální podpoře se reaguje na
prodloužení období poskytování náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené
odměny) zaměstnavatelem z prvních 14 na prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény.
K bodu 3 až 6, 8 a 9, 11 a 12, 14, 16 až 18, 20 a 21, 26 až 32 a 34
Jde o legislativně technické úpravy vyplývající ze zrušení sociálního příplatku, změny
podmínek nároku a výše rodičovského příspěvku a zařazení porodného mezi dávky náležející
v závislosti na výši příjmu v rodině.
K bodu 7
V souvislosti se změnou porodného v tom směru, že se stává dávkou státní sociální
podpory závislou na výši příjmu v rodině, je nezbytné také vymezit, jak se stanoví v tomto
případě rozhodné období pro stanovení rozhodného příjmu.

K bodu 10
Vzhledem ke zrušení sociálního příplatku se vypouští ustanovení dosavadního § 7
odst. 5, kterým se pro účely sociálního příplatku vymezovaly osoby, které z okruhu společně
posuzovaných osob byly vylučovány. Jde o legislativně technickou úpravu.
K bodu 13
V souvislosti s úspornými opatřeními v rámci státního rozpočtu pro 2011 se sociální
příplatek poskytovaný rodinám s dětmi s nízkými příjmy ruší. Úprava se dotkne zejména
osamělých rodičů a vícedětných rodin, u kterých je velká pravděpodobnost, že se na ně bude
vztahovat právní úprava pomoci v hmotné nouzi; bude pro ně připadat v úvahu zabezpečení
z tohoto systému. Úřadům práce se sníží administrativní náročnost při poskytování dávek
státní sociální podpory, ale zvýší se u pověřených obecních úřadů, které poskytují dávky
pomoci v hmotné nouzi za mnohem komplikovanějších podmínek (vedle příjmů se testuje i
snaha a majetek).
K bodu 15
Sjednocuje se celková částka rodičovského příspěvku náležející rodiči ve dvouleté
variantě čerpání dávky a ve variantě čtyřleté. Uvedeného cíle se dosahuje změnou délky
čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře (změnou z dosavadních 21 měsíců na 9
měsíců) a ve snížené výměře ( od 22. měsíce, nově od 10. měsíce). Tento posun ve výměrách
vyvolal potřebu upravit i termín stanovený pro volbu čerpání rodičovského příspěvku pro
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tříletou variantu čerpání. Výše jednotlivých výměr se nemění. Ve čtyřleté variantě čerpání
rodičovského příspěvku bude náležet do 9. měsíce věku dítěte rodičovský příspěvek
v základní výměře a od 10. měsíce do 48 měsíce věku dítěte ve snížené výměře.
K bodu 19
Zrušuje se omezení rodičovského příspěvku při souběhu této dávky s příspěvkem na
péči podle zákona o sociálních službách. Tato změna představuje výhodnější úpravu, než je
dosavadní úprava.
K bodům 22 až 25
V rámci úsporných opatření mandatorních výdajů souvisejících se státním rozpočtem
pro rok 2011 se navrhuje zúžení okruhu oprávněných osob u porodného na osoby, kterým se
narodilo první dítě, jestliže žijí v rodinách s nízkým příjmem. Tato jednorázová dávka bude
nově zaměřena jen na osoby, které zakládají rodinu, a jednorázový výdaj související
s narozením prvního dítěte by vzhledem k jejich nízkému příjmu byl nepřiměřeně zatěžující.
Navrhovaná úprava bere ohled také na situaci, kdy se při prvním porodu ženy současně narodí
více dětí a s tím související vyšší náklady. V případě nároku na porodné z důvodu převzetí
dítěte do péče nahrazující péči rodičů se bude přihlížet jen k případům, kdy jde o rozhodnutí
soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče (§ 45 zákona o rodině) a
rozhodnutí soudu o osvojení dítěte (§ 63 zákona o rodině). V ostatních případech totiž náleží
osobám, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů příspěvek při převzetí dítěte (§ 41
zákona o státní sociální podpoře). Významné zvýšení administrativní náročnosti a výdajů
spojených s prokazováním a ověřováním podmínek nároku na uvedenou dávku bude
kompenzováno zásadním snížením okruhu osob, které budou mít na ni nárok.
K bodu 33
V návaznosti na navrhovanou změnu podmínek nároku na porodné je nezbytné
stanovit, jakým způsobem se bude prokazovat podmínka prvního živě narozeného dítěte. Při
prokazování prvního živě narozeného dítěte bude využíváno úředních záznamů (údaje ze
systému státní sociální podpory, údaje orgánu sociálně-právní ochrany dětí) a také prohlášení
žadatelky.
K čl. VIII
K bodu 1
Vzhledem ke zrušení sociálního příplatku v systému státní sociální podpory je třeba
určit, ke kterému datu nárok na tuto dávku zaniká a kdy bude naposledy vyplacena. Současně
se zajišťuje, že budou poživatelé této dávky o zániku nároku na sociální příplatek
informováni, a budou také informováni o možnosti požádat o event. dávku z jiného sociálního
systému.
K bodu 2
Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2011 budou moci provést volbu čerpání
rodičovského příspěvku v základní výměře do tří let věku dítěte jen rodiče pečující o dítě ve
věku do 10 měsíců (podle současné právní úpravy do 22 měsíců), je nezbytné řešit v rámci
přechodných ustanovení situaci rodičů, kteří by byli tímto zásadním posunem termínu volby
z této volby vyloučeni, ač by jinak podmínky pro volbu tříleté varianty čerpání splnili.
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Navrhuje se řešit situaci poživatelů rodičovského příspěvku, kteří k datu účinnosti
pečují o dítě starší 10 měsíců avšak mladší 23 měsíců věku tak, aby do dvou měsíců od
účinnosti zákona (do konce února 2011) mohli provést volbu čerpání rodičovského příspěvku
v základní výměře do tří let věku dítěte.
K bodu 3
Vzhledem ke změně podmínek pro vznik nároku na porodné se stanoví, že se nová
úprava vztahuje na dítě narozené po dni účinnosti navrhovaného zákona.
K části páté
K čl. IX
K bodu 1
Návrh právní úpravy souvisí s posílením právní jistoty uchazečů o zaměstnání, kteří
okamžitě zrušili pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce, a to zejména z důvodů, že jim
zaměstnavatel nevyplatil mzdu, aby se poskytování podpory v nezaměstnanosti podle nižší
procentní výměry nevztahovalo na uvedené případy.

K bodu 2
Navrhovaná právní úprava souvisí s poskytováním přehledu udělených povolení
ke zprostředkování zaměstnání, jakož i přehledu o pokutách uložených úřady práce nebo
inspektoráty práce za porušení povinností vyplývajících z příslušných zákonů právnickým
a fyzickým osobám, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání,
Ministerstvu vnitra. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyjádření závazného stanoviska
k právnickým a fyzickým osobám, které žádají o povolení ke zprostředkování zaměstnání,
nebo které jsou držiteli tohoto povolení.
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K bodu 3
Současná právní úprava oznamovací povinnosti uchazeče o zaměstnání o výkonu
tzv. nekolidujícího zaměstnání je nevyrovnaná, neboť pokud dojde k zahájení tohoto
zaměstnání v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, je uchazeč o zaměstnání
povinen tuto skutečnost oznámit úřadu práce do 8 kalendářních dnů. Naproti tomu uchazeč
o zaměstnání, který vykonává takové zaměstnání již v době podání žádosti o zprostředkování
zaměstnání, takovou povinnost nemá. Je proto nezbytně nutné, aby tyto podmínky byly
postaveny na roveň.
K bodu 4
Jedná se o legislativní zpřesnění dosavadního znění tak, aby při jeho interpretaci
nevznikaly pochybnosti, zda lze nesplnění všech povinností uložených v § 25 odst. 3 a § 27
odst. 2 zákona o zaměstnanosti postihovat vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání.
Zároveň se nově umožňuje zohlednit vážné důvody, které vedly k nesplnění stanovených
povinností.
K bodu 5
Změna právní úpravy se navrhuje z důvodu posílení právní jistoty uchazečů
o zaměstnání a rovněž sjednocení lhůt v § 30 odst. 1 písm. a) a b), po uplynutí kterých už
nelze vydat rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
K bodu 6
Vyloučení možnosti pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem
tzv. nekolidujícího zaměstnání zabrání účelovému jednání uchazečů o zaměstnání a jejich
zaměstnavatelů. Pokud zaměstnavatelé nemohou přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu
stanovené týdenní pracovní doby, dohodnou se s nimi na ukončení pracovního poměru
a zároveň s nimi uzavírají většinou dohody o provedení práce na stejný druh práce. Tito
zaměstnanci se stávají uchazeči o zaměstnání, při splnění zákonných podmínek je jim
poskytována podpora v nezaměstnanosti, a přitom u svého zaměstnavatele vykonávají
tzv. nekolidující zaměstnání. V některých případech jsou uzavírány i nové pracovní smlouvy
s odloženým nástupem do zaměstnání po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Toto jednání
není v rozporu s žádným právním předpisem, nicméně dochází k únikům na daních
a na sociálním a zdravotním pojištění.

K bodu 7
Toto ustanovení řeší zastavení poskytování podpory v nezaměstnanosti v době, kdy
uchazeč o zaměstnání začne vykonávat tzv. nekolidující zaměstnání v průběhu pobírání
podpory v nezaměstnanosti.
K bodu 8
Podpora v nezaměstnanosti se nebude poskytovat po dobu, po kterou by uchazeč
o zaměstnání, jemuž podle jiných právních předpisů přísluší odstupné, odbytné nebo

100

odchodné, měl být zabezpečen prostředky z odstupného nebo odchodného. Při stanovení této
doby se bude vycházet z výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovené zvláštními
právními předpisy. K případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo
z vnitřního předpisu se nebude přihlížet.
K bodu 9
Navrhuje se nezapočítávat dobu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání do podpůrčí
doby obdobně jako dobu, kdy se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikace a pobírá podporu
při rekvalifikaci, neboť při výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání si uchazeč o zaměstnání
udržuje nebo obnovuje pracovní návyky a neztrácí sociální kontakty.
K bodu 10
V rámci úsporných opatření v souvislosti s přípravou návrhu zákona o státním
rozpočtu v případě, kdy zaměstnanec bez vážného důvodu ukončil sám nebo na základě
dohody se zaměstnavatelem jakékoliv zaměstnání, se redukuje výše podpory
v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu.
Vážnými důvody podle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti jsou důvody spočívající
v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, nebo nezbytné osobní péči o fyzickou osobu,
která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve
stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují
náklady na své potřeby; ale též v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní
docházce dítěte, v místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo
registrovaného partnera. Vážnými důvody jsou i zdravotní důvody, které podle lékařského
posudku brání vykonávat zaměstnání, nebo jiné vážné osobní důvody, například etické,
mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele. Mezi vážné důvody patří
například i skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu a pracovní poměr byl
proto zaměstnancem okamžitě zrušen podle § 56 zákoníku práce. Vážné důvody musí uchazeč
úřadu práce hodnověrně prokázat.
Procentní výše podpory v nezaměstnanosti se navrhuje tak, aby uchazeči o zaměstnání,
který ukončil zaměstnání sám bez vážných důvodů, byla podpora v nezaměstnanosti
poskytována v nižší částce, než uchazeči o zaměstnání, který o zaměstnání přišel ne vlastní
vinou, a aby přitom Česká republika dostála svým mezinárodním závazkům podle Evropské
sociální charty (vyhlášena ve Sb. m. s. pod č. 14/2000, čl. 12), Evropského zákoníku
sociálního zabezpečení (vyhlášen ve Sb. m. s. pod č. 90/2001, přičemž Česká republika se
zavázala plnit závazky vyplývající z části IV, která upravuje dávky v nezaměstnanosti) a též
podle Úmluvy Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) č. 102 (část týkající se dávek
v nezaměstnanosti sice Česká republika neratifikovala, ale odkazuje na ni Evropská sociální
charta, kterou Česká republika ratifikovala a zavázala se k plnění jejího čl. 12, jenž odkazuje
na Úmluvu MOP č. 102).
Navrhovaná právní úprava však zároveň zohledňuje i nepříznivou situaci těch
uchazečů o zaměstnání, kteří ve stejný den ukončí alespoň jedno zaměstnání z vážných
důvodů. Rovněž se nepoužije snížená procentní sazba podpory v nezaměstnanosti
v případech, kdy fyzická osoba po ukončení zaměstnání bez vážných důvodů zahájí
samostatnou výdělečnou činnost, kterou pak ukončí a stane se uchazečem o zaměstnání.
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K bodu 11

Toto ustanovení navazuje na zrušení možnosti souběhu podpory
v nezaměstnanosti
a výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Nebude-li při výkonu tzv.
nekolidujícího zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti, nemá
uvedená výjimka opodstatnění.
K bodu 12
Navrhovanou úpravou se zavádí povinné pojištění agentur práce, a to z důvodu
zvýšení právní jistoty zaměstnanců agentur práce, popřípadě jiných fyzických osob, pro které
bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání.
K bodu 13
Navrhované rozdělení je potřebné pro zkvalitnění statistických výstupů a usnadnění
sledování jednotlivých kategorií zapůjčovaných zaměstnanců agentur práce.
K bodu 14
Jedná se o legislativně – technické zpřesnění právního předpisu.
K bodu 15
Navrhovanou úpravou se prodlužuje lhůta pro doručení stanoviska k udělení povolení
ke zprostředkování zaměstnání. Rovněž z důvodu zkvalitnění prověření činnosti žádajícího
subjektu se zavádí oprávnění Ministerstva vnitra vyžádat si před doručením stanoviska opis
z Rejstříku trestů žadatele.
Vydávání stanoviska Ministerstvem vnitra má být mimo jiné preventivním opatřením
směřujícím k zamezení porušování práv třetích osob ze strany dotčených subjektů.
Ministerstvo vnitra plně respektuje platnou právní úpravu a veškeré informace a podklady,
které v rámci této působnosti získá, jsou zpracovávány dle zákonných požadavků. Informace
k jednotlivým žadatelům jsou součástí daného správního spisu, který je přístupný pouze
oprávněným osobám.
K bodům 16, 17, 21 a 23
Uvádění územního obvodu je nadbytečné, žadatelé uvádějí celé území ČR.
K bodu 18
Z dosavadního textu tohoto ustanovení nevyplývá dostatečně, že na „nového“
odpovědného zástupce jsou kladeny stejné požadavky jako při podání žádosti.
K bodům 19, 20 a 22
Identifikační údaje pro účely zákona o zaměstnanosti jsou definovány v § 5 písm. a)
zákona. V povolení ke zprostředkování zaměstnání musí být identifikován odpovědný
zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, které je toto povolení vydáváno. Pro jejich
identifikaci není třeba v povolení uvádět jejich rodné číslo ani místo narození.
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K bodům 24 a 25
Jedná se o legislativně – technické zpřesnění právního předpisu.
K bodu 26
V souvislosti se zavedením povinného pojištění agentur práce se stanovuje oprávnění
ministerstva odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání v případě, že agentura práce
nemá sjednané povinné pojištění pro případ svého úpadku nebo úpadku uživatele.
K bodu 27
Jedná se o zpřesňující formulaci v souvislosti s právní úpravou v § 60a.
K bodu 28
Současná právní úprava umožňuje v některých případech, aby si fyzická nebo
právnická osoba požádala ihned o nové povolení ke zprostředkování zaměstnání, čímž
se sankční charakter odejmutí povolení do značné míry snižuje. Proto je žádoucí tomuto jevu
zamezit.
K bodu 29
Právnická nebo fyzická osoba, která na základě povolení ministerstva zprostředkovává
zaměstnání, zaměstnává své zaměstnance pro zabezpečení této činnosti a může rovněž
zaměstnávat zaměstnance za účelem jejich dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele.
Pokud je jí povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto, musí nejen ukončit sjednané
pracovněprávní vztahy, ale také vypořádat své závazky vůči uživatelům. Z tohoto důvodu
se navrhuje, aby ministerstvo mohlo v rozhodnutí stanovit den, ke kterému musí být
zprostředkovatelská činnost ukončena, tak, aby právnická nebo fyzická osoba mohla dostát
všem svým povinnostem vyplývajícím ze zákoníku práce, ale také z dohod s uživateli.
K bodu 30
Odkaz na poznámku pod čarou v současném platném znění zákona o zaměstnanosti
je potřeba uvést do souladu s textem v § 67 odst. 6.
K bodu 31
V souvislosti se zavedením nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
je nevyhnutné uvést tento nástroj i ve výčtu nástrojů v uvedeném ustanovení.
K bodu 32
Na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako
uchazeči o zaměstnání, se zavádí překlenovací příspěvek jako nový nástroj aktivní politiky
zaměstnanosti. Překlenovací příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů
při zahájení této činnosti. Výdaje na financování tohoto příspěvku budou kryty v rámci
schváleného limitu výdajů kapitoly 313-MPSV na jednotlivé roky.
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K bodu 33
Výjimka z použití ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu byla stanovena pro část
druhou zákona o zaměstnanosti proto, aby náklady řízení nepostihovaly uchazeče
o zaměstnání, kteří jsou v některých případech ve složité sociální a finanční situaci a dopad
uložení nákladů řízení by pro ně mohl být značný, když primárním postihem pro ně je
vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání či vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo
podpory při rekvalifikaci. Není však žádný důvod neaplikovat toto ustanovení správního řádu
na agenturu práce, jejíž finanční situace a dopad uložení nákladů řízení jsou zcela jiné.
K čl. X
Podle navrhovaných přechodných ustanovení se řízení o podpoře v nezaměstnanosti,
která nebyla pravomocně skončena před nabytím účinnosti tohoto zákona, dokončí podle
dosavadního znění zákona o zaměstnanosti. Řízení o vyřazení z evidence uchazečů
o zaměstnání se dokončí podle dosavadního znění zákona o zaměstnanosti. Souběh
poskytování podpory v nezaměstnanosti a výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání se vylučuje
pro podpory v nezaměstnanosti, o které bylo požádáno po nabytí účinnosti tohoto zákona.
K části šesté
K čl. XI
K bodu 1
Snižuje se částka výše příspěvku v I. stupni závislosti (lehká závislost) pro osoby starší
18 let z dosavadních 2 000 Kč měsíčně na 800 Kč měsíčně.
K bodům 2, 3 a 5 až 11
Jedná se o legislativně technické úpravy v souvislosti s bodem 4.
K bodu 4
Zrušuje se ustanovení upravující odlišný způsob výplaty příspěvku na péči ve stupni I
(lehká závislost) osobě starší 18 let. S účinností od 1. ledna 2011 měl být příspěvek vyplácen
ve výši 1 000 Kč v hotovosti a 1 000 Kč nepeněžní formou (formou poukázky nebo
elektronického platebního prostředku) určenou k úhradě za sociální služby poskytnuté osobě
poskytovatelem sociálních služeb registrovaným či zapsaným v registru poskytovatelů
sociálních služeb. Snížením výše příspěvku na částku 800 Kč měsíčně ztrácí uvedený způsob
výplaty na efektivitě, administrativní náklady by významně převyšovaly úspory v systému,
které byly od zavedení nepeněžního způsobu výplaty očekávány.

K čl. XII
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Přechodná ustanovení upravují pravidla a postupy v návaznosti na snížení výše
příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost) od 1. ledna 2011.
K části sedmé
K čl. XIII
Jedná se o technickou změnu, která pro roky 2011 až 2013 reaguje na prodloužení
období poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené
odměny poskytovaných při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v právní úpravě srážek
ze mzdy k vymáhání pohledávek na základě výkonu rozhodnutí.
K části osmé
K čl. XIV
Úprava reaguje na prodloužení poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné
pracovní neschopnosti (karanténě) zaměstnancům z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů
v letech 2011 až 2013, a to v ustanovení o oprávnění orgánů sociálního zabezpečení
kontrolovat v předmětném období též správnost určení těchto náhrad pro účely určení správné
výše pojistného na sociální zabezpečení a v ustanovení o sdělování údajů zaměstnavateli
orgánu sociálního zabezpečení, který sepisuje žádost o přiznání důchodu; mezi tyto údaje
patří též údaj, zda zaměstnavatel vyplácí ve stanoveném období dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény náhradu mzdy, platu nebo odměny.
K části deváté
K čl. XV
K bodu 1
Nemocenského pojištění mohou být podle navržené úpravy účastny jen OSVČ, které
budou zároveň účastny důchodového pojištění. Bez návaznosti placení pojistného na
nemocenské pojištění na placení pojistného na důchodové pojištění nemůže být dosaženo cíle
omezit nerovné postavení OSVČ a zaměstnanců v nemocenském pojištění.
OSVČ, která se přihlásí k nemocenskému pojištění, bude povinna za kalendářní
měsíce, v nichž bude účastna nemocenského pojištění, platit i zálohy na důchodové pojištění.
V těchto kalendářních měsících bude považována za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou
výdělečnou činnou, i když v nich bude trvat jiný důvod pro zařazení mezi OSVČ vykonávající
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, například bude studentem, poživatelem důchodu
nebo rodičovského příspěvku. Z úhrnu měsíčních základů, které si OSVČ určuje a z nichž se
platí pojistné na nemocenské pojištění a také se z nich vypočítává výše dávky nemocenského
pojištění, bude muset být placeno i pojistné na důchodové pojištění. Proto roční vyměřovací
základ nemůže být nižší než úhrn měsíčních základů v kalendářním roce, za který se pojistné
na důchodové pojištění platí.
Současná úprava, která oddělila s účinností od 1. 1. 2009 návaznost měsíčních základů
pro nemocenské pojištění na měsíční vyměřovací základy pro důchodové pojištění, vytváří
neodůvodněnou nerovnost v nemocenském pojištění mezi OSVČ a zaměstnanci;
z vyměřovacího základu zaměstnance, z něhož se mu vypočítává výše dávky nemocenského
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pojištění, musí být placeno nejen pojistné na nemocenské pojištění, ale i na důchodové
pojištění, na zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob. Podle současné úpravy platí
OSVČ na nemocenské pojištění z měsíčního základu, který si určí, aniž by z určené částky
muselo být odvedeno pojistné aspoň na důchodové pojištění.
V případě, že OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (například
jako poživatel invalidního důchodu) je ve ztrátě, nemusí na důchodové pojištění pojistné
platit, protože nedosáhla stanovené hranice příjmu pro povinnou účast na důchodovém
pojištění jako OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; přitom pro
nemocenské pojištění si může určovat statisícové příjmy.
Výše dávky by měla odpovídat výši ztráty příjmu z výdělečné činnosti v důsledku
vzniku sociální události, a proto výše dosaženého příjmu z výdělečné činnosti by měla být
posuzována stejně pro nemocenské i důchodové pojištění.
K bodu 2
Upřesňuje se, že i v případě účasti na nemocenském pojištění OSVČ jen po část
kalendářního měsíce je samostatná výdělečná činnost v celém kalendářním měsíci
považována za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
K bodu 3
V zákoně o důchodovém pojištění se pro účely vymezení výkonu samostatné
výdělečné činnosti při stanovení rozhodného příjmu ovlivňujícího účast osob samostatně
výdělečně činných na důchodovém pojištění reaguje na prodloužení období poskytování
náhrady mzdy (platu) nebo odměny zaměstnavatelem z prvních 14 na 21 pracovních dnů
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
K bodu 4
Jedná se o sjednocení dikce s ustanovením § 10 odst. 2 a § 56 odst. 4.
K bodu 5
Upřesňuje se, co se rozumí dosaženým příjmem; u zaměstnanců se bude jednat
o příjem zúčtovaný a u OSVČ, kdy se vykazuje roční příjem a kdy nelze zjistit, kdy přesně
byl příjem dosažen, se bude vycházet z příslušné poměrné části, která se určí v závislosti na
délce trvání vyloučené doby v kalendářním roce.
K bodům 6 a 9
Jedná se o terminologickou úpravu navazující na to, že se již nerozlišuje plná
invalidita a částečná invalidita.
K bodu 7
Jedná se o formulační upřesnění, neboť zvýšení procentní výměry za další výdělečnou
činnost konanou po vzniku nároku na starobní důchod je upraveno nově (od 1. 1. 2010) též
v odstavcích 3 a 4.
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K bodu 8
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 10
Napravuje
č. 306/2008 Sb.

se

technické

nedopatření

v příloze

zákona

vložené

zákonem

K čl. XVI
Přechodné ustanovení řeší situace, kdy sociální událost, tj. dočasná pracovní
neschopnost nebo karanténa, vznikla v roce 2013 a trvá ještě v roce 2014; pro tyto situace se
zachovává dosavadní období 21 kalendářních dnů pro účely posuzování účasti osob
samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění, tj. celé toto období 21 kalendářních
dnů se bude posuzovat jako období s nárokem na výplatu nemocenského z nemocenského
pojištění osob samostatně výdělečně činných.
K části desáté
K čl. XVII
Shodně s prodloužením období poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné
pracovní neschopnosti (karanténě) zaměstnancům podle zákoníku práce z dosavadních 14 na
21 kalendářních dnů od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 se prodlužuje na 21 kalendářních
dnů též doba, po kterou přísluší plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb. představitelům
státní moci a některých státních orgánů a soudcům. Současně se navrhuje, aby těmto
představitelům a soudcům v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné neschopnosti
k výkonu funkce nebo karantény, resp. po roce 2013 v období prvních 14 kalendářních dnů,
náležel snížený plat ve výši 60 %, přičemž se bude vycházet z platu redukovaného, tj.
upraveného stejným způsobem jako u zaměstnanců v pracovním poměru, čímž dojde
k odstranění dosavadního zvýhodnění těchto představitelů a soudců, jimž sice náležel plat ve
snížené výši 60 %, avšak vycházelo se (na rozdíl od zaměstnanců) z platu plného, zatímco u
zaměstnanců se vychází z platu či mzdy po redukci prováděné stejným způsobem jakým se
redukuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění.
K čl. XVIII
Přechodným ustanovením se řeší situace, kdy a po jakou dobu ve vazbě na přechodná
ustanovení k zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude při přechodu dočasné
neschopnosti k výkonu funkce nebo karantény z roku 2010 do roku 2011 nebo z roku 2013
do roku 2014 příslušet plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb. představitelům státní
moci a některých státních orgánů a soudcům. Kriteriem je den vzniku dočasné neschopnosti
k výkonu funkce (nařízení karantény).
K části jedenácté
K čl. XVIX
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Shodně s prodloužením období poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné
pracovní neschopnosti (karanténě) zaměstnancům podle zákoníku práce od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů se prodlužuje na 21 kalendářních
dnů též doba, po kterou přísluší uvolněným členům zastupitelstva obce měsíční odměna podle
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
K čl. XX
Přechodným ustanovením se řeší situace, kdy a po jakou dobu ve vazbě na přechodná
ustanovení k zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude při přechodu dočasné
pracovní neschopnosti nebo karantény z roku 2010 do roku 2011 nebo z roku 2013 do roku
2014 příslušet uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna podle § 73 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb.. Rozhodným kriteriem je den vzniku dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízení karantény.
K části dvanácté
K čl. XXI
Shodně s prodloužením období poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné
pracovní neschopnosti (karanténě) zaměstnancům podle zákoníku práce od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů se prodlužuje na 21 kalendářních
dnů též doba, po kterou přísluší uvolněným členům zastupitelstva kraje měsíční odměna podle
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
K čl. XXII
Přechodným ustanovením se řeší situace, kdy a po jakou dobu ve vazbě na přechodná
ustanovení k zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude při přechodu dočasné
pracovní neschopnosti nebo karantény z roku 2010 do roku 2011 nebo z roku 2013 do roku
2014 příslušet uvolněnému členu zastupitelstva kraje měsíční odměna podle § 48 odst. 3
zákona č. 129/2000 Sb. Rozhodným kriteriem je den vzniku dočasné pracovní neschopnost
nebo nařízení karantény.
K části třinácté
K čl. XXIII
Shodně s prodloužením období poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné
pracovní neschopnosti (karanténě) zaměstnancům podle zákoníku práce od 1. ledna 2011 do
31. prosince 2013 z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů se prodlužuje na 21 kalendářních
dnů též doba, po kterou přísluší uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy nebo
uvolněnému členu zastupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční odměna podle
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
K čl. XXIV
Přechodným ustanovením se řeší situace, kdy a po jakou dobu ve vazbě na přechodná
ustanovení k zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude při přechodu dočasné
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pracovní neschopnosti nebo karantény z roku 2010 do roku 2011 nebo z roku 2013 do roku
2014 příslušet uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy nebo zastupitelstva
městské části měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. Rozhodným
kriteriem je den vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény.
K části čtrnácté
K čl. XXV
Přestože služební zákon nenabyl dosud účinnosti, je třeba shodně s prodloužením období
poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
zaměstnancům podle zákoníku práce od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 z dosavadních 14
na 21 kalendářních dnů prodloužit na 21 kalendářních dnů též dobu, po kterou přísluší
státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle § 111 zákona č. 218/2002 Sb. v období do
31. prosince 2013.
K čl. XXVI
Protože služební zákon má (podle dosud platného právního stavu) nabýt účinnosti od
1. ledna 2012, je třeba řešit jen přechod po skončení období, po které bylo prodlouženo
poskytování sníženého platu v době dočasné neschopnosti k výkonu služby, a to podle
principů předchozích přechodných ustanovení.
K části patnácté
K čl. XXVII
V návaznosti na zrušení sociálního příplatku v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, je třeba tuto dávku vypustit i z okruhu příjmů, které se podle zákona o
životním a existenčním minimu nezapočítávají pro účely posouzení, zda příjem osoby
dosahuje částky životního minima nebo existenčního minima.
K části šestnácté
K čl. XXVIII
K bodu 1
Ve vymezení okruhu příjmů pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi se reaguje na
prodloužení období poskytování náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené
odměny) zaměstnavatelem z prvních 14 na prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény.
K bodu 2
V návaznosti na zrušení sociálního příplatku v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, je třeba tuto dávku vypustit i z okruhu příjmů, které se podle zákona o
pomoci v hmotné nouzi nezapočítávají pro účely určení přiměřených nákladů na bydlení.

K části sedmnácté
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K čl. XXIX
K bodům 1 až 3
V návaznosti na navrhovanou změnu zákona o sociálních službách (část šestá, čl. XI)
se zrušují ustanovení novely zákona o sociálních službách, podle kterých měl být zaveden
způsob části výplaty příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost) nepeněžní formou.
K části osmnácté
K čl. XXX
K bodu 1
V zákoně č. 362/2009 Sb. se zrušuje překonané přechodné ustanovení, které vycházelo
z toho, že od roku 2011 se bude nemocenské opět stanovovat ve třech procentních sazbách
v závislosti na délce dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
K bodu 2
Zrušuje se právní úprava, kterou byla posunuta účinnost výplaty příspěvku na péči ve
stupni I (lehká závislost) nepeněžní formou na 1. ledna 2011.
K části devatenácté
K čl. XXXI
Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2011, aby byl pokryt celý rozpočtový rok.

V Praze dne 22. září 2010

předseda vlády
RNDr. Petr Nečas v.r.

ministr práce a sociálních věcí
Dr. Ing. Jaromír Drábek v.r.
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