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Usnesení Senátu k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného

některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb.,

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů



 



 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 420. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 24. schůze, konané dne 10. června 2020 

 
 

k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako 
poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů /senátní tisk č. 268/  
  
 
Senát  
   
 

I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;  
 

II.  pověřuje senátory Tomáše Goláně, Jitku Chalánkovou a Jiřího Voseckého 
odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. 

 
 
 

 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jaromír Strnad v. r. 
ověřovatel Senátu 

 



 
              Příloha k usnesení č. 420 

 
 

Pozměňovací návrhy 
 

k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
1. V § 2 odst. 1 písmeno a) upravit takto:  
„a) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, 
nepřesahuje v kalendářním měsíci 150,“. 

 
2. V § 2 odst. 1 písmeno b) upravit takto: 
„b) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, 
činí v kalendářním měsíci aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v kalendářním měsíci březnu 
2020, přičemž se nezohledňují zaměstnanci, jejichž pracovní poměr skončil z jiného důvodu 
než výpovědí podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce,“. 
 
3. V § 2 odst. 1 písmeno c) upravit takto:  
„c) úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí 
aspoň 80 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,“. 
 
4. V § 2 odst. 2 písmeno b) upravit takto: 
„b) poskytovatel zdravotních služeb, s výjimkou poskytovatelů lékárenské péče s počtem 
zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění nepřesahujícím 25, 
jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na 
základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu 
nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé 
v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným 
jako SARS-COV-2 v roce 2020,“.  
 
5. V § 2 doplnit odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí: 

„(3) Počtem zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského 
pojištění, se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený počet zaměstnanců  
v měsíci, zjištěný podle prováděcího právního předpisu1). Pro účely odstavce 1 písm. b) se 
takto zjištěný počet zaměstnanců zvyšuje o počet zaměstnanců na mateřské a rodičovské 
dovolené. 

(4) Do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za měsíc 
březen se nezahrnuje vyměřovací základ osob, kterým vznikl v daném měsíci nárok na dávku 
z nemocenského pojištění nebo na rodičovský příspěvek. 
 
1) § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.“. 


