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Informace o návrzích nových zákonů v rámci nouzového stavu 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude dnes 24.3.2020 projednávat řadu nových návrhu 
zákonů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.  

Jedná se především o tři základní návrhy zákonů, které se týkají i daňové oblasti a to: 

• Sněmovní tisk č. 785 – změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 
• Sněmovní tisk č. 787 – změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení 
• Sněmovní tisk č. 788 – změna zákona o EET 

 

Návrh změny zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahuje dále uvedené změny: 

- Prodloužení termínu na podávání přehledů za r. 2019 do 3.8.2020, 

- Neplacení záloh na ZP v minimální výši v období 1.3.-31.8.2020 

- V případě placení vyšších než minimálních záloh se bude hradit jen rozdíl převyšující 
minimální výši zálohy v období 1.3.2020 - 31.8.2020 

- Pojistné v období 1.3.2020 - 31.8.2020 nemusí být hrazeno a může být zaplacena až 
formou doplatku pro podání přehledu za r. 2020 

- Penále z titulu opožděného placení záloh v období 1.3.-31.8.2020 se neuplatní 
Uvedené změny představují v podstatě plošné odpuštění pojistného v minimální výši v období 
od 1.3. do 31.8.2020. 

Návrh změny zákona o pojistném na sociální zabezpečení obsahuje dále uvedené změny: 

- V období březen až srpen 2020 není povinnost placení záloh na sociál. zabezpečení 
- Měsíční pojistné v období březen – srpen 2020 se snižuje o částku 2 544,- Kč 

měsíčně u OSVČ s hlavní činností a 1 108,- Kč u OSVČ s vedlejší činností 
- Období březen – srpen 2020 bude posuzováno jako tzv. vyloučená doba pro účely 

pojistného. 
 

Jak vyplývá z prohlášení MFČR, budou ve vyúčtování za rok 2020 odvody sníženy o těchto 
šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných. Při výši minimálního pojistného na 
zdravotní pojištění ve výši 2 352,- Kč a na sociální zabezpečení ve výši 2 544,- Kč tak budou 
odvody na pojistné u OSVČ s hlavní činností sníženy za rok 2020 o částku 29 376,- Kč. 

Návrh změny zákona o EET obsahuje dva body: 

- EET nemusí být prováděna v období nouzového stavu vyhlášeného dne12.3.2020 do 
ukončení nouzového stavu 

- EET nemusí být prováděna v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. 
 

V případě úspěšného projednání uvedených návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně vstoupí 
zákony v platnost dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. O platnosti zákonů budeme 
následně informovat. 
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V Ústí nad Labem dne 24.3.2020 


