
                          
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Snižme dočasně odvody na sociální zabezpečení. Odklady plateb 

problémy firem nevyřeší 

Praha, 11. května 2020 – Českým podnikatelům v době koronaviru pomůže jedině časově 

omezené snížení odvodů sociálního pojištění. Pouhé posunutí plateb, navíc i nadále 

penalizované, je jen odkládáním problému tuzemských firem na pozdější dobu. V dopise 

adresovaném premiéru Andreji Babišovi, ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a 

předsedům poslaneckých klubů to sděluje Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního 

ruchu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komora daňových poradců.  

Vládním návrhem zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (tisk 860), 

z něhož na jednání vlády vypadlo klíčové částečné snížení sociálních odvodů, by se měli 

v příštích dnech zabývat poslanci. Hospodářská komora se proto chce při projednávání zákona 

v parlamentu spolu s výše uvedenými partnery podílet na úpravě této normy, která 

v současném znění podnikatele ven z krize nenasměruje. 

„Vládní návrh neodpovídá vládou slibované skutečně rychlé a efektivní pomoci firmám za 

účelem zachování pracovních míst a nekoresponduje s ujištěním, že pro vládu je důležité udržet 

firmy při životě. Máme za to, že jsou to právě zástupci podnikatelů, kteří mají firmám při 

vyjednávání s politiky pomáhat, a proto nabízíme státu naši spolupráci, aby norma skutečně 

fungovala, ulevila podnikatelům a udržela pracovní místa,“ popisuje prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý. 

Zástupci zaměstnavatelů proto dnes zaslali předsedům poslaneckých klubů pozměňovací 

návrhy, které v předkládaném znění zákona chyběly. A to zejména opatření zavádějící snížení 

odvodové zátěže a prodlužující termíny pojistných úhrad.  

 u všech zaměstnavatelů snížení odvodu sociálního pojistného za zaměstnavatele o 20 
% za měsíce květen a červen, není-li dále stanoveno jinak 

 dále pak u krizí zasažených zaměstnavatelů snížení odvodu SP o 80 % za měsíce květen 
a červen 

 u krizí zasažených zaměstnavatelů snížení odvodu SP o 40 % za měsíce červenec a 
srpen 

 odvod pojistného za měsíce květen a červen posunout do 20. 12. 2020 

 odvod pojistného za měsíce červenec a srpen posunout do 20. 2. 2021 

Dalším velkým problémem ve vládou předloženém návrhu zákona je i penalizace za odložené 

zaplacení pojistného. Podle zástupců podnikatelů je absurdní, aby stát v současné krizi 

podnikatele v tomto ohledu ještě penalizoval, byť sníženou sazbou (více v komentáři Vladimíra 

Dlouhého). 
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