
Zaměstnavatelé budou moci odložit odvody na své sociální pojištění za snížené
penále
 

Senát 20. kv ětna 2020 schv álil zákon, na jehož základě zaměstnav atelé mohou odložit platby  za sv é
pojistné na sociální zabezpečení za měsíce kv ěten - červ enec 2020 při snížení penále. V nejbližších dnech
lze očekáv at naby tí jeho účinnosti.

Účelem tohoto zákona je v  současné nelehké situaci posílit likv iditu zaměstnav atelů a posky tnout jim
úlev y  při jejich pov inný ch odv odech na pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“). Aby
zaměstnavatelé mohli platby za své pojistné za výše uvedené měsíce odložit, musí za tyto
měsíce i nadále odvádět pojistné, které jsou povinni platit  za jejich zaměstnance. 

Upozorňujeme, že odklad plateb za pojistné neznamená zproštění pov innosti zaplatit penále za to, že
pojistné neby lo zaplaceno v čas. Přijatá úprava pouze umožňuje odložit  platby za pojistné za
zaměstnavatele hrazené za měsíce květen – červenec 2020 až do 20. října 2020 při snížení
penále o 80%. Výše penále tedy nově činí 0,01 % z dlužné částky za každý den, místo
dosavadních 0,05%. Odklad plateb se bude předpokládat automaticky, tj. postačí, pokud
zaměstnavatel neuhradí své pojistné za měsíc květen 2020 do 20. června 2020 (postup bude
analogický i za měsíce červen a červenec 2020). Pokud však zaměstnavatel dlužnou částku
neuhradí do 20. října 2020, správa sociálního zabezpečení mu namísto výhodnějšího penále
0,01% vyměří běžné penále, tj. ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den. 

Dalším přínosem tohoto zákona je bezpochy by  skutečnost, že v  případě v y užití možnosti odložení plateb
za pojistné v  souladu s v ý še uv edený m nebude pro účely potvrzování bezdlužnosti
zaměstnavatele vzniklý „dluh“ považován za nezaplacené pojistné. 

Upozorňujeme, že odkladu plateb za pojistné nelze využít  současně s příspěvkem státu na
náhradu mezd zaměstnanců z programu Antivirus. Podmínkou získání příspěv ku z programu
Antiv irus je totiž zaplacení pojistného, a to jak za zaměstnav atele, tak i za jeho zaměstnance. Aktuálně
program Antiv irus platí do konce kv ětna, av šak lze očekáv at jeho další prodloužení. Zaměstnavatelé
si tedy budou muset vybrat, zda budou chtít  čerpat příspěvky z programu Antivirus nebo
využijí možnosti odkladu plateb za pojistné. 

V případě jaký chkoliv  dotazů souv isejících se státem přijatý mi kompenzačními opatřeními v  oblasti
zaměstnanosti, který ch může zaměstnav atel za stáv ající nelehké situace v y užít, prosíme kontaktujte
naši adv okátku, Mgr. Lenku Droscov ou lenka.droscov a (at) randalegal.com, specialistku na pracov ní
práv o. 

 

N ewsletter společnosti  ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s.r.o. informu je obecně o vybraných  legislativních

změnách, ju dikatu ře a právních  problémech. Informace předkládané v  newsletteru  mají  pou ze informativní  povahu

a nepředstavu jí  ú plný přehled změn v legislativě, ju dikatu ře či  právní  praxi . Do newsletteru  jsou  zařazovány informace,

které naše advokátní  kancelář vybírá dle vlastního u vážení  s ohledem na zajímavost či  praktickou  vyu žitelnost informací

pro adresáty  newsletteru . A pl ikovatelnost v  newsletteru  pu bl ikovaných  informací  na speci fické případy je závislá na

konkrétních  okolnostech . Tento newsletter nepředstavu je právní  radu  a ŘA N DA  HA V EL LEGA L advokátní  kancelář s. r. o.

neodpovídá za apl ikaci  závěrů  či  sku tečností  u vedených  v  newsletteru  na jakýkol i  právní  případ.
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