
JUDr. František VLASÁK je zkušený odborník s dlouholetou praxí, specialista na problematiku 

nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného na sociální zabezpečení. V této oblasti 

pracuje od r. 1978, od r. 1999 na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Soustavně se podílí 

na tvorbě řady právních předpisů a výkladů z této oblasti. V minulosti 

byl odborný garant za věcný obsah zákona o nemocenském pojištění, 

v nedávné době za věcnou stránku právní úpravy eNeschopenky 

apod. Je autorem a spoluautorem odborných publikací a článků. 

Zároveň působí jako odborný garant v oblasti Nemocenské pojištění 

a Pojistné na sociální zabezpečení pro Asociaci občanských poraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Alfa Software, s.r.o. zajistila tisk této brožury z podkladů dodaných jednotlivými 
lektory a nenese odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v podkladech obsažené. 



Nemocenské pojištění a v pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023 

 

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení prochází v roce 2022 řadou 

změn, z nichž některé nabývají účinnosti v roce 2022, další nastanou v roce 2023. Některé 

tyto změny jsou již schváleny a řada dalších se v současné době připravuje. Účelem 

vystoupení na odborné konferenci je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich 

problematická místa a na již přijaté výklady a podat informace o dalších připravovaných či 

navrhovaných změnách právní úpravy.  

 

Obsah vystoupení: 

Nemocenské pojištění od 1. 1. 2022 – změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém 

ošetřovném 

Pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2022 – změna výše penále 

Změna v povinnostech zaměstnavatele od 1. 4. 2022 – hlášení údajů pro úřad práce 

Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023 

Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 2. 2023 – slevy na pojistném u zkrácených 

úvazků 

Volby 2022 – nemocenské pojištění členů volebních komisí 

Milostivé léto v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení 

Zvýšení pojistného u pracovníků náročných profesí 

Elektronizace karantény 

Další navrhované změny v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální 

zabezpečení (změna podmínek pro otcovskou a pro PPM, možné další změny pojistného) 

Výklad dalších aktuálních otázek v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální 

zabezpečení 

Diskuse, různé 

 

Upozornění: Vzhledem k rychlosti probíhajících změn může být obsah vystoupení pozměněn 

podle aktuálního vývoje právní úpravy. 

 

Přednášející je dlouhodobým zkušeným lektorem v této oblasti, přímo se podílí na tvorbě 

uvedených předpisů.  



 
 
 

  

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023 

Studijní materiál pro Alfa Software, s.r.o. – 24. 11. 2022 

 

I. Pohled zpět aneb co nás potkalo v roce 2022 

 

1. ledna 2022 

 

 Nabyl účinnosti zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – změny 

v otcovské, ošetřovném a dlouhodobém ošetřovném. 

 

Otcovská 

Prodloužení podpůrčí doby u otcovské 

Podpůrčí doba u otcovské činí 2 týdny. 

Prodloužení doby pro nástup na otcovskou  

Jde-li o narozené dítě, období 6 týdnů ode dne narození dítěte se prodlužuje 

o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte 

nebo matky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte; za den 

hospitalizace se považuje též den přijetí dítěte do zdravotnického zařízení poskytovatele 

zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení. 

 Jestliže hospitalizace dítěte vznikla nebo trvá v den dosažení šestého týdne ode dne 

narození dítěte, nástup na otcovskou nastává též dnem, který pojištěnec určí v období 

počínajícím propuštěním dítěte z hospitalizace; délka tohoto období odpovídá počtu dnů 

hospitalizace, které připadly do období 6 týdnů nebo ode dne narození dítěte. Takto lze 

nastoupit na otcovskou nejdéle do jednoho roku věku dítěte. 

 

Ošetřovné 

Změna okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití v domácnosti 

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem 

v domácnosti.  

To neplatí v případě  

• ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo  

https://vox.cz/kurzy/novinky-v-nemocenskem-pojisteni-a-v-pojistnem-na-socialni-zabezpeceni-aktualne-a-pro-rok-2023/?termin=318509


 
 
 

• ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované 

partnerky) zaměstnance, nebo  

• ošetřování rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované 

partnerky) zaměstnance. 

 

Dlouhodobé ošetřovné 

Zkrácení doby hospitalizace 

Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, 

u které došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována 

léčebná péče alespoň 4 kalendářní dny po sobě jdoucí.  

Změna okruhu ošetřovaných osob 

Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného nově rozumí též 

fyzická osoba v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé 

péče v domácím prostředí; v tomto případě se podmínka hospitalizace nevyžaduje. 

 

Nabyl účinnosti zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony – změna výše penále 

Nová výše penále 

Zrušeno ustanovení, že penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve 

kterém trval nedoplatek pojistného.  

Nahrazeno ustanovením, že výše penále se stanoví podle předpisů práva občanského 

o výši úroku z prodlení. 

Nebylo novelizováno ustanovení, že jestliže příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, penále z takového dluhu činí 

0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá, a to ode dne 

splatnosti první splátky dluhu. Pokud okresní správa sociálního zabezpečení zrušila povolení, 

je povinen platit z dlužného pojistného ještě penále ve výši 0,025 % dlužné částky za každý 

kalendářní den, kdy jeho dluh trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu.  

  

 

 

 



 
 
 

28. února 2022 

 

Skončila použitelnost zákona č. 520/2021 Sb. ze dne 15. prosince 2021 o dalších 

úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 

onemocnění COVID-19.  

Podle § 1 odst. 3 platilo, že nároky podle tohoto zákona vznikají a trvají jen v době 

trvání mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28. února 2022. 

 

 

1. dubna 2022 

 

Nabyl účinnosti zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – hlášení údajů pro 

podporu v nezaměstnanosti 

 

Novela zákona o zaměstnanosti 

Nová povinnost zaměstnavatele 

Zaměstnavatel, který oznamuje příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den 

skončení doby zaměstnání se zaměstnancem, je povinen oznámit okresní správě sociálního 

zabezpečení též údaje, které může od České správy sociálního zabezpečení chtít úřad práce, 

a to do 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání tohoto zaměstnance. 

Oprávnění úřadu práce 

 Úřad práce je oprávněn získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory 

v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení 

podle zákona o nemocenském pojištění, a to údaj o 

a) druhu zaměstnání, 

b) době trvání zaměstnání, 

c) době důchodového pojištění, 

d) výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle 

příslušných právních předpisů, 

e) výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, 

a 

f) způsobu a důvodu skončení zaměstnání. 



 
 
 

  

Novela zákona o nemocenském pojištění 

Změna v ohlašovací povinnosti zaměstnavatele 

Součástí oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem jsou též údaje, 

které může požadovat úřad práce, potřebné pro přiznání a poskytování podpory 

v nezaměstnanosti, týká-li se toto oznámení zaměstnaných osob. 

Změna registru pojištěnců 

 V registru pojištěnců, jehož správcem je Česká správa sociálního zabezpečení, 

se vedou též údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti sdělené 

zaměstnavatelem podle zákona o zaměstnanosti, a to po dobu 15 let následujících po roce, 

v němž byly tyto údaje zapsány do registru pojištěnců.  

Sdělovací povinnost ČSSZ 

 Česká správa sociálního zabezpečení sděluje na žádost orgánům poskytujícím 

podporu v nezaměstnanosti údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory 

v nezaměstnanosti, které obdržela zákona o zaměstnanosti. Tyto údaje se sdělují způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

1. září 2022 

Nabyl účinnosti zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce 

a o změně souvisejících zákonů – „milostivé léto 2“ 

 

Podmínky zastavení exekuce 

Soudní exekutor zastaví exekuci, sdělí-li mu povinný nejpozději do dne 30. listopadu 

2022 písemně, že žádá o zahájení postupu podle tohoto zákona, a pokud 

a) povinný ode dne 1. září 2022 do dne 30. listopadu 2022 uhradí nezaplacenou nebo 

jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a paušální náhradu nákladů 

exekuce; nebo 

b) byla do dne 31. srpna 2022 v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná 

jistina a paušální náhrada nákladů exekuce. 

Nebyla-li exekuce ještě nařízena, soudní exekutor zastaví exekuční řízení.  

Je-li exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství, považuje se pro účely tohoto 

zákona celá vymáhaná jistina za uhrazenou ode dne 1. září 2022 a postupuje se podle tohoto 

zákona přiměřeně. Penále a smluvní pokuta se pro účely tohoto zákona považují 

za příslušenství. 



 
 
 

 

Okruh dotčených věřitelů 

Soudní exekutor i bez souhlasu veřejnoprávního oprávněného a bez návrhu zastaví 

exekuci v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021, ve kterých je povinným fyzická 

osoba a veřejnoprávním oprávněným je 

a) Česká republika, 

b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně 

členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, 

c) státní příspěvková organizace, 

d) státní fond, 

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, 

f) dobrovolný svazek obcí, 

g) regionální rada regionu soudržnosti, 

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku, 

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, 

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným 

celkem, 

k) státní podnik nebo národní podnik, 

l) zdravotní pojišťovna, 

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo 

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými 

územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím 

jiné právnické osoby. 

 

Milostivé léto ve správní exekuci  

MF připravuje zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. 

 

23. a 24. září 2022 

Konaly se volby do obecních zastupitelstev, do zastupitelstva Hl. m. Prahy a do 1/3 

Senátu. 

 



 
 
 

Členové okrskových volebních komisí (dále jen „členové volební komise“) se považují 

podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“) za zaměstnance. Činnost člena volební komise je podle 

tohoto zákona zaměstnáním. Je-li člen volební komise účasten nemocenského pojištění, 

odvádí se z jeho zvláštní odměny pojistné na sociální pojištění.  

Činnost člena volební komise je z hlediska nemocenského pojištění považována 

za zaměstnání malého rozsahu, protože zvláštní odměna člena volební komise není 

stanovena za kalendářní měsíc, ale je stanovena na celou dobu, v níž je považován za člena 

volební komise, tj. na dobu připadající do dvou i více kalendářních měsíců.  

Účast člena volební komise na nemocenském pojištění se posuzuje v každém 

kalendářním měsíci zvlášť. Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec v roce 2022 

účasten nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, do něhož mu byl zúčtován příjem ve 

výši aspoň 3 500 Kč. Zaměstnanec může být účasten nemocenského pojištění nejdříve od 

vstupu do zaměstnání a jen do skončení zaměstnání.  

Dnem nástupu do zaměstnání je den, v němž člen volební komise složí slib člena 

volební komise, a zaměstnání mu končí dnem zániku členství ve volební komisi.  

Výše zvláštní odměny člena volební komise v souvislosti s volbami, které se uskuteční 

23. a 24. září 2022, může činit 1 800 Kč až 4 000 Kč. Odměnu ve výši 3 500 Kč a vyšší dosáhne 

jen předseda, místopředseda a jednatel volební komise v obci, kde zároveň s volbou 

do zastupitelstva obce bude probíhat i volba do Senátu, jestliže bude dvoukolová. V takové 

obci bude činit odměna  

• 3 600 Kč u předsedy komise (4 000 Kč v Praze a dalších územně členěných městech),  

• 3 500 Kč u místopředsedy komise a zapisovatele (3 900 Kč v Praze a dalších územně 

členěných městech).  

Nutno dát pozor na situaci, kdy člen volební komise vykonává pro obec činnost 

v dalším zaměstnání, které se také považuje za zaměstnání malého rozsahu. Zpravidla 

zaměstnáním malého rozsahu je činnost pro obec vykonávaná na základě dohody o pracovní 

činnosti nebo člen volební komise je zároveň členem komise obce nebo výboru 

zastupitelstva a stanovená odměna za tuto činnost nečiní za měsíc aspoň 3 500 Kč. 

V takovém případě se příjmy z této činnosti a z činnosti člena volební komise dosažené 

v konkrétních kalendářních měsících sčítají – dosáhne-li jejich součet za kalendářní měsíc 

částku 3 500 Kč, je zaměstnanec v tomto měsíci nemocensky pojištěn z obou těchto 

zaměstnání.  

 

 

 

 



 
 
 

II. Pohled vpřed aneb co nás čeká v roce 2023 

 

1. ledna 2023 

 

 Nabývá účinnosti nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího 

základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího 

základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 

a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 – „nová 

čísla“ v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení 

Schéma: (2022) – 2023 

 

Nemocenské pojištění 

Průměrná měsíční mzda: (38 911 Kč) – 40 324 Kč 

Částka rozhodného příjmu: (3 500 Kč) – 4 000 Kč. 

Jestliže sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat rozhodného 

příjmu z důvodu zvýšení rozhodného příjmu, zaniká účast zaměstnance na pojištění v 

„obecném“ zaměstnání dnem předcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo. 

Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění: 

• prvá (1 298 Kč) – 1 345 Kč, 

• druhá (1 946 Kč) – 2 017 Kč, 

• třetí (3 892 Kč) – 4 033 Kč.   

Ostatní komponenty pro výpočet dávek nemocenského pojištění (způsob redukce 

mezi redukčními hranicemi, sazby dávek) zůstávají beze změny. 

 

 

„Redukční hranice“ pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a 

karanténě: 

• prvá (227,15 Kč) – 235,38 Kč, 

• druhá (340,55 Kč) – 352,98 Kč, 

• třetí (681,10 Kč) – 705,78 Kč.   

Způsob redukce průměrného výdělku a procentní výše této náhrady mzdy zůstávají 

beze změny. 



 
 
 

 

Pojistné na sociální zabezpečení 

Maximální vyměřovací základ: (1 867 728 Kč) – 1 935 552 Kč 

Pravděpodobná výše pojistného: (58 367 Kč) – 60 486 Kč  

 

„Nová čísla“ pro osoby samostatně výdělečně činné 

 

OSVČ vykonávající SVČ jako hlavní 

Poznámka: U těchto OSVČ je účast na důchodovém pojištění povinná bez ohledu na výši jejich 

výdělku. 

Minimální roční vyměřovací základ: (116 736 Kč) – 120 972 Kč  

Minimální roční pojistné na důchodové pojištění: (34 087 Kč) – 35 324 Kč  

Minimální měsíční vyměřovací základ: (9 728 Kč) – 10 081 Kč  

Minimální měsíční pojistné na důchodové pojištění: (2 841 Kč) – 2 944 Kč  

 

OSVČ vykonávající SVČ jako vedlejší 

Roční daňový základ pro účast na důchodovém pojištění: (93 387 Kč) – 96 777 Kč  

Měsíční daňový základ pro účast na důchodovém pojištění: (7 783 Kč) – 8 065 Kč  

Minimální roční vyměřovací základ: (46 704 Kč) – 48 396 Kč  

Minimální roční pojistné na důchodové pojištění: (13 638 Kč) – 14 132 Kč  

Minimální měsíční vyměřovací základ: (3 892 Kč) – 4 033 Kč  

Minimální měsíční pojistné na důchodové pojištění: (1 137 Kč) – 1 178 Kč  

 

Pojistné na nemocenské pojištění 

Poznámka: Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ vždy dobrovolná bez ohledu na to, zda 

vykonávají SVČ jako hlavní či jako vedlejší a na výši jejich výdělku. 

Minimální měsíční výše pojistného: (147 Kč) – 168 Kč.  

 

 

 

 



 
 
 

1. února 2023  

 

Nabyde účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony – sleva na pojistném za zaměstnance se 

zkrácenými úvazky 

 

Osoby, na které je nárok na slevu 

 Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance 

v pracovním nebo služebním poměru, který 

a) je starší 55 let, 

b) pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči 

rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.  

c) pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I 

(lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 

II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná 

závislost).  

d) se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem.  

e) v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva 

na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle 

zákona o zaměstnanosti, 

f) je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, nebo 

g) je mladší 21 let. 

 

Souběh důvodů 

Je-li u zaměstnance splněno více důvodů pro uplatnění slevy na pojistném, může 

zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance v kalendářním 

měsíci jen jednou. 

 

Zkrácený úvazek  

 Podmínkou nároku na slevu na pojistném je, že se zaměstnancem uvedeným v písm. 

a) až f) je sjednána kratší pracovní nebo služební doba, než činí stanovená týdenní pracovní 

nebo služební doba, přičemž rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí 



 
 
 

nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. POZOR: U zaměstnanců mladších 21let 

se podmínka zkráceného úvazku nevyžaduje.  

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo 

služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin 

podle věty první platí přitom pro všechna tato zaměstnání dohromady. 

 

Trvání podmínek 

 Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném musí být u zaměstnance, za kterého lze 

slevu na pojistném uplatnit, splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního 

poměru v kalendářním měsíci. 

  

Vyloučení nároku na slevu 

Úhrn vyměřovacích základů 

Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud 

• úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných 

v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc 

je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy, 

• úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných 

v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu 

z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci 

je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy. 

Odpracovaná doba 

Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud odpracovaná doba v pracovním 

nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně 

dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele 

v kalendářním měsíci 138 hodin.  

Pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví 

se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci 

a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé 

hodiny směrem nahoru, 

Zaměstnavatel na chráněném trhu práce 

Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud zaměstnanec, který je osobou 

se zdravotním postižením, je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který 

je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle zákona 

o zaměstnanosti, pokud by slevu na pojistném uplatňoval tento zaměstnavatel.  



 
 
 

Kurzarbeit 

Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud je zaměstnanec uveden 

v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku 

na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti. 

  

Výše slevy 

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů 

zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé 

koruny směrem nahoru. 

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání, zahrnuje se 

za tohoto zaměstnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro stanovení výše 

slevy jen vyměřovací základ z toho zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu. 

 

Souběh zaměstnavatelů 

Vyloučení souběžných nároků 

Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze 

jednomu zaměstnavateli. 

Jestliže má záměr za téhož zaměstnance uplatňovat slevu na pojistném více 

zaměstnavatelů, sleva na pojistném za tohoto zaměstnance náleží tomu zaměstnavateli, 

který oznámil České správě sociálního zabezpečení tento záměr jako první. 

Povinnosti ČSSZ 

 Česká správa sociálního zabezpečení sděluje zaměstnavateli na žádost v elektronické 

podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, zda je evidován záměr uplatňovat slevu 

na jednotlivého zaměstnance. Žádost zaměstnavatel podává datovou zprávou nebo 

na předepsaném tiskopise v elektronické podobě.  

Zjistí-li Česká správa sociálního zabezpečení, že již dříve záměr uplatnit slevu 

na pojistném za téhož zaměstnance uplatnil jako první jiný zaměstnavatel, elektronicky 

informuje o této skutečnosti neprodleně zaměstnavatele, který oznámil záměr uplatňovat 

slevu na pojistném za zaměstnance jako další v pořadí. 

 

Oznámení záměru 

Podmínka pro slevu na pojistném 

Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním 

této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu 



 
 
 

za tohoto zaměstnance (oznámením tohoto záměru se rozumí okamžik jeho doručení České 

správě sociálního zabezpečení).  

Časové rozmezí pro oznámení 

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může 

zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za 

tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto 

zaměstnance do zaměstnání podle zákona o nemocenském pojištění.  

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel 

oznamuje nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu podle § 9 odst. 2 zákona o pojistném 

na sociální zabezpečení za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto 

zaměstnance uplatňuje.  

Forma oznámení 

 Zaměstnavatel oznamuje České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat 

slevu na pojistném za zaměstnance datovou zprávou nebo na předepsaném tiskopise 

v elektronické podobě. V oznámení uvede tyto údaje:  

• jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození, 

• den, od kterého má zaměstnavatel záměr slevu na pojistném za tohoto zaměstnance 

uplatňovat. 

Zaměstnavatel oznamuje České správě sociálního zabezpečení skončení uplatňování 

slevy na pojistném za zaměstnance datovou zprávou nebo na předepsaném tiskopise 

v elektronické podobě, a to ve lhůtě 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém slevu 

na pojistném za tohoto zaměstnance uplatnil naposledy.  

Oznámení zaměstnavatele o skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance 

se zároveň považuje za zrušení záměru uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance. 

V oznámení uvede tyto údaje  

• jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození, 

• den, za který byla sleva na pojistném za tohoto zaměstnance uplatněna naposledy. 

 

Realizace slevy  

Uplatňování slevy: 

Slevu na pojistném za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu podle 

§ 9 odst. 2.  

 Uplatňuje-li zaměstnavatel slevu na pojistném aspoň za jednoho zaměstnance, 

je povinen na tiskopisu uvádět též  

• počet zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží,  



 
 
 

• úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců,  

• částku slevy na pojistném  

• a úhrn pojistného po snížení o uplatněnou slevu  

• a údaje o jednotlivých zaměstnancích, za které slevu uplatňuje. 

Těmito údaji se rozumí  

o jméno a příjmení, rodné číslo a datum narození,  

o vyměřovací základ zaměstnance ze zaměstnání, na které uplatňuje slevu 

na pojistném za tohoto zaměstnance,  

o rozsah kratší pracovní nebo služební doby v tomto zaměstnání  

o a důvod, pro který zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojistném. 

Slevu na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, 

za který sleva na pojistném náleží. 

Odečet slevy: 

Slevu na pojistném odečte zaměstnavatel z částky pojistného stanoveného za tento 

kalendářní měsíc. 

Byla-li z částky pojistného odečtena sleva na pojistném ve vyšší částce, než mohla být 

odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. 

Byla-li z částky pojistného odečtena sleva na pojistném v nižší částce, než mohla být 

odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká. 

 

Povinnosti zaměstnavatele 

Informování zaměstnance 

Pokud zaměstnavatel oznámil záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, 

je povinen o tom písemně informovat zaměstnance před prvním uplatněním této slevy, a to 

včetně důvodu pro uplatnění slevy na pojistném.  

Zaměstnavatel v této informaci uvede skutečnost, která zakládá nárok uplatnění slevy 

na pojistném za tohoto zaměstnance, upozorní zaměstnance na jeho povinnosti související 

s dokládáním této skutečnosti a poučí ho o následcích neplnění povinností zaměstnance. 

Evidence zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel je povinen mít ve své evidenci o zaměstnancích, za které uplatňuje 

slevu na pojistném, tyto údaje a doklady: 

a) jméno a příjmení, 

b) důvod pro uplatnění slevy, 



 
 
 

c) rozsah kratší pracovní nebo služební doby u jednotlivých zaměstnanců v tom 

zaměstnání, na které je sleva na pojistném uplatňována, 

d) věk dítěte podle rodného listu předloženého zaměstnancem,  

e) doklady předložené mu zaměstnancem pro uplatňování nároku na slevu na pojistném 

a rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů. 

 

Povinnosti zaměstnance 

Oznamování a dokládání 

Uplatňuje-li zaměstnavatel slevu na pojistném za zaměstnance a informoval-li o tom 

zaměstnance, je zaměstnanec povinen 

a) neprodleně zaměstnavateli sdělit, zda současně vykonává zaměstnání u jiného 

zaměstnavatele se sjednanou kratší pracovní nebo služební dobou v rozsahu 

potřebném pro uplatnění slevy na pojistném, 

b) oznámit zaměstnavateli všechny změny, které mají vliv na uplatnění slevy 

na pojistném, s výjimkou údajů o věku zaměstnance a věku dítěte, a to 

do 8 kalendářních dnů ode dne, v němž tyto skutečnosti nastaly, a 

c) neprodleně na výzvu zaměstnavatele doložit skutečnosti potřebné pro uplatňování 

slevy na pojistném. 

Zaměstnanec, který sdělil zaměstnavateli údaje pro slevu na pojistném, poskytuje 

zaměstnavateli potřebnou součinnost spočívající v dokládání skutečnosti zakládající nárok 

zaměstnavatele na slevu na pojistném, s výjimkou dokládání údaje o věku zaměstnance. 

Pro účely slevy na pojistném zaměstnanec zaměstnavateli dokládá 

a) vztah k dítěti a věk dítěte rodným listem dítěte a v případě péče nahrazující péči 

rodičů rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči 

rodičů, 

b) péči o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby potvrzením krajské pobočky 

Úřadu práce podle § 29 odst. 6 zákona o sociálních službách ne starším 

než 1 kalendářní měsíc a čestným prohlášením, že o tuto osobu pečuje, 

c) soustavnou přípravu na budoucí povolání studiem potvrzením příslušné školy, 

popřípadě též rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným 

podle § 85 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení o tom, že studium 

je postaveno na roveň studiu na školách v České republice, 

d) skutečnosti o rekvalifikaci potvrzením krajské pobočky Úřadu práce podle § 109b 

zákona o zaměstnanosti, 

e) zdravotní postižení způsobem podle § 67 odst. 5 zákona o zaměstnanosti. 



 
 
 

Zaměstnanec pro účely slevy na pojistném nedokládá ty skutečnosti, které 

zaměstnavateli již doložil pro daňové nebo jiné účely. 

Důsledky chybného postupu 

Pokud zaměstnanec sdělil zaměstnavateli nesprávné údaje pro uplatnění slevy 

na pojistném nebo neoznámil změny mající vliv na uplatnění slevy na pojistném 

a zaměstnavatel v důsledku toho odvedl pojistné snížené o slevu za zaměstnance, aniž byly 

důvody pro uplatnění této slevy, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli penále, 

které zaměstnavatel zaplatil.  

Podmínkou této povinnosti zaměstnance v případě neoznámení změn je, že byl 

informován zaměstnavatelem o uplatnění slevy na pojistném. 

  

Evidence ČSSZ 

Česká správa sociálního zabezpečení vede evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili 

záměr uplatňovat slevu na pojistném jako první, a zaměstnanců, za které je tato sleva 

uplatňována (tato evidence může být vedena v rámci registru pojištěnců a registru 

zaměstnavatelů). 

Evidence zaměstnanců, za které je uplatňována sleva na pojistném, obsahuje tyto 

údaje: 

a) jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a datum narození, 

b) den, od kterého má zaměstnavatel záměr slevu na pojistném za tohoto zaměstnance 

uplatňovat, 

c) důvod pro uplatnění slevy, 

d) rozsah kratší pracovní nebo služební doby u zaměstnance v tom zaměstnání, na které 

je sleva na pojistném uplatňována, a 

e) den, za který byla sleva na pojistném uplatněna naposledy. 

  

Přechodná ustanovení 

Sleva na pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc, v němž tento zákon nabyl 

účinnosti, tj. za únor 2023. 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

se za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanoví podle zákona o pojistném 

na sociální zabezpečení ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto 

zákona. 

 



 
 
 

 

III. Pohled do kuchyně aneb co se právě peče 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony – Balíček pro osoby zdravotně postižené.  

Návrh zákona byl projednán Senátem dne 3. 11. 2022, Senát návrh schválil.  

 

V nemocenském pojištění 

 

Elektronizace karantény 

Povinnost orgánu ochrany veřejného zdraví 

Povinnost zaslat příslušné části tiskopisu o nařízení karantény a jejím ukončení 

a potvrzení o trvání nařízené karantény plní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

v elektronické podobě jejich zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem 

nemocenského pojištění. 

Pokud příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nemůže z prokazatelných 

objektivních technických důvodů plnit povinnosti zaslat příslušné části tiskopisu 

v elektronické podobě, může tak učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise 

zasláním na adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; přitom je povinen uvést 

důvod tohoto postupu. Tato povinnost je splněna i předáním tohoto tiskopisu orgánu 

nemocenského pojištění.  

 Ustanovení týkající se orgánu ochrany veřejného zdraví platí obdobně 

pro ošetřujícího lékaře, pokud posuzuje nebo nařídil karanténu.  

Povinnost orgánů nemocenského pojištění 

 Orgány nemocenského pojištění sdělují zaměstnavatelům na jejich žádost neprodleně  

• že obdržely potvrzení o tom, že zaměstnanci, který je evidován v registru pojištěnců, 

byla nařízena karanténa, datum nařízení karantény, potvrzení o trvání karantény, 

datum, ke kterému bylo trvání potvrzeno, potvrzení o ukončení karantény a datum 

ukončení karantény, 

• název a adresu orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhodl o nařízení karantény 

nebo ukončení karantény nebo potvrdil její trvání, nebo jméno, příjmení a adresu 

pracoviště ošetřujícího lékaře, anebo název a adresu pracoviště poskytovatele 

zdravotních služeb, který rozhodl o nařízení karantény nebo ukončení karantény 

nebo potvrdil její trvání. 



 
 
 

 

Rozšíření nároků na otcovskou 

Změna podmínek 

Nárok na otcovskou má též pojištěnec, jestliže dítě, jehož je otcem, 

a) se narodilo mrtvé, nebo 

b) zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození.  

Nástup na otcovskou 

Otcovská v případě mrtvě narozeného či zemřelého dítěte náleží, pokud nástup 

na tuto otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Bylo-li by však období 

pro nástup na otcovskou ode dne úmrtí dítěte kratší než 2 týdny, otcovská náleží, pokud 

nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte. 

Podpůrčí doba u otcovské při péči o „živé“ dítě končí dnem, v němž dítě zemřelo; 

pokud však dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne jeho narození a podpůrčí doba ještě 

neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu. 

Souběhy nároků 

Nárok na otcovskou z titulu péče i „živé“ dítě nebrání vzniku nároku na otcovskou 

na zemřelé dítě v případě téhož dítěte; to platí i v případě, že zemře jedno z dětí narozených 

současně. 

 

V pracovním právu 

 

Zavedení otcovské dovolené (§ 195a zákoníku práce) 

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu 

poskytování dávky otcovské poporodní péče podle zákona o nemocenském pojištění.  

 

Navrhovaná účinnost zákona 

Uvedené části zákona by měly nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení.  

 

 



 
 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – změna 

lékařské posudkové služby  

Zákon je v současné době v Poslanecké sněmovně, prošel prvním čtením. 

Pozměňovací návrhy mohou být uplatněny až v rámci druhého čtení. 

 

Změna ZOPSZ 

Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu 

a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí 

dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením podle jiných právních předpisů při 

zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách může plnit pouze lékař nebo odborný 

nelékařský zdravotnický pracovník.  

Odborným nelékařským zdravotnickým pracovníkem se pro účely plnění těchto úkolů 

rozumí nelékařský zdravotnický pracovník, který je způsobilý k výkonu povolání všeobecná 

sestra, dětská sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, 

zdravotnický záchranář nebo fyzioterapeut a získá zvláštní odbornou způsobilost pro plnění 

těchto úkolů absolvováním certifikovaného kurzu podle zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních; podmínku absolvování certifikovaného kurzu je třeba splnit 

do 24 měsíců ode dne nástupu odborného nelékařského zdravotnického pracovníka 

do zaměstnání.  

Posudek okresní správy sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu musí 

být schválen a podepsán lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.  

 

Navrhovaná účinnost zákona 

Zákon by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zdravotničtí záchranáři 

 Návrh zákona je v současné době v Poslanecké sněmovně po skončení třetího čtení. 

Text zákona, který pak bude postoupen Senátu, se v současné době zpracovává 

(zapracovávají se schválené poslanecké návrhy). 

  

 

 

 



 
 
 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

Základní pojmy 

Zaměstnáním zdravotnického záchranáře se rozumí zaměstnání, v němž jsou 

po 31. prosinci 1992 vykonávány práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné 

služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska 

zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby (dále jen „zdravotnický 

záchranář“). 

Směnou v zaměstnání zdravotnického záchranáře vykonávaném po 31. prosinci 2022 

se rozumí 8 hodin výkonu práce zdravotnického záchranáře a směnou v zaměstnání 

zdravotnického záchranáře vykonávaném před 1. lednem 2023 se rozumí směna 

odpracovaná zdravotnickým záchranářem. Počet směn v zaměstnání zdravotnického 

záchranáře se stanoví způsobem uvedeným v zákoně o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení53).  

 

Podmínka pro snížení důchodového věku 

Ustanovení o odlišném způsobu stanovení důchodového věku se vztahují 

na pojištěnce, kteří v zaměstnání zdravotnického záchranáře odpracovali aspoň 4 400 směn. 

 

Důchodový věk 

Důchodový věk tohoto pojištěnce se stanoví tak, že se od „obecného“ důchodového 

věku odečte 30 kalendářních měsíců za prvních 4 400 směn odpracovaných v zaměstnání 

zdravotnického záchranáře a 1 kalendářní měsíc za každých dalších 74 směn odpracovaných 

v zaměstnání zdravotnického záchranáře a za důchodový věk se považuje věk dosažený 

v posledním odečteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození 

pojištěnce. Neobsahuje-li takto určený kalendářní měsíc takový den, považuje se 

za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního odečteného měsíce. 

Takto lze odečíst nejvýše 60 kalendářních měsíců. 

 

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení 

 

Vyměřovací základ zaměstnavatele 

Rozdělení vyměřovacího základu 

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je 



 
 
 

a) částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří 

nevykonávají práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, 

operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska 

zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby (dále jen „zdravotnický 

záchranář“), 

b) částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří vykonávají 

práce zdravotnického záchranáře. 

Dělení měsíce 

Vykonával-li zaměstnanec v kalendářním měsíci práce zdravotnického záchranáře 

i jiné práce,  

• je vyměřovacím základem zaměstnance, který vykonává práce zdravotnického 

záchranáře, poměrná část vyměřovacího základu odpovídající době, po kterou 

vykonával práce zdravotnického záchranáře, a to po zaokrouhlení na celé koruny 

směrem nahoru;  

• pro účely jiné práce je vyměřovacím základem zaměstnance zbylá poměrná část 

vyměřovacího základu, a to po zaokrouhlení na celé koruny směrem dolů.   

 

Sazby pojistného 

Sazby pojistného z vyměřovacího základu zdravotního záchranáře činí 

u zaměstnavatele 

• 26,8 % v roce 2023, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

• 27,8 % v roce 2024, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

• 28,8 % v roce 2025, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 25,5 % na důchodové 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

• 29,8 % počínaje rokem 2026, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % 

na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

Sazby pojistného z vyměřovacích základů ostatních zaměstnanců se nemění a činí 

u zaměstnavatele 24,8 %, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,  

 

 

 

 



 
 
 

Přechodné ustanovení 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za 

období přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona stanoví podle zákona č. 589/1992 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Účinnost 

Tato část zákona by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2023.  

 

Vybrané uplatněné pozměňovací návrhy 

 

Pozměňovací návrh poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Navrátila, Marie Jílkové, Marka 

Výborného, Karla Smetany, Romany Bělohlávkové, Pavla Bělobrádka, Šimona Hellera, Niny 

Novákové, Antonína Tesaříka, Toma Philippa, Jiřího Horáka, Jakuba Michálka a Jana Jakoba – 

snížení starobních důchodů některým představitelům komunistického režimu  

 

Pozměňovací návrh poslance Mariana Jurečky – změna organizační struktury Správy 

sociálního zabezpečení 

 Podstatou návrhu bylo, že dnem nabytí účinnosti zákona zanikají současné okresní 

správy sociálního zabezpečení. Zrušují se rovněž sekce (detašovaná pracoviště) České správy 

sociálního zabezpečení. Okresní správy a sekce ČSSZ zanikají splynutím – splývají v nově 

vytvořené oblastní správy sociálního zabezpečení. 

 Pozměňovací návrh byl předkladatelem stažen. 
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