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 �eská národní rada se usnesla na tomto zákon�: 
 

§ 1 
  
 Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpe�ení, které zahrnuje pojistné na d�chodové 
pojišt�ní a pojistné na nemocenské pojišt�ní, a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (dále jen 
"pojistné"). 
  

§ 2 
 

 Pojistné je p�íjmem státního rozpo�tu. P�íjmem státního rozpo�tu jsou též penále (§ 20), 
p�irážka k pojistnému na sociální zabezpe�ení (§ 21) a pokuty (§ 22) ukládané podle tohoto zákona. 
Pojistné na d�chodové pojišt�ní se vede na samostatném ú�tu státního rozpo�tu a v zákonu o státním 
rozpo�tu se uvádí jako samostatná položka p�íjm� státního rozpo�tu. 
  

§ 3 
Poplatníci pojistného 

 
 (1) Pojistné jsou povinni platit tito poplatníci: 



  
a) organizace, jimiž se pro ú�ely tohoto zákona rozum�jí právnické nebo fyzické osoby, které 
zam�stnávají více než 25 zam�stnanc�, anebo sice mén�, avšak evidenci mezd pro n� vede jiná 
fyzická nebo právnická osoba, která zam�stnává více než 25 zam�stnanc�; organizací se pro ú�ely 
tohoto zákona rozumí též služební ú�ad, v n�mž jsou státní zam�stnanci za�azeni k výkonu státní 
služby, 1) 
  
b) malé organizace, jimiž se pro ú�ely tohoto zákona rozum�jí právnické nebo fyzické osoby, které 
zam�stnávají alespo� jednoho zam�stnance a nespl�ují podmínky uvedené pod písmenem a), 
  
c) zam�stnanci, jimiž se pro ú�ely tohoto zákona rozum�jí 
1. zam�stnanci v pracovním pom�ru; za zam�stnance v pracovním pom�ru se pro ú�ely tohoto 
zákona považuje též osoba �inná v pom�ru, který má obsah pracovního pom�ru, avšak pracovní 
pom�r nevznikl, nebo� nebyly spln�ny všechny podmínky stanovené pracovn�právními p�edpisy pro 
jeho vznik, 
2. zam�stnanci �inní na základ� dohody o pracovní �innosti, 
3. �lenové družstev, jestliže mimo pracovn�právní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou 
jím odm��ováni, 
4. spole�níci a jednatelé spole�nosti s ru�ením omezeným a komanditisté komanditní spole�nosti, 
jestliže mimo pracovn�právní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto spole�ností 
odm��ováni, 
5. soudci, 
6. poslanci Poslanecké sn�movny a senáto�i Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, 
zvolení na území �eské republiky, 
7. �lenové zastupitelstev územních samosprávných celk�, jestliže jsou jim vypláceny odm�ny jako 
�len�m zastupitelstev územních samosprávných celk�, kte�í tyto funkce vykonávají jako uvoln�ní, 
8. �lenové vlády, prezident, viceprezident a �lenové Nejvyššího kontrolního ú�adu, �lenové Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, �lenové Rady �eského telekomunika�ního ú�adu, finan�ní arbitr, 
zástupce finan�ního arbitra, Ve�ejný ochránce práv a zástupce Ve�ejného ochránce práv, 
9. dobrovolní pracovníci pe�ovatelské služby, 
10. p�stouni, kte�í vykonávají p�stounskou pé�i v za�ízeních pro výkon p�stounské pé�e podle 
zvláštního právního p�edpisu, 1c) nebo kterým je za výkon p�stounské pé�e vyplácena odm�na 
náležející p�stounovi ve zvláštních p�ípadech podle zvláštního právního p�edpisu, 1d) 
11. osoby za�azené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odn�tí svobody nebo ve vazb�, 
12. státní zam�stnanci podle služebního zákona, 1b) 
13. pracovníci v pracovním vztahu uzav�eném podle cizích právních p�edpis�, 
 pokud jsou ú�astni nemocenského pojišt�ní podle p�edpis� o nemocenském pojišt�ní; 1a) za 
zam�stnance se považuje též ob�an, jemuž po skon�ení zam�stnání zakládajícího ú�ast na 
nemocenském pojišt�ní byly zú�továny p�íjmy z tohoto zam�stnání, které jsou zapo�itatelné do 
vym��ovacího základu podle § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2. 
  
 (2) Osoby samostatn� výd�le�n� �inné jsou povinny platit pojistné na d�chodové pojišt�ní a 
p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, pokud jsou ú�astny d�chodového pojišt�ní podle p�edpis� 
o d�chodovém pojišt�ní, 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem též zálohy na pojistné na 
d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti; osoby samostatn� výd�le�n� �inné 
jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojišt�ní, pokud jsou ú�astny nemocenského pojišt�ní 
podle p�edpis� o sociálním zabezpe�ení.51) Kdo se považuje za osobu samostatn� výd�le�n� �innou 
a kdy se samostatná výd�le�ná �innost považuje za hlavní samostatnou výd�le�nou �innost a za 
vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost, stanoví zákon o d�chodovém pojišt�ní. 52) 
  
 (3) Osoby dobrovoln� ú�astné d�chodového pojišt�ní 53) jsou za dobu dobrovolné ú�asti na 
d�chodovém pojišt�ní povinny platit pojistné na d�chodové pojišt�ní. 
  

§ 4 
Pojistné 

  
 Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vym��ovacího základu zjišt�ného za rozhodné 
období. 
  

Vym��ovací základ 



 
§ 5 

nadpis vypušt�n 
 
 (1) Vym��ovacím základem  
a) zam�stnance je úhrn p�íjm� zú�tovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s 
výkonem zam�stnání, které zakládá ú�ast na nemocenském pojišt�ní, s výjimkou nezapo�itatelných 
p�íjm�, jimiž jsou:1. náhrady výdaj�, pop�ípad� jejich �ásti, které nepodléhají dani z p�íjmu fyzických 
osob, 3) 
2. náhrady škody, 4) 
3. odm�ny vyplacené podle zákona o vynálezech, pr�myslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 5) 
4. hodnota (finan�ní ocen�ní) poskytnutých nepen�žních pln�ní, která nepodléhají dani z p�íjmu 
fyzických osob, 6) 
  
b) organizace a malé organizace je �ástka odpovídající úhrnu vym��ovacích základ� jejích 
zam�stnanc�. 
  
 (2) Do vym��ovacího základu zam�stnance se dále zahrnují tyto p�íjmy zú�tované 
zam�stnanci organizací nebo malou organizací v souvislosti se zam�stnáním, které zakládá jeho 
ú�ast na nemocenském pojišt�ní:  
a) náhrady mzdy, s výjimkou náhrady mzdy p�i výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby 7) a 
náhrady mzdy poskytnuté za dobu p�ed vznikem nemocenského pojišt�ní zam�stnance, 
  
b) odm�ny za pracovní pohotovost, 8) 
  
c) pln�ní v�rnostní nebo stabiliza�ní povahy; za taková pln�ní se vždy považují pln�ní poskytnutá z 
d�vodu trvání zam�stnání po ur�itou dobu nebo k ur�itému dni, s výjimkou:1. v�rnostního p�ídavku 
horník�m; 9) 
2. náborových p�ísp�vk� doosídlenc�m; 10) 
3. �ástky, kterou zam�stnavatel zaplatil za zam�stnance za poskytnutou zdravotní pé�i nehrazenou ze 
všeobecného zdravotního pojišt�ní; 
4. jednorázové nevratné sociální výpomoci poskytnuté zam�stnanci v mimo�ádn� závažných 
p�ípadech; 
5. �ástky poskytnuté zam�stnavatelem jako sociální p�ísp�vek k zabrán�ní výraznému poklesu životní 
úrovn� v dob� pracovní neschopnosti delší šesti týdn�; 
6. pojistného zaplaceného zam�stnavatelem za zam�stnance na jeho úrazové pojišt�ní, zdravotní 
pojišt�ní, penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a na jeho pojišt�ní pro p�ípad dožití nebo pro 
p�ípad smrti nebo dožití nebo d�chodové pojišt�ní; 
7. pen�žního �i nepen�žního pln�ní, zvýhodn�ní, p�ísp�vku, p�íplatku, odstupného, pop�ípad� dalších 
�ástek osvobozených od dan� z p�íjm�; 10a) 
8. �ástky, o kterou je úhrada zam�stnance za výrobky nebo služby poskytnuté zam�stnavatelem nižší, 
než je jejich obvyklá cena; 
9. �ástky ve výši 1 % po�izovací ceny motorového vozidla za kalendá�ní m�síc, je-li poskytnuto 
zam�stnavatelem zam�stnanci k používání pro služební i soukromé ú�ely; 
10. odstupného poskytnutého zam�stnanci ve výši podle zákoníku práce 10b) a odchodného, 
  
d) pln�ní poskytnutá k životnímu jubileu, s výjimkou pln�ní poskytnutého p�i p�íležitosti životního 
jubilea 50 let v�ku a p�i prvním skon�ení zam�stnání po nabytí nároku na starobní nebo invalidní 
d�chod. 
  
 (3) Mzdové nároky zam�stnanc� vyplacené ú�adem práce podle zákona o ochran� 
zam�stnanc� p�i platební neschopnosti zam�stnavatele a o zm�n� n�kterých zákon� se považují za 
p�íjmy zú�tované zam�stnavatelem zam�stnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zam�stnavatel 
zam�stnanc�m nezú�toval. 
  
 (4) Vym��ovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzav�eném podle cizích právních 
p�edpis� [§ 3 odst. 1 písm. c) bod 14] je úhrn p�íjm� zú�tovaných mu organizací nebo malou 
organizací v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá ú�ast na nemocenském 
pojišt�ní, s výjimkou p�íjm�, které tomuto pracovníku nahrazují výdaje jím za zam�stnavatele 



vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodu vzniklou v souvislosti s tímto 
pracovním vztahem. 
  
 (5) Je-li zam�stnanci vyplácen p�íjem v cizí m�n�, p�epo�te se na �eskou m�nu kurzem 
devizového trhu stanoveným �eskou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendá�ního 
m�síce, za který se pojistné odvádí. Pro p�epo�et m�n, u nichž �eská národní banka nevyhlašuje 
tento kurz, se použije kurz této m�ny obvykle používaný bankami v �eské republice ke dni 
uvedenému ve v�t� první; tyto banky jsou povinny na žádost organizace, malé organizace a okresní 
správy sociálního zabezpe�ení tento kurz sd�lit. Kurz, který zam�stnavatel použil podle v�ty první a 
druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného. 
  

§ 5a 
  
 (1) Vym��ovacím základem osoby samostatn� výd�le�n� �inné pro pojistné na d�chodové 
pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti je �ástka, kterou si ur�í, ne však mén� než 35 % 
p�íjmu ze samostatné výd�le�né �innosti p�ed rokem 2004, 40 % p�íjmu ze samostatné výd�le�né 
�innosti v roce 2004, 45 % p�íjmu ze samostatné výd�le�né �innosti v roce 2005 a od roku 2006 50 % 
p�íjmu ze samostatné výd�le�né �innosti, a to po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, 
zajišt�ní a udržení. Vykonávala-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná v kalendá�ním roce hlavní 
samostatnou výd�le�nou �innost i vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost a za dobu, po kterou 
vykonávala vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost, není ú�astna d�chodového pojišt�ní, považuje 
se za p�íjem ze samostatné výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, 
zajišt�ní a udržení pom�rná �ást tohoto p�íjmu; tato �ást se ur�í tak, že se p�íjem ze samostatné 
výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení vyd�lí 
po�tem kalendá�ních m�síc�, v nichž byla aspo� po �ást m�síce vykonávána samostatná výd�le�ná 
�innost, a výsledná �ástka se vynásobí po�tem kalendá�ních m�síc�, v nichž byla aspo� po �ást 
m�síce vykonávána hlavní samostatná výd�le�ná �innost. Za výkon samostatné výd�le�né �innosti a 
hlavní samostatné výd�le�né �innosti se pro ú�ely v�ty druhé nepovažuje kalendá�ní m�síc, v n�mž 
po celý m�síc osoba samostatn� výd�le�n� �inná m�la nárok na nemocenské z nemocenského 
pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� �inných, pop�ípad� pobírala takové nemocenské, vykonávala 
službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala pen�žitou pomoc v mate�ství (pen�žitou 
pomoc) z nemocenského pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� �inných; kalendá�ním m�sícem se pro 
ú�ely �ásti v�ty p�ed st�edníkem rozumí i jeho �ást, po kterou osoba samostatn� výd�le�n� �inná 
vykonávala samostatnou výd�le�nou �innost, pokud výkon této �innosti netrval po celý kalendá�ní 
m�síc. P�íjmy ze samostatné výd�le�né �innosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajišt�ní a 
udržení se pro ú�ely tohoto zákona posuzují podle zvláštního zákona; 54) za p�íjem ze samostatné 
výd�le�né �innosti se pro ú�ely tohoto zákona považuje též p�íjem osoby samostatn� výd�le�n� �inné 
dosažený výkonem samostatné výd�le�né �innosti, i když se tento p�íjem pro ú�ely dan� z p�íjm� 
fyzických osob považuje za p�íjem ze závislé �innosti 55) nebo ostatní p�íjem. 56) Za p�íjem ze 
samostatné výd�le�né �innosti se u osoby samostatn� výd�le�n� �inné, která je poplatníkem dan� z 
p�íjm� stanovené paušální �ástkou podle zvláštního právního p�edpisu, 56a) považuje, jde-li o p�íjmy z 
�innosti podléhající dani z p�íjm� stanovené paušální �ástkou, p�edpokládaný p�íjem a za výdaje 
vynaložené na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení se považují p�edpokládané výdaje za takový rok. U 
osoby samostatn� výd�le�n� �inné ú�tující v hospodá�ském roce se p�íjem ze samostatné výd�le�né 
�innosti a výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení zú�tované v hospodá�ském roce 
zahrnují do kalendá�ního roku, do kterého jsou vykazovány pro ú�ely dan� z p�íjm�. U osoby 
samostatn� výd�le�n� �inné, která vede ú�etnictví, 57) spole�níka ve�ejné obchodní spole�nosti a 
komplementá�e komanditní spole�nosti se pro ú�ely tohoto zákona za p�íjem ze samostatné 
výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení považuje 
základ dan� z p�íjm� 58) z této �innosti. 
  
 (2) Vym��ovací základ osoby samostatn� výd�le�n� �inné pro pojistné na d�chodové pojišt�ní 
a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti �iní nejmén�, vykonávala-li osoba samostatn� výd�le�n� 
�inná v kalendá�ním roce  
a) jen hlavní samostatnou výd�le�nou �innost, sou�in nejnižšího m�sí�ního vym��ovacího základu 
stanoveného podle § 14 odst. 6 v�ty první a platného pro kalendá�ní rok, za který se stanoví 
vym��ovací základ, a po�tu kalendá�ních m�síc� tohoto kalendá�ního roku, v nichž byla hlavní 
samostatná výd�le�ná �innost vykonávána aspo� po �ást kalendá�ního m�síce. Do tohoto po�tu 
kalendá�ních m�síc� se nezahrnují kalendá�ní m�síce, v nichž po celý kalendá�ní m�síc osoba 
samostatn� výd�le�n� �inná vykonávající hlavní samostatnou výd�le�nou �innost m�la nárok na 



nemocenské z nemocenského pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� �inných, pop�ípad� pobírala 
takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala pen�žitou 
pomoc v mate�ství (pen�žitou pomoc) z nemocenského pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� �inných; 
kalendá�ním m�sícem se pro ú�ely �ásti v�ty p�ed st�edníkem rozumí i jeho �ást, po kterou osoba 
samostatn� výd�le�n� �inná vykonávala hlavní samostatnou výd�le�nou �innost, pokud výkon této 
�innosti netrval po celý kalendá�ní m�síc, 
  
b) jen vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost a za dobu výkonu této �innosti je ú�astna 
d�chodového pojišt�ní, sou�in nejnižšího m�sí�ního vym��ovacího základu stanoveného podle § 14 
odst. 6 v�ty druhé a platného pro kalendá�ní rok, za který se stanoví vym��ovací základ, a po�tu 
kalendá�ních m�síc� tohoto kalendá�ního roku, v nichž byla vedlejší samostatná výd�le�ná �innost 
vykonávána aspo� po �ást kalendá�ního m�síce. Do tohoto po�tu kalendá�ních m�síc� se nezahrnují 
kalendá�ní m�síce, v nichž po celý kalendá�ní m�síc osoba samostatn� výd�le�n� �inná vykonávající 
vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost m�la nárok na nemocenské z nemocenského pojišt�ní osob 
samostatn� výd�le�n� �inných, pop�ípad� pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v 
ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala pen�žitou pomoc v mate�ství (pen�žitou pomoc) z 
nemocenského pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� �inných; kalendá�ním m�sícem se pro ú�ely 
�ásti v�ty p�ed st�edníkem rozumí i jeho �ást, po kterou osoba samostatn� výd�le�n� �inná 
vykonávala vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost, pokud výkon této �innosti netrval po celý 
kalendá�ní m�síc. U poživatele starobního nebo plného invalidního d�chodu se pro ú�ely tohoto 
zákona dobou pobírání nemocenského z nemocenského pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� 
�inných rozumí též doba pracovní neschopnosti po uplynutí podp�r�í doby pro poskytování 
nemocenského stanovené p�edpisy nemocenského pojišt�ní, 
  
c) hlavní samostatnou výd�le�nou �innost i vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost a za dobu 
výkonu vedlejší samostatné výd�le�né �innosti je ú�astna d�chodového pojišt�ní, sou�et díl�ího 
vym��ovacího základu z hlavní samostatné výd�le�né �innosti a díl�ího vym��ovacího základu z 
vedlejší samostatné výd�le�né �innosti nebo sou�et díl�ího vym��ovacího základu z hlavní 
samostatné výd�le�né �innosti a pom�rné �ásti vym��ovacího základu z p�íjmu z vedlejší samostatné 
výd�le�né �innosti; p�itom za nejnižší vym��ovací základ se považuje vyšší z t�chto sou�t�. Díl�í 
vym��ovací základ z hlavní samostatné výd�le�né �innosti se zjistí jako sou�in nejnižšího m�sí�ního 
vym��ovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 6 v�ty první a po�tu kalendá�ních m�síc�, v 
nichž aspo� po �ást m�síce byla vykonávána hlavní samostatná výd�le�ná �innost; do tohoto po�tu 
kalendá�ních m�síc� se nezahrnují kalendá�ní m�síce uvedené v písmenu a) v�t� druhé. Díl�í 
vym��ovací základ z vedlejší samostatné výd�le�né �innosti se zjistí jako sou�in nejnižšího m�sí�ního 
vym��ovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 6 v�ty druhé a po�tu kalendá�ních m�síc�, v 
nichž aspo� po �ást m�síce byla vykonávána vedlejší samostatná výd�le�ná �innost; do tohoto po�tu 
kalendá�ních m�síc� se nezahrnují kalendá�ní m�síce uvedené v písmenu b) v�t� druhé a t�etí. 
Pom�rná �ást vym��ovacího základu z p�íjmu z vedlejší samostatné výd�le�né �innosti se ur�í 
procentní sazbou uvedenou v odstavci 1 v�t� první tak, že se p�íjem ze samostatné výd�le�né 
�innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení dosažený v 
kalendá�ním roce vyd�lí po�tem kalendá�ních m�síc�, v nichž byla aspo� po �ást m�síce vykonávána 
samostatná výd�le�ná �innost, a výsledná �ástka se vynásobí po�tem kalendá�ních m�síc�, v nichž 
byla aspo� po �ást m�síce vykonávána vedlejší samostatná výd�le�ná �innost; ustanovení § 5a odst. 
1 v�ty t�etí platí zde obdobn�. 
  
 (3) Vym��ovací základ stanovený podle odstavc� 1 a 2 m�že �init nejvýše 486 000 K�; tato 
�ástka se sníží o �ástku 40 500 K� za každý kalendá�ní m�síc uvedený v odstavci 2 písm. a) v�t� 
druhé a písm. b) v�t� druhé a t�etí a za každý kalendá�ní m�síc, v n�mž po celý m�síc nebyla 
vykonávána samostatná výd�le�ná �innost. 
  
 (4) Vym��ovacím základem osoby samostatn� výd�le�n� �inné pro pojistné na nemocenské 
pojišt�ní je �ástka stanovená jako m�sí�ní vym��ovací základ podle § 14 odst. 2, 4 až 6. 
  

§ 5b 
 

 Vym��ovacím základem osoby dobrovoln� ú�astné d�chodového pojišt�ní pro stanovení výše 
pojistného na d�chodové pojišt�ní je �ástka, kterou si ur�í, nejmén� však m�sí�n� �ástka, do níž se 
zapo�ítává pln� �ást osobního vym��ovacího základu pro stanovení výpo�tového základu pro 



vym��ení d�chodu z d�chodového pojišt�ní, 59) platná k 1. lednu kalendá�ního roku, ve kterém se 
pojistné na d�chodové pojišt�ní platí. 
  

§ 5c 
  
 Vym��ovací základy podle § 5 až 5b se zaokrouhlují na celé koruny sm�rem nahoru. 
  

§ 6 
Rozhodné období 

 
 (1) Rozhodným obdobím, z n�hož se zjiš�uje vym��ovací základ, je kalendá�ní m�síc, za který 
se pojistné platí, pokud se dále nestanoví jinak. 
  
 (2) U osoby samostatn� výd�le�n� �inné je rozhodným obdobím, z n�hož se zjiš�uje 
vym��ovací základ pro pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, 
kalendá�ní rok, za který se toto pojistné a p�ísp�vek platí. 
  

§ 7 
Sazby pojistného 

 
 (1) Sazby pojistného z vym��ovacího základu �iní:  
a) u organizace a malé organizace 26 %, z toho 3,3 % na nemocenské pojišt�ní, 21,5 % na 
d�chodové pojišt�ní a 1,2 % na státní politiku zam�stnanosti, 
  
b) u zam�stnanc� 8 %, z toho 1,1 % na nemocenské pojišt�ní, 6,5 % na d�chodové pojišt�ní a 0,4 % 
na státní politiku zam�stnanosti, *) 
  
c) u osob samostatn� výd�le�n� �inných 29,6 % na d�chodové pojišt�ní a na státní politiku 
zam�stnanosti, z toho 28 % na d�chodové pojišt�ní a 1,6 % na státní politiku zam�stnanosti, a 4,4 % 
na nemocenské pojišt�ní, 
  
d) u osob dobrovoln� ú�astných d�chodového pojišt�ní 28 % na d�chodové pojišt�ní. 
  
 (2) Pro stanovení pojistného na d�chodové pojišt�ní, které platí osoba dobrovoln� ú�astná 
d�chodového pojišt�ní za období p�edcházející kalendá�nímu roku, ve kterém toto pojistné platí, se 
použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendá�ního roku, ve kterém se pojistné na d�chodové 
pojišt�ní platí. 
  
 (3) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny sm�rem nahoru. 
  

Odvod pojistného 
 

§ 8 
  
 (1) Organizace a malá organizace je povinna odvád�t i pojistné, které je povinen platit 
zam�stnanec. Pojistné odvedené za zam�stnance srazí organizace nebo malá organizace z jeho 
p�íjm�, které mu zú�tovala. Za kalendá�ní m�síc, ve kterém zam�stnanec má zapo�itatelný p�íjem, 
avšak nelze z n�ho srazit pojistné z d�vodu, že tento p�íjem není v pen�žní form�, srazí organizace 
nebo malá organizace pojistné z p�íjm� v pen�žní form� zú�tovaných zam�stnanci v nejbližších 
kalendá�ních m�sících. 
  
 (2) Organizace a malá organizace je povinna sama vypo�ítat pojistné, které je povinna 
odvád�t. 
  

§ 9 
  
 (1) Organizace ode�te úhrn zú�tovaných dávek nemocenského pojišt�ní od pojistného, které 
je povinna odvád�t, a rozdíl odvede na ú�et p�íslušné okresní správy sociálního zabezpe�ení. 
  



 (2) �ástka pojistného podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendá�ní m�síce a je splatná v 
den, který je v organizaci ur�en pro výplatu mezd a plat� za p�íslušný m�síc. V organizacích, kde je 
výplata mezd a plat� rozložena na r�zné dny, je dnem splatnosti pojistného poslední den této výplaty 
za uplynulý kalendá�ní m�síc. Vyplácí-li se v organizaci mzda za kratší než m�sí�ní období, 59a) je 
pojistné za kalendá�ní m�síc splatné v bezprost�edn� následujícím kalendá�ním m�síci, a to v prvním 
dni výplaty mzdy. Není-li tento den ur�en, je pojistné splatné nejpozd�ji do osmi dn� po uplynutí 
kalendá�ního m�síce, za n�jž se odvádí. Zm�ní-li organizace den, který je ur�en pro výplatu mezd a 
plat�, tak, že ur�í den pozd�jší, je povinna písemn� oznámit p�íslušné okresní správ� sociálního 
zabezpe�ení tuto zm�nu nejpozd�ji jeden den p�ed p�vodním dnem výplaty mezd a plat�; nesplní-li 
organizace tuto povinnost, má se za to, že ke zm�n� dne ur�eného v organizaci pro výplatu mezd a 
plat� nedošlo. Jde-li o pojistné sražené zam�stnanci podle § 8 odst. 1 v�ty t�etí, je toto pojistné 
splatné ve lh�tách ur�ených podle v�ty první až �tvrté v kalendá�ním m�síci, který následuje po 
m�síci, ve kterém byl zam�stnanci zú�tován p�íjem, z n�hož se pojistné sráží. 
  
 (3) Ve lh�t� uvedené v odstavci 2 p�edloží organizace p�íslušné okresní správ� sociálního 
zabezpe�ení p�ehled o zú�tovaných dávkách nemocenského pojišt�ní, o výši vym��ovacího základu, 
o výši pojistného, které je povinna odvád�t, a o rozdílu mezi pojistným a zú�tovanými dávkami 
nemocenského pojišt�ní s uvedením dne platby tohoto rozdílu a �ísla ú�tu, z n�hož byla platba rozdílu 
provedena. 
  
 (4) Je-li úhrn zú�tovaných dávek nemocenského pojišt�ní vyšší než pojistné, které je 
organizace povinna odvést, požádá organizace p�íslušnou okresní správu sociálního zabezpe�ení o 
úhradu rozdílu. P�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení je povinna uhradit rozdíl do osmi dn� 
od obdržení žádosti o úhradu a p�ehledu údaj� podle odstavce 3. 
  

§ 10 
  
 Malá organizace je povinna odvést pojistné za kalendá�ní m�síc na ú�et p�íslušné okresní 
správy sociálního zabezpe�ení 17) v den, který ur�ila pro výplatu mezd a plat� za p�íslušný m�síc. V 
malé organizaci, kde je výplata mezd a plat� rozložena na r�zné dny, je dnem splatnosti pojistného 
poslední den této výplaty za uplynulý kalendá�ní m�síc. Není-li tento den ur�en, je pojistné splatné 
nejpozd�ji do osmi dn� po uplynutí kalendá�ního m�síce, za n�jž se odvádí. Ve lh�t� uvedené v 
p�edchozích v�tách p�edloží malá organizace p�íslušné okresní správ� sociálního zabezpe�ení 17) 
p�ehled o vym��ovacích základech u jednotlivých zam�stnanc� za rozhodné období a údaj o úhrnné 
výši pojistného s uvedením dne platby pojistného a �ísla ú�tu, z n�hož byla platba provedena. 
Ustanovení § 9 odst. 2 v�ty �tvrté a páté platí zde obdobn�. 
  

§ 11 
 

 Organizace nebo malá organizace, ve které je odsouzený za�azen k výkonu prací, je povinna 
odvád�t za každý kalendá�ní m�síc p�íslušné v�znici spolu se mzdou za práci odsouzeného i pojistné, 
které je povinna platit [§ 7 odst. 1 písm. a)]. V�znice ode�te úhrn dávek nemocenského pojišt�ní 
vyplacených odsouzeným od pojistného, které je povinna za odsouzené odvád�t (§ 8 odst. 1) a ve 
lh�t� uvedené v § 9 odst. 2 odvede �ástku pojistného na ú�et p�íslušné okresní správy sociálního 
zabezpe�ení. Ustanovení § 9 odst. 3 a 4 platí obdobn�. 
  

§ 12 
  
 (1) Na právního nástupce organizace nebo malé organizace p�echází povinnost platit pojistné 
za dobu nejvýše 10 rok� nazp�t ode dne, kdy se stal právním nástupcem. P�íslušná okresní správa 
sociálního zabezpe�ení 18) je povinna na žádost takového právního nástupce vykázat evidovanou 
výši dlužného pojistného. 
  
 (2) Zem�e-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná, m�že dlužné pojistné na d�chodové pojišt�ní 
a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti zaplatit osoba, která uplat�uje nárok na d�chod z 
d�chodového pojišt�ní z d�vodu úmrtí osoby samostatn� výd�le�n� �inné; to platí obdobn� pro 
dlužné pojistné na d�chodové pojišt�ní, zem�e-li osoba dobrovoln� ú�astná d�chodového pojišt�ní. 
  



 (3) Pojistné, které dluží obchodní spole�nost, m�že zaplatit též spole�ník obchodní 
spole�nosti anebo �len statutárního orgánu nebo dozor�í rady této spole�nosti; to platí též pro osobu, 
která byla tímto spole�níkem nebo �lenem. 
  

§ 13 
  
 (1) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná je povinna odvád�t pojistné na d�chodové pojišt�ní a 
p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na nemocenské pojišt�ní na ú�et p�íslušné 
okresní správy sociálního zabezpe�ení. 19) 
  
 (2) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná je povinna platit za podmínek dále stanovených bu� 
pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, nebo zálohy na pojistné 
na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti (dále jen "zálohy na pojistné") a 
doplatek na pojistném na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti (dále jen 
"doplatek na pojistném"). 

 
§ 13a 

  
 (1) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná je povinna platit zálohy na pojistné 
  
a) za kalendá�ní m�síc, ve kterém se p�ihlásila k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní v kalendá�ním roce 
podle § 10 odst. 4 zákona o d�chodovém pojišt�ní, a za kalendá�ní m�síce následující po tomto 
m�síci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost; povinnost platit zálohy na pojistné 
na základ� této p�ihlášky trvá naposledy za kalendá�ní m�síc, který p�edchází kalendá�nímu m�síci, 
ve kterém byl nebo m�l být podán p�ehled o p�íjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendá�ní rok, 
ve kterém se osoba samostatn� výd�le�n� �inná p�ihlásila k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní, 
  
b) za kalendá�ní m�síc, ve kterém byl nebo m�l být podán p�ehled o p�íjmech a výdajích podle § 15 
odst. 1 za kalendá�ní rok, ve kterém dosáhla p�íjmu ze samostatné výd�le�né �innosti po odpo�tu 
výdaj� vynaložených na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení ve výši zakládající ú�ast na d�chodovém 
pojišt�ní podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o d�chodovém pojišt�ní, a za kalendá�ní m�síce následující po 
tomto m�síci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost; povinnost platit zálohy na 
pojistné na základ� dosažení p�íjmu po odpo�tu výdaj� v uvedené výši trvá naposledy za kalendá�ní 
m�síc, který p�edchází kalendá�nímu m�síci, ve kterém byl nebo m�l být podán p�ehled o p�íjmech a 
výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendá�ní rok následující po kalendá�ním roce, ve kterém osoba 
samostatn� výd�le�n� �inná dosáhla p�íjmu po odpo�tu výdaj� ve výši zakládající ú�ast na 
d�chodovém pojišt�ní podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o d�chodovém pojišt�ní, nebo 
  
c) za kalendá�ní m�síc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výd�le�nou �innost. 
  
 (2) Pokud se osoba samostatn� výd�le�n� �inná p�ihlásila k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní 
podle § 10 odst. 4 zákona o d�chodovém pojišt�ní v dob�, kdy je ješt� povinna platit zálohy na 
pojistné podle odstavce 1, platí zálohy na pojistné na základ� p�ihlášky k ú�asti na d�chodovém 
pojišt�ní podle odstavce 1 písm. a) až po uplynutí období, za které je povinna platit zálohy na pojistné 
podle odstavce 1 písm. b). 
  
 (3) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná je povinna platit zálohy na pojistné podle p�edchozích 
odstavc� naposledy za kalendá�ní m�síc, v n�mž nastaly skute�nosti uvedené v § 10 odst. 6 v�t� 
druhé zákona o d�chodovém pojišt�ní. 
  
 (4) Pokud osob� samostatn� výd�le�n� �inné, která byla povinna platit zálohy na pojistné 
podle odstavce 1 písm. b), zanikla v kalendá�ním roce tato povinnost proto, že nastaly skute�nosti 
uvedené v § 10 odst. 6 v�t� druhé zákona o d�chodovém pojišt�ní, a osoba samostatn� výd�le�n� 
�inná poté v tomto roce zahájila samostatnou výd�le�nou �innost, je povinna platit zálohy na pojistné 
ve výši, jako kdyby k zániku této povinnosti nedošlo; povinnost platit zálohy na pojistné p�itom vzniká 
za kalendá�ní m�síc, ve kterém osoba samostatn� výd�le�n� �inná zahájila samostatnou výd�le�nou 
�innost. 
  
 (5) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná, která se p�ihlásila podle § 10 odst. 4 zákona o 
d�chodovém pojišt�ní k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní za kalendá�ní rok až po jeho uplynutí a 



nebyla povinna platit zálohy na pojistné za tento rok podle odstavce 1 písm. b), m�že zaplatit 
jednorázov� zálohy na pojistné za tento rok, a to až do podání p�ehledu o p�íjmech a výdajích podle § 
15 odst. 1 za tento rok. 
  
 (6) Zálohy na pojistné, které byly zaplaceny, aniž byla dána povinnost je platit, se považují pro 
ú�ely stanovení p�eplatku na pojistném na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti (dále jen "p�eplatek na pojistném na d�chodové pojišt�ní") nebo doplatku na pojistném 
(§ 14 odst. 10 a 11) za zálohy na pojistné, pokud osoba samostatn� výd�le�n� �inná nepožádala o 
jejich vrácení p�ed podáním p�ehledu podle § 15 odst. 1; požádala-li o jejich vrácení, považují se za 
p�eplatek na pojistném na d�chodové pojišt�ní. Ustanovení p�edchozí v�ty se nevztahuje na zálohy 
na pojistné podle odstavce 5. 
  
 (7) Osob� samostatn� výd�le�n� �inné, která p�edloží p�íslušné okresní správ� sociálního 
zabezpe�ení protokol o ústním jednání o platb� dan� z p�íjm� paušální �ástkou, jehož sou�ástí je 
rozhodnutí vyhlášené p�i jednání obsahující p�edpokládanou výši p�íjm�, p�edpokládanou výši výdaj�, 
výši dan� a období, kterého se týká, (dále jen "protokol o platb� dan� z p�íjm� paušální �ástkou") 
podle zvláštního právního p�edpisu 19a) v pr�b�hu kalendá�ního roku, ve kterém se stala poplatníkem 
dan� z p�íjm� paušální �ástkou, zaniká na základ� její písemné žádosti povinnost platit zálohy na 
pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, jestliže vykonává 
samostatnou výd�le�nou �innost uvedenou v odstavci 8 a rozdíl mezi výší p�edpokládaných p�íjm� a 
p�edpokládaných výdaj� ze samostatné výd�le�né �innosti za takový rok nezakládá ú�ast na 
d�chodovém pojišt�ní podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o d�chodovém pojišt�ní a osoba samostatn� 
výd�le�n� �inná nepodala p�ihlášku k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní za takový rok; povinnost platit 
zálohy zaniká v uvedeném p�ípad� od kalendá�ního m�síce, ve kterém p�íslušná správa sociálního 
zabezpe�ení obdržela od osoby samostatn� výd�le�n� �inné písemnou žádost. 
  
 (8) Pro ú�ely placení záloh na pojistné se osoba samostatn� výd�le�n� �inná považuje za 
osobu samostatn� výd�le�n� �innou vykonávající vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost 
  
a) v kalendá�ním m�síci, ve kterém po celý m�síc trvaly skute�nosti uvedené v § 9 odst. 6 písm. b) až 
f) zákona o d�chodovém pojišt�ní, pop�ípad�, nebyla-li samostatná výd�le�ná �innost vykonávána po 
celý kalendá�ní m�síc, trvaly-li tyto skute�nosti sou�asn� po tu �ást kalendá�ního m�síce, po kterou 
byla vykonávána samostatná výd�le�ná �innost, 
  
b) v období od kalendá�ního m�síce, ve kterém byl nebo m�l být podán p�ehled o p�íjmech a výdajích 
podle § 15 odst. 1 za kalendá�ní rok, ve kterém osoba samostatn� výd�le�n� �inná vykonávala 
�innost zakládající ú�ast na nemocenském pojišt�ní zam�stnanc� nebo na nemocenské pé�i a p�íjem 
z této �innosti �iní alespo� dvanáctinásobek minimální mzdy zam�stnance v pracovním pom�ru 
odm��ovaného m�sí�ní mzdou, která platí k 1. lednu tohoto kalendá�ního roku, do kalendá�ního 
m�síce, který p�edchází kalendá�nímu m�síci, ve kterém byl nebo m�l být podán tento p�ehled za 
následující kalendá�ní rok; p�íjem z této �innosti se posuzuje podle § 9 odst. 8 zákona o d�chodovém 
pojišt�ní, 
  
c) v období od kalendá�ního m�síce, ve kterém byla zahájena samostatná výd�le�ná �innost, do 
kalendá�ního m�síce, který p�edchází kalendá�nímu m�síci, ve kterém byl nebo m�l být podán tento 
p�ehled za kalendá�ní rok, ve kterém osoba samostatn� výd�le�n� �inná zahájila samostatnou 
výd�le�nou �innost, pokud osoba samostatn� výd�le�n� �inná dosáhla v kalendá�ním roce, který 
p�edchází roku zahájení samostatné výd�le�né �innosti, p�íjem z �innosti zakládající ú�ast na 
nemocenském pojišt�ní zam�stnanc� nebo na nemocenské pé�i alespo� ve výši uvedené v písmenu 
b). 
  
 (9) K oznámení osoby samostatn� výd�le�n� �inné o výkonu vedlejší samostatné výd�le�né 
�innosti podle odstavce 8 se pro ú�ely placení záloh na pojistné p�ihlíží od kalendá�ního m�síce, v 
n�mž bylo toto oznámení u�in�no a doloženo; § 23 odst. 4 platí p�itom obdobn�. K oznámení podle 
odstavce 8 písm. c) se p�ihlédne jen tehdy, je-li doložena výše p�íjmu z �innosti zakládající ú�ast na 
nemocenském pojišt�ní zam�stnanc� nebo na nemocenské pé�i za p�edchozí kalendá�ní rok. 
Doložení p�iznání starobního nebo plného invalidního d�chodu se nevyžaduje, byl-li tento d�chod 
p�iznán �eskou správou sociálního zabezpe�ení. 
  

§ 14 



  
 (1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendá�ní m�síce. Výše zálohy na pojistné 
se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) z m�sí�ního vym��ovacího základu. 
  
 (2) M�sí�ním vym��ovacím základem osoby samostatn� výd�le�n� �inné pro placení záloh na 
pojistné je �ástka, kterou si ur�í. Jestliže osoba samostatn� výd�le�n� �inná vykonávala samostatnou 
výd�le�nou �innost v p�edcházejícím kalendá�ním roce, �iní výše m�sí�ního vym��ovacího základu 
nejmén� 35 % p�ed rokem 2004, 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 2006 z �ástky 
rovnající se pr�m�ru, který z p�íjm� ze samostatné výd�le�né �innosti za tento rok po odpo�tu výdaj� 
vynaložených na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení p�ipadá na jeden kalendá�ní m�síc, v n�mž 
aspo� po �ást tohoto m�síce byla vykonávána samostatná výd�le�ná �innost, s tím, že pokud by výše 
takto stanoveného nejnižšího m�sí�ního vym��ovacího základu p�esáhla �ástku 40 500 K�, �iní 
nejnižší m�sí�ní vym��ovací základ tuto �ástku. 
  
 (3) Po dni, kdy byl nebo m�l být podán p�ehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve 
výši odpovídající m�sí�nímu vym��ovacímu základu stanovenému podle odstavc� 2, 4 až 6 platí do 
dne, kdy byl nebo m�l být takový p�ehled podán v dalším kalendá�ním roce. 
  
 (4) Osob� samostatn� výd�le�n� �inné, která p�edloží p�íslušné okresní správ� sociálního 
zabezpe�ení protokol o platb� dan� z p�íjm� paušální �ástkou v pr�b�hu kalendá�ního roku, ve 
kterém se stala poplatníkem dan� z p�íjm� paušální �ástkou, je tato správa povinna stanovit novou 
výši nejnižšího m�sí�ního vym��ovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na d�chodové 
pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, jestliže rozdíl mezi výší p�edpokládaných p�íjm� 
a p�edpokládaných výdaj� ze samostatné výd�le�né �innosti za takový rok je nižší, než p�íjem ze 
samostatné výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení, 
z n�hož byl m�sí�ní vym��ovací základ vypo�ten; nová výše m�sí�ního vym��ovacího základu platí 
pro stanovení výše záloh od kalendá�ního m�síce, ve kterém p�íslušná okresní správa sociálního 
zabezpe�ení obdržela uvedený protokol. M�sí�ní vym��ovací základ �iní v t�chto p�ípadech 35 % 
p�ed rokem 2004, 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 2006 z jedné dvanáctiny 
rozdílu mezi p�edpokládanými p�íjmy a p�edpokládanými výdaji takové osoby stanovenými v protokolu 
o platb� dan� z p�íjm� paušální �ástkou. 
  
 (5) Na základ� žádosti osoby samostatn� výd�le�n� �inné p�íslušná okresní správa sociálního 
zabezpe�ení pom�rn� sníží na dobu nejdéle t�í m�síc� m�sí�ní vym��ovací základ, pokud její p�íjem 
ze samostatné výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, zajišt�ní a 
udržení p�ipadající v pr�m�ru na jeden kalendá�ní m�síc v období od 1. ledna kalendá�ního roku do 
konce kalendá�ního m�síce p�edcházejícího kalendá�nímu m�síci, ve kterém byla podána žádost o 
snížení, nejmén� však v období t�í kalendá�ních m�síc� po sob� jdoucích, je nejmén� o jednu t�etinu 
nižší než takový p�íjem p�ipadající v p�edcházejícím kalendá�ním roce v pr�m�ru na jeden kalendá�ní 
m�síc, v n�mž aspo� po �ást m�síce byla vykonávána samostatná výd�le�ná �innost. 
  
 (6) M�sí�ní vym��ovací základ osoby samostatn� výd�le�n� �inné vykonávající hlavní 
samostatnou výd�le�nou �innost �iní nejmén� 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 
2006 �ástky, která se stanoví jako sou�in poloviny všeobecného vym��ovacího základu 19b) za 
kalendá�ní rok, který o dva roky p�edchází kalendá�nímu roku, pro který se m�sí�ní vym��ovací základ 
stanoví, a p�epo�ítacího koeficientu 19c) pro úpravu tohoto všeobecného vym��ovacího základu. 
M�sí�ní vym��ovací základ osoby samostatn� výd�le�n� �inné, která se pro ú�ely placení záloh na 
pojistné považuje za osobu samostatn� výd�le�n� �innou vykonávající vedlejší samostatnou 
výd�le�nou �innost (§ 13a odst. 8 a 9), �iní nejmén� 10 % �ástky stanovené jako sou�in všeobecného 
vym��ovacího základu za kalendá�ní rok, který o dva roky p�edchází kalendá�nímu roku, pro který se 
m�sí�ní vym��ovací základ stanoví, a p�epo�ítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 
vym��ovacího základu. M�sí�ní vym��ovací základ se zaokrouhluje na celé koruny sm�rem nahoru. 
  
 (7) M�sí�ní vym��ovací základ, který osoba samostatn� výd�le�n� �inná stanovila v souladu s 
tímto zákonem a odvedla z n�ho zálohu na pojistné, nelze dodate�n� m�nit. 
  
 (8) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendá�ní m�síce, v nichž po celý kalendá�ní m�síc 
osoba samostatn� výd�le�n� �inná m�la nárok na nemocenské z nemocenského pojišt�ní osob 
samostatn� výd�le�n� �inných, pop�ípad� pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v 
ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala pen�žitou pomoc v mate�ství (pen�žitou pomoc) z 



nemocenského pojišt�ní osob samostatn� výd�le�n� �inných; kalendá�ním m�sícem se pro ú�ely 
�ásti v�ty p�ed st�edníkem rozumí i jeho �ást, po kterou osoba samostatn� výd�le�n� �inná 
vykonávala samostatnou výd�le�nou �innost, pokud výkon této �innosti netrval po celý kalendá�ní 
m�síc. Ustanovení p�edchozí v�ty se nevztahuje na placení záloh na pojistné za kalendá�ní m�síc, v 
n�mž vznikla ú�ast osoby samostatn� výd�le�n� �inné na nemocenském pojišt�ní, pokud v takovém 
m�síci vznikla její pracovní neschopnost (byla na�ízena karanténa). 
  
 (9) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající minimální �ástce m�sí�ního 
vym��ovacího základu stanoveného podle odstavc� 2, 4 až 6. 
  
 (10) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na 
d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti stanovené podle § 4, nebo platila-li 
osoba samostatn� výd�le�n� �inná zálohy na pojistné za kalendá�ní rok, ve kterém není ú�astna 
d�chodového pojišt�ní, jedná se o p�eplatek na pojistném na d�chodové pojišt�ní. 
  
 (11) Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na d�chodové 
pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti stanoveného podle § 4 a výší záloh na pojistné 
zaplacených za rozhodné období. 
  

§ 14a 
  
 (1) Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendá�ního m�síce, na který se platí, do 
osmého dne následujícího kalendá�ního m�síce. 
  
 (2) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná m�že po projednání s p�íslušnou okresní správou 
sociálního zabezpe�ení platit zálohy na pojistné na delší než m�sí�ní období, avšak vždy jen do 
budoucna a nejdéle do konce kalendá�ního roku. 
  
 (3) Doplatek na pojistném je splatný nejpozd�ji do osmi dn� po dni, ve kterém byl, pop�ípad� 
m�l být podán p�ehled o p�íjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendá�ní rok, za který se pojistné 
na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti platí. 
  

§ 14b 
  
 (1) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná je povinna zaplatit pojistné na d�chodové pojišt�ní a 
p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti za kalendá�ní rok, ve kterém byla aspo� po �ást roku 
ú�astna d�chodového pojišt�ní podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o d�chodovém pojišt�ní a za který 
nebyla podle § 13a povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na 
státní politiku zam�stnanosti podle p�edchozí v�ty je osoba samostatn� výd�le�n� �inná povinna 
zaplatit nejpozd�ji do osmi dn� po dni, ve kterém byl, pop�ípad� m�l být podán p�ehled o p�íjmech a 
výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendá�ní rok, za který se pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek 
na státní politiku zam�stnanosti platí. 
  
 (2) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná je povinna zaplatit pojistné na d�chodové pojišt�ní a 
p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti za kalendá�ní rok, za který se p�ihlásila k ú�asti na 
d�chodovém pojišt�ní podle § 10 odst. 4 zákona o d�chodovém pojišt�ní až po jeho uplynutí a za 
který podle § 13a odst. 1 písm. b) nebyla povinna platit zálohy na pojistné, pop�ípad� nezaplatila 
zálohy na pojistné podle § 13a odst. 5, a to do osmi dn� po dni, ve kterém byl, pop�ípad� m�l být 
podán p�ehled o p�íjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za tento rok. 
  

§ 14c 
  
 (1) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná, která je ú�astna nemocenského pojišt�ní, je povinna 
platit pojistné na nemocenské pojišt�ní na jednotlivé celé kalendá�ní m�síce, s výjimkou t�ch 
kalendá�ních m�síc�, ve kterých trvají d�vody, pro které se podle § 14 odst. 8 neplatí zálohy na 
pojistné (§ 13 odst. 2). 
  
 (2) Pojistné na nemocenské pojišt�ní se platí spolu se zálohou na pojistné podle § 14a odst. 1 
a 2; vzniklo-li nemocenské pojišt�ní v období, na které již byly zaplaceny zálohy na pojistné podle § 
14a odst. 2, platí pro splatnost pojistného na nemocenské pojišt�ní § 14a odst. 1 obdobn�. 



  
§ 15 

  
 (1) Osoba, která aspo� po �ást kalendá�ního roku vykonávala samostatnou výd�le�nou 
�innost, je povinna podat p�íslušné okresní správ� sociálního zabezpe�ení nejpozd�ji do jednoho 
m�síce ode dne, ve kterém m�la podle zvláštního zákona podat da�ové p�iznání za tento kalendá�ní 
rok, na p�edepsaném tiskopise p�ehled o p�íjmech a výdajích za tento kalendá�ní rok. V tomto 
p�ehledu se krom� údaj� o p�íjmech ze samostatné výd�le�né �innosti a výdajích vynaložených na 
jejich dosažení, zajišt�ní a udržení uvád�jí údaje o vym��ovacím základu pro pojistné na d�chodové 
pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, nejnižším m�sí�ním vym��ovacím základu pro 
zálohy na pojistné, úhrnu záloh na pojistné, pojistném na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní 
politiku zam�stnanosti a pojistném na nemocenské pojišt�ní, a vykonávala-li osoba samostatn� 
výd�le�n� �inná vedlejší samostatnou výd�le�nou �innost, též údaje o skute�nostech uvedených v § 9 
odst. 6 písm. a) až f) zákona o d�chodovém pojišt�ní, pokud chce být považována za osobu 
samostatn� výd�le�n� �innou s vedlejší samostatnou výd�le�nou �inností; pokud osoba samostatn� 
výd�le�n� �inná vykonávala samostatnou výd�le�nou �innost formou spolupráce, je povinna uvést v 
tomto p�ehledu též jméno a p�íjmení, trvalý pobyt a rodné �íslo osoby samostatn� výd�le�n� �inné, s 
níž spolupracuje. Uvedla-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná v p�ehledu údaje o vedlejší samostatné 
výd�le�né �innosti, je povinna tyto údaje též doložit, a to nejpozd�ji spolu s tímto p�ehledem; 
ustanovení § 13a odst. 9 v�ty t�etí platí zde obdobn�. Pokud osob� samostatn� výd�le�n� �inné 
zpracovává da�ové p�iznání da�ový poradce, je povinna tuto skute�nost p�íslušné okresní správ� 
sociálního zabezpe�ení doložit do 30. dubna kalendá�ního roku, ve kterém má povinnost podat 
da�ové p�iznání za p�edchozí kalendá�ní rok. Osoba samostatn� výd�le�n� �inná, která je 
poplatníkem dan� z p�íjm� stanovené paušální �ástkou, je povinna p�íslušné okresní správ� 
sociálního zabezpe�ení p�edložit nejpozd�ji v den, ve kterém podává �i má podat p�ehled o svých 
p�íjmech a výdajích ze samostatné výd�le�né �innosti za kalendá�ní rok, za který je p�ehled podáván, 
protokol o platb� dan� z p�íjm� paušální �ástkou. Pokud je v p�edloženém protokole da� stanovena 
paušální �ástkou na více zda�ovacích období, povinnost jeho p�edložení za další kalendá�ní rok nebo 
roky uvedené v protokolu se považuje za spln�nou v den, kdy osoba samostatn� výd�le�n� �inná za 
takový kalendá�ní rok podává �i m�la podat p�ehled o svých p�íjmech a výdajích ze samostatné 
výd�le�né �innosti. Rozhodnutí správce dan� o zrušení platby dan� paušální �ástkou podle zvláštního 
právního p�edpisu 19d) je osoba samostatn� výd�le�n� �inná povinna p�edložit p�íslušné okresní 
správ� sociálního zabezpe�ení nejpozd�ji v den, kdy podává �i m�la podat p�ehled o svých p�íjmech 
a výdajích ze samostatné výd�le�né �innosti za kalendá�ní rok, který následuje po kalendá�ním roce, 
za který naposledy byla poplatníkem dan� z p�íjm� paušální �ástkou. 
  
 (2) Zm�ní-li se na základ� dodate�ného nebo opravného da�ového p�iznání údaje o výši 
p�íjm� ze samostatné výd�le�né �innosti nebo výdaj� vynaložených na jejich dosažení, zajišt�ní a 
udržení, které osoba samostatn� výd�le�n� �inná uvedla v p�ehledu podle odstavce 1, je povinna tyto 
zm�ny ohlásit p�íslušné okresní správ� sociálního zabezpe�ení nejpozd�ji do osmi dn� ode dne, kdy 
se o takové zm�n� dov�d�la; k tomu používá tiskopisu pro podání p�ehledu podle odstavce 1. Tato 
správa je na základ� tohoto ohlášení povinna písemn� oznámit osob� samostatn� výd�le�n� �inné 
novou výši nejnižšího m�sí�ního vym��ovacího základu pro stanovení záloh na pojistné a pojistného 
na nemocenské pojišt�ní, výši dlužného pojistného na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní 
politiku zam�stnanosti, výši p�eplatku na pojistném na d�chodové pojišt�ní a zp�sob stanovení výše 
dlužného pojistného nebo p�eplatku na pojistném na d�chodové pojišt�ní. 
  
 (3) Nová výše nejnižšího m�sí�ního vym��ovacího základu oznámená osob� samostatn� 
výd�le�n� �inné podle odstavce 2 platí pro stanovení záloh na pojistné (pojistného na nemocenské 
pojišt�ní), které jsou splatné po dni, v n�mž byla tato výše osob� samostatn� výd�le�n� �inné 
písemn� oznámena, pokud tyto zálohy (pojistné na nemocenské pojišt�ní) nebyly p�ed tímto dnem již 
zaplaceny. Dlužné pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti je 
osoba samostatn� výd�le�n� �inná povinna doplatit do osmi dn� ode dne, kdy jí byla okresní správou 
sociálního zabezpe�ení jeho výše písemn� oznámena. Pro vrácení p�eplatku na pojistném na 
d�chodové pojišt�ní vzniklého snížením ur�eného vym��ovacího základu z d�vodu uvedeného v 
odstavci 2 platí § 17 s tím, že tiskopis p�edložený podle odstavce 2 v�ty první se považuje za žádost o 
vrácení p�eplatku na pojistném na d�chodové pojišt�ní. 
  
 (4) Údaj o ur�eném vym��ovacím základu, který osoba samostatn� výd�le�n� �inná uvedla v 
p�ehledu podle odstavce 1, nem�že být dodate�n� m�n�n s výjimkou, kdy tento základ musí být z 



d�vodu zm�ny údaj� o p�íjmech ze samostatné výd�le�né �innosti nebo výdajích vynaložených na 
jejich dosažení, zajišt�ní a udržení bu� zvýšen na �ástku nejnižšího vym��ovacího základu pro 
pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, nebo snížen na tuto 
�ástku z d�vodu, že osoba samostatn� výd�le�n� �inná v p�ehledu podle odstavce 1 ur�ila 
vym��ovací základ pro pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti ve 
výši nejnižšího vym��ovacího základu. 
  
 (5) Jestliže osoba samostatn� výd�le�n� �inná podle údaj� uvedených v p�ehledu o p�íjmech 
a výdajích podle odstavce 1 spl�ovala v kalendá�ním roce, za který tento p�ehled podala, podmínky 
ú�asti na d�chodovém pojišt�ní podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o d�chodovém pojišt�ní a v d�sledku 
dodate�né zm�ny údaj� o výši p�íjm� ze samostatné výd�le�né �innosti nebo výdaj� vynaložených na 
jejich dosažení, zajišt�ní a udržení (odstavec 2) tyto podmínky nespl�uje, považuje se pojistné na 
d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti zaplacené za tento kalendá�ní rok za 
p�eplatek na pojistném na d�chodové pojišt�ní a tiskopis p�edložený podle odstavce 2 v�ty první za 
žádost o vrácení tohoto p�eplatku, pokud osoba samostatn� výd�le�n� �inná sou�asn� s ohlášením 
dodate�né zm�ny údaj� se nep�ihlásila k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní za tento kalendá�ní rok 
podle § 10 odst. 4 zákona o d�chodovém pojišt�ní. P�ihlásí-li se osoba samostatn� výd�le�n� �inná 
podle p�edchozí v�ty k ú�asti na d�chodovém pojišt�ní, je sou�asn� povinna ur�it novou výši 
vym��ovacího základu podle § 5a odst. 1 a 2 a do osmi dn� ode dne podání p�ihlášky doplatit rozdíl 
na pojistném na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, pokud v d�sledku 
nové výše vym��ovacího základu tento rozdíl vznikl. Zálohy na pojistné zaplacené po podání p�ehledu 
o p�íjmech a výdajích podle odstavce 1 se považují za p�eplatek na pojistném na d�chodové pojišt�ní. 
  
 (6) Jestliže osoba samostatn� výd�le�n� �inná podle údaj� uvedených v p�ehledu o p�íjmech 
a výdajích podle odstavce 1 nespl�ovala v kalendá�ním roce, za který tento p�ehled podala, podmínky 
ú�asti na d�chodovém pojišt�ní podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o d�chodovém pojišt�ní a v d�sledku 
dodate�né zm�ny údaj� o výši p�íjm� ze samostatné výd�le�né �innosti nebo výdaj� vynaložených na 
jejich dosažení, zajišt�ní a udržení (odstavec 2) tyto podmínky spl�uje, platí odstavce 2 a 3 obdobn�; 
pokud se osoba samostatn� výd�le�n� �inná za tento kalendá�ní rok již p�ihlásila k ú�asti na 
d�chodovém pojišt�ní podle § 10 odst. 4 zákona o d�chodovém pojišt�ní a v d�sledku nov� ur�ené 
výše vym��ovacího základu podle § 5a odst. 1 a 2 vznikl rozdíl na pojistném na d�chodové pojišt�ní a 
p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, považuje se za dlužné pojistné jen tento rozdíl. 
  
 (7) Zem�e-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná p�ed spln�ním povinností uvedených v 
p�edchozích odstavcích, m�že za ni tyto povinnosti splnit její d�dic nebo fyzická osoba, která uplat�uje 
nárok na d�chod z d�chodového pojišt�ní z d�vodu úmrtí osoby samostatn� výd�le�n� �inné. Pokud 
je t�mito osobami podáno více p�ehled� podle odstavce 1 v�ty první nebo podle odstavce 2 a 
nedohodnou-li se tyto osoby na �ástce vym��ovacího základu ur�eného podle § 5a odst. 1 a 2, 
vychází se z p�ehledu podaného osobou, která podala da�ové p�iznání za zem�elou osobu 
samostatn� výd�le�n� �innou, 62) a pokud žádná z t�chto osob nebyla povinna podat da�ové 
p�iznání z d�vodu úmrtí osoby samostatn� výd�le�n� �inné, považuje se za vym��ovací základ 
nejnižší z vym��ovacích základ� uvedených t�mito osobami. 
  

§ 16 
  
 (1) Osoba dobrovoln� ú�astná d�chodového pojišt�ní platí pojistné na d�chodové pojišt�ní za 
jednotlivé celé kalendá�ní m�síce, ve kterých je aspo� po �ást kalendá�ního m�síce ú�astna 
d�chodového pojišt�ní podle § 6 zákona o d�chodovém pojišt�ní. 
  
 (2) Pojistné na d�chodové pojišt�ní za doby uvedené v § 6 zákona o d�chodovém pojišt�ní 
nelze zaplatit po dni podání žádosti o p�iznání d�chodu z d�chodového pojišt�ní, pro jehož nárok a 
výši mají být tyto doby zapo�teny. 
  
 (3) Pojistné na d�chodové pojišt�ní za doby uvedené  
a) v § 6 odst. 1 písm. c) a d) zákona o d�chodovém pojišt�ní nelze zaplatit po uplynutí dvou 
kalendá�ních rok� následujících po kalendá�ním roce, do n�hož spadá kalendá�ní m�síc, za který se 
toto pojistné platí, 
  
b) v § 6 odst. 2 zákona o d�chodovém pojišt�ní nelze zaplatit po uplynutí jednoho roku od posledního 
dne kalendá�ního m�síce, za který se toto pojistné platí. 



  
 (4) Je-li pojistné na d�chodové pojišt�ní zaplaceno po uplynutí lh�t uvedených v odstavcích 2 
a 3 nebo je-li toto pojistné zaplaceno osobou uvedenou v § 6 odst. 2 zákona o d�chodovém pojišt�ní 
za dobu delší než deset let, považuje se za p�eplatek na pojistném. 
  
 (5) Osoba dobrovoln� ú�astná d�chodového pojišt�ní odvádí pojistné na d�chodové pojišt�ní 
na ú�et p�íslušné okresní správy sociálního zabezpe�ení. P�i platb� pojistného na d�chodové pojišt�ní 
je osoba dobrovoln� ú�astná d�chodového pojišt�ní povinna ozna�it kalendá�ní m�síce, za které toto 
pojistné platí. 
  

§ 17 
P�eplatek pojistného 

 
 (1) P�eplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do p�ti let 
po uplynutí kalendá�ního roku, v n�mž vznikl, pokud není jiného splatného závazku v��i okresní 
správ� sociálního zabezpe�ení. Je-li takový závazek, použije se p�eplatku na pojistném k jeho úhrad�. 
Splatný závazek podle v�ty první se zjiš�uje, má-li organizace více organiza�ních složek, které vedou 
evidenci mezd, ve vztahu ke všem t�mto organiza�ním složkám. 
  
 (2) P�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 19) je povinna vrátit p�eplatek na 
pojistném do jednoho m�síce ode dne, kdy tento p�eplatek zjistila. Požádal-li plátce pojistného nebo 
jeho právní nástupce o vrácení p�eplatku na pojistném a p�íslušná správa sociálního zabezpe�ení 
vrátila p�eplatek na pojistném po uplynutí lh�ty stanovené pro rozhodnutí o p�eplatku na pojistném, 
38) je povinna zaplatit úrok z p�eplatku za dobu po uplynutí této lh�ty ve výši 140 % diskontní úrokové 
sazby �eské národní banky platné první den kalendá�ního �tvrtletí, v n�mž tato lh�ta uplynula; pro 
den platby p�eplatku na pojistném platí obdobn� § 19 odst. 2. Za žádost o vrácení p�eplatku na 
pojistném se považuje vždy podání p�ehledu podle § 15 odst. 1, vyplývá-li z n�ho p�eplatek na 
pojistném. 
  

§ 18 
Proml�ení pojistného 

 
 (1) Právo p�edepsat dlužné pojistné se proml�uje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden 
úkon ke zjišt�ní výše pojistného nebo jeho vym��ení, plyne nová proml�ecí lh�ta ode dne, kdy se o 
tom plátce pojistného dozv�d�l. 
  
 (2) Právo vymáhat pojistné se proml�uje za 10 let od právní moci platebního vým�ru, jímž bylo 
vym��eno. 
  

§ 19 
Zp�sob placení pojistného 

 
 (1) Pojistné se platí v �eské m�n�  
a) bezhotovostním p�evodem z ú�tu vedeného u banky na p�íslušný ú�et p�íslušné správy sociálního 
zabezpe�ení (§ 9, 10), nebo 
  
b) v hotovosti prost�ednictvím banky nebo držitele poštovní licence na p�íslušný ú�et podle písmene 
a), a jde-li o �ástku nep�evyšující 5 000 K�, též zam�stnanci p�íslušné okresní správy sociálního 
zabezpe�ení pov��enému p�ijímat pojistné. 
  
 (2) Za den platby pojistného se považuje  
a) u bezhotovostních p�evod� z ú�t� u banky den, kdy bylo uskute�n�no odepsání z ú�tu plátce 
pojistného, 
  
b) u plateb v hotovosti den, kdy banka, držitel poštovní licence nebo p�íslušná okresní správa 
sociálního zabezpe�ení hotovost p�ijali. 
  
 (3) Banka je povinna p�ipsat platbu na p�íslušný ú�et správy sociálního zabezpe�ení (§ 9 a 10) 
vždy nejpozd�ji následující pracovní den poté, kdy byla platba z ú�tu p�íkazce odepsána nebo kdy 
byla ve prosp�ch ú�tu správy sociálního zabezpe�ení v hotovosti bankou p�ijata. Pokud je ú�et správy 



sociálního zabezpe�ení veden u jiné banky než ú�et p�íkazce, z n�hož je platba odepisována, nebo 
pokud byla platba p�ijata v hotovosti jinou bankou, je banka, která platbu uskute��uje, povinna p�evést 
uhrazovanou �ástku té bance, u níž je veden ú�et správy sociálního zabezpe�ení, ve stejné lh�t� jako 
v p�edchozí v�t�. Banka, u které je veden ú�et správy sociálního zabezpe�ení, p�ipíše v jeho 
prosp�ch takto p�evedenou platbu nejpozd�ji následující pracovní den poté, co k t�mto pen�žním 
prost�edk�m získala dispozi�ní právo. Pokud platbu v hotovosti p�ijal držitel poštovní licence, je 
povinen p�edat ji k provedení p�evodu bance, která vede jeho ú�et, nejpozd�ji do dvou pracovních dn� 
od p�ijetí platby. V p�ípad� nedodržení uvedených lh�t jsou banky a držitel poštovní licence povinni 
uhradit správ� sociálního zabezpe�ení úrok ve výši diskontní sazby �eské národní banky platné v 
první den kalendá�ního �tvrtletí, v n�mž m�li uhrazenou �ástku p�evést. Banka, u které je veden ú�et 
správy sociálního zabezpe�ení, je povinna sd�lit správ� sociálního zabezpe�ení den, kdy došlo k 
odepsání platby z ú�tu p�íkazce nebo k p�ijetí platby v hotovosti v bance. Držitel poštovní licence je 
povinen sd�lit p�ímo nebo prost�ednictvím zú�astn�né banky správ� sociálního zabezpe�ení den, kdy 
p�ijal hotovost a kdy platbu v hotovosti p�edal bance, která vede jeho ú�et. Ustanovení tohoto zákona 
týkající se bank se použijí pro spo�itelní a úv�rní družstva obdobn�. 
  

§ 20 
Penále 

  
 (1) Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lh�t� anebo bylo-li zaplaceno v nižší �ástce, 
než ve které m�lo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Penále �iní 0,1 % dlužné 
�ástky za každý kalendá�ní den, ve kterém n�která z t�chto skute�ností trvala. Pro výši zálohy na 
pojistné platí obdobn� ustanovení § 14 odst. 9. 
  
 (2) Penále se poprvé platí za kalendá�ní den, který bezprost�edn� následuje po dni splatnosti 
pojistného. Penále se naposledy platí za den, ve kterém bylo dlužné pojistné zaplaceno. Posledním 
dnem, za který osoba samostatn� výd�le�n� �inná platí penále z dlužných záloh na pojistné, je  
a) den, ve kterém byl podán p�ehled podle § 15 za kalendá�ní rok, za který vznikl dluh na zálohách na 
pojistném, pokud byl tento p�ehled podán ve stanovené lh�t�, nebo 
  
b) poslední den lh�ty stanovené pro podání p�ehledu podle § 15 za kalendá�ní rok, za který vznikl dluh 
na zálohách na pojistném, pokud nebyl tento p�ehled podán ve stanovené lh�t�. 
  
 (3) Jestliže p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 44) povolila placení dlužného 
pojistného ve splátkách (§ 20a), penále z takového dluhu �iní 0,05 % dlužné �ástky za každý 
kalendá�ní den, kdy dluh na pojistném trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu; pokud plátce 
pojistného, kterému bylo povoleno placení dlužného pojistného ve splátkách, nezaplatí v�as nebo ve 
správné výši n�kterou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu a 
okresní správa sociálního zabezpe�ení z tohoto d�vodu zrušila povolení, je povinen platit z dlužného 
pojistného ješt� penále ve výši 0,05 % dlužné �ástky za každý kalendá�ní den, kdy jeho dluh trvá, a to 
ode dne splatnosti první splátky dluhu. Jestliže bylo pojistné zaplacené ve správné výši za kalendá�ní 
m�síc použito k úhrad� dlužných �ástek podle § 22a, nep�ihlíží se pro ú�ely p�edchozí v�ty k 
takovému postupu. Ode dne vstupu plátce pojistného do likvidace nebo od prohlášení konkurzního 
�ízení �i vyrovnacího �ízení na jeho majetek podle zvláštního zákona 45) anebo ode dne právní moci 
usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzního �ízení pro nedostatek majetku 
plátce pojistného, je plátce pojistného op�t povinen platit penále podle odstavce 1; skute�nosti 
uvedené v �ásti v�ty p�ed st�edníkem je plátce pojistného povinen ohlásit do osmi dn� ode dne, kdy 
se tyto skute�nosti dov�d�l, správ� sociálního zabezpe�ení, která povolila placení dluhu ve splátkách. 
  
 (4) Pro ú�ely odstavce 3 se považuje pojistné splatné v období po vydání rozhodnutí o 
povolení splátek za pojistné zaplacené v�as a ve správné výši i tehdy, pokud bylo zaplaceno  
a) v nižší �ástce, než ve které m�lo být zaplaceno, z d�vodu p�eplatku na dávce nemocenského 
pojišt�ní; podmínkou však je, že bylo do správné výše doplaceno nejpozd�ji v den p�edcházející dni, 
kdy se stal vykonatelným platební vým�r, 47) kterým bylo pojistné dlužné z tohoto d�vodu p�edepsáno 
k úhrad�, nebo 
  
b) pozd�ji, než m�lo být zaplaceno, z d�vodu, že bylo zaplaceno na ú�et jiné než p�íslušné správy 
sociálního zabezpe�ení nebo na ú�et správce dan�, pop�ípad� na ú�et zdravotní pojiš�ovny; 
podmínkou však je, že toto pojistné bylo zaplaceno na ú�et p�íslušné správy sociálního zabezpe�ení 



nejpozd�ji do osmi dn� po zjišt�ní, že bylo zaplaceno na tento jiný ú�et; ustanovení § 20 odst. 6 �ást 
v�ty za st�edníkem platí i zde. 
  
 (5) Penále se neplatí za dobu, kdy osoba samostatn� výd�le�n� �inná nevykonává 
samostatn� výd�le�nou �innost. Osoba dobrovoln� ú�astná d�chodového pojišt�ní neplatí penále z 
pojistného na d�chodové pojišt�ní, které dluží za dobu dobrovolné ú�asti na tomto pojišt�ní. 
Organizace nebo malá organizace neplatí penále za dobu, po kterou již není ani organizací ani malou 
organizací [§ 3 odst. 1 písm. a) a b)]. 
  
 (6) Jestliže pojistné bylo zaplaceno na ú�et jiné než p�íslušné správy sociálního zabezpe�ení 
nebo na ú�et správce dan�, pop�ípad� na zvláštní výdajový ú�et Ministerstva financí, 46) nepovažuje 
se taková �ástka za dlužné pojistné podle odstavce 1 ode dne následujícího po dni její platby (§ 19 
odst. 2) do osmi dn� po dni zjišt�ní, že plátce zaplatil pojistné na tento jiný ú�et; za den tohoto zjišt�ní 
se považuje den, ve kterém plátce pojistného požádal o vrácení �ástky pojistného zaplacené na jiný 
ú�et, nejpozd�ji však den, ve kterém mu p�íslušná správa sociálního zabezpe�ení písemn� oznámila, 
že tuto platbu pojistného neobdržela. 
  
 (7) Jestliže pojistné bylo organizací zaplaceno v nižší �ástce, než ve které m�lo být 
zaplaceno, z d�vodu p�eplatku na dávce nemocenského pojišt�ní, nepovažuje se �ástka, o kterou 
bylo pojistné takto zkráceno, za dlužné pojistné podle odstavce 1, a to až do dne p�edcházejícího dni, 
kdy se stal vykonatelným platební vým�r, 47) kterým bylo pojistné dlužné z tohoto d�vodu p�edepsáno 
k úhrad�. 
  
 (8) Každá platba penále se zaokrouhluje na celé koruny sm�rem nahoru. 
  
 (9) Pokud jde o splatnost penále, zp�sob jeho placení, jeho vymáhání, proml�ení a vracení 
p�eplatku na penále, postupuje se stejn� jako u pojistného. 
  
 (10) Pro ú�ely zvláštních p�edpis� 64) se za dlužné pojistné považuje i dlužné penále. 
  

§ 20a 
Povolení splátek pojistného a penále 

 
 (1) Na písemnou žádost plátce pojistného uvedeného v § 3 odst. 1 písmena a) a b) m�že 
p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení povolit placení dlužného pojistného a penále ve 
splátkách, a to až do výše, kterou tento plátce dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek. 
Placení dlužného pojistného a penále ve splátkách nelze povolit, byl-li podán návrh v��i plátci 
pojistného na jeho zrušení a likvidaci nebo na prohlášení konkurzního �ízení �i vyrovnacího �ízení; 
podání tohoto návrhu je plátce pojistného, který žádá o povolení splátek, povinen písemn� oznámit 
p�íslušné okresní správ� sociálního zabezpe�ení do osmi dn� ode dne, kdy tento návrh podal nebo 
kdy se o podání tohoto návrhu dov�d�l. 
  
 (2) Na písemnou žádost plátce pojistného uvedeného v § 3 odst. 2 m�že povolit p�íslušná 
okresní správa sociálního zabezpe�ení 49) placení doplatku na pojistném (§ 14 odst. 11) a penále, 
které tento plátce dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek, ve splátkách. Ustanovení 
odstavce 1 v�ty druhé platí zde p�im��en�. 
  
 (3) Výši jednotlivých splátek dluhu stanoví p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 
rovnom�rn� na jednotlivé kalendá�ní m�síce, a to tak, aby  
a) nep�esahuje-li dluh �ty�násobek rozhodné �ástky dluhu, byl dluh zaplacen do jednoho roku ode dne 
splatnosti první splátky dluhu, 
  
b) �iní-li dluh více než �ty�násobek rozhodné �ástky dluhu, ale nep�esahuje osminásobek této �ástky, 
byl dluh zaplacen do dvou let ode dne splatnosti první splátky dluhu, 
  
c) p�esahuje-li dluh osminásobek rozhodné �ástky dluhu, byl dluh zaplacen do t�í let ode dne 
splatnosti první splátky dluhu; 
 výše každé splátky dluhu se zaokrouhluje na celé koruny sm�rem nahoru. 
  



 (4) Rozhodnou �ástkou dluhu se rozumí u plátc� uvedených v odstavci 1 úhrn pojistného, 
které byl tento plátce povinen zaplatit za t�i kalendá�ní m�síce bezprost�edn� p�edcházející 
kalendá�nímu m�síci, v n�mž p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení obdržela žádost o 
povolení splátek, a u plátc� uvedených v odstavci 2 úhrn záloh na pojistné, které byl tento plátce 
povinen platit, pop�ípad� které zaplatil ve vyšší �ástce, než byl povinen platit, za t�i kalendá�ní m�síce 
bezprost�edn� p�edcházející kalendá�nímu m�síci, v n�mž p�íslušná okresní správa sociálního 
zabezpe�ení obdržela žádost o povolení splátek. Úhrn pojistného a úhrn záloh na pojistné podle 
p�edchozí v�ty se zjiš�uje nejd�íve za období po 31. prosinci 1994. 
  
 (5) Den splatnosti první splátky dluhu stanoví p�íslušná okresní správa sociálního 
zabezpe�ení tak, aby p�ipadl na období kalendá�ního m�síce následujícího po kalendá�ním m�síci, v 
n�mž vydala rozhodnutí o povolení splátek. Ostatní splátky dluhu jsou splatné m�sí�n�, a to v 
termínech stanovených p�íslušnou okresní správou sociálního zabezpe�ení.44) 
  
 (6) Jednotlivé splátky dluhu se platí jednou �ástkou, a to odd�len� od plateb b�žného 
pojistného. Plátce pojistného je povinen ozna�it každou splátku dluhu zp�sobem ur�eným v povolení; 
nebude-li tato splátka takto ozna�ena, nepovažuje se za splátku dluhu. 
  
 (7) Zaplatí-li plátce pojistného m�sí�ní splátku dluhu ve vyšší �ástce nebo zaplatí-li 
mimo�ádnou platbu ozna�enou podle odstavce 6 v�ty druhé, použijí se tyto �ástky na úhradu splátek 
dluhu nejd�íve splatných. 
  
 (8) Nastane-li u plátce pojistného, kterému bylo povoleno placení dlužného pojistného a 
penále ve splátkách, n�která ze situací uvedených v § 20 odst. 3 v�t� první �ásti v�ty za st�edníkem a 
v�t� t�etí, m�že zrušit p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení povolení podle odstavce 1 
nebo 2, a to ke dni, kdy taková situace nastala. Ustanovení § 20 odst. 4 platí zde obdobn�. 
  
 (9) Pokud není v p�edchozích odstavcích stanoveno jinak, platí pro splátky dluhu obdobn� 
ustanovení o pojistném. 
  

§ 21 
P�irážka k pojistnému na sociální zabezpe�ení 

 
 (1) P�irážku k pojistnému na sociální zabezpe�ení (dále jen "p�irážka k pojistnému") uloží 
p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 20) organizaci nebo malé organizaci, jestliže  
a) výrobní za�ízení organizace nebo malé organizace podle pravomocného rozhodnutí orgánu 
inspekce práce nevyhovuje p�edpis�m k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, nebo 
  
b) výrobní za�ízení organizace nebo malé organizace podle pravomocného rozhodnutí p�íslušného 
zdravotnického orgánu nevyhovuje p�edpis�m zdravotnickým nebo hygienickým, nebo 
  
c) podle zjišt�ní orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu není provozováno p�edepsané 
za�ízení na ochranu života a zdraví zam�stnanc�. 
  
 (2) Výše p�irážky k pojistnému m�že �init až 5 % z vym��ovacího základu [§ 5 odst. 1 písm. 
b)] za jednotlivé m�síce, za které se p�irážka k pojistnému platí. Jestliže se zjišt�né nedostatky týkají 
jen nižší složky organizace nebo malé organizace, stanoví se p�irážka k pojistnému jen z úhrnu 
vym��ovacích základ� zam�stnanc� v této nižší složce. 
  
 (3) P�irážku k pojistnému je organizace nebo malá organizace povinna platit od prvního dne 
kalendá�ního m�síce, v n�mž nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), 
anebo v n�mž došlo ke zjišt�ní uvedenému v odstavci 1 písm. c), a to až do konce kalendá�ního 
m�síce, v n�mž byly zjišt�né nedostatky odstran�ny. Byla-li stanovena lh�ta k odstran�ní nedostatk�, 
je organizace nebo malá organizace povinna platit p�irážku k pojistnému až od prvního dne 
kalendá�ního m�síce, v n�mž tato lh�ta prošla a nedostatky trvají dál. 
  
 (4) Pokud jde o splatnost p�irážky k pojistnému, zp�sob jejího placení, její vymáhání, 
proml�ení a vracení p�eplatku k p�irážce na pojistném, postupuje se stejn� jako u pojistného. 
  

§ 22 



Pokuty 
  
 (1) Za nespln�ní nebo porušení povinností stanovených v § 5 odst. 5 v�t� t�etí, § 9 odst. 2 
v�t� �tvrté a odst. 3, § 10 v�t� �tvrté a páté, § 11, § 20a odst. 1 �ásti v�ty druhé za st�edníkem, § 22c 
a § 24 v�t� druhé m�že p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 21) uložit organizaci nebo 
malé organizaci pokutu až do výše  
a) 20 000 K� za každé jednotlivé nespln�ní �i porušení povinnosti, 
  
b) 100 000 K� p�i op�tovném nespln�ní nebo porušení povinnosti, za jejíž nespln�ní nebo porušení 
byla již pokuta podle písmene a) uložena. 
  
 (2) Za nespln�ní nebo porušení povinností stanovených v § 15, § 20a odst. 1 �ásti v�ty druhé 
za st�edníkem, § 22c a § 24 v�t� druhé m�že p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 22) 
uložit osob� samostatn� výd�le�n� �inné pokutu až do výše  
a) 20 000 K� za každé jednotlivé nespln�ní �i porušení povinnosti, 
  
b) 100 000 K� p�i op�tovném nespln�ní nebo porušení povinnosti, za jejíž nespln�ní nebo porušení 
byla již pokuta podle písmene a) uložena. 
  
 (3) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se p�íslušná okresní správa sociálního 
zabezpe�ení dozv�d�la o nespln�ní nebo porušení povinnosti, nejpozd�ji však do p�ti let ode dne, 
kdy k nespln�ní nebo porušení povinnosti došlo. 
  
 (4) Pokud jde o zp�sob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejn� jako u pojistného. 

 
§ 22a 

nadpis vypušt�n 
 
 (1) Má-li organizace nebo malá organizace splatný závazek v��i okresní správ� sociálního 
zabezpe�ení, použije se jejich platba nejprve na úhradu dlužných �ástek, a to v tomto po�adí:  
a) pokuty, 
  
b) p�irážka k pojistnému, 
  
c) nejstarší nedoplatky pojistného, 
  
d) b�žné platby pojistného, 
  
e) penále. 
  
 (2) Má-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná splatný závazek v��i okresní správ� sociálního 
zabezpe�ení, použije se její platba nejprve na úhradu dlužných �ástek, a to v tomto po�adí:  
a) pokuty, 
  
b) nejstarší nedoplatky pojistného na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti, 
  
c) b�žné platby pojistného na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, 
  
d) penále z dlužného pojistného na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, 
  
e) nejstarší nedoplatky pojistného na nemocenské pojišt�ní, 
  
f) b�žné platby pojistného na nemocenské pojišt�ní, 
  
g) penále z dlužného pojistného na nemocenské pojišt�ní. 
  
 (3) Platbu zaplacenou zam�stnavatelem v období od prvního dne kalendá�ního m�síce do dne 
p�edcházejícího dni splatnosti pojistného za p�edcházející kalendá�ní m�síc nelze p�ede dnem jeho 
splatnosti použít na úhradu dlužného penále ani považovat za p�eplatek podle § 17. 



  
 (4) Splátku dlužného pojistného nebo penále zaplacenou podle § 20a nelze použít k úhrad� 
dlužných �ástek podle odstavc� 1 a 2; to platí i naopak. 
  

§ 22b 
Pravd�podobná výše pojistného 

 
 (1) Jestliže organizace nebo malá organizace nesplnila povinnost podat p�ehled podle § 9 
odst. 3, § 10 v�ty �tvrté a § 11 v�ty t�etí nebo jestliže osoba samostatn� výd�le�n� �inná nesplnila 
povinnost podat p�ehled podle § 15 odst. 1 a 2 a tato povinnost nebyla spln�na ani ve lh�t� ur�ené 
p�íslušnou správou sociálního zabezpe�ení v písemné výzv�, m�že p�íslušná okresní správa 
sociálního zabezpe�ení stanovit rozhodnutím pravd�podobnou výši pojistného na sociální 
zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti nebo pojistného na d�chodové pojišt�ní a 
p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti (dále jen "pravd�podobná výše pojistného"), pokud byl 
plátce pojistného v této výzv� na tento následek upozorn�n. 
  
 (2) P�i stanovení pravd�podobné výše pojistného vychází p�íslušná okresní správa sociálního 
zabezpe�ení z údaj� a pom�cek, které má k dispozici nebo které si sama opat�í. Údaje o po�tu 
zam�stnanc� organizace nebo malé organizace si m�že okresní správa sociálního zabezpe�ení 
vyžádat od ú�adu práce; tento ú�ad je povinen tyto údaje jí sd�lit, pokud je má k dispozici. Nelze-li pro 
nedostatek podklad� stanovit pravd�podobnou výši p�íjm� zam�stnance anebo osoby samostatn� 
výd�le�n� �inné, má se pro ú�ely stanovení pravd�podobné výše pojistného za to, že jejich m�sí�ním 
p�íjmem je �ástka 1,5násobku všeobecného vym��ovacího základu za kalendá�ní rok, 65) který o dva 
roky p�edchází kalendá�nímu roku, ve kterém okresní správa sociálního zabezpe�ení stanoví 
pravd�podobnou výši pojistného; u osoby samostatn� výd�le�n� �inné se má p�itom za to, že tato 
�ástka je jejím m�sí�ním p�íjmem ze samostatné výd�le�né �innosti, který je již snížen o výdaje 
vynaložené na jeho dosažení, zajišt�ní a udržení. 
  
 (3) Stanovením pravd�podobné výše pojistného není dot�ena povinnost p�edložit p�ehled 
podle § 9 odst. 3, § 10 v�ty �tvrté, § 11 v�ty t�etí nebo § 15 odst. 1 a 2 ani možnost uložit pokutu podle 
§ 22. Je- -li následn� tento p�ehled p�edložen, p�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení 
rozhodnutí o pravd�podobné výši pojistného zruší. 
  
 (4) Plátci pojistného jsou povinni platit penále z dlužné �ástky pravd�podobné výše pojistného, 
a to ode dne, který bezprost�edn� následuje po dni splatnosti pojistného (§ 20 odst. 2 v�ta první), 
ohledn� n�hož nebyl podán p�ehled podle § 9 odst. 3, § 10 v�ty �tvrté, § 11 v�ty t�etí nebo § 15 odst. 
1 a 2, do dne, ve kterém byl tento p�ehled p�edložen, a to v�etn� tohoto dne. Ustanovení v�ty první 
platí p�itom i tehdy, je-li penále z pravd�podobné výše pojistného vyšší než penále z pojistného podle 
p�ehledu podle § 9 odst. 3, § 10 v�ty �tvrté, § 11 v�ty t�etí nebo § 15 odst. 1 a 2; je-li penále z 
pravd�podobné výše pojistného nižší než penále z pojistného podle tohoto p�ehledu, je plátce 
pojistného povinen zaplatit ješt� tento rozdíl. 
  

§ 22c 
Uschovávání ú�etních záznam� 

 
 Ú�etní záznamy o údajích pot�ebných pro stanovení a odvod pojistného jsou plátci pojistného 
povinni uschovávat po dobu 10 kalendá�ních rok� následujících po roce, kterého se týkají. 
  

§ 22d 
  
 P�íslušná okresní správa sociálního zabezpe�ení je povinna vydat na žádost plátce pojistného 
potvrzení o stavu jeho závazk� týkajících se pojistného, penále a p�irážky k pojistnému. Má-li plátce 
pojistného dluh, uvede se v tomto potvrzení výše tohoto dluhu a údaj o dluhu na pojistném v�etn� 
záloh, dluhu na penále a dluhu na p�irážce k pojistnému; zvláš� se p�itom uvede výše z�statku dluhu, 
jehož placení bylo povoleno ve splátkách. 
  

§ 23 
Po�ítání �asu 

 



 (1) Lh�ta ur�ená podle dní po�íná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její 
po�átek. 
  
 (2) Poslední den lh�ty ur�ené podle týdn�, m�síc� nebo let p�ipadá na den, který se 
pojmenováním nebo �íslem shoduje se dnem, na který p�ipadá událost, od níž lh�ta po�íná. Není-li 
takový den v m�síci, p�ipadne poslední den lh�ty na poslední den v m�síci. 
  
 (3) P�ipadne-li poslední den lh�ty na sobotu, ned�li nebo svátek, je posledním dnem lh�ty 
nejblíže následující pracovní den. 
  
 (4) Lh�ta stanovená tímto zákonem k podání p�edepsaného tiskopisu nebo oznámení je 
zachována, je-li posledního dne lh�ty u�in�n úkon u p�íslušného orgánu sociálního zabezpe�ení nebo 
je-li podána poštovní zásilka obsahující podání. 
  

§ 23a 
  
 M�la-li osoba samostatn� výd�le�n� �inná splnit povinnosti stanovené tímto zákonem ve lh�t� 
vázané na lh�ty pro podání da�ového p�iznání a podle zvláštního zákona není povinna toto p�iznání 
podávat, je povinna splnit tyto povinnosti do 31. �ervence kalendá�ního roku následujícího po 
kalendá�ním roce, v n�mž vykonávala samostatnou výd�le�nou �innost. 
  

§ 23b 
  
 (1) Samostatnou výd�le�nou �inností se pro ú�ely tohoto zákona rozumí též spolupráce p�i 
výkonu samostatné výd�le�né �innosti, pokud podle zákona o daních z p�íjm� lze v d�sledku této 
spolupráce rozd�lovat p�íjmy dosažené ze samostatné výd�le�né �innosti a výdaje vynaložené na 
jejich dosažení, zajišt�ní a udržení mezi více osob. 
  
 (2) Ve v�cech pojistného plní organiza�ní složka státu 65a) úkoly uložené jinak právnickým 
osobám jako organizacím nebo malým organizacím, pop�ípad� má práva jako tyto osoby. 
  

§ 24 
Tiskopisy 

  
 �eská správa sociálního zabezpe�ení je povinna zajistit vydávání tiskopis� pot�ebných k 
hlášení údaj� stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou poplatníci pojistného uvedení v § 3 
povinni používat. 
  

§ 25 
Zvláštní ustanovení 

 
 (1) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro vojáky z povolání a vojáky v další služb� 63) s t�mito 
odchylkami:  
a) tam, kde podle t�chto ustanovení vykonává p�sobnost �eská správa sociálního zabezpe�ení nebo 
okresní správa sociálního zabezpe�ení, rozum�jí se tím p�íslušné orgány Ministerstva obrany, 
  
b) tam, kde se v t�chto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím p�íslušný 
útvar Armády �eské republiky. 
  
 (2) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro p�íslušníky V�ze�ské služby �eské republiky a pro 
p�íslušníky Policie �eské republiky a bezpe�nostních služeb s t�mito odchylkami:  
a) tam, kde podle t�chto ustanovení vykonává p�sobnost �eská správa sociálního zabezpe�ení nebo 
okresní správa sociálního zabezpe�ení, rozumí se tím Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, 
  
b) tam, kde se v t�chto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím útvar 
V�ze�ské služby �eské republiky a zam�stnavatel p�íslušníka Policie �eské republiky a bezpe�nostní 
služby. 
  
 (3) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro p�íslušníky Celní správy �eské republiky s t�mito 
odchylkami:  



a) tam, kde podle t�chto ustanovení vykonává p�sobnost �eská správa sociálního zabezpe�ení nebo 
okresní správa sociálního zabezpe�ení, rozumí se tím Generální �editelství cel, 
  
b) tam, kde se v t�chto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím p�íslušný 
celní orgán. 
  
 (4) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro p�íslušníky Hasi�ského záchranného sboru �eské 
republiky s t�mito odchylkami:  
a) tam, kde podle t�chto ustanovení vykonává p�sobnost �eská správa sociálního zabezpe�ení nebo 
okresní správa sociálního zabezpe�ení, rozumí se tím Ministerstvo vnitra, 
  
b) tam, kde se v t�chto ustanoveních hovo�í o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím p�íslušný 
orgán Hasi�ského záchranného sboru �eské republiky. 
  
 (5) Pro stanovení vym��ovacího základu je nezapo�itatelným p�íjmem též zvláštní p�íplatek 
p�íslušník� ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území �eské republiky. 
  

§ 25a 
Úhrada odvedeného pojistného 

 
 Pokud se podle zvláštního p�edpisu 31) uhrazuje náhrada mzdy, mzdové vyrovnání, doplatek 
ke mzd� nebo jiné obdobné pln�ní, uhrazuje se zam�stnavateli též pojistné, které je povinen z t�chto 
pln�ní platit [§ 17 odst. 1 písm. a)]; to platí obdobn� i pro úhradu náklad� na vytvo�ení ve�ejn� 
prosp�šné práce 32) a pro výplatu odm�n a mezd, které provádí zam�stnavatel z finan�ních 
prost�edk� odborové organizace, 33) pokud se v kolektivní smlouv� nestanoví jinak. 
  

§ 25b 
 

 Na samostatný ú�et státního rozpo�tu uvedený v § 2 v�t� t�etí se z plateb pojistného p�evádí 
pom�rná �ást odpovídající pojistnému na d�chodové pojišt�ní. 
  

Ustanovení p�echodná a záv�re�ná 
 

§ 26 
  
 (1) Pojistné podle tohoto zákona placené zam�stnanci, organizacemi a malými organizacemi 
se poprvé platí za m�síc leden 1993. 
  
 (2) Pro odvod pojistného 23) za rok 1992 a p�edchozí léta a z p�íjm� zú�tovaných do prosince 
1992 v�etn� se použijí dosavadní p�edpisy. 
  
 (3) Pojistné zaplacené na leden 1993 v souladu s p�edpisy platnými p�ed ú�inností tohoto 
zákona osobou samostatn� výd�le�n� �innou, která vykonávala samostatnou výd�le�nou �innost 
p�ed 1. lednem 1993, se považuje za pojistné zaplacené podle tohoto zákona. 
  
 (4) Pojistné, které je osoba samostatn� výd�le�n� �inná, která vykonávala samostatnou 
výd�le�nou �innost p�ed 1. lednem 1993, povinna platit podle tohoto zákona, se na m�síce únor až 
�ervenec 1993 stanoví z vym��ovacího základu, který odpovídá 45 % rozdílu mezi p�edpokládanými 
p�íjmy ze samostatné výd�le�né �innosti, dosaženými v roce 1992, a p�edpokládanými výdaji, 
vynaloženými na jejich dosažení, zajišt�ní a udržení, a který p�ipadá v pr�m�ru na jeden kalendá�ní 
m�síc z kalendá�ních m�síc�, v nichž v roce 1992 byla ú�astna nemocenského a d�chodového 
pojišt�ní anebo v nichž sice nemocenského a d�chodového pojišt�ní ú�astna nebyla, avšak 
vykonávala samostatnou výd�le�nou �innost. Vym��ovací základ za kalendá�ní m�síc však nesmí být 
nižší než polovina �ástky minimální mzdy pracovník� v pracovním pom�ru odm��ovaných m�sí�ní 
mzdou, která platí k prvnímu dni kalendá�ního m�síce, ve kterém se pojistné platí. Pokud takto 
stanovený vym��ovací základ je nižší než vym��ovací základ stanovený podle § 5 odst. 1 písm. c), 
upraví se v souladu s citovaným ustanovením a dlužné pojistné se doplatí do 31. �ervence 1993. 
  
 (5) U osoby samostatn� výd�le�n� �inné, která provozuje zem�d�lskou výrobu, hospoda�ení v 
lesích a na vodních plochách, anebo vykonává um�leckou nebo jinou tv�r�í �innost na základ� 



zákona o dílech literárních, v�deckých a um�leckých (autorský zákon), 16) anebo vykonává �innost 
restaurátora kulturních památek a sbírkových p�edm�t�, se postupuje obdobn� podle odstavce 4 s tím 
rozdílem, že pokud o to požádá, vychází se p�i stanovení pojistného na m�síce únor až �ervenec 
1993 z období, po které takovou �innost p�ed 1. lednem 1993 vykonávala, nejvýše však z období t�í 
kalendá�ních rok� po sob� jdoucích. 
  
 (6) P�i stanovení pojistného, 24) které osoba samostatn� výd�le�n� �inná dluží za období 
p�ed 1. lednem 1993, se postupuje podle p�edpis� platných p�ed 1. lednem 1993. 
  
 (7) Osoba samostatn� výd�le�n� �inná, která p�ed 1. lednem 1993 zaplatila pojistné v souladu 
s p�edpisy platnými p�ed 1. lednem 1993 i na období po 31. prosinci 1992, je povinna doplatit za 
m�síce únor 1993 a následující m�síce p�ípadné dlužné pojistné podle tohoto zákona nejpozd�ji do 
20. dne kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, na který bylo pojistné ješt� takto zaplaceno. 
  
 (8) Ustanovení odstavc� 3 až 7 platí obdobn� pro pojistné za spolupracující osoby. 
  
 (9) Pojistné na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti placené 
ob�anem pracujícím v cizin� za dobu takového zam�stnání p�ed 1. lednem 1993 se platí ve výši 
stanovené tímto zákonem. 
  

§ 27 
 

 Organizace a malé organizace, které byly v prosinci 1992 plátci odvodu z objemu mezd podle 
zákona �. 156/1989 Sb. , o odvodech do státního rozpo�tu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dan� z 
objemu mezd podle zákona �. 157/1989 Sb. , o d�chodové dani, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, nebo 
dan� z objemu mezd a odm�n podle zákona �. 172/1988 Sb. , o zem�d�lské dani, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, jsou povinny nejpozd�ji do 8. ledna 1993 zaplatit pojistné na sociální 
zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti ve výši 27 % ze základu pro tento odvod 
nebo tuto da�, který byl rozhodný pro zaplacení zálohy na tento odvod nebo tuto da� za prosinec 
1992. Organizace a malé organizace, jejichž �innost má sezónní charakter a u nichž základ pro ur�ení 
výše pojistného p�esahoval p�edpokládaný základ výpo�tu podle pravidel tohoto ustanovení pro m�síc 
leden 1993 o více než 25 %, jsou povinny do 8. ledna 1993 zaplatit pojistné ve stejné procentní výši, 
avšak ur�ené ze základu daného jako pr�m�r základ� p�ipadajících na jednotlivé m�síce roku 1992. 
Ustanoveními p�edchozích v�t není dot�ena povinnost zaplatit pojistné podle § 26 odst. 1 za leden 
1993. 
  

§ 27a 
  
 (1) Plátci, kte�í zaplatili podle § 27 pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní 
politiku zam�stnanosti (dále jen "pojistné podle § 27"), mají nárok na vrácení �ástky ve výši 55 % 
zaplaceného pojistného podle § 27 (dále jen "�ást pojistného"), pokud pojistné podle § 27 zaplatili 
nejpozd�ji do 31. prosince 1994 a o vrácení �ásti pojistného písemn� požádali v období od 1. ledna 
1995 do 31. b�ezna 1995 správu sociálního zabezpe�ení, na jejíž ú�et platí pojistné v dob� podání 
této žádosti, pop�ípad�, jde-li o fyzickou osobu, která v dob� podání této žádosti již neplatí pojistné 
jako organizace nebo malá organizace, správu sociálního zabezpe�ení, na jejíž ú�et takto naposledy 
platila pojistné. Není-li žádost o vrácení �ásti pojistného podána do 31. b�ezna 1995, nárok na vrácení 
�ásti pojistného zaniká. 
  
 (2) Nárok na vrácení �ásti pojistného p�echází na bezprost�edního právního nástupce plátce 
pojistného podle § 27, pokud je v dob� podání žádosti právním nástupcem tohoto plátce nebo se jím 
stal po podání této žádosti plátcem pojistného podle § 27. Byla-li plátcem pojistného podle § 27 
fyzická osoba, p�echází nárok na vrácení �ásti pojistného na d�dice, pokud je osobou samostatn� 
výd�le�n� �innou; 50) v tomto p�ípad� se žádost o vrácení �ásti pojistného podává správ� sociálního 
zabezpe�ení, na jejíž ú�et naposledy tato fyzická osoba platila pojistné. Pokud je právních nástupc� 
plátce pojistného podle § 27 více, mají nárok na vrácení �ásti pojistného v pom�rné výši v závislosti 
na rozsahu, v jakém na n� p�ešla práva a povinnosti tohoto plátce; to platí p�im��en� i pro d�dice 
uvedené v p�edchozí v�t�. 
  
 (3) V žádosti o vrácení �ásti pojistného musí být uvedeno ozna�ení plátce pojistného podle § 
27 (obchodní jméno, identifika�ní �íslo organizace, adresa sídla nebo trvalého pobytu a variabilní 



symbol p�id�lený správou sociálního zabezpe�ení pro placení pojistného podle § 27), kdy bylo 
zaplaceno pojistné podle § 27, které správ� sociálního zabezpe�ení a v jaké výši, kolik �iní �ást 
pojistného, která má být vrácena, �íslo ú�tu spolu se sm�rovým kódem pen�žního ústavu, na který má 
být �ást pojistného bezhotovostn� p�evedena, pop�ípad�, jde-li o fyzickou osobu, zda má být vrácena 
poštovní poukázkou, a ozna�ení finan�ního ú�adu místn� p�íslušného podle sídla žadatele, pop�ípad� 
místa jeho trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu. Žádá-li o vrácení organiza�ní složka plátce 
pojistného podle § 27, uvede v žádosti též obchodní jméno, adresu sídla a identifika�ní �íslo 
organizace, o jejíž organiza�ní složku se jedná, a ozna�ení finan�ního ú�adu místn� p�íslušného podle 
sídla organizace. Žádá-li o vrácení právní nástupce plátce pojistného podle § 27, musí žádost 
obsahovat též jeho ozna�ení s uvedením, že se jedná o právního nástupce, a k žádosti musí být 
p�iloženy doklady prokazující právní nástupnictví a jeho rozsah; to platí obdobn� pro d�dice, byl-li 
plátce pojistného podle § 27 fyzickou osobou. Žádost o vrácení �ásti pojistného se p�edkládá dvojmo. 
  
 (4) Má-li osoba, která má nárok na vrácení �ásti pojistného, ke dni 1. ledna 1995 splatný 
závazek v��i okresní správ� sociálního zabezpe�ení nebo �eské správ� sociálního zabezpe�ení, 
použije se �ást pojistného, která má být vrácena podle odstavc� 1 a 2, nejprve na úhradu tohoto 
závazku, pokud p�ed vrácením �ásti pojistného nebyl tento závazek pln� uhrazen. 
  
 (5) �ást pojistného je p�íslušná správa sociálního zabezpe�ení povinna vrátit do 30. zá�í 1995; 
nevrátí-li �ást pojistného do tohoto dne, platí § 17 odst. 2 v�ta druhá obdobn�. Pokud žádost o vrácení 
�ásti pojistného nespl�uje požadavky uvedené v odstavci 3, prodlužuje se lh�ta uvedená v p�edchozí 
v�t� o dobu ode dne vyrozum�ní žadatele o nedostatcích žádosti do dne jejich odstran�ní. 
  
 (6) Jsou-li podmínky pro vrácení �ásti pojistného spln�ny, zašle p�íslušná správa sociálního 
zabezpe�ení jedno vyhotovení žádosti o vrácení �ásti pojistného s uvedením výše �ásti pojistného, 
kterou vrací, finan�nímu ú�adu uvedenému v odstavci 3. 
  
 (7) Byla-li �ást pojistného vrácena na základ� nepravdivých nebo neúplných údaj� nebo 
p�ijata neoprávn�nou osobou, je p�íjemce �ásti pojistného povinen neprávem p�ijaté �ástky vrátit. 
  
 (8) Pro �ízení o vrácení �ásti pojistného platí obdobn� ustanovení o �ízení ve v�cech 
pojistného s odchylkami uvedenými v p�edchozích odstavcích s tím, že žádost o vrácení �ásti 
pojistného se považuje za žádost o vrácení p�eplatku na pojistném (§ 17 odst. 2 v�ta druhá). 
  
 (9) �ást pojistného vrácená podle p�edchozích odstavc� nepodléhá dani z p�íjmu. 
  

§ 28 
  
 Družstvo, které podle dosavadních p�edpis� 25) p�ispívalo za své �leny na �áste�nou úhradu 
náklad� jejich sociálního zabezpe�ení, provede podle t�chto p�edpis� vyú�tování záloh na úhrn 
p�ísp�vk� na �áste�nou úhradu náklad� sociálního zabezpe�ení, odvedených za rok 1992, nejpozd�ji 
p�i výb�ru pen�žních prost�edk� na výplatu odm�n za práci v únoru 1993. 
  

§ 28a 
  
 Do 31. prosince 1998 jsou poplatníky pojistného též interní v�de�tí aspiranti, pokud jsou 
ú�astni nemocenského pojišt�ní. 
  

§ 29 
zrušen 

 
§ 30 

  
 Rozhoduje-li p�íslušný orgán sociálního zabezpe�ení po 31. prosinci 1992 o penále, p�irážce k 
pojistnému nebo o pokutách, postupuje se podle dosavadních p�edpis�, pokud skute�nosti rozhodné 
pro jejich uložení nastaly p�ed ú�inností tohoto zákona. 
  

§ 31 
 



 Pokud je v dosavadních zákonech uveden pojem "pojistné sociálního pojišt�ní" a "pojistné 
zam�stnanosti", rozumí se tím pojistné podle tohoto zákona. 
  

§ 32 
  
 Zrušují se s p�sobností pro �eskou republiku: 
  
 1. § 56 a 57 zákona �. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojišt�ní zam�stnanc�, ve zn�ní zákona 
�. 110/1990 Sb. , zákona �. 180/1990 Sb. a zákona �. 306/1991 Sb. 
 
 2. § 101 zákona �. 121/1975 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 150/1979 Sb. 
 
 3. § 11 písm. b ) v�ta za st�edníkem a § 145b odst. 2 zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním 
zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 110/1990 Sb. , zákona �. 578/1991 Sb. a zákona �eské národní 
rady �. 582/1991 Sb. 
 
 4. Vyhláška �. 91/1958 Sb. , kterou se uve�ej�uje opat�ení Úst�ední rady odbor� o organizaci 
a provád�ní nemocenského pojišt�ní zam�stnanc�, ve zn�ní vyhlášky �. 191/1960 Sb. , vyhlášky �. 
6/1967 Sb. , vyhlášky �. 178/1968 Sb. , vyhlášky �. 123/1990 Sb. , vyhlášky �. 262/1990 Sb. a zákona 
�eské národní rady �. 582/1991 Sb. 
 
 5. § 145a vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních v�cí �. 128/1975 Sb. , kterou 
se provádí zákon o sociálním zabezpe�ení , ve zn�ní vyhlášky �. 164/1979 Sb. , vyhlášky �. 149/1988 
Sb. a vyhlášky �. 260/1990 Sb. 
 

§ 33 
  

Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1993. 
Uhde v.r. 
 
Klaus v.r. 
Vybraná ustanovení novel 
 

�l. VI zákona �. 424/2003 Sb. 
 

P�echodná ustanovení 
  
 1. U pracovník� v pracovním vztahu uzav�eném podle cizích právních p�edpis� (�l. IV bod 1 a 
�l. V bod 4) se pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti platí 
poprvé za m�síc leden 2004; do vym��ovacího základu se zahrnují p�íjmy zú�tované t�mto 
pracovník�m po 31. prosinci 2003, a to i když se jedná o p�íjmy za dobu p�ed 1. lednem 2004. V�ta 
první platí obdobn� pro �leny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finan�ního arbitra a zástupce 
finan�ního arbitra (�l. IV bod 2 a �l. V bod 3). 
  
 2. Dluh ve v�cech pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 
zam�stnanosti, který vznikl v��i �eské správ� sociálního zabezpe�ení p�ede dnem ú�innosti tohoto 
zákona, se považuje za dluh v��i p�íslušné okresní správ� sociálního zabezpe�ení. 
  
�l.IV zákona �. 425/2003 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Pro placení pojistného na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti 
osobami samostatn� výd�le�n� �innými za období p�ed 1. lednem 2004 se použijí p�edpisy ú�inné 
p�ed tímto dnem. 
  
 2. Pro placení pojistného na d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti 
osobami samostatn� výd�le�n� �innými za roky 2004 a 2005 se použijí p�edpisy ú�inné k 1. lednu 
toho kalendá�ního roku, za který se platí. 
  



 3. M�sí�ní vym��ovací základ osoby samostatn� výd�le�n� �inné pro zálohy na pojistné na 
d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti se v roce 2004 stanoví do dne, kdy 
osoba samostatn� výd�le�n� �inná podala nebo m�la podat p�ehled o p�íjmech a výdajích ze 
samostatné výd�le�né �innosti za rok 2003, podle p�edpis� ú�inných ke dni 31. prosince 2003. 
  
 4. M�sí�ní vym��ovací základ osoby samostatn� výd�le�n� �inné pro zálohy na pojistné na 
d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti se v roce 2004, 2005 a 2006 stanoví 
nejmén� v procentní sazb� platné k 1. lednu p�íslušného kalendá�ního roku (�l. III bod 17), a to ode 
dne, kdy byl nebo m�l být podán p�ehled o p�íjmech a výdajích ze samostatné výd�le�né �innosti za 
p�edchozí kalendá�ní rok, do dne, kdy byl nebo m�l být tento p�ehled podán v dalším kalendá�ním 
roce. 
  

�l.XIII zákona �. 359/2004 Sb. 
 

P�ECHODNÁ USTANOVENÍ 
  
 1. Ustanovení o neslu�itelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 
písm. c) a d) zákona �. 62/2003 Sb. , o volbách do Evropského parlamentu a o zm�n� n�kterých 
zákon�, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2004. 
  
 2. Ustanovení �ástí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu 
zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. 
  
____________________ 
  
1) § 4 zákona �. 218/2002 Sb. , o služb� státních zam�stnanc� ve správních ú�adech a o odm��ování 
t�chto zam�stnanc� a ostatních zam�stnanc� ve správních ú�adech (služební zákon). 
  
1a) Zákon �. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojišt�ní zam�stnanc�, ve zn�ní zákona �. 16/1959 Sb. , 
zákona �. 58/1964 Sb. , zákona �. 65/1965 Sb. , zákona �. 87/1968 Sb. , zákona �. 88/1968 Sb. , 
zákonného opat�ení P�edsednictva Federálního shromážd�ní �. 8/1982 Sb. , zákona �. 73/1982 Sb. , 
zákona �. 148/1983 Sb. , zákona �. 109/1984 Sb. , zákona �. 51/1987 Sb. , zákona �. 110/1990 Sb. , 
zákona �. 180/1990 Sb. , zákona �. 306/1991 Sb. a zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. 
Vyhláška Úst�ední rady odbor� �. 165/1979 Sb. , o nemocenském pojišt�ní n�kterých pracovník� a o 
poskytování dávek nemocenského pojišt�ní ob�an�m ve zvláštních p�ípadech, ve zn�ní vyhlášky �. 
155/1983 Sb. , vyhlášky �. 79/1984 Sb. , vyhlášky �. 135/1984 Sb. , vyhlášky �. 59/1987 Sb. , vyhlášky 
�. 148/1988 Sb. , vyhlášky �. 123/1990 Sb. a vyhlášky �. 263/1990 Sb. § 10 odst. 2 zákona �. 50/1973 
Sb. , o p�stounské pé�i, ve zn�ní zákona �. 118/1992 Sb. (úplné zn�ní �. 452/1992 Sb. ). Vyhláška 
Úst�ední rady odbor� a Státního ú�adu sociálního zabezpe�ení �. 141/1958 Ú.l. , o nemocenském 
pojišt�ní a o d�chodovém zabezpe�ení odsouzených, ve zn�ní vyhlášky �. 155/1983 Sb. , vyhlášky �. 
263/1990 Sb. a zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. 
  
1b) § 6 služebního zákona . 
  
1c) § 44 až 47 zákona �. 359/1999 Sb. , o sociáln�-právní ochran� d�tí. 
  
1d) § 40a zákona �. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpo�e, ve zn�ní zákona �. 168/2005 Sb. 
  
2) Zákon �. 155/1995 Sb. , o d�chodovém pojišt�ní. 
  
3) Nap�. § 6 odst. 7 , 8 , odst. 9 písm. f) a odst. 11 zákona �NR �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 
323/1993 Sb. a zákona �. 259/1994 Sb. 
  
4) § 187 až 206 zákoníku práce . 
  
5) Zákon �. 527/1990 Sb. 
  
6) Nap�. § 6 odst. 9 písm. b) a c) zákona �NR �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 323/1993 Sb. 
  



7) § 125 zákoníku práce . 
  
8) § 15 zákona �. 1/1992 Sb. , o mzd�, odm�n� za pracovní pohotovost a o pr�m�rném výd�lku.. 
  
§ 19 zákona �. 143/1992 Sb. , o platu a odm�n� za pracovní pohotovost v rozpo�tových a v n�kterých 
dalších organizacích a orgánech 
  
9) Zákon �. 62/1983 Sb. , o v�rnostním p�ídavku horník�m. 
  
10) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních v�cí �SR a Ministerstva zem�d�lství a výživy �SR �. 
62/1970 Sb. , o poskytování náborových p�ísp�vk� a jiných výhod doosídlenc�m ve vymezeném 
území pohrani�í, ve zn�ní vyhlášky �. 69/1986 Sb. 
  
10a) § 6 odst. 9 zákona �NR �. 586/1992 Sb. 
  
10b) § 60a odst. 1 zákoníku práce . 
  
16) Zákon �. 35/1965 Sb. , o dílech literárních, v�deckých a um�leckých (autorský zákon), ve zn�ní 
zákona �. 89/1990 Sb. a zákona �. 468/1991 Sb. 
  
17) § 7 písm. c) zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. , o organizaci a provád�ní sociálního 
zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �eské národní rady �. 590/1992 Sb. 
  
18) § 7 písm. c) a d) zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �eské národní 
rady �. 590/1992 Sb. 
  
19) § 7 písm. b) zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �eské národní rady �. 
590/1992 Sb. 
  
19a) § 7a odst. 5 zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní zákona �. 492/2000 Sb. 
  
19b) § 17 odst. 2 zákona �. 155/1995 Sb. 
  
19c) § 17 odst. 4 zákona �. 155/1995 Sb. 
  
19d) § 7a odst. 4 zákona �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 492/2000 Sb. 
  
20) § 104b odst. 2 písm. a) zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �eské 
národní rady �. 590/1992 Sb. 
  
21) § 104b odst. 1 zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �eské národní rady 
�. 590/1992 Sb. 
  
22) § 104b odst. 2 písm. b) zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �eské 
národní rady �. 590/1992 Sb. 
  
23) § 57 zákona �. 54/1956 Sb. , ve zn�ní zákona �. 110/1990 Sb. , zákona �. 180/1990 Sb. a zákona 
�. 306/1991 Sb. 
  
24) § 145b zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 110/1991 Sb. a 
zákona �eské národní rady �. 582/1991 Sb. 
  
25) § 101 zákona �. 121/1975 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 150/1979 Sb. 
  
31) Nap�. § 8 odst. 2 zákona �. 1/1992 Sb. , o mzd�, odm�n� za pracovní pohotovost a o pr�m�rném 
výd�lku, § 24a odst. 1 na�ízení vlády �SSR �. 223/1988 Sb. , kterým se provádí zákoník práce , ve 
zn�ní na�ízení vlády �. 13/1991 Sb. , § 7 odst. 4 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních 
v�cí �. 1 9/1991 Sb. , o pracovním uplatn�ní a hmotném zabezpe�ení pracovník� v hornictví 
dlouhodob� nezp�sobilých k dosavadní práci. 
  



32) § 5 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v�cí �R �. 22/1991 Sb. , kterou se 
stanoví podrobnosti z�izování spole�ensky ú�elných pracovních míst a vytvá�ení ve�ejn� prosp�šné 
práce. 
  
33) § 2 odst. 3 a § 8 vyhlášky Úst�ední rady odbor� a Federálního ministerstva financí �. 172/1973 Sb. 
, o uvol�ování pracovník� ze zam�stnání k výkonu funkce v Revolu�ním odborovém hnutí. 
  
38) § 49 zákona �. 71/1967 Sb. , o správním �ízení (správní �ád). 
  
44) § 7 písm. b) , c) , d) a f) zákona �NR �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 241/1994 Sb. 
  
45) Zákon �. 328/1991 Sb. , o konkurzu a vyrovnání, ve zn�ní zákona �. 122/1993 Sb. a zákona �. 
74/1994 Sb. 
  
46) § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí �. 73/1993 Sb. , o zp�sobu úhrady náklad� na státní 
vyrovnávací p�ísp�vek plátc�m p�ísp�vku. 
  
47) § 104c a § 104f odst. 2 zákona �NR �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 590/1992 Sb. 
  
49) § 7 písm. b) a f) zákona �NR �. 582/1991 Sb. , ve zn�ní zákona �. 241/1994 Sb. 
  
50) § 2 odst. 3 a 4 zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
51) § 145a a násl. zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 307/1993 
Sb. , zákona �. 241/1994 Sb. a zákona �. 160/1995 Sb. 
  
52) § 9 zákona �. 155/1995 Sb. 
  
53) § 6 zákona �. 155/1995 Sb. 
  
54) § 7 odst. 1 a 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona �NR �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
55) § 6 zákona �NR �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
56) § 10 odst. 1 písm. a) zákona �NR �. 586/1992 Sb. 
  
56a) § 7a zákona �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�, ve zn�ní zákona �. 492/2000 Sb. 
  
57) § 23 odst. 2 zákona �NR �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 Sb.  
Zákon �. 563/1991 Sb. , o ú�etnictví, ve zn�ní zákona �. 117/1994 Sb. 
  
58) Nap�. § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 2 zákona �NR �. 586/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �. 259/1994 
Sb. 
  
59) § 15 a § 107 odst. 2 zákona �. 155/1995 Sb. 
  
59a) § 119 odst. 1 zákoníku práce . § 10 odst. 1 zákona �. 1/1992 Sb. , o mzd�, odm�n� za pracovní 
pohotovost a o pr�m�rném výd�lku, ve zn�ní zákona �. 217/2000 Sb. 
  
62) § 40 odst. 7 zákona �NR �. 337/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
63) § 37 odst. 2 písm. b) branného zákona . 
  
64) Nap�. zákon �. 328/1991 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �NR �. 549/1991 Sb. , o 
soudních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 21/1992 Sb. , o bankách, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
65) § 17 odst. 2 zákona �. 155/1995 Sb. 
  
65a) § 3 zákona �. 219/2000 Sb. , o majetku �eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 



  
*) Podle �l. VI bodu 3. zákona �. 149/1995 Sb. se upravené ukazatele použijí poprvé až pro rok 1996. 


