
 

IV. 

 

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

 
§ 7  

Místní příslušnost  

 

 Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí  

a) sídlem zaniklého zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. u),   

b) místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu
9a)

 v České republice, jde-li 

o cizince, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. c), písm. g)  č. 1, 3 a 4, písm. c, ch), 

i), k), písm. o) č. 1, písm. p), r), s) a v)   

c) sídlem zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u), nelze-li určit 

místní příslušnost podle písmene d); je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, řídí se místní 

příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby, 

popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu
9a)

 v České republice, a nemá-li 

fyzická osoba hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je v 

cizině, místem jejího podnikání na území České republiky, popřípadě je-li 

zaměstnavatelem fyzická osoba, která nemá trvalý ani hlášený pobyt na území České 

republiky a ani na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu 

na území České republiky zaměstnance, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního 

zabezpečení místem výkonu práce těchto zaměstnanců v případech uvedených v § 6 odst. 4 

písm. o), r) a u),   

d) místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, v případech uvedených 

v § 6 odst. 4 písm. a) bodě 3, písm. o), r) a u),   

e) místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. 

písm. ch), o), r) a v), nemá-li osoba samostatně výdělečně činná místo trvalého pobytu na 

území České republiky, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu v České 

republice
 9a)

; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná 

okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby 

převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti,   

f) místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. g) 

č. 1, písm. ch), písm. o) č. 1, písm. r) a v), nemá-li osoba samostatně výdělečně činná místo 

trvalého pobytu na území České republiky; je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné 

činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle 

prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.   

g) místem trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu
9a)

 v České 

republice, osoby, která byla bezmocná před 1. lednem 2007 nebo která je závislá na péči 

jiné osoby, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 až 13; přitom je 

rozhodné místo trvalého, popřípadě hlášeného pobytu ke dni skončení péče, a v případě 

trvání péče místo trvalého, popřípadě hlášeného pobytu ke dni podání návrhu na zahájení 

řízení (§ 85 odst. 2). , 

h) místem, kde se nachází provozovna, ve které se vykonává činnost na základě 

státního povolení k provozování živnosti vedení spisovny
77) 

(dále jen „soukromá 

spisovna“), anebo spisovna nebo správní archiv zřízené zřizovatelem odlišným od 

zaměstnavatele, v případech uvedených v § 35a odst. 6.   
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____________________ 

9a) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

77) § 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§ 49 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

* * * * * * 
 

§ 35a  

Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového 

pojištění  

 

 (1) Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo 

fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, 

který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační 

složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě 

dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřady, v nichž jsou 

státní zaměstnanci podle služebního zákona
3a)

 zařazeni k výkonu státní služby, věznice, v 

nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon 

zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a 

příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených 

sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z 

povolání plat (dále jen "útvar"). Za zaměstnavatele se považuje dále organizační složka 

právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní 

smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a tato 

právnická osoba zaměstnává vedoucí zaměstnance této organizační složky, pokud tito 

zaměstnanci mají místo výkonu práce trvale v České republice.  

  

 (2) Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných 

pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným 

orgánům sociálního zabezpečení.  

  

 (3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a 

výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi dnů. 

Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou organizace povinny podat hlášení a předložit 

záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení 

výzvy.  

  

 (4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat  

a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním roce, 

kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3 

kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po 

dobu 3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,   

b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu 6 

kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3 
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kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc 

zaplaceno,  

c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o poživatele 

starobního nebo invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce, kterého se 

týkají,   

d) mzdové listy
71a)

 nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového 

pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků 

následujících po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o 

údajích potřebných pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního 

důchodu, po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,  

 

 pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních 

záznamů, delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady 

o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z 

povolání a záznamy o evidenci pracovní doby
71b)

 včetně doby pracovního volna bez náhrady 

příjmu.  

  

 (5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v 

odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených dob 

a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy a doklady 

uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto záznamy a 

doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nebo České 

správy sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění na nezbytně 

nutnou dobu předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo zaslání. Jsou-li 

záznamy a další doklady uvedené v odstavci 4 (dále jen „doklady“) uloženy ve spisovně 

nebo správním archivu zřízenými zřizovatelem odlišným od zaměstnavatele, v archivu 

nebo v soukromé spisovně, je zřizovatel spisovny nebo správního archivu, soukromá 

spisovna (dále jen „držitel dokladů“) nebo archiv povinen na výzvu orgánu sociálního 

zabezpečení pořídit výpis, opis nebo kopii těchto dokladů pro účely provádění 

důchodového pojištění a nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy je orgánu 

sociálního zabezpečení zaslat. Držitel dokladů nebo archiv na žádost orgánu sociálního 

zabezpečení potvrdí shodu jím pořízeného opisu nebo kopie dokladu s dokladem 

uloženým u držitele dokladů nebo archivu. Držitel dokladů má právo na úhradu 

nákladů spojených s pořízením výpisu, opisu nebo kopie dokladů, s jejich zasláním 

orgánu sociálního zabezpečení a s potvrzením shody jím pořízeného opisu nebo kopie 

dokladu s dokladem uloženým u držitele dokladů; výši nákladů je držitel dokladů na 

výzvu orgánu sociálního zabezpečení povinen prokázat. 

 

 (6) Zaniká-li bez právního nástupce držitel dokladů, u kterého jsou uloženy doklady 

po zaměstnavateli zaniklém bez právního nástupce, před uplynutím dob uvedených 

v odstavci 4, je tento držitel dokladů povinen neprodleně písemně oznámit příslušné 

okresní správě sociálního zabezpečení skutečnosti týkající se zániku a dále na vlastní 

náklady zajistit uložení dokladů u jiného držitele dokladů do uplynutí těchto dob a 

písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou doklady 

uloženy. Příslušné okresní správy sociálního zabezpečení poskytují držitelům dokladů na 

jejich žádost potřebnou součinnost zejména při určení dokladů, jejichž další uložení je 

třeba zajistit. 

 

 (7) Zůstanou-li v majetkové podstatě zanikajícího držitele dokladů finanční 

prostředky, použijí se na úhradu nákladů
78)

 na uložení dokladů u jiného držitele 
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dokladů vybraného ve spolupráci s příslušným státním oblastním archivem. V případě 

neexistence takových finančních prostředků se provede uložení podle odstavce 6 

u jiného držitele dokladů na náklady ministerstva. 

 

(8) Prováděcí právní předpis stanoví, co se rozumí odůvodněnými náklady a 

stanoví maximální výši úhrady nákladů služeb uvedených v odstavci 5 a nákladů na 

uložení podle odstavce 7, které je držitel dokladů oprávněn požadovat.  

____________________ 
71a) § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.   

71b) § 94 zákoníku práce. 
78)

 § 228 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

* * * * * * 
 

§ 54 

 

 (1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 12 písm. d), § 13 odst. 2 

části věty první za středníkem § 48 a § 48b může příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení uložit osobě samostatně výdělečně činné pokutu až do výše 10 000 Kč za každé 

jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.  

  

 (2) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 11 odst. 1 části věty za 

středníkem, § 12 písm. d), § 13 odst. 2 části věty první za středníkem, a § 15 větě druhé může 

příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 

20 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti.  

  

 (3) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 16 odst. 1 až 3 může 

příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit poskytovateli zdravotních služeb 

pokutu až do výše 20 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž 

nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 100 000 Kč.  

  

 (4) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 4, § 37 až 43 a § 

83 odst. 2 tohoto zákona a čl. II bodu 1 zákona č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení uložit 

zaměstnavateli a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 5 a 6 

držiteli dokladů pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení 

povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 

500 000 Kč.  

  

 (5) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 12 písm. e) může okresní 

správa sociálního zabezpečení uložit občanu pokutu až do výše 10 000 Kč.  

  

 (6) Za nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené v § 52 odst. 3 může příslušná 

okresní správa sociálního zabezpečení uložit občanu dobrovolně účastnému důchodového 

pojištění pokutu až do výše 10 000 Kč.  

  

 (7) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se příslušná okresní správa sociálního 

zabezpečení dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode 
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dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, byla-li 

zaměstnavateli za totéž nesplnění nebo porušení povinnosti uložena již pokuta nebo jiná 

majetková sankce jiným orgánem podle jiných právních předpisů, nebo jde-li o orgán, 

popřípadě útvar provádějící sociální zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.  

  

 (8) Výnos z pokut ukládaných orgány sociálního zabezpečení podle tohoto zákona je 

příjmem státního rozpočtu. 

 

* * * * * * 

 
§ 127 

Prováděcí předpisy 

 

 (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou bližší úpravu postupu při posuzování zdravotního 

stavu a pracovní schopnosti občanů ve věcech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory 

a sociální péče.  

 

 (2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 odst. 10 a § 35a odst. 8.  

 

 (3) Ministerstvo může stanovit vyhláškou případy nebo druhy řízení, v nichž může 

orgán sociálního zabezpečení žádat od účastníka řízení předložení dokladů k prokázání 

skutečností uváděných účastníkem. 

 
 

* * * * * * 
 


