
Ročník 2022

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 97 Rozeslána dne 22. července 2022 Cena Kč 71,–

O B S A H :

214. Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

215. Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

216. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony



214

ZÁKON

ze dne 24. června 2022

o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

ZVLÁŠTNÍ DŮVODY
PRO ZASTAVENÍ EXEKUCE

§ 1

(1) Tento zákon upravuje zvláštní důvody
a podmínky, za kterých soudní exekutor zastaví exe-
kuci.

(2) Soudní exekutor i bez souhlasu veřejno-
právního oprávněného a bez návrhu zastaví exekuci
v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021, ve
kterých je povinným fyzická osoba a veřejnoprávním
oprávněným je

a) Česká republika,

b) územní samosprávný celek, včetně městské části
nebo městského obvodu územně členěného sta-
tutárního města nebo městské části hlavního
města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vy-
soká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samospráv-
ného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samo-
správným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem
nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní

samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné právnické oso-
by.

(3) Soudní exekutor zastaví exekuci podle od-
stavce 2, sdělí-li mu povinný nejpozději do dne
30. listopadu 2022 písemně, že žádá o zahájení
postupu podle tohoto zákona, a pokud

a) povinný ode dne 1. září 2022 do dne 30. listo-
padu 2022 uhradí nezaplacenou nebo jinak ne-
zaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení,
popřípadě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou
část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část
jistiny (dále jen „vymáhaná jistina“) a paušální
náhradu nákladů exekuce podle § 3; požádá-li
povinný o sdělení výše částky podle § 2 do
15. listopadu 2022, lhůta k úhradě se prodlužuje
o počet dnů, o který soudní exekutor překročil
lhůtu na odpověď povinnému podle § 2, a ne-
skončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla po-
vinnému doručena odpověď soudního exeku-
tora, nebo

b) byla do dne 31. srpna 2022 v exekučním říze-
ní vymožena nejméně celá vymáhaná jistina
a paušální náhrada nákladů exekuce podle § 3
a takto vymožené plnění není dotčeno právy
třetích osob.

(4) Nebyla-li exekuce ještě nařízena, soudní
exekutor zastaví exekuční řízení. Je-li exekuce ve-
dena jen pro vymožení příslušenství, považuje se
pro účely tohoto zákona celá vymáhaná jistina za
uhrazenou ode dne 1. září 2022 a postupuje se podle
tohoto zákona přiměřeně. Penále a smluvní pokuta
se pro účely tohoto zákona považují za příslušenství.

§ 2

Povinný může písemně požádat soudního exe-
kutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena
ke splnění podmínky podle § 1 odst. 3 písm. a), nebo
o sdělení, že byla splněna podmínka podle § 1 odst. 3
písm. b). Soudní exekutor na žádost povinného od-
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poví do 15 dnů od jejího doručení. V odpovědi soud-
ní exekutor uvede den, v němž mu byla žádost do-
ručena, a den, v němž odeslal odpověď. Na žádost
povinného podle věty první, na žádost povinného
podle § 46 odst. 2 občanského soudního řádu a na
sdělení povinného podle § 1 odst. 3 se § 42 odst. 2
občanského soudního řádu nepoužije. Při doručo-
vání odpovědi na žádost prostřednictvím veřejné da-
tové sítě na elektronickou adresu se § 47 odst. 2 a 3
občanského soudního řádu a § 56a a 56b exekučního
řádu nepoužijí a odpověď se považuje za doručenou
dnem jejího odeslání; doručení prostřednictvím ve-
řejné datové sítě na elektronickou adresu je neúčinné,
jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu
vrátila soudnímu exekutorovi jako nedoručitelná.

§ 3

Paušální náhrada nákladů exekuce podle § 87
odst. 1 exekučního řádu činí 1 500 Kč, a je-li soudní
exekutor nebo správce závodu plátcem daně z při-
dané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákla-
dů exekuce o příslušnou daň z přidané hodnoty.
V exekuci zastavené podle § 1 odst. 3 písm. a)
soudnímu exekutorovi náležejí vedle částky podle
věty první náklady exekuce, ohledně nichž byl přede
dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů
exekuce nebo jiné rozhodnutí a které byly přede
dnem 1. září 2022 vymoženy. V exekuci zastavené
podle § 1 odst. 3 písm. b) soudnímu exekutorovi ná-
ležejí vedle částky podle věty první náklady exekuce,
ohledně nichž byl přede dnem 1. září 2022 vydán
příkaz k úhradě nákladů exekuce nebo jiné rozhod-
nutí a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy,
ve výši, která přesahuje paušální náhradu nákladů
exekuce podle věty první. Další náklady exekuce
soudnímu exekutorovi nenáležejí. Veřejnoprávnímu
oprávněnému náležejí v exekuci zastavené podle § 1
náklady oprávněného, ohledně nichž byl přede dnem
1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce
nebo jiné rozhodnutí a které byly přede dnem 1. září
2022 vymoženy; další náklady oprávněného veřejno-
právnímu oprávněnému nenáležejí.

§ 4

(1) Po zaplacení vymáhané jistiny a paušální
náhrady nákladů exekuce podle § 3 vydá soudní
exekutor rozhodnutí, jímž povinného, který je fyzic-
kou osobou, osvobodí od placení veškerých dalších

vymáhaných pohledávek přesahujících vymáhanou
jistinu v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny,
a povinným zaplacenou vymáhanou jistinu vyplatí
veřejnoprávnímu oprávněnému, dalšímu oprávně-
nému, věřiteli ze zástavního práva anebo přihláše-
nému věřiteli podle toho, čí vymáhanou jistinu po-
vinný zaplatil. Vymožené, avšak veřejnoprávnímu
oprávněnému nevyplacené plnění se použije na
úhradu nezaplacených anebo nezaniklých pohledá-
vek dalších oprávněných, pohledávek zajištěných zá-
stavním právem a pohledávek přihlášených do exe-
kuce podle pravidel pro rozvrh. Není-li jich, vyplatí
se vymožené, avšak nevyplacené plnění povinnému.

(2) S rozhodnutím o osvobození od placení
spojí soudní exekutor i bez návrhu rozhodnutí o za-
stavení exekuce v rozsahu zaplacených anebo zanik-
lých pohledávek, ledaže jsou do exekuce přihlášeny
další pohledávky, které postupem podle tohoto pa-
ragrafu nebo jinak nezanikly a exekuce tak k jejich
vymožení trvá. Veškeré dosud vymožené a vyplacené
plnění na jakýkoliv nárok, byť by přesahovalo vy-
máhanou jistinu v exekučním řízení, přísluší tomu,
komu již bylo vyplaceno. Vymáhané příslušenství
pohledávky, od jehož placení je dlužník osvobozen,
zaniká právní mocí usnesení soudního exekutora
o osvobození od placení.

(3) Je-li vymáhaných jistin veřejnoprávních
oprávněných v postavení oprávněného, dalšího
oprávněného, věřitelů ze zástavního práva anebo při-
hlášených věřitelů v jednom exekučním řízení více,
použije se § 1 na každou vymáhanou jistinu zvlášť
s tím, že v případě zaplacení jen některých vymáha-
ných jistin zanikají pouze pohledávky, které jsou
příslušenstvím zaplacené vymáhané jistiny. O osvo-
bození od placení a zastavení exekuce rozhodne
soudní exekutor pouze v rozsahu, v němž pohle-
dávky zanikly.

(4) Osvobození podle odstavců 1 až 3 se vzta-
huje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči po-
vinnému pro tyto pohledávky právo postihu.

(5) Proti rozhodnutí, jímž soudní exekutor při-
zná povinnému osvobození podle odstavců 1 až 3, se
může odvolat pouze veřejnoprávní oprávněný, další
oprávněný, věřitel ze zástavního práva a přihlášený
věřitel, v případě, že jejich pohledávka na vymáhané
jistině vymáhaná v exekučním řízení vůči povinnému
nebyla v exekučním řízení zcela uspokojena. Odvo-
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láním však lze namítat pouze to, že nebyly splněny
předpoklady pro přiznání osvobození povinnému.

§ 5

(1) Ustanovení § 1 až 4 se vztahují obdobně i na
pohledávky dalších oprávněných, pohledávky zajiš-
těné zástavním právem anebo pohledávky přihlášené
do exekučního řízení, jde-li o pohledávky veřejno-
právních oprávněných.

(2) Ustanovení § 1 až 4 se nevztahují na peně-
žité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly
dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný
trestný čin, pohledávky na náhradu újmy způsobené
úmyslným porušením právní povinnosti a dále po-
hledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohle-
dávky za náhradní výživné podle jiného zákona a po-
hledávky věřitelů na náhradu újmy způsobené na
zdraví.

§ 6

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro
postup podle tohoto zákona obdobně ustanovení
exekučního řádu.

§ 7

Přechodné ustanovení

V exekučním řízení zahájeném přede dnem
28. října 2021, v němž byly do dne 28. ledna 2022
splněny podmínky podle části druhé čl. IV bodu 25
odst. 1 bodů 1 a 2 zákona č. 286/2021 Sb., se použije
část druhá čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského soudního řádu

§ 8

V § 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona
č. 588/2020 Sb. a zákona č. 286/2021 Sb., se slova
„peněžité dávky sociální péče“ nahrazují slovy
„dávky podle zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, příspěvek na péči, zaopa-
třovací příspěvek“.

ČÁST TŘETÍ

Změna exekučního řádu

§ 9

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona
č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona
č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015
Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 183/2017
Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 298/2017
Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb.,
zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 38/2021 Sb., zá-
kona č. 218/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zá-
kona č. 286/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 55 odst. 7 a 11 se slova „ve výši posta-
čující alespoň ke krytí nákladů exekuce“ zrušují.

2. V § 94 odst. 6 se slova „výši vymoženého
plnění a“ nahrazují slovy „celkové výši vymoženého
plnění, o výši vymožené jistiny, úroků, úroků z pro-
dlení, nákladů exekuce a nákladů oprávněného,“ a na
konci textu věty první se doplňují slova „ , a o výši
jistiny, úroků, úroků z prodlení, nákladů exekuce
a nákladů oprávněného, které dosud nebyly vymo-
ženy, podle stavu ke dni vydání informace“.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Nestanoví-li se dále jinak, § 55 odst. 7 až 13
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zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na exe-
kuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona. V exekučních řízeních zahájených
přede dnem 1. ledna 2022, v nichž přede dnem
1. ledna 2022 byla vyznačena doložka provedení exe-
kuce, se do lhůty podle § 55 odst. 7 a 11 zákona
č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, započítává doba, v níž ne-
došlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povin-
nosti a exekucí nebyla postižena nemovitá věc; § 55
odst. 12 zákona č. 120/2001 Sb. se použije obdobně.
V řízení podle věty druhé lhůta podle § 55 odst. 7
a 11 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplyne dříve
než 1. ledna 2023. V exekučních řízeních zahájených
přede dnem 1. ledna 2022, v nichž přede dnem
1. ledna 2022 nebyla vyznačena doložka provedení
exekuce, se lhůta podle § 55 odst. 7 a 11 zákona
č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, počítá až od 1. ledna
2022. Pro účely postupu podle vět druhé a třetí se
vyznačením doložky provedení exekuce rozumí též
nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce.

(2) V exekučních řízeních zahájených přede
dnem 1. ledna 2022 se na doručování písemnosti,
u níž nebylo započato doručování přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, použije § 56a, 56b
a 125a zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona

č. 286/2021 Sb. Ustanovení § 56b zákona č. 120/
/2001 Sb., ve znění zákona č. 286/2021 Sb., se v exe-
kučních řízeních zahájených přede dnem 1. ledna
2022 použije pouze tehdy, pokud byly písemnosti
podle § 56b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 120/
/2001 Sb., ve znění zákona č. 286/2021 Sb., adresá-
tovi doručeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

(3) V exekučních řízeních zahájených přede
dnem 1. ledna 2022, v nichž přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona nebyl proveden soupis movi-
tých věcí nebo byl proveden pouze soupis movitých
věcí podle § 327a občanského soudního řádu, se po-
užije § 67 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona
č. 286/2021 Sb.

(4) V exekučních řízeních zahájených přede
dnem 1. ledna 2022 se na zpřístupnění nebo zasílání
kopií spisů vedených v elektronické podobě použije
§ 94 odst. 3 a 4 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění
zákona č. 286/2021 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září
2022.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 29. června 2022,

kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení pů-
vodu a zeměpisných označení a o změně zákona
o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb.,
zákona č. 375/2007 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zá-
kona č. 196/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zá-
kona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/
/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti ze-
mědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví spo-
lečná organizace trhů se zemědělskými produkty a zru-
šují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/
/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní
úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení
aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 1601/91.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/
/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/
/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chrá-
něná označení původu, chráněná zeměpisná označení
a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro
původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne
13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů
a potravin.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33
ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, po-
kud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpis-
ných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení
o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku,

zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, v plat-
ném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října
2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, po-
kud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpis-
ných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení
o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráně-
ných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů,
a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787
ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní
úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin
v obchodní úpravě a při označování jiných potravin,
ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu
a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholic-
kých nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008, v plat-
ném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím
přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody
o označeních původu a zeměpisných označeních.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/
/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787
o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných ozna-
čení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu
a rejstříku.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne
12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení
lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku,
zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „výrobků s pů-
vodem v České republice, popřípadě i v“ nahrazují
slovy „pro zboží pocházející z České republiky, po-
případě i ze“.

3. V § 1 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

4. V § 3 se za slova „označení se“ vkládají slova
„s výjimkou označení původu a zeměpisného ozna-
čení pro zboží, kterému je poskytována ochrana vý-
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lučně podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie1) (dále jen „výlučná unijní ochrana“),“.

5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

6. V § 4 odst. 3 se slova „s výjimkou stanove-
nou v odstavci 2“ zrušují.

7. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1b zní:

„(1) O zápis označení původu do rejstříku pro
zboží vyrobené, zpracované nebo připravené na
území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a)
může u Úřadu požádat právnická osoba sdružující
výrobce nebo zpracovatele takového zboží nebo
společník nebo společníci společnosti vzniklé sdru-
žením výrobců nebo zpracovatelů takového zbo-
ží1b). O zápis označení původu může požádat i jed-
notlivá fyzická nebo právnická osoba, prokáže-li, že
je jediným výrobcem nebo zpracovatelem zboží na
území a za podmínek vymezených v § 2 písm. a),
který chce žádost podat.

1b) Například § 214 a násl. občanského zákoníku, § 2716
a násl. občanského zákoníku.“.

8. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

9. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „(dále jen „žádost“)“ vkládají slova „kromě
obecných náležitostí žádosti podle správního řádu“.

10. V § 5 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písme-
na b) až e).

11. V § 5 odst. 3 se slovo „správy2)“ nahrazuje
slovem „správy“, text „3 písm. d)“ se nahrazuje tex-
tem „2 písm. c)“, text „3 písm. f)“ se nahrazuje tex-
tem „2 písm. e)“ a na konci odstavce se doplňuje věta
„To neplatí, pokud je tato skutečnost zjistitelná z in-
formačního systému veřejné správy.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

12. V § 5 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

13. V § 5 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.

14. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

15. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Nemá-li žádost předepsané náležitosti
nebo trpí-li jinými vadami, nesmí být lhůta pro od-
stranění nedostatků kratší než 2 měsíce.“.

16. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

17. V § 8 odst. 2 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

18. § 9 a 10 se včetně nadpisů zrušují.

19. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „příslušného kontrolního orgánu anebo“ zru-
šují.

20. V § 11 odst. 1 písm. b) se středník nahra-
zuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

21. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-
ce 2 a 3.

22. V § 11 odst. 2 se slova „nebo c)“ zrušují.

23. V § 12 se slova „pro obsah a kontrolu spe-
cifikace zemědělského výrobku nebo potraviny,“
zrušují.

24. V § 13 odst. 1 se za slovo „zmocněnců,4a)“
vkládají slova „o lhůtách pro vydání rozhodnutí9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) § 71 odst. 3 správního řádu.“.

25. V poznámce pod čarou č. 5 se věta druhá
nahrazuje větou „Zákon č. 417/2004 Sb., o patento-
vých zástupcích a o změně zákona o opatřeních na
ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

26. V § 14 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby,
které jsou státními příslušníky členského státu
Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou
Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
a jsou usazeny na území České republiky nebo po-
skytují služby na území České republiky. Dále se
nevztahuje na právnické osoby, které mají svou
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správu nebo sídlo na území členského státu Evrop-
ské unie nebo státu, který je smluvní stranou Do-
hody o Evropském hospodářském prostoru, a jsou
usazeny na území České republiky nebo poskytují
služby na území České republiky. V případě, že tyto
osoby nemají na území České republiky sídlo nebo
místo pobytu, musí pro řízení před Úřadem uvést
adresu pro doručování v České republice.“.

27. V § 15 odst. 2 písm. g) se slova „ , a je-li
zbožím zemědělský výrobek nebo potravina uve-
dená ve vyhlášce podle § 26, její specifikace, včetně
jejích případných změn“ zrušují.

28. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 6 zní:

„(1) Osoby, které mají místo pobytu nebo sídlo
v České republice, mohou požádat prostřednictvím
Úřadu o mezinárodní zápis označení původu nebo
zeměpisného označení podle mezinárodní smlou-
vy6).

6) Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o je-
jich mezinárodním zápisu ze dne 31. října 1958 revido-
vaná ve Stockholmu dne 14. července 1967, vyhlášená
pod č. 67/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 79/1985 Sb.
Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu
a zeměpisných označeních.“.

29. V § 16 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1
označení původu nebo zeměpisné označení, kterému
je poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad předá
žádost k dalšímu postupu Evropské komisi (dále jen
„Komise“).

(3) Je-li předmětem žádosti podle odstavce 1
označení původu nebo zeměpisné označení, kterému
není poskytována výlučná unijní ochrana, Úřad po-
žádá Komisi o stanovisko k podání žádosti o mezi-
národní zápis podle mezinárodní smlouvy. Bude-li
stanovisko Komise k podání žádosti nesouhlasné,
Úřad řízení o takové žádosti zastaví. V případě, že
stanovisko Komise bude souhlasné, Úřad podá žá-
dost Mezinárodnímu úřadu Světové organizace du-
ševního vlastnictví (dále jen „Mezinárodní úřad“).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

30. V § 16 odst. 4 se za slovo „původu“ vkládají
slova „nebo zeměpisného označení“ a slova „podle
odstavce 1“ se zrušují.

31. V § 17 odst. 1 se za slovo „původu“ vkládají
slova „nebo zeměpisného označení“.

32. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu od-
mítnutí účinků mezinárodního zápisu označení pů-
vodu nebo zeměpisného označení na území České
republiky

a) na základě odůvodněné výhrady uplatněné ve
lhůtě 3 měsíců od zveřejnění v rejstříku Mezi-
národního úřadu podle Ženevského aktu Lisa-
bonské dohody o označeních původu a země-
pisných označeních, nebo

b) v případě, že toto označení nesplňuje podmínky
stanovené pro zápis.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

33. V § 17 odst. 3 se za slovo „původu“ vkládají
slova „nebo zeměpisnému označení“.

34. V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu ne-
možnost poskytnutí ochrany na území České repub-
liky, pokud se žádost týká označení původu nebo
zeměpisného označení, které spadá do oblasti vý-
lučné unijní ochrany.“.

35. V § 18 se text „§ 10 odst. 1“ nahrazuje tex-
tem „§ 19 odst. 2“.

36. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Žádost o zápis označení původu či země-
pisného označení, kterému je poskytována výlučná
unijní ochrana pro zboží pocházející z České re-
publiky, popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti
(dále jen „žádost o unijní zápis“), pokud označení
původu či zeměpisného označení je v České re-
publice užíváno v souvislosti s tímto zbožím, se po-
dává u Úřadu.“.

37. V § 19 odst. 2 a 3, § 19 odst. 4 větě první,
§ 19 odst. 5, § 20 úvodní části ustanovení, § 20
písm. a), § 21 odst. 1 větě první a v § 21 odst. 5
až 7 se slovo „komunitární“ nahrazuje slovem
„unijní“.

38. V § 19 odst. 2 se slovo „nález“ nahrazuje
slovem „podklad“ a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „oprávněného ke kontrole specifikace,
kterým je v rozsahu své působnosti Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce, Státní veterinární

Sbírka zákonů č. 215 / 2022Strana 2528 Částka 97



správa nebo Ústřední kontrolní a zkušební ústav ze-
mědělský3)“.

39. V § 19 odst. 4 větě první, § 20 úvodní části
ustanovení, § 21 odst. 1 větě druhé, § 22b odst. 7
větě první, § 23 odst. 1 písm. b) a v § 23 odst. 2 se
za slovo „označení“ vkládají slova „původu či země-
pisné označení“.

40. V § 20 úvodní části ustanovení a v § 20
písm. a) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy
„Evropské unie“.

41. V § 21 odst. 1 větě druhé se slova „Evrop-
skou komisí (dále jen „Komise“)“ nahrazují slovem
„Komisí“.

42. V § 21 odst. 5 a v § 22b odst. 5 se slovo
„výrobku“ nahrazuje slovem „zboží“, slovo „výrob-
kem“ se nahrazuje slovem „zbožím“ a slova „v němž
má výrobek původ“ se nahrazují slovy „odkud
zboží pochází“.

43. V § 21 odst. 5, § 22a odst. 5 a v § 22b
odst. 5 se slovo „nálezu“ nahrazuje slovem „pod-
kladu“.

44. V § 21 odst. 6 se slovo „podat“ nahrazuje
slovem „vydat“ a slovo „nález“ se nahrazuje slovem
„podklad“.

45. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

„§ 21a

Dojde-li v průběhu řízení k podstatným změ-
nám ve specifikaci zboží pocházejícího z České re-
publiky, popřípadě z přeshraniční zeměpisné oblasti,
Úřad provede nové zveřejnění žádosti podle § 20
a umožní uplatnit námitky podle § 21.“.

46. § 22 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

„§ 22

Rozhodnutí o postoupení žádosti o unijní zápis
Úřad doručí veřejnou vyhláškou7).

7) § 25 správního řádu.“.

47. V nadpisu § 22a se doplňují slova „vyžadu-
jící řízení na úrovni Evropské unie“.

48. V § 22a odst. 1 se slova „výrobku s půvo-
dem v České republice“ nahrazují slovy „zboží po-

cházejícího z České republiky“ a slovo „v“ se na-
hrazuje slovem „z“.

49. V § 22a se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „K žádosti musí být přiloženy doklady podle
§ 19 odst. 2.“.

50. V § 22a se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Pro nové zveřejnění se použije § 21a ob-
dobně.“.

51. V § 22a odst. 4 větě první se slovo „komu-
nitárního“ nahrazuje slovem „unijního“ a za slovo
„označení“ se vkládají slova „původu či zeměpis-
ného označení“.

52. V § 22a odst. 5 se za slova „kontrolního
orgánu“ vkládají slova „stanoveného v § 19 odst. 2“.

53. V § 22a odst. 7 se věty druhá až poslední
zrušují.

54. V nadpisu § 22b se doplňují slova „původu
či zeměpisného označení“.

55. V § 22b odst. 1 se slova „výrobku s půvo-
dem v České republice, popřípadě v“ nahrazují slovy
„zboží pocházejícího z České republiky, popřípa-
dě z“.

56. V § 22b odst. 2 větě první, § 22b odst. 4
větách první a poslední, § 22b odst. 5 a 6, § 22b
odst. 7 větě první a v § 22b odst. 8 větě první se
slovo „komunitárního“ nahrazuje slovem „unij-
ního“.

57. V § 22b odst. 4 větách první a poslední se za
slovo „označení“ vkládají slova „původu či zeměpis-
ného označení“.

58. V § 22b odst. 6 se slovo „nález“ nahrazuje
slovem „podklad“.

59. V § 22b odst. 8 se věty druhá a poslední
zrušují.

60. § 22c včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 8 zní:

§ 22c

Námitky proti žádosti o unijní zápis,
jeho zrušení nebo o změnu specifikace zboží

pocházejícího z jiného státu

Mají-li být prostřednictvím Úřadu uplatněny
v řízení před Komisí námitky proti žádosti o unijní
zápis, proti žádosti o jeho zrušení nebo proti žádosti
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o změnu specifikace zboží pocházejícího z jiného
státu, podávají se Úřadu nejpozději 1 měsíc před
skončením lhůty stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie8).

8) Čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1151/2012.
Čl. 98 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013.
Čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/787.“.

61. Za § 22c se vkládají nové § 22d a 22e, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 a 11
znějí:

„§ 22d

Změna specifikace nevyžadující řízení
na úrovni Evropské unie

(1) Pro řízení o změně specifikace se použije
ustanovení § 22a odst. 1 až 6 obdobně.

(2) Rozhodnutí o změně specifikace Úřad do-
ručí veřejnou vyhláškou7).

(3) Pravomocné rozhodnutí o změně specifi-
kace Úřad oznámí Komisi. Pokud Komise rozhod-
nutí Úřadu o změně specifikace zruší, Úřad provede
nové řízení a vydá nové rozhodnutí10).

§ 22e

Dočasná změna specifikace

(1) Pro řízení o dočasné změně specifikace se
obdobně použije ustanovení § 22a odst. 1 až 6
s tím, že lhůta stanovená v § 22a odst. 2 pro vyložení
změny specifikace a lhůty pro podání námitek činí
1 měsíc.

(2) Součástí žádosti musí být i doklady o dů-
vodnosti změny podle hygienických a rostlinolékař-
ských opatření nebo související s přírodními kata-
strofami nebo nepříznivými povětrnostními pod-
mínkami podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie11).

(3) Rozhodnutí o dočasné změně specifikace
musí obsahovat dobu, po kterou má dočasná změna
účinky. Rozhodnutí o změně specifikace Úřad do-
ručí veřejnou vyhláškou7).

(4) Pravomocné rozhodnutí o dočasné změně
specifikace Úřad oznámí Komisi.

10) § 101 písm. e) správního řádu.
11) Čl. 6 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci

(EU) č. 664/2014.
Čl. 31 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/787.
Čl. 53 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1151/2012.“.

62. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „označení“ vkládají slova „původu či země-
pisná označení“.

63. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slova „zapsa-
ného označení“ a za slova „chráněného označení“
vkládají slova „původu či zeměpisného označení“.

64. V § 24 se za slova „zapsané označení“ vklá-
dají slova „původu či zeměpisné označení“.

65. § 26 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Požádá-li osoba, která má podle dosavadních
právních předpisů zapsáno v rejstříku vedeném Úřa-
dem průmyslového vlastnictví (dále jen „rejstřík“)
označení původu nebo zeměpisné označení pro
zboží pocházející z České republiky, popřípadě
z přeshraniční zeměpisné oblasti, jemuž je poskyto-
vána ochrana výlučně podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie (dále jen „výlučná unijní
ochrana“), o unijní zápis do 14. září 2022, vstupuje
výlučná unijní ochrana v účinnost jejím poskytnutím
namísto ochrany poskytnuté v České republice po-
dle dosavadních právních předpisů. Pro náležitosti
žádosti se použije § 19 odst. 2 zákona č. 452/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, obdobně.

2. Není-li na žádost podle bodu 1 poskytnuta
označení původu a zeměpisnému označení výlučná
unijní ochrana, zápis do rejstříku zaniká dnem na-
bytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu
Evropské unie.

3. Zápis označení původu nebo zeměpisného
označení v rejstříku pro zboží, které spadá do oblasti
výlučné unijní ochrany, pro které nebyla podána žá-
dost podle bodu 1, zaniká uplynutím dne 14. září
2022.

4. Zápis označení původu v rejstříku, kterému
byla poskytnuta ochrana podle Lisabonské dohody
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na ochranu označení původu a o jejich mezinárod-
ním zápisu pro zboží, které spadá do oblasti výluč-
né unijní ochrany, pro které nebyla podána žádost
podle bodu 1, zaniká uplynutím dne 14. září 2022.

5. Žádost o mezinárodní zápis označení pů-
vodu nebo zeměpisného označení podle Ženevského
aktu Lisabonské dohody o označeních původu a ze-
měpisných označeních, které je chráněno podle Li-
sabonské dohody na ochranu označení původu a o je-
jich mezinárodním zápisu a kterému byla poskyt-
nuta výlučná unijní ochrana namísto ochrany po-
skytnuté v České republice podle dosavadních
právních předpisů, lze podat do 14. září 2022.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu
a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně
spotřebitele, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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216

ZÁKON

ze dne 29. června 2022,

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. I

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb.,
zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zá-
kona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona
č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona

č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/
/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/
/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/
/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/
/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/
/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/
/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 255/
/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 540/
/2020 Sb. a zákona č. 286/2021 Sb., se mění takto:

1. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7c, které
včetně nadpisu nad označením § 7a znějí:

„Sleva na pojistném

§ 7a

(1) Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojist-
ném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním
nebo služebním poměru, který

a) je starší 55 let,

b) pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem,
nebo které má v péči nahrazující péči rodičů
na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za
rozhodnutí příslušného orgánu se považuje
rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona
o státní sociální podpoře,

c) pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká
závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá
na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost)
anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká
se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důcho-
dovém pojištění,

d) se zároveň připravuje na budoucí povolání stu-
diem; studium se posuzuje podle § 21 odst. 1
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písm. a), § 22 a 23 zákona o důchodovém po-
jištění,

e) v období 12 kalendářních měsíců před kalendář-
ním měsícem, za který se sleva na pojistném
uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání
na rekvalifikaci podle § 109 nebo 109a zákona
o zaměstnanosti,

f) je osobou se zdravotním postižením podle § 67
odst. 2 zákona o zaměstnanosti, nebo

g) je mladší 21 let.

(2) Podmínkou nároku na slevu na pojistném
je, že se zaměstnancem uvedeným v odstavci 1
písm. a) až f) je sjednána kratší pracovní nebo slu-
žební doba, než činí stanovená týdenní pracovní
nebo služební doba, přičemž rozsah takto stanovené
kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně
8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Vykonává-li za-
městnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání
v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva
na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu
hodin podle věty první platí přitom pro všechna tato
zaměstnání dohromady.

(3) Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží,
pokud

a) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze
všech zaměstnání vykonávaných v pracovním
nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele
za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek prů-
měrné mzdy,

b) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze
všech zaměstnání vykonávaných v pracovním
nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele
připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných
hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním
měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy,

c) odpracovaná doba v pracovním nebo služebním
poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k té-
muž zaměstnavateli, včetně dob, které se po-
važují za výkon práce nebo služby, překročí
u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci
138 hodin; pokud zaměstnanec nastoupil do
zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce,
upraví se tento limit v poměru počtu kalendář-
ních dnů trvání zaměstnání v kalendářním mě-
síci a počtu kalendářních dnů v kalendářním
měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé
hodiny směrem nahoru,

d) zaměstnanec uvedený v odstavci 1 písm. f) je
v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je
zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce podle § 78 zákona o za-
městnanosti, pokud by slevu na pojistném
uplatňoval tento zaměstnavatel, nebo

e) je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu ná-
kladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplat-
nění nároku na výplatu příspěvku v době čás-
tečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o za-
městnanosti.

(4) Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc
poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu
zaměstnavateli.

(5) Sleva na pojistném za zaměstnance náleží
zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy
oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr
uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance; ozná-
mením tohoto záměru se rozumí okamžik jeho do-
ručení České správě sociálního zabezpečení. Záměr
uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého za-
městnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve
1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na po-
jistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však
dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto
zaměstnance do zaměstnání podle zákona o nemo-
cenském pojištění. Záměr uplatňovat slevu na pojist-
ném za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel
oznamuje nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu
podle § 9 odst. 2 za kalendářní měsíc, za který slevu
na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje. Jest-
liže má záměr za téhož zaměstnance uplatňovat slevu
na pojistném více zaměstnavatelů, sleva na pojistném
za tohoto zaměstnance náleží tomu zaměstnavateli,
který oznámil České správě sociálního zabezpečení
tento záměr jako první.

§ 7b

(1) Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc
činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměst-
nanců, na které je sleva uplatňována podle § 7a. Sleva
na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem
nahoru.

(2) Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměst-
navatele více zaměstnání, zahrnuje se za tohoto za-
městnance do úhrnu vyměřovacích základů zaměst-
nanců podle odstavce 1 jen vyměřovací základ z toho
zaměstnání, z něhož zaměstnavatel uplatňuje slevu.

Sbírka zákonů č. 216 / 2022Částka 97 Strana 2533



(3) Je-li u zaměstnance splněno více důvodů
pro uplatnění slevy na pojistném podle § 7a odst. 1,
může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za
jednotlivého zaměstnance v kalendářním měsíci jen
jednou.

(4) Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném
musí být u zaměstnance, za kterého lze slevu na po-
jistném uplatnit, splněny po celou dobu trvání pra-
covního nebo služebního poměru v kalendářním mě-
síci.

§ 7c

(1) Slevu na pojistném za kalendářní měsíc
uplatňuje zaměstnavatel na tiskopisu podle § 9
odst. 2. Slevu na pojistném odečte zaměstnavatel
z částky pojistného stanoveného podle § 5a a § 7
odst. 1 písm. a) za tento kalendářní měsíc.

(2) Slevu na pojistném lze uplatnit jen do dne
splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který
sleva na pojistném náleží.

(3) Byla-li z částky pojistného odečtena sleva na
pojistném ve vyšší částce, než mohla být odečtena,
považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto
zkráceno, za dluh na pojistném; byla-li z částky po-
jistného odečtena sleva na pojistném v nižší částce,
než mohla být odečtena, nedoplatek na slevě na po-
jistném nevzniká.“.

2. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Uplatňuje-li zaměstnavatel slevu na pojist-
ném aspoň za jednoho zaměstnance, je povinen na
tiskopisu podle odstavce 2 uvádět též počet zaměst-
nanců, za které mu sleva na pojistném náleží, úhrn
vyměřovacích základů těchto zaměstnanců, částku
slevy na pojistném a úhrn pojistného po snížení
o uplatněnou slevu a údaje o jednotlivých zaměst-
nancích, za které slevu uplatňuje; těmito údaji se ro-
zumí jméno a příjmení, rodné číslo a datum naro-
zení, vyměřovací základ zaměstnance ze zaměstnání,
na které uplatňuje slevu na pojistném za tohoto za-
městnance, rozsah kratší pracovní nebo služební
doby v tomto zaměstnání a důvod podle § 7a odst. 1,
pro který zaměstnavatel uplatňuje slevu na pojist-
ném.“.

3. V nadpisu § 22c se za slovo „účetních“ vklá-
dají slova „a dalších“.

4. Na konci § 22c se doplňuje věta „To platí

obdobně pro úschovu dokladů potřebných ke stano-
vení slevy na pojistném.“.

5. Za § 23b se vkládají nové § 23c až 23f, které
včetně nadpisu nad označením § 23c znějí:

„Společná ustanovení ke slevám na pojistném

§ 23c

(1) Zaměstnanec, který sdělil zaměstnavateli
údaje pro slevu na pojistném, poskytuje zaměstnava-
teli potřebnou součinnost spočívající v dokládání
skutečnosti zakládající nárok zaměstnavatele na slevu
na pojistném, s výjimkou dokládání údaje o věku za-
městnance.

(2) Pro účely slevy na pojistném zaměstnanec
zaměstnavateli dokládá

a) vztah k dítěti a věk dítěte rodným listem dítěte
a v případě péče nahrazující péči rodičů rozhod-
nutím příslušného orgánu o svěření dítěte do
péče nahrazující péči rodičů,

b) péči o osobu blízkou závislou na pomoci jiné
osoby potvrzením krajské pobočky Úřadu
práce podle § 29 odst. 6 zákona o sociálních
službách ne starším než 1 kalendářní měsíc
a čestným prohlášením, že o tuto osobu pečuje,

c) soustavnou přípravu na budoucí povolání stu-
diem potvrzením příslušné školy, popřípadě též
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy vydaným podle § 85 zákona
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
o tom, že studium je postaveno na roveň studiu
na školách v České republice,

d) skutečnosti o rekvalifikaci potvrzením krajské
pobočky Úřadu práce podle § 109b zákona o za-
městnanosti,

e) zdravotní postižení způsobem podle § 67
odst. 5 zákona o zaměstnanosti.

(3) Uplatňuje-li zaměstnavatel slevu na pojist-
ném za zaměstnance a informoval-li o tom zaměst-
nance podle § 23d odst. 2, je zaměstnanec povinen

a) neprodleně zaměstnavateli sdělit, zda současně
vykonává zaměstnání u jiného zaměstnavatele
se sjednanou kratší pracovní nebo služební do-
bou v rozsahu stanoveném podle § 7a odst. 2
věty první,

b) oznámit zaměstnavateli všechny změny, které
mají vliv na uplatnění slevy na pojistném, s vý-
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jimkou údajů o věku zaměstnance a věku dítěte,
a to do 8 kalendářních dnů ode dne, v němž tyto
skutečnosti nastaly, a

c) neprodleně na výzvu zaměstnavatele doložit
skutečnosti potřebné pro uplatňování slevy na
pojistném.

(4) Zaměstnanec pro účely slevy na pojistném
nedokládá ty skutečnosti, které zaměstnavateli již
doložil pro daňové nebo jiné účely.

(5) Pokud zaměstnanec sdělil zaměstnavateli
nesprávné údaje pro uplatnění slevy na pojistném
nebo neoznámil změny mající vliv na uplatnění slevy
na pojistném a zaměstnavatel v důsledku toho odvedl
pojistné snížené o slevu za zaměstnance, aniž byly
důvody pro uplatnění této slevy, je zaměstnanec po-
vinen uhradit zaměstnavateli penále, které zaměstna-
vatel zaplatil; podmínkou této povinnosti zaměst-
nance v případě neoznámení změn je, že byl infor-
mován zaměstnavatelem podle § 23d odst. 2 o uplat-
nění slevy na pojistném.

§ 23d

(1) Zaměstnavatel je povinen mít ve své evi-
denci o zaměstnancích, za které uplatňuje slevu na
pojistném, tyto údaje a doklady:

a) jméno a příjmení,

b) důvod pro uplatnění slevy podle § 7a odst. 1,

c) rozsah kratší pracovní nebo služební doby
u jednotlivých zaměstnanců v tom zaměstnání,
na které je sleva na pojistném uplatňována,

d) věk dítěte podle rodného listu předloženého po-
dle § 23c odst. 2 písm. a),

e) doklady uvedené v § 23c odst. 2 písm. b) až e)
a rozhodnutí příslušného orgánu uvedené
v § 23c odst. 2 písm. a).

(2) Pokud zaměstnavatel oznámil záměr uplat-
ňovat slevu na pojistném za zaměstnance, je povinen
o tom písemně informovat zaměstnance před prvním
uplatněním této slevy, a to včetně důvodu pro uplat-
nění slevy na pojistném. Zaměstnavatel v této infor-
maci uvede skutečnost, která zakládá nárok uplat-
nění slevy na pojistném za tohoto zaměstnance, upo-
zorní zaměstnance na jeho povinnosti související
s dokládáním této skutečnosti a poučí ho o následcích
neplnění povinností uvedených v § 23c odst. 2 a 3.

§ 23e

(1) Zaměstnavatel oznamuje České správě so-
ciálního zabezpečení záměr uplatňovat slevu na po-
jistném za zaměstnance datovou zprávou podle
§ 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení nebo na předepsaném
tiskopise v elektronické podobě podle § 123e odst. 2
písm. a) zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení. V oznámení podle věty první uvede
údaje podle § 23f odst. 3 písm. a) a b).

(2) Zaměstnavatel oznamuje České správě so-
ciálního zabezpečení skončení uplatňování slevy na
pojistném za zaměstnance datovou zprávou podle
§ 123e odst. 1 písm. b) zákona o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení nebo na předepsaném
tiskopise v elektronické podobě podle § 123e odst. 2
písm. a) zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, a to ve lhůtě 8 dnů po skončení kalen-
dářního měsíce, ve kterém slevu na pojistném za to-
hoto zaměstnance uplatnil naposledy; oznámení za-
městnavatele o skončení uplatňování slevy na pojist-
ném za zaměstnance se zároveň považuje za zrušení
záměru uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance.
V tomto oznámení uvede údaje podle § 23f odst. 3
písm. a) a e). Při skončení zaměstnání zaměstnance
se skončení uplatňování slevy na pojistném za tohoto
zaměstnance neoznamuje.

§ 23f

(1) Česká správa sociálního zabezpečení sděluje
zaměstnavateli na žádost v elektronické podobě způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup, zda je evido-
ván záměr uplatňovat slevu na jednotlivého zaměst-
nance. Žádost zaměstnavatel podává datovou zprá-
vou podle § 123e odst. 1 písm. b) zákona o organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení nebo na
předepsaném tiskopise v elektronické podobě podle
§ 123e odst. 2 písm. a) zákona o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení. Zjistí-li Česká správa
sociálního zabezpečení, že již dříve záměr uplatnit
slevu na pojistném za téhož zaměstnance uplatnil
jako první jiný zaměstnavatel, elektronicky infor-
muje o této skutečnosti neprodleně zaměstnavatele,
který oznámil záměr uplatňovat slevu na pojistném
za zaměstnance jako další v pořadí.

(2) Česká správa sociálního zabezpečení vede
evidenci zaměstnavatelů, kteří ohlásili záměr uplat-
ňovat slevu na pojistném jako první, a zaměstnanců,
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za které je tato sleva uplatňována; tato evidence může
být vedena v rámci registru pojištěnců a registru za-
městnavatelů.

(3) Evidence zaměstnanců, za které je uplatňo-
vána sleva na pojistném, obsahuje tyto údaje:

a) jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo a da-
tum narození,

b) den, od kterého má zaměstnavatel záměr slevu
na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat,

c) důvod pro uplatnění slevy podle § 7a odst. 1,

d) rozsah kratší pracovní nebo služební doby u za-
městnance v tom zaměstnání, na které je sleva
na pojistném uplatňována, a

e) den, za který byla sleva na pojistném uplatněna
naposledy.“.

6. V § 25a se text „[§ 7 odst. 1 písm. a)]“ na-
hrazuje slovy „ , a to s přihlédnutím k uplatněné
slevě na pojistném, která odpovídá uhrazovanému
plnění“.

7. V § 25d odst. 1 písm. g) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

8. V § 25d se na konci písmene h) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena i) až k), která
znějí:

„i) nevede ve své evidenci údaje a doklady pro
uplatnění slevy na pojistném podle § 23d
odst. 1,

j) neinformuje zaměstnance o prvním uplatnění
slevy na pojistném a o důvodu uplatnění slevy
na pojistném podle § 23d odst. 2, nebo

k) neoznámí České správě sociálního zabezpečení
skončení uplatňování slevy na pojistném za za-
městnance nebo nesdělí údaje podle § 23e
odst. 2.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Sleva na pojistném podle zákona č. 589/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, náleží poprvé za kalendářní měsíc,
v němž tento zákon nabyl účinnosti.

2. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti se za období přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanoví podle

zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III

V § 11 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona
č. 259/2017 Sb., se za slova „pro provádění sociál-
ního zabezpečení“ vkládají slova „ , pro kontrolu
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. IV

V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zá-
kona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 437/
/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/
/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/
/2014 Sb., zákona č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/
/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/
/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/
/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/
/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/
/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/
/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/
/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., 277/2019 Sb., zá-
kona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona
č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona
č. 388/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb. a zákona č. 274/2021 Sb., se za
§ 109a vkládá nový § 109b, který zní:
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„§ 109b

Pro účely slevy na pojistném na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
krajská pobočka Úřadu práce vydá osobě na její žá-
dost potvrzení, že jako uchazeč o zaměstnání na-
stoupila na rekvalifikaci podle § 109 nebo 109a, s uve-
dením dne, kdy na tuto rekvalifikaci nastoupila.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. V

V § 29 odst. 6 větě první zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 213/

/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/
/2009 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se slova „a za-
městnanosti“ nahrazují slovy „ , zaměstnanosti
a uplatnění slev na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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