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V l á d n í    n á v r h  

 

ZÁKON 

  

ze dne           2014, 

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona č. 266/2006 Sb. 
 

Čl. I 

  

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 

Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona 

č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona 

č. 463/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 91 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“ a číslo „2025“ se nahrazuje číslem „2026“. 

 

2. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo „2014“ nahrazuje číslem 

„2015“.  

 

3. V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

4. V § 94 odst. 1 se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2015“. 

 

5. V § 94 odst. 2 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

6. V § 95 se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2015“ se nahrazuje číslem „2016“. 

 

7. V § 99 se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“ a číslo „2018“ se nahrazuje číslem „2019“.   

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 267/2006 Sb. 
 

Čl. II 

  

 Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto: 
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1. V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2015“ a číslo „2015“ se 

nahrazuje číslem „2016“. 

 

2. V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo „2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona č. 264/2006 Sb. 
 

Čl. III 

  

 V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 

282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které 

nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.  

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona č. 218/2007 Sb. 

 

Čl. IV 

  

V části sedmé čl. VII 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, ve znění zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se číslo 

„2015“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona č. 261/2007 Sb. 
 

Čl. V 

 

 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 

Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 

292/2009, zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 

420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se 

mění takto:  

 

1. V části první čl. I se bod 4 zrušuje.  
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2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a 

písmeno f) se zrušuje.  

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 155/1995 Sb. 
 

Čl. VI 

  

V § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona 

č. 134/1997 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., 

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 458/2011 

Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 463/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 

Sb., se ve větě čtvrté číslo „2014“ nahrazuje číslem „2015“. 

 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  
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D ů v o d o v á     z p r á v a 
 

Obecná část 
 

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle   

1.1 Název 
 „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“. 

1.2 Definice problému  
Návrh rozsáhlé novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců vyvolal v rámci 

připomínkového řízení negativní reakci sociálních partnerů, ale i řady odborníků, a jasně se 

ukázalo, že je nutné komplexně vyřešit věcné rozpory, zásadní koncepční nedostatky 

a legislativně-technické problémy platného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců. Uvedená kritika se více než novely týkala především základní, již schválené 

koncepce úrazového pojištění obsažené v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 

2006. S ohledem na stanovisko Legislativní rady a závěry Porady ekonomických ministrů i 

Rady hospodářské a sociální dohody vláda dne 21. března 2012 neschválila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, a uložila ministru práce a sociálních věcí 

vypracovat a vládě do 21. května 2012 předložit návrh zákona, kterým se uvedený zákon zruší 

a v návaznosti na to změní související předpisy. V rámci projednávání návrhu na zrušení 

zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR došlo k situaci, že návrh na zrušení tohoto zákona byl změněn tak, že zrušen 

nebyl a místo toho byla posunuta účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, na 1. ledna 2015.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, obsahuje úpravu pojištění 

zaměstnanců pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tento 

zákon byl přijat již v roce 2006, avšak dosud nenabyl účinnosti. Zákonem č. 218/2007 Sb. 

byla jeho účinnost odložena na 1. leden 2010, zákonem č. 282/2009 Sb. došlo k odložení 

účinnosti na 1. leden 2013 a podle zákona č. 463/2012 Sb. má dojít k nabytí účinnosti 1. ledna 

2015.  

 

Schválením zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se měl dosavadní systém 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání opustit a zavést dávkový systém 

sociálního pojištění. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců byl schvalován sice ve 

standardním legislativním procesu, ovšem návrh paragrafového znění zákona byl zpracován 

externě mimo MPSV. Při schvalování návrhu zákona v roce 2006 nebyly nijak zohledněny 

zásadní připomínky zaměstnavatelských svazů. Následné vyhodnocení důsledků nového 

zákona prováděné v gesci Ministerstva financí, které by vyústilo případně v jinou koncepci 

úrazového pojištění, nepřineslo konkrétní výsledky, neboť na přijatý, avšak neúčinný zákon 

byly různé věcné náhledy.  

 

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je v současné účinné právní 

úpravě upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „nový zákoník práce“), v přechodných ustanoveních
1
. Důvodem je skutečnost, že v době, 

kdy se připravoval nový zákoník práce, který měl nahradit s účinností od 1. ledna 2007  zákon 

č. 65/1965 Sb., tj. předchozí zákoník práce, byl současně připravován i zákon o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, který měl rovněž nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2007 a který měl tuto 

právní úpravu nahradit. Záměrem bylo, aby od 1. ledna 2007 bylo zabezpečení zaměstnanců 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání realizováno pojistnými dávkami úrazového 

pojištění namísto obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nároků na náhradu škody 

upravené v zákoníku práce. V rámci projednávání obou návrhů zákonů v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR však došlo k situaci, že účinnost zákona č. 266/2006 Sb., 

o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl nabýt účinnosti stejně jako nový zákoník práce, 

tedy k 1. lednu 2007, byla, na rozdíl od účinnosti nového zákoníku práce, odložena 

na 1. leden 2008. Došlo tedy k tomu, že nový zákoník práce již hmotněprávní úpravu 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání neobsahoval, protože zabezpečení 

zaměstnanců upravoval zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, který však byl o rok 

odložen; byl tedy sice platný, ale neúčinný. Pro toto jednoroční přechodné období bylo proto 

nutné „vrátit“ hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání do 

nového zákoníku práce, aby byla tato materie součástí právního řádu a mohla tak být 

realizována práva poškozených zaměstnanců a pozůstalých po nich v souladu 

s mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána. Vzhledem k tomu, že se mělo jednat 

o přechodné období jednoho roku (do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců), byla uvedená právní úprava začleněna do přechodných ustanovení nového 

zákoníku práce. 

 

Vzhledem k tomu, že datum nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 

bylo dále odkládáno až na 1. leden 2013, přistoupilo MPSV na základě Plánu legislativních 

prací vlády na rok 2011 k novelizaci zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se záměrem 

reagovat na právní vývoj, k němuž došlo po schválení zákona, a odstranit chyby v zákoně. 

Po provedené analýze však bylo zjištěno, že rozsah změn bude podstatně větší, neboť bylo 

nutno provést zásahy do dávkových schémat i do způsobu provádění úrazového pojištění, aby 

se způsob provádění úrazového pojištění přiblížil k provádění věcně podobného 

nemocenského pojištění, doplnit chybějící ustanovení upravující oprávnění a povinnosti 

jednotlivých subjektů a zrušit či změnit překonaná ustanovení, ale i reagovat na změny 

v jiných systémech, a to zejména na zřízení jednoho inkasního místa v souvislosti 

s problematikou pojistného na úrazové pojištění. Výsledkem těchto prací byla rozsáhlá 

novela, která vycházela ze základní koncepce zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců z 

roku 2006. Tato koncepce je založena zejména na komplementárním pojetí úrazového 

pojištění jako doplňkového pojištění k pojištění zdravotnímu, nemocenskému a 

důchodovému, začleněním úrazového pojištění do systému veřejnoprávního sociálního 

pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek, opuštěním dosavadního systému 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zejména formou náhrad za ztrátu 

na výdělku a v neposlední řadě svěřením provádění úrazového pojištění České správě 

sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) jako organizační složce státu, která provádí i 

ostatní druhy sociálního pojištění.  

 

                                                           
1
 Podle § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se do nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění 

zaměstnanců řídí odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

ustanoveními tohoto zákoníku práce, § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, a vyhláškou č. 125/1993 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců v rámci připomínkového řízení 

vyvolal negativní reakci sociálních partnerů, ale i řady odborníků se závěrem zákon 

v předložené podobě nepřijímat. Uvedená kritika se více než novely týkala především 

základní, již schválené koncepce úrazového pojištění obsažené v zákoně o úrazovém pojištění 

zaměstnanců z roku 2006. Návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byl rovněž 

projednán Radou hospodářské a sociální dohody a s ohledem na závažnost připomínek 

k celkové koncepci úrazového pojištění byla problematika odškodňování pracovních úrazů a 

nemocí z povolání projednána též Poradou ekonomických ministrů. Tato porada přinesla tyto 

závěry: neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006 zrušit a upravit 

stávající systém náhrady škody a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu a nemoci z povolání dosud provozované dvěma komerčními pojišťovnami 

tak, že se stane přístupným pro ostatní komerční pojišťovny a zavede se v něm motivace 

prostřednictvím malusů a bonusů s využitím preventivních fondů; výběr pojistného bude 

zabezpečen prostřednictvím jednoho inkasního místa.  

 

Návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byl předložen k projednání 

vládě dne 2. prosince 2011. Legislativní rada vlády se ve svém stanovisku vyjádřila 

především ke koncepci úrazového pojištění podle platného zákona č. 266/2006 Sb., o 

úrazovém pojištění zaměstnanců, a to z hlediska její odůvodněnosti a účelnosti a doporučila 

zvážit případně jiné, vhodnější způsoby řešení problematiky odškodnění při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání, které by nevykazovaly zásadní koncepční problémy a 

nedostatky. Legislativní rada doporučila vládě neschválit návrh zákona a variantně doporučila 

buď účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců odložit, nebo ho zrušit a v návaznosti 

na to ve stanovených lhůtách předložit analýzu problematiky s příslušnými návrhy věcných 

řešení.  

 

S ohledem na stanovisko Legislativní rady vlády a závěry Porady ekonomických 

ministrů i Rady hospodářské a sociální dohody vláda dne 21. března 2012 neschválila návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, a uložila ministru práce a sociálních věcí 

vypracovat a vládě do 21. května 2012 předložit návrh zákona, kterým se uvedený zákon zruší 

a v návaznosti na to změní související předpisy. Vláda současně uložila Ministerstvu financí 

a Ministerstvu práce a sociálních věcí předložit do šesti měsíců analýzu problematiky 

s návrhem nového věcného řešení. Uvedená analýza byla schválena usnesením vlády č. 781 

ze dne 24. října 2012 a současně bylo uloženo ministrům financí, práce a sociálních věcí 

a zdravotnictví vládě do 28. února 2013 předložit návrh zákona upravujícího povinné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Následně vláda usnesením č. 221 ze dne 27. března 2013 na návrh Ministerstva financí 

rozhodla o zrušení tohoto úkolu.  

 

V rámci projednávání návrhu na zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR však došlo k situaci, že návrh na 

zrušení tohoto zákona byl změněn tak, že zrušen nebyl a místo toho byla jen posunuta 

účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, na 1. leden 2015.  

 

 Projednávání návrhu novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců v roce 2011 

a rovněž poznatky MPSV z letošního roku svědčí o tom, že mezi příslušnými subjekty, které 

se problematikou zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu či nemoci z povolání 

zabývají, existují zásadní rozpory v názorech na jeho další podobu, a to i v názorech na to, 

zda má být vůbec zaváděno úrazové pojištění ve smyslu již schváleného zákona o úrazovém 
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pojištění zaměstnanců. MPSV proto navrhuje odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců k vytvoření potřebného časového prostoru pro rozhodnutí vlády o budoucí 

podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání. V současné době 

je připravován materiál, který by měl být podkladem pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě 

zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  

 osoby účastné úrazového pojištění - pojištěnci 

 zaměstnavatelé 

 okresní správy sociálního zabezpečení a ČSSZ jako nositelé úrazového pojištění 

 Česká pojišťovna, a.s., a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jako 

subjekty provádějící v současné době zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

 

1.5 Popis cílového stavu  
Navrhuje se posun účinnosti nové úpravy úrazového pojištění zaměstnanců, a to o jeden 

rok, aby byl vytvořen dostatečný časový prostor k provedení zevrubné analýzy ve věci 

a k řádnému legislativnímu zpracování přijatého věcného řešení. Zabezpečení zaměstnanců, 

kteří utrpěli pracovní úraz nebo u nichž byla zjištěna nemoc z povolání, se bude nadále řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, která zakotvují odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání a práva zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání, 

až do dne nabytí účinnosti nové právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců. 

  

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců představuje zásadní systémovou změnu, která 

přenáší odpovědnost za provádění úrazového pojištění na stát a mění charakter pojištění. 

Oproti současné právní úpravě zákon převádí systém zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání do systému úrazového 

pojištění zaměstnanců jako součásti sociálního zabezpečení (resp. sociálního pojištění); 

odstraňuje objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci 

z povolání a převádí provádění včetně poskytování dávek na orgány sociálního zabezpečení. 

Tím se rovněž současně odstraňuje monopolní postavení dvou komerčních pojišťoven (České 

pojišťovny, a.s. a Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group), které byly určeny 

zákonem k provádění zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Je třeba však konstatovat, že zákon o úrazovém 

pojištění zaměstnanců je právní normou, která je ve stávající podobě neaplikovatelná 

a vyžaduje rozsáhlejší změny.  

 

Cílem posunutí účinnosti nové úpravy úrazového pojištění je vymezení potřebného 

časového prostoru vládě pro provedení celkového zhodnocení možností zabezpečení 

zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání, rozhodnutí o způsobu řešení 

zabezpečení zaměstnanců v těchto případech a pro promítnutí zvoleného řešení do právního 

řádu. 
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1.6 Zhodnocení rizika 
Pro řádné provádění zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců by bylo v každém 

případě nutno zpracovat novelu, neboť aplikace tohoto zákona bez jeho rozsáhlé novelizace 

není možná (např. nutnost reagovat na mezitím vydané právní předpisy, zejména nový 

občanský zákoník a nové zdravotnické zákony). Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, proto bez rozsáhlé novelizace nemůže nabýt účinnosti od 1. ledna 2015 (ale ani 

od jakéhokoli jiného termínu).  

 

Návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byl vládě v roce 2011 

předložen se zásadními rozpory se zaměstnavateli (zásadně nesouhlasili s koncepcí 

konstrukce dávek úrazového pojištění zaměstnanců), odbory (zásadně nesouhlasily se 

změnami v oblasti dávek) i Radou vlády pro BOZP (zásadně nesouhlasila se změnami 

v oblasti prevence a jejího financování). Rozdílné názory na způsob zabezpečení zaměstnanců 

při pracovním úrazu (nemoci z povolání) přitom přetrvávají i nadále.  

 

Stávající znění zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, si vyžádá 

podrobnou revizi jednak k odstranění chyb v zákoně, jednak v souvislosti s mezitím 

vydanými jinými právními předpisy, zejména novým občanským zákoníkem, zákonem 

o kontrole a novými zdravotnickými zákony. Reakce na tyto právní předpisy nebyly do 

zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců zapracovány, neboť měl být podle rozhodnutí 

vlády zrušen a nahrazen novým zákonem v působnosti Ministerstva financí. 

 

Pokud by byl ponechán v současné době platný termín nabytí účinnosti zákona 

č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, nebylo by 

možné jej ve stávajícím znění realizovat.   

2. Návrh variant řešení  
 

Varianta 1: nulová 

Je třeba však konstatovat, že tato varianta nečinnosti je velmi obtížně realizovatelná. 

Pokud by byl ponechán ve stávajícím znění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, nebylo by možné jej v praxi aplikovat. Aplikace tohoto zákona bez jeho 

rozsáhlé novelizace není z výše uvedených důvodů možná. Zpracování a schválení novely 

zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, která by musela být velmi rozsáhlá, se v daném 

časovém horizontu jeví nemožné zejména s ohledem na stále přetrvávající rozdílné názory na 

tuto problematiku. Nedostatek časového prostoru by neumožnil provést analýzu věcného 

přístupu a rozhodnout, zda zpracovat rozsáhlou novelu zákona na původních, nebo naopak na 

jiných principech, nebo zákon zrušit a vypracovat nový zákon o povinném pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

 

Varianta 2: posun účinnosti o 1 rok 

Navrhuje se posunout účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, o jeden rok na 1. leden 2016. Bude tak vytvořen 

dostatečný časový prostor k zevrubné analýze a přípravě potřebných změn. Zabezpečení 

zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz nebo u nichž byla zjištěna nemoc z povolání, se bude 

nadále řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která zakotvují 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání a práva 

zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání, až do dne nabytí účinnosti nové 

právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců. Odložení účinnosti zákona o úrazovém 
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pojištění zaměstnanců zajistí nové vládě potřebný časový prostor pro její rozhodnutí o 

budoucím způsobu zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů        

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  
Navrhovaná právní úprava bude mít finanční dopad 

 na pojistné na úrazové pojištění, 

 na vyplacená pojistná plnění, 

 na výdaje na prevenci, 

 na správní výdaje.   

 

Pojistné na úrazové pojištění 

Varianta I., nulová. Pojistné na úrazové pojištění je stanoveno zákonem č. 458/2011 Sb., 

o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa ve znění pozdějších 

předpisů, kterým bylo vloženo do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 

pozdějších předpisů. 

Varianta II., odložení o 1 rok. Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání stanovuje 

vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyplacená pojistná plnění  

Varianta I., nulová.  Pojistná plnění jsou upravena zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.  

Varianta II., odložení o 1 rok.  Plnění poskytovaní zaměstnancům jsou upravena zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Výdaje na prevenci  

Varianta I., nulová. Výdaje jsou stanoveny zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, jako procenta z vyplaceného pojistného plnění. 

Varianta II., odložení o 1 rok.  Výdaje na prevenci nejsou v současné právní úpravě 

stanoveny.   

 

Správní výdaje 

Varianta I., nulová.  Výdaje jsou součástí správních výdajů ČSSZ (vedené ve státním 

rozpočtu). 

Varianta II., odložení o 1 rok. Výdaje jsou upraveny zákonem č. 262/2006, Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, jako procenta z přijatého pojistného. 

3.2 Náklady 
(Všechny následující finanční částky jsou odhadnuty na úrovni roku 2015).   

Správní výdaje 
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Varianta I., nulová. ČSSZ odhaduje správní výdaje ve výši cca 450 mil. Kč. (159 mil. Kč 

jsou jednorázové výdaje a 291mil. Kč opakované výdaje). Pro přípravné období byla 

stanovena navíc částka 242 mil. Kč.   

Varianta II., odložení o 1 rok. Správní výdaje se stanoví jako 9 % z přijatého pojistného 

a odhadují se ve výši 623 mil. Kč. V případě zavedení nového systému úrazového pojištění, 

bude třeba také vyčlenit další finanční prostředky pro přípravné období.   

 

Výdaje na prevenci 

Varianta I., nulová. Výdaje na prevenci se předpokládají ve výši 6 % z vyplaceného 

pojistného plnění na úrazové pojištění. Na počátku účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., 

o úrazovém pojištění zaměstnanců, nebudou známy výdaje na pojistná plnění za předchozí 

období, proto bude třeba vyřešit stanovení uvedené finanční částky. 

Varianta II., odložení o 1 rok. Výdaje na prevenci nejsou v současných právních přepisech 

stanoveny. 

 

3.3 Přínosy 
 

Pojistné na úrazové pojištění 

Varianta I., nulová. Podle zákona o jednom inkasním místu se sazby pojistného na úrazové 

pojištění sjednotí na 0,4 %. Jednotná sazba bude mít za důsledek, že někteří zaměstnavatelé 

budou platit pojistné až o jednu třetinu vyšší, jiní více než desetkrát méně. Pojistné na úrazové 

pojištění se odhaduje ve výši 4,942 mld. Kč.  

 

Varianta II., odložení o 1 rok. Navrhované opatření znamená zachování dosavadního 

právního stavu. Sazba pojistného na úrazové pojištění je stanovena podle převažující činnosti 

vykonávané zaměstnavatelem. V závislosti na odvětví se pohybuje od 0,28 % do 5,04 % 

vyměřovacího základu s tím, že průměrný odvod je cca 0,56 % z vyměřovacího základu, 

tj. v průměru na jednoho zaměstnavatele necelé 2 tisíce Kč měsíčně. 

Pojistné na úrazové pojištění se odhaduje ve výši 6,919 mld. Kč. 

  

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Odložení účinnosti zákona o jeden rok bude mít příznivý dopad na státní rozpočet, který získá 

navíc finanční částku 2 177 mil. Kč (rozdíl mezi variantou II a variantou I).  

Varianta I, nulová. Finanční bilance představuje vyšší příjmy než výdaje o 532 mil. Kč. 

Příjmy z pojistného na úrazové pojištění byly odhadnuty na 4 942 mil. Kč a výdaje 

na 4 410 mil. Kč. Jestliže účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců nebude o rok 

odložena, pak budou od 1. ledna 2015 příjmy úrazového pojištění vybírány podle nového 

zákona o „jednom inkasním místu“ a nebudou součástí kapitoly 313. Dávky úrazového 

pojištění budou spravovány ČSSZ a výdaje na úrazové pojištění budou součástí kapitoly 313. 

Varianta II., odložení o 1 rok. Podle této varianty budou vyšší příjmy než výdaje 

o  2 709 mil. Kč. Příjmy z pojistného na úrazové pojištění byly odhadnuty na 6 919 mil. Kč 

a výdaje na 4 211 mil. Kč. Podle současného právního stavu je zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání prováděno podle zákoníku práce a výplata pojistných plnění je prováděna 
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prostřednictvím České pojišťovny, a.s., a pojišťovny Kooperativa, a.s., Vienna insurance 

Group. Rozdíl příjmů a výdajů zůstává ve státním rozpočtu. 

 

Sociální dopady 

Výše pojistného plnění, tj. ztráty na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti, 

vyplacené pojistné plnění za renty a ostatní dávky (bolestné, léčení, škody …) se u obou 

variant pohybují na zhruba stejné úrovni. K přesnému stanovení nároku na výši dávek podle 

zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ještě není vypracován nový 

potřebný právní předpis pro stanovení stupně poškození zdraví.  

 

Dopady na podnikatelské subjekty  

Odložení účinnosti zákona o jeden rok znamená, že zaměstnavatelům nebude změněna výše 

sazby pro úrazové pojištění, která je v průměru nižší. Budou tedy platit stejné pojistné jako 

doposud. Rozdíl mezi současnou pojistnou sazbou a sazbou stanovenou zákonem o jednom 

inkasním místu je 0,16p.b., což představuje pojistné cca 1 977 mil. Kč, o které odvedou 

zaměstnavatelé více.  

Varianta I., nulová. Příjmy z pojistného na úrazové pojištění byly odhadnuty 

na 4 942 mil. Kč. 

Varianta II., odložení o 1 rok. Příjmy z pojistného na úrazové pojištění byly odhadnuty 

na 6 919 mil. Kč. 

 

4. Návrh řešení 
Navrhuje se varianta 2: Posunout účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, o jeden rok na 1. leden 2016.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
K naplnění cílů obsažených v hodnocení dopadů regulace je kompetentní Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Z hlediska kritérií přezkumu účinnosti, která jsou dána obecnými zásadami pro hodnocení 

dopadů regulace, nelze předpokládat nutnost provedení přezkumu účinnosti navrhovaných 

opatření.   

7. Konzultace a zdroje dat 
Konzultace proběhly v rámci odborných útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí a se 

zástupci České správy sociálního zabezpečení. 
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B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Neomezuje 

základní práva ani svobody zaručené Ústavou a Listinou základních práva a svobod. 
 

 

C. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

S  PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE A MEZIÁRODNÍMI  SMLOUVAMI, 

KTERÝMI JE ČESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA 
 

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, nebudou návrhem zákona 

dotčeny.  

Pokud jde o soulad s právem Evropské unie, bude přetrvávat výhrada k dosavadní 

právní úpravě, kdy působí dvě zákonem určené komerční pojišťovny, což je považováno za 

formu veřejné podpory, která není v souladu s evropskými pravidly volné soutěže. Současná 

právní úprava je v rozporu s čl. 49 a násl. SFEU týkajícími se práva usazování a volného 

pohybu služeb a také s právem hospodářské soutěže, konkrétně s čl. 107 odst. 1 SFEU 

zakazujícím veřejnou podporu.  

Jedná se však jen o dočasný stav, který bude využit k rozhodnutí vlády o budoucím 

způsobu zabezpečení a následnému zkvalitnění právní úpravy; navíc tyto pojišťovny 

nevytvářejí pro sebe zisk, neboť případné přebytky vzniklé mezi výší vybraného pojistného 

a vyplácenými náhradami se odvádějí v plné výši do státního rozpočtu.  

 

 

D. VLIV NA OTÁZKU OCHRANY SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Návrh zákona nemá vliv na otázku ochrany soukromí. 

 

Návrh zákona má vliv na otázku ochrany osobních údajů. 

 

Varianta I., nulová. Při volbě této varianty by podle přechodných ustanovení k zákonu 

o úrazovém pojištění zaměstnanců ve stanovených lhůtách předávali ČSSZ zaměstnavatelé 

kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely 

zákonného pojištění, a obě výše uvedené pojišťovny kopii své evidence o zákonném pojištění. 

Předání dat v tak velkém rozsahu by si samozřejmě vyžádalo příslušná bezpečnostní opatření, 

a to jak při jejich vlastním předávání, tak i následně při jejich uchovávání na ČSSZ. S 

uchováváním a zabezpečením velkého množství dat osobní povahy má ČSSZ již 

v současnosti dlouhodobé zkušenosti, neboť vede registry pojištěnců a zaměstnavatelů 

pro účely nemocenského a důchodového pojištění. 

 

Varianta II., odložení o rok. Problém uvedený ve variantě I. nenastane k 1. lednu 2015 

v žádném případě. Zda a v jakém rozsahu nastane později, bude záviset na tom, jaký způsob 

zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu (nemoci z povolání) bude vládou do právní 

úpravy zaváděn. 
 

 

 

 

 



 13 

E. OSTATNÍ DOPADY 
 

Návrh zákona není v rozporu s principem rovného zacházení s muži a ženami a nepřináší 

žádné úpravy, které by se negativně dotýkaly žen nebo mužů nebo které by naopak 

zvýhodňovaly jen ženy nebo jen muže a není v rozporu ani se zákazem diskriminace 

v ostatních oblastech. 

Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí.  

Návrh zákona s sebou nepřináší korupční rizika. 

Návrh zákona nemá dopady do rozpočtu územních samosprávných celků.  

 

F. FINANČNÍ DOPADY  
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Zvláštní část 

 
 

K čl. I 

 V zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců se v dotčených ustanoveních provádí 

u příslušných dat posun o jeden rok; plná účinnost zákona se pak navrhuje od 1. ledna 2016.  

 

 

K čl. II 

 V zákoně o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců se v návaznosti na posun účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 

provádí u příslušných dat obdobný posun o jeden rok.  

 

 

K čl. III 

            Část čtyřicátá třetí (čl. XLIII a XLIV) zákona č. 264/2006 Sb. je zrušena s účinností 

od 1. ledna 2014 novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Z formálních důvodů se 

zrušuje též překonané ustanovení o nabytí účinnosti zrušených ustanovení, tj. čl. XLIII bodů 1 

až 3, která je časově stanovena až za datum zrušení uvedené části.   

 

 

K čl. IV 

 Zajišťuje se další odklad účinnosti novelizace zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, která se týká započitatelných příjmů 

z úrazového pojištění, a dále též novelizace zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, která se týká vyměřovacího základu pojištěnce, 

a to na 1. ledna 2016. 

 

 

K čl. V 

 Zákonným opatřením Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů, schváleným Senátem dne 10. října 2013, 

bylo do zákona č. 586/1992 Sb. vloženo nové znění § 4 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 2014. V souvislosti s tím však nedošlo ke zrušení bodu 4 v článku I, které, pokud by 

nabylo účinnosti k 1. lednu 2015, by překrylo novou právní úpravu účinnou od 1. ledna 2014. 

Uvedená nepřesnost se napravuje. V návaznosti na zrušení uvedeného bodu se zrušuje 

i ustanovení o nabytí účinnosti tohoto bodu.   

 

 

K čl. VI 

 Do zákona o důchodovém pojištění se odklad účinnosti systému úrazového pojištění 

zapracovává posunem data na období po roce 2015 ohledně zahrnování úrazové renty 

pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu. 
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K čl. VII 

 Účinnost zákona se navrhuje dnem vyhlášení, neboť některé povinnosti musí 

zaměstnavatelé plnit již před nabytím plné účinnosti zákona, a proces předávání dat a dokladů 

od pojišťoven ČSSZ má začít probíhat již v závěru roku 2015, neboť dvě ustanovení zákona 

č. 266/2006 Sb. již nabyla účinnosti.  

 

 

 

V Praze dne 15. ledna 2014 

 

 

 

předseda vlády 

Ing. Jiří Rusnok v. r. 

 

 

 

 

 

 

ministr práce a sociálních věcí 

Ing. František Koníček v. r. 
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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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