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Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 
 

Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*   *   * 

 

§ 91 

Obecné ustanovení 

 

 Jestliže vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti před 1. lednem 2015 2016, uskuteční se kontrolní lékařská prohlídka 

podle § 55 odst. 2 nejdříve dne 1. ledna 2025 2026. 

  
 

§ 92  

Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání 

 

 (1) Zaměstnavatelé a pojišťovny ukončí poskytování náhrad ze zákonného pojištění 

dnem 31. prosince 2014 2015. Tuto skutečnost oznámí poživateli náhrady nejpozději do dne 

31. prosince 2014 2015 spolu s informací, že ode dne 1. ledna 2015 2016 přechází 

poskytování náhrady škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání na orgány 

úrazového pojištění.  

  

 (2) Zaměstnavatelé předají České správě sociálního zabezpečení nejpozději do dne  

a) 1. září 2012 kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou 

pro účely zákonného pojištění, pokud poskytování náhrad trvalo i po 30. červnu 2012,   

b) 31. prosince 2014 2015 kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

kterou vedou pro účely zákonného pojištění, pokud poskytování náhrad trvalo i po 

30. listopadu 2014 2015,  

c) 15. ledna 2015 2016 kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

kterou vedou pro účely zákonného pojištění, pokud náleží nárok na dávky z téhož důvodu i 

po 31. prosinci 2014 2015,  

 a to v písemné i elektronické podobě.  

  

 (3) Pojišťovny předají České správě sociálního zabezpečení nejpozději do dne  

a) 1. září 2012 kopii své evidence o zákonném pojištění ve stavu ke dni 30. června 2012,  

b) 31. prosince 2014 2015 kopii své evidence o zákonném pojištění ve stavu ke dni 

30. listopadu 2014 2015,   

c) 15. ledna 2015 2016 kopii své evidence o zákonném pojištění ve stavu ke dni 31. prosince 

2014 2015,  

 a to v písemné i elektronické podobě.  

  

 (4) Evidencí o pracovních úrazech a nemocech z povolání se rozumí záznamy a 

dokumentace o pracovních úrazech a nemocech z povolání vedené podle zvláštních právních 

předpisů a doklady o jejich odškodnění.  

  

 (5) Evidencí zákonného pojištění se rozumí zejména   
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a) seznam plátců pojistného, včetně identifikačních údajů,   

b) seznam poškozených, včetně identifikačních údajů (§ 8), kterým jsou poskytovány 

opakovaně náhrady a ze stejného důvodu jim budou po účinnosti tohoto zákona náležet 

dávky úrazového pojištění,   

c) výši náhrad uvedených v písmenu b) a údaje o jejich výpočtu a době vyplácení,   

d) spisový materiál k pojistným událostem, které vznikly přede dnem účinnosti tohoto zákona, 

ale před účinností k plnění nedošlo nebo bylo plněno částečně nebo k plnění dochází 

opakovaně i po dni účinnosti tohoto zákona,  

e) exekuční tituly na dlužné pojistné, pokud dluh nebyl splacen přede dnem účinnosti tohoto 

zákona,   

f) na vyžádání orgánu úrazového pojištění další údaje potřebné pro provádění úrazového 

pojištění v individuálních případech. 

  

*   *   * 

 

§ 94 

Ukončení placení pojistného a vymáhání dluhů na pojistném ze zákonného pojištění 

 

 (1) Pojistné ze zákonného pojištění je naposledy splatné za měsíc prosinec 2014 2015. 

 

 (2) Vymáhání dlužného pojistného na základě exekučních titulů předaných 

pojišťovnami České správě sociálního zabezpečení přechází dnem 1. ledna 2015 2016 na 

Českou správu sociálního zabezpečení. 

  

§ 95 

Ukončení zákonného pojištění  

 

 Pojišťovny sdělí ekonomické výsledky provozu zákonného pojištění za rok 2014 2015 

Ministerstvu financí nejpozději do 31. března 2015 2016 a ve stejném termínu odvedou 

přebytky pojistného do státního rozpočtu. Vznikne-li pojišťovnám provozováním zákonného 

pojištění za rok 2014 2015 majetková újma, mají právo na úhradu této újmy ze státního 

rozpočtu. Ministerstvo financí uhradí vykázanou majetkovou újmu za rok 2014 2015 

nejpozději do 31. března 2015 2016. 

 

*   *   * 

 

§ 99 

Účinnost  

  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 2016, s výjimkou § 38 a 43, které 

nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018 2019, a s výjimkou § 92 a 93, které nabývají účinnosti 

dnem vyhlášení tohoto zákona. 

 

*   *   * 
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Platné znění některých ustanovení zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících 

s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*   *   * 

 

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ 

 

Přechodné ustanovení 

  

Čl.XXXII  

  

 Rozsah a výše náhrady újmy na zdraví nebo smrti vzniklé před 1. lednem 2015  2016, 

která nebyla do dne 31. prosince 2014 2015 vyplacena, se v případech upravených 

ustanoveními zákonů, které se mění v článcích XVI až XXVIII tohoto zákona, posuzují i po 

31. prosinci 2014 2015 obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů 

zaměstnanců platných ke dni 31. prosince 2014 2015. 

  

 

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ 

Účinnost  

  

Čl.XXXIII  

  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 2016, s výjimkou části deváté čl. 

IX bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, a části třicáté čl. XXX, který 

nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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*   *   * 

 

Platné znění některých ustanovení zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*   *   * 

 

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ 

 

ÚČINNOST  

  

Čl. LXX  

  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 

až 12, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou čl. LXVI a čl. LXVII, které 

nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají 

účinnosti dnem 1. ledna 2015. 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

Platné znění některých ustanovení zákona č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon 

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně 

zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon 

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, 

ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

*   *   * 

 

ČÁST SEDMÁ 

  

ÚČINNOST  

  

Čl. VII 

  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou částí čtvrté až šesté, 

které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015 2016. 

 

*   *   * 
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Platné znění některých ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*   *   * 

 
 

Čl. I 
 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 

Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., 

zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., 

zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., 

zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., 

zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., 

zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., 

zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., 

zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 

zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., 

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., 

zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., 

zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., 

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., 

zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., 

zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., 

zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 

zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., 

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 

zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb. a 

zákona č. 159/2007 Sb., se mění takto:  

 

 1. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), 

která včetně poznámky pod čarou č. 1e znějí:  

 

„f) příjmy získané  

1. darováním nemovitostí nebo ostatního majetku,  

2. převodem nemovitostí nebo ostatního majetku,  

mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské 

činnosti zemědělského podnikatele
1e)

,  

  

g) příjem plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle 

velikosti jejich podílů
1d)

, příjmy z vypořádání společného jmění manželů
4g)

,  

  

h) částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a 

doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity 

regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny,  

 1e) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 

venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).  

  

 Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v 

souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského 
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podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.".  

  

 2. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:  

 

"h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění
42)

, důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění
43)

, státní sociální podpory
44)

, peněžní pomoci 

obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona
44a)

, sociálního zabezpečení
45)

, plnění z 

uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti
46)

 a všeobecného zdravotního pojištění
47)

, a 

plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjmy ve formě 

pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů 

pouze částka ve výši 198 000 Kč ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo 

příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů
2c)

,".  

  

 3. V § 4 odst. 1 písm. i) se za slovo "podpory" vkládají slova " , příspěvky z veřejných 

rozpočtů".  

 

 4. V § 4 odst. 1 písmeno p) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:  

 

"p) příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění podle zvláštních právních předpisů 

upravujících úrazové pojištění
4)

,  

 4) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.".  

 

 

Ostatní body nejsou novelou dotčeny.  

 

 

*   *   * 

 

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ 

 

ÚČINNOST  

  

Čl. LXXXI  

  

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou ustanovení 

a) čl. XXVIII bodů 37 a 38, 40 až 49, 51, čl. XXIX bodu 1, čl. XXXV bodu 7 a čl. XXXVI 

bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení, 

b) čl. XXXIX a čl. XL, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2007, 

c) čl. I bodů 65, čl. XX bodů 4 a 7, čl. XXIII bodů 4, 11 a 27, čl. XXV bodu 13, čl. XXXV 

bodů 3, 6 a 17, čl. XXXVI bodů 6 až 11 a 14, čl. XLII bodu 2, čl. XLIII bodu 2, čl. XLIV 

bodu 2, čl. XLV bodu 2, čl. XLVI bodu 3, čl. XLVII bodu 2, čl. XLIX bodu 6, čl. L bodu 2 

a čl. LII až LVIII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009, 

d) čl. XXVIII bodů 36, 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2009, 

e) čl. I bodu 66, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, . 

f) čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 

 

 2. Ustanovení § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2011. 

 

*   *   *  
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Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

*   *   * 

 
 

§ 16  

 

 (1) Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů 

pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 

30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu 

kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené 

doby (odstavce 4 až 6), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné 

období.  

  

 (2) Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích 

základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího 

základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po 

roce 2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné
17c)

 stanovený pro 

tento rok; do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně 

účastné pojištění.  

  

 (3) Vyměřovacím základem pojištěnce je za dobu po 31. prosinci 2014 základ 

pojistného a za dobu po 31. prosinci 1995 do 31. prosince 2014 vyměřovací základ pro 

stanovení pojistného podle zvláštního zákona
17)

 (dále jen "vyměřovací základ") a za dobu 

před 1. lednem 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle 

předpisů platných před 1. lednem 1996; základ pojistného osoby samostatně výdělečně činné 

za dobu po 31. prosinci 2014 se pro účely stanovení vyměřovacího základu pojištěnce 

vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je sazba pojistného na 

důchodové pojištění platná pro osoby samostatně výdělečně činné a ve jmenovateli je součet 

sazby pojistného na důchodové pojištění platné pro zaměstnance a sazby odvodu z úhrnu 

mezd na veřejná pojištění připadající na důchodové pojištění platné pro poplatníka odvodu z 

úhrnu mezd na veřejná pojištění s tím, že se použijí sazby platné k 1. lednu kalendářního 

roku, za který se vyměřovací základ pojištěnce zjišťuje, a s tím, že se tento koeficient stanoví 

s přesností na čtyři platná desetinná místa. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a 

hrubý výdělek se považují za vyměřovací základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne 

zaplacení pojistného, jde-li o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 

1996 byla v předpisech platných před tímto dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a 

o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 

stanovena podmínka zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé, a jde-li o dobu 

po 30. červnu 2002, též věty třetí a čtvrté, platí zde obdobně. Do vyměřovacího základu 

pojištěnce se zahrnuje náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do 

vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona
17)

 nebo hrubého 

výdělku náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté v kalendářních měsících, za 

které náležela; tato náhrada, která náleží na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo 

mimosoudní dohody, se započte v kalendářních měsících, za které náleží, a pokud nebyla její 

výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočte se úměrně na celá období, 

kterých se toto rozhodnutí nebo tato dohoda týká. Do vyměřovacího základu pojištěnce za 

dobu po 31. prosinci 2014  2015 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu 

zahrnuje též úrazová renta
19a)

. Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 

1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na 
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výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)
18)

 

a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě.
19)

 Jde-li o 

pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok předcházející o více než 

jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se vyměřovací základ, z 

něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v 

jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, za který se 

pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva 

roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený 

přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího 

základu.  

  

 (4) Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů 

platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu 

průměrného měsíčního výdělku, a doby uvedené v písmenu j); přitom doby studia po dosažení 

věku 18 let jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní dobu 

pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na 

pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, 

které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo 

dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, doby   

a) dočasné pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud dočasná 

pracovní neschopnost vznikla nejpozději v poslední den ochranné lhůty podle zvláštního 

právního předpisu
5e)

, doby karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu
5f)

, doby, 

po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena 

domácnosti podle zvláštního právního předpisu
5e)

, nejde-li o osoby, které nemají nárok na 

ošetřovné, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování nebo 

péče, popřípadě prvních 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v 

péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a 

doby před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, 

nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu do dne, který 

bezprostředně předcházel dni porodu,   

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, popřípadě plného invalidního 

důchodu, nebo pobírání starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů 

považuje i vyplácení obdobných důchodů od cizozemského nositele pojištění,   

c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho 

vyměřovacích základů,   

d) výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z 

povolání a vojáky v další službě,
5)

 a výkonu civilní služby,   

e) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s),   

f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České 

republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,   

g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a y),   

h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se 

zdravotním postižením,
28)

   

ch)ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v § 

18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18 let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,   

i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely,   

j) za něž v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě šesté nebyla náhrada mzdy, platu nebo jiného 

příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle 

zvláštního zákona
17)

 přiznána soudem,   
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k) pobírání starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně 

stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové 

penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 

stanoveného podle § 32, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 

odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  

  

 (5) Činí-li součet vyloučených dob uvedených v odstavci 4 větě druhé písm. f) a h) 

více než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825 

kalendářních dnů na jednu polovinu.  

  

 (6) Doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e) uvedená v § 11 

odst. 3 písm. b) se považuje za vyloučenou dobu do zjištění výše pojistného podle skutečného 

příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.  

  

 (7) Jestliže zaměstnavatel pojištěnci započitatelný příjem do vyměřovacího základu  

  

a) zúčtoval v plném rozsahu, zahrnuje se tento příjem do vyměřovacího základu, a to i když 

tento příjem nebyl pojištěnci v plném rozsahu vyplacen; v tomto případě se ustanovení 

odstavce 4 písm. i) nepoužije a do vyměřovacího základu se nezahrnují ani mzdové nároky 

uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,   

b) zúčtoval v částečném rozsahu, je celá doba, za kterou nebyl zúčtován příjem započitatelný 

do vyměřovacího základu, vyloučenou dobou podle odstavce 4 písm. i); v tomto případě se 

do vyměřovacího základu nezahrnují částky příjmu vyplacené zaměstnavatelem ani 

mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce,   

c) nezúčtoval, použije se ustanovení odstavce 4 písm. i); v tomto případě se do vyměřovacího 

základu nezahrnují mzdové nároky uspokojené krajskou pobočkou Úřadu práce.  

  

 (8) Doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené 

doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s 

dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo 

s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté a páté, pokud o to 

pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá; příjmy dosažené v takto určených vyloučených 

dobách se do vyměřovacího základu nezahrnují. Dosaženým příjmem se rozumí příjem 

zúčtovaný a u osob samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosaženým v období, 

které se kryje s vyloučenými dobami, rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro 

pojistné za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle věty první. Postup podle věty 

první se týká pouze celého časového úseku, po který se doby uvedené ve větě první vzájemně 

kryjí. Způsob podání žádosti podle věty první a lhůty, v nichž lze žádost podat, stanoví 

zvláštní právní předpis
19b)

.  

  

 (9) Osobní vyměřovací základ, roční vyměřovací základ pojištěnce a výpočtový 

základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  
  
____________________ 

5) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.   

5a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.   

5e) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.   

5f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.   

17) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

17c) § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.   

18) § 195 a § 206 odst. 2 zákoníku práce.  



 10 

  

19) Např. § 92 odst. 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., § 106 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb.  

19a) § 20 a 21 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.   

19b) § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.   

28) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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