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Vyhlášené předpisy

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti 
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2020 Sb. dne 
14. 4. 2020

Ve Sbírce zákonů byl již vyhlášen zákon o  kompenzačním 
bonusu, který přináší pro OSVČ příspěvek, a  to ve výši 
500 korun denně. Tento příspěvek je určen těm osobám, 
které ekonomicky poškodila situace kolem pandemie 
COViD-19. Podrobné informace ohledně tohoto programu 
a žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu naleznete na 
stránkách Ministerstva financí České republiky (www.mfcr.cz).

Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní 
sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti 
s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2020 Sb. dne 
14. 4. 2020

Zákon o některých úpravách v oblasti 
zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 161/2020 Sb. dne 
14. 4. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 
o rozhodné částce pro určení celkové výše 
mzdových nároků vyplacených jednomu 
zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., 
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2020 Sb. dne 
15. 4. 2020

Ministerstvo práce a  sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zá-
kona o  ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele vyhlásilo svým sdělením, že rozhodnou část-
kou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených 
jednomu zaměstnanci je pro období od 1.  května  2020 do 
30.  dubna  2021 částka 34 125 kč (v  minulém období tato 
částka činila 31 885 Kč).

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění  
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2  
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, 
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a exekučního řádu
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2020 Sb. dne 
24. 4. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2020 Sb. dne 
30. 4. 2020

Ministerstvo práce a  sociálních věcí prostřednictvím 
svého sdělení informovalo o uložení kolektivních smluv 
vyššího stupně. Dané kolektivní smlouvy se týkají zejmé-
na oblasti hornictví, geologie, naftového průmyslu či 
energetiky.

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., 
o některých úpravách v sociálním zabezpečení 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2020 Sb. dne 
6. 5. 2020

V  návaznosti na mimořádná opatření týkající se uzavření 
škol a  jiných obdobných zařízení v  souvislosti s  pandemií 
COVID-19 byl přijat zákon o některých úpravách v sociálním 
zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epi-
demii v roce 2020, kterým byla prodloužena podpůrčí doba 
ošetřovného z titulu uzavření škol a jiných zařízení na celou 
dobu trvání opatření.
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Vzhledem k  tomu, že se podle vlády ukázalo, že velká část 
rodin s  dětmi je závislá na této dávce nemocenského po-
jištění, a proto se dostávají do napjaté ekonomické situace, 
kdy z dlouhodobého hlediska již výše dávky nestačí pokrýt 
základní životní výdaje a  potřeby těchto rodin, byla přijata 
novela tohoto mimořádného zákona, která s  účinností od 
1. dubna 2020 po dobu platnosti mimořádných opatření při 
epidemii, nejdéle však do 30.  června  2020, zvyšuje dávku 
ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu 
(z dosavadních 60 %).

Nárok na ošetřovné mají nově také zaměstnanci pracující 
na dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). 
Dohody však musí být aktivní, tzn. neukončené. O ošetřovné 
bude možné požádat zpětně od vyhlášení nouzového stavu, 
pokud byla dohoda uzavřena před jeho vyhlášením, tedy 
před 11. 3. 2020. Do konce března bude náhrada činit 60 % 
předchozích pojištěných příjmů a za období duben–červen 
budou mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši  
80 %. Podmínkou však je účast na nemocenském pojištění 

v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nejčastěji se bude 
jednat o měsíc únor 2020.

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  
ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2020 Sb. dne 
6. 5. 2020

Zákonodárci dále v návaznosti na pandemii COVID-19 schvá-
lili novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
která s účinností od června letošního roku zavádí navýšení 
vyměřovacího základu, kterým dojde k  navýšení odvo-
du za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc 
o 500 kč. K dalšímu navýšení podle tohoto zákona dojde i od 
začátku roku 2021, a to o dalších 200 Kč.

Důvodem tohoto navýšení je zejména zajištění finančních 
prostředků pro zdravotnictví, které v současné době vynakládá 
obrovské finanční prostředky na boj s onemocněním COVID-19 
(nákup ochranných prostředků, provádění testů apod.)

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (příplatek pedagogického pracovníka)
Sněmovní tisk: 159

Stav projednávání: 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 182

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. ledna roku následujícího po roku 
jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (přejmenování 
mateřské a rodičovské dovolené)
Sněmovní tisk: 212

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsí-
ce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)
Sněmovní tisk: 224

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsí-
ce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
(sleva na pojistném pro zaměstnance žijící  
ve znevýhodněných lokalitách)
Sněmovní tisk: 246

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsí-
ce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (zrušení superhrubé mzdy)
Sněmovní tisk: 254

Stav projednávání: 1. čtení

pam_0620.indd   3pam_0620.indd   3 22.05.2020   10:4922.05.2020   10:49



4  WWW.PRACEAMZDA.CZ

A k t u A l i t y A k t u A l i t y
Pracovněprávní aktuality Pracovněprávní aktuality

Předpokládaná účinnost: 1. 1. následujícího roku po vydání 
ve Sbírce zákonů

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (prodloužení délky základní výměry 
dovolené)
Sněmovní tisk: 317

Stav projednávání: 3. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací 
(antidiskriminační zákon) a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 424

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony
Sněmovní tisk: 457

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,  
ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 500

Stav projednávání: 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
Sněmovní tisk: 503

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2020 (s výjimkami)

Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti 
s provozem vyhrazených technických zařízení 
a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o vyhrazených technických zařízeních)
Sněmovní tisk: 535

Stav projednávání: 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony
Sněmovní tisk: 545

Stav projednávání: 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 18. kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona o lobbování
Sněmovní tisk: 565

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
Sněmovní tisk: 566

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění  
pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 640

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: vyhlášením
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Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další související zákony
Sněmovní tisk: 689

Stav projednávání: 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 30. 7. 2020 (s výjimkami)

Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh velice 
důležité novely zákoníku práce, který má jak transponovat 
nové směrnice Eu v  oblasti vysílání zaměstnanců, tak 
upravovat některé stávající i nové instituty (např. sdílené 
pracovní místo, přechod práv a  povinností, celkovou kon-
cepci dovolené či problematiku doručování). Při schvalování 
poslanci odložili účinnost této novely z 1. 7. na 30. 7. 2020 
(s  výjimkami). S  ohledem na současnou situaci bude jistě 
zajímavé sledovat, zda daná novela bude opravdu schválena 
včas a nabude účinnosti v tomto plánovaném datu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony
Sněmovní tisk: 695

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon  
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,  
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 701

Stav projednávání: 1. dnem následujícím po jeho vyhlášení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 736

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 754

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona o hromadném řízení
Sněmovní tisk: 775

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2022

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
Sněmovní tisk: 776

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu 
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti 
s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Sněmovní tisk: 830

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna schválila

Předpokládaná účinnost: Dnem následujícím po dni jeho 
vyhlášení

S ohledem na to, že mnoho OSVČ i nadále nemůže vykonávat 
svoji podnikatelskou činnost, byla připravena novela zákona 
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatření-
mi v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (tzv. pět-
advacítka – příspěvek ve výši 500 korun denně), která přináší 
další dvě bonusová období pro výplatu příspěvku.

Druhým bonusovým obdobím má být období od 1.  5. do 
8. 6. 2020 a třetím období od 9. 6. do 31. 8. 2020, pokud bu-
dou trvat i v této době krizová opatření.

Senát však tento návrh vrátil zpět do Poslanecké sněmovny 
s pozměňovacími návrhy, kdy schválil rozšíření okruhu osob, 
které by měly nárok na daný bonus, o lidi pracující na doho-
dy o pracích konaných mimo pracovní poměr do 10 000 Kč 
měsíčně či pěstouny. Senát se dále usnesl na navýšení kom-
penzačního bonusu na 700 Kč denně pro měsíc květen a na 
900 Kč pro měsíc červen.

Poslanecká sněmovna však setrvala na svém původním 
návrhu a  senátní verzi s  navýšeným příspěvkem a  roz-
šířeným okruhem osob odmítla. Vzhledem k  tomu, že 
prezident tento návrh podepsal, dojde k  publikaci tohoto 
předpisu ve Sbírce zákonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 835

Stav projednávání: Předložen vládě k vyjádření stanoviska
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Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021
Skupina poslanců připravila novelu zákona o sociálních služ-
bách, která má za cíl zvýšit příspěvek na péči pro osoby 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to u osob do 18 let 
věku o 50 %:

	� v prvním stupni závislosti z 3 300 Kč měsíčně na 4 950 Kč 
měsíčně;

	� v druhém stupni závislosti z 6 600 Kč na 9 900 Kč měsíčně.

Dále poslanci navrhují zvýšit nejnižší příspěvek na péči také 
i u osob nad 18 let věku:

	� v prvním stupni závislosti z 880 Kč na 1 760 Kč měsíčně;

	� v druhém stupni závislosti ze 4 400 Kč na 6 600 Kč měsíč-
ně.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti 
ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele
Sněmovní tisk: 851

Předpokládaná účinnost: Vyhlášením

V návaznosti na pandemii COVID-19 zákonodárci přijali zá-
kon o  některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního 
řízení, poškozené, oběti trestných činů a  právnické osoby 
a  o  změně insolvenčního zákona a  občanského soudního 
řádu (tzv. lex covid justice), který mimo jiné upravuje i ob-
last insolvenčního práva, kdy platí, že k podanému věřitel-
skému insolvenčnímu návrhu, který byl podán v období 
od 24. 4. do 31. 8. 2020, se nepřihlíží. To v praxi znamená, 
jako by takový návrh nebyl vůbec podán.

Přijetí uvedeného opatření však má zásadní dopad do 
oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, neboť suspenduje možnost řádného 
podání věřitelského (zaměstnaneckého) insolvenčního 
návrhu a v takovém případě by zaměstnanci nemohli své 
mzdové nároky uspokojit u  Úřadu práce podle zákona 
o  ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti za-
městnavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto postupem by se mohlo mnoho 
zaměstnanců, kterým nebyla vyplacena mzda, dostat do 
velmi obtížné finanční a sociální situace, navrhuje se, aby 
se zaměstnavatel považoval za platebně neschopného 
také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky 
zaměstnanců, a to dnem, kdy Úřad práce České republi-
ky poprvé obdrží usnesení vydané podle § 13 odst. 2 lex 
covid justice (že se k  podanému insolvenčnímu návrhu 
nepřihlíží).

Zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel se ocitne v  platební 
neschopnosti a  nevyplatí jim mzdové nároky, budou muset 
nejprve podat insolvenční návrh (i přesto, že se k němu ne-
přihlíží), o  kterém soud bez jakéhokoliv věcného přezkumu 
vydá usnesení, že se k němu nepřihlíží, a následně společně 
se žádostí o uspokojení mzdových nároků zaslat Úřadu práce 
toto usnesení soudu. Pakliže dojde ke schválení této žádosti, 
bude jistě zajímavé sledovat, jakou rychlostí budou insolvenč-
ní soudy reagovat na podané insolvenční návrhy a zda tento 
formální postup nepřiměřeně nepozdrží možnost zaměstnan-
ců domáhat se svých mzdových nároků u Úřadu práce.

Poslanecká sněmovna tento návrh schválila v tzv. stavu legis-
lativní nouze a zákon teď poputuje do Senátu ke schválení. 
O dalším vývoji tohoto návrhu vás budeme samozřejmě in-
formovat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění  
pozdějších předpisů, a další související zákony
Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o ochraně 
oznamovatelů
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021
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Návrh zákona o sociálním podniku
Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021 (s výjimkami)

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího 
základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění stát
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti placeného 
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020 a o změně některých zákonů
Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: Vyhlášením (s výjimkami)

V  souvislosti s  mimořádnými opatřeními a  pandemií 
COVID-19 došlo u  mnoha zaměstnavatelů k  velmi silnému 
propadu obchodní činnosti a  s  tím souvisejícími riziky vy-
sokých ekonomických ztrát. Z  tohoto důvodu Ministerstvo 
práce a  sociálních věcí připravilo návrh zákona, který má 

odložit splatnost a snížit pojistné na sociální zabezpeče-
ní a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Co se týče odložení plateb pojistného, které odvádí zaměst-

navatel ze svého vyměřovacího základu, navrhuje se, aby 

zaměstnavatel v případě pozdní úhrady pojistného zaplatil 
penále pouze ve výši 20 % současného penále dle § 20 

zákona o  pojistném na sociální zabezpečení, což odpovídá 

navýšení o  úrok přibližně ve výši 4 % ročně. Dané snížení 

penále se má ale uplatnit jen za podmínky, že zaměstnavatel 

řádně a včas odvedl pojistné, které je povinen srazit zaměst-

nanci z  jeho příjmů dle § 9 zákona o  pojistném na sociální 

zabezpečení.

Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. červ-

na 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna. Snížení penále 

má podle Ministerstva práce a  sociálních věcí umožnit za-

městnavatelům zachovat si likviditu v této obtížné době 
za poměrně přijatelných podmínek. V praxi tak nedochází 

k žádnému plošnému odložení splatnosti, ale pouze k pod-

statnému snížení penále za pozdní úhradu. Tato překážka tak 

může v praxi mnoho dotčených zaměstnavatelů odradit, ne-

boť nebudou ochotni hradit státu „úroky“ za dané pojistné.

MPSV dále navrhuje možnost snížení vyměřovacího zá-
kladu pro platby pojistného za měsíce červen, červenec 
a srpen 2020 pro ty zaměstnavatele, kteří prokáží meziroč-

ní pokles tržeb ve stanoveném rozsahu a  splní podmínku 

bezdlužnosti zaměstnavatele v oblasti pojistného na sociální 

zabezpečení (s drobnými výjimkami). Podmínky výpočtu sní-

ženého vyměřovacího základu, jakož i  podmínky zjišťování 

meziročního poklesu tržeb jsou podrobně upraveny v tomto 

návrhu.

Mimo výše uvedené změny se nově stanoví povinnost 

zaměstnavatelů předkládat příslušné OSSZ přehled o  výši 

vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a zákona 

o  pojistném a  o  výši pojistného, které je povinen odvádět, 

výlučně elektronicky, zároveň dochází ke zrušení mož-
nosti úhrady pojistného v  hotovosti. Důvodem těchto 

změn je bezpochyby zajištění bezpečnosti pracovníků OSSZ 

či snížení administrativní náročnosti těchto úkonů. Nadto 

podle údajů z OSSZ využívá tyto kontaktní možnosti pouze 

naprosté minimum zaměstnavatelů.
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Mezinárodní smlouvy

Změny z roku 2016 k Úmluvě Mezinárodní 
organizace práce o práci na moři
Sněmovní tisk: 177

Stav projednávání: Doručeno prezidentovi k podpisu

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou 
republikou a Mongolskem
Sněmovní tisk: 511

Stav projednávání: 2. čtení

MPSV

Program Antivirus prodloužen
O programu Antivirus z dílny Ministerstva práce a sociálních 
věcí, který přinesl částečnou kompenzaci celkových mzdo-
vých nákladů v  podobě náhrad mezd náležejících zaměst-
nancům za dobu překážek v  práci vyvolaných karanténou, 
mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvise-
jícími se šířením nákazy COVID-19 jak v  České republice, 
tak v  zahraničí a  doprovodnými hospodářskými problémy 
zaměstnavatelů, jsme vás již informovali v  minulé vydání 
časopisu Práce a mzda.

Vzhledem k tomu, že i nadále je mnoho zaměstnavatelů ve-
lice omezeno ve své podnikatelské činnosti, schválila vláda 
koncem dubna prodloužení tohoto programu, a to až do 
31. 5. 2020.

Příslušnou žádost a další nezbytné dokumenty a podrobné 
informace k  celému programu naleznete na adrese www.
mpsv.cz.

kNiŽNÍ tiP www.obchod.wolterskluwer.cz

Meritum Mzdy 2020

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe 
aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020.

Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou:
 zvýšení důchodů
 zvýšení redukčních hranic a náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci
 stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dalších dávek nemocenského pojištění
 vyšší rodičovský příspěvek a změny s tím související
 úprava celkové koncepce dovolené
 nový institut „sdíleného pracovního místa“
 zvýšení minimální a zaručené mzdy
 zálohy na zdravotní a sociální pojištění
 změny v doručování písemností
 nárok na vyšší stravné při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců

Cena: 749 kč, 600 s., vazba brožovaná.
Objednat můžete na obchod.wolterskluwer.cz.

AktuÁlNÍ ŠkOlENÍ RANDlS tRAiNiNG

Dovolená po novele od roku 2021 – WORkSHOP
Dne 16. 6. 2020, od 9.00 do 13.00 hodin v prostorách Randls Training (Praha 4, Budějovická)
Lektor: Mgr. Bc. Michal Peškar
Více informací na www.randlstraining.com/skoleni.
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