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Výběr ze Sbírky zákon ů 2012 

_________________________________________________________________________ 
 

 

1. Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě 
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidit ě a o 
úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) (účinnost 10.1.2012, 
částka 2) 
 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku“) a náhrada nákladů na 
výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, se 
upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, a pro 
výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, se zvyšuje o 1,6 %. 

 
2. Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a 
osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o 
změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro 
zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve 
znění pozdějších předpisů (částka 4, účinnost 17.1.2012) 

Vyhláška je projevem transpozice směrnice EP a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení 
strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství, která 
byla započata přijetím novely zákona o dráhách publikované pod č. 134/2011 Sb. a kterou 
nyní dokončuje. Vedle toho navazuje na přímo použitelné nařízení Komise č. 36/2010 o 
vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy 
doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího. Základním cílem, který 
má být v rámci EU naplněn, je sjednotit certifikaci strojvedoucích obsluhujících vlaky na 
území EU. 

Ministerstvo dopravy tedy vyhláškou nově upravuje minimální stupeň dosaženého vzdělání, 
rozsah a obsah základních obecných znalostí, dovedností a postupů nezbytných pro řízení 
drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, 
způsob hodnocení výsledků zkoušky, formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku 
zkoušky, počet členů komise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah školení žadatelů o 
vydání licence strojvedoucího, dále pak rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a 
postupů, rozsah, obsah a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky a 
rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvědčení strojvedoucího, podmínky věku a 
vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob 
provádění zkoušek žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, a nakonec rozsah odborných 
znalostí a způsob ověřování těchto znalostí u osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky 
určených technických zařízení. 

Vedle toho je novelizována vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 

 



3. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/2012 Sb. o uložení kolektivních 
smluv vyššího stupně (částka 6) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období do 30. 
12. 2011 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a jeden Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě 
vyššího stupně: 

 

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 14. 11. 2011 na rok 2012 mezi 
smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství 
a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství a Svazem 
dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství. 

 

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená dne 14. 11. 2011 na rok 2012 (pro a. s. a 
s. r. o.) mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního 
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství a 
Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství. 

 

4. Vyhláška č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů (částka 11, účinnost 10.2.2012) 
 
Novelou Ministerstvo dopravy reaguje na znění zákona o pozemních komunikacích po 
novelizaci provedené zákonem č. 133/2011 Sb., kdy § 87a odst. 9 nově stanoví, že vybavení 
nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní 
předpis. Uvedené zmocňovací ustanovení má být právě vydanou novelou naplněno. Ta tedy 
do vyhlášky vkládá nové ustanovení § 18a stanovící vybavení nezbytné pro řádné provádění 
dopravně psychologického vyšetření. 

 

„§18a 

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření 
zahrnuje 

      a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou, 

      b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami, 

      c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí, 

     d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy 
umožňující 

           1. zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby, 

           2. přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a 
přesnosti 
           senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty 
v podmínkách  
          časové zátěže. 

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.“. 
 
 



5. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického 
stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (částka 30, 
účinnost 31.3.2012) 
 
Novelou zákona o silničním provozu (361/2000 Sb.) byla v § 6a řidičům stanovena nová 
povinnost. Řidič je povinen na výzvu policisty zajet k zařízení pro provedení kontroly 
technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět, není delší než 8 km. Zjistí-li se při 
kontrole technického stavu vážná nebo nebezpečná závada, bude řidič povinen uhradit 
náklady na provedení kontroly technického stavu. 
 
 
Vyhláškou se stanoví podrobně, jak technická kontrola vozidla probíhá. 
 
- kontrola se vykonává za přítomnosti řidiče 
- kontrola se provádí formou 
o a) vizuálního posouzení celkového stavu údržby vozidla (zejména prohlédnutí 
kontrolovaných položek uvedených v příloze 1 této vyhlášky a v případě potřeby také fyzické 
prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly 
bez použití technických zařízení. 
o b) kontroly osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu nebo ověření 
výsledku poslední technické silniční kontroly, anebo 
o c) jednotlivých kontrolních úkonů, jejichž rozsah se určí s přihlédnutím k celkovému 
stavu údržby vozidla podle písmene a) na základě kontroly dokladů k vozidlu podle písmene 
b). 
 
Náklady na provedení technické silniční kontroly činí u 
 
a) vozidel, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a vozidel, 
jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, 1000 Kč a 
b) ostatních vozidel 500 Kč. 
 
 
6. Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 
Sb. (částka 37, účinnost 1.4.2012) 
 
Aktuální novela přináší změny zejména v části druhé, pasáži zabývající se podmínkami 
ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek (zátěž teplem, 
chladem, ztráta tekutin), v úpravě přípustné doby práce a bezpečnostních přestávek a v 
úpravě chemických a obdobných látek přítomných na pracovišti. 
 
(Podrobněji  viz. přednáška Petra Vozába) 
 

7. Sdělení MPSV č. 136/2012 Sb., 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 

(částka 50) 

 



Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, sděluje, že rozhodnou částkou pro 

určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. 

května 2012 do 30. dubna 2013 částka 24 319 Kč. 

 

8. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 153/2012 Sb.o rozšíření závaznosti 

Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí., sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího 

stupně, uzavřený dne 7. 3. 2012 pro odvětví stavebnictví mezi Odborovým svazem Stavba 

ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství 

Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je s účinností od prvního dne 

měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s 

převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – 

NACE: 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43. 

 
 

9. Zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka 67, 
účinnost 1.9.2012) 

 

Novela do českého právního řádu zavádí nový způsob alternativního způsobu vyřízení 
věci v trestním řízení, a sice institut dohody o vině a trestu. Vše je směřováno především k 
naplnění požadavku zkrácení doby soudního řízení. Zároveň jsou rozšiřovány možnosti pro 
využití dosavadních odklonů v trestním řízení, jakými jsou podmíněné odložení podání 
návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání nebo narovnání. Zde jsou změny 
motivovány především snahou podnítit k jejich častějšímu využívání zejména v případech 
trestných činů v dopravě. Dohodu o vině a trestu sepisuje státní zástupce a následně její 
obsah schvaluje soud. 

Dalším z institutů, který novela do českého právního řádu zavádí, je institut 
spolupracujícího obviněného. Má být využíván při rozkrývání organizované kriminality 
všech druhů, v důvodové zprávě je zmíněna především kriminalita korupční. 

 

 
 



10. Zákon č. 197/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů ( částka 68, účinnost  13.6.2012) 

 

Novela výslovně formuluje možnost používat dětské 
přívěsné vozíky sloužící pro přepravu dětí. Dosavadní právní 
úprava s takovou možností nijak nepočítala. V důvodové zprávě 
vysvětluje vyšší míru bezpečnosti dítěte přepravovaného v 
přívěsném vozíku oproti dítěti přepravovaném v cyklosedačce. 
Poukazuje na skutečnost, že v přívěsném vozíku je dítě chráněno 
pevným rámem za součinnosti dalších bezpečnostních prvků, 

jakými jsou bezpečnostní pásy, polstrování v oblasti zad nebo ochranná opěrka kolem hlavy. 
Při pádu kola navíc zůstává přepravní vozík ve stabilní poloze.  

 

11. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) 
(částka 70, účinnost 1.9.2012) 
 

Zákon zcela nově upravuje výkon a účinky mediace jakožto postupu při řešení konfliktu 
za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na 
konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu 
uzavřením mediační dohody, a to mediace prováděné zapsanými mediátory. Jeho vznik byl 
dle důvodové zprávy motivován snahou umožnit všem osobám alternativní řešení jejich 
konfliktů metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení, což má ve svém 
důsledku rovněž napomoci odbřemenění soudů.  

 
Strany budou mít možnost vyhnout se soudním sporům a řešit konflikt bez dlouhých 

čekacích lhůt, bez zbytečných finančních nákladů a bez zdlouhavé psychické zátěže. V 
rodinných věcech, a především jde-li o dítě, kdy je vždy významná schopnost komunikace 
rodičů, má mít institut mediace zásadní roli.  

 
 Mediátor uzavře s účastníky „mediační dohodu“, ve které se rovněž zaváží k úhradě 
nákladů mediátorovi, která je ve výši dané vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Výše 
odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400 Kč za každou započatou 
hodinu. 

 

12. Vyhláška č. 203/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, 
náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení 
potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru 
Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka (částka 71, účinnost 15.6.2012) 

 
Karty budou distribuovány v průběhu celého druhého 
pololetí roku 2012. Karta je ve dvou variantách, 
základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako 
průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. První dopis s výzvou 
k převzetí sKarty zašle Úřad práce příjemci dávky 
obyčejně. Pokud na něj klient nezareaguje do tří 



týdnů, bude mu zaslán doporučený dopis do vlastních rukou. 
 
 
13. Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky) 

   

Bez větších potíží byl zákon schválen Poslaneckou sněmovnou 
dne 13. června, Senátem dne 18. července a prezident republiky jej 
podepsal 1. srpna 2012. Půjde o historicky první přímou 
volbu prezidenta České republiky, která by měla proběhnout 
mezi 11. lednem a 2. únorem 2013. 

 
 
 
 
14. Vyhláška č. 288/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (částka 101, účinnost 1.9.2012) 

 
Tato vyhláška je reakcí na novelu č. 347/2009 Sb., kterou došlo s účinností od 

1.1.2010 k novelizaci zákona o pozemních komunikacích a zavedení dvou kategorií 
kontrolního vážení motorových vozidel, a to tzv. "nízkorychlostní kontrolní vážení" a 
"vysokorychlostní kontrolní vážení", kdy kategorie nízkorychlostního kontrolního vážení 
odpovídala současnému způsobu provádění kontrolních vážení. Jádrem aktuální novelizace je 
tak stanovení pravidel pro vysokorychlostní kontrolní vážení. Vyhláška nově upravuje také 
pravidla pro nízkorychlostní kontrolní vážení a to zejm. s ohledem na opět změněnou 
legislativní situaci po novele zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 196/2012 Sb. 

 
 
15. Vyhláška č. 324/2012 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, 
přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, 
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry 
důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013 (částka 119, účinnost 
1.1.2013) 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.: 
 
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 činí 25093 Kč. 
Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 
činí 1,0315. 

 

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu   pro rok 2013  

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11389 Kč, 
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 30026 Kč, 
c) třetí redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 103536 Kč. 



 
 
Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 
pro rok 2013 činí 2330 Kč. 
a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně, 
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,9 % procentní výměry důchodu, která náleží ke 
dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. 
 
Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo 
se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného 
důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu 
zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní 
výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. 
Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly 
vyměřeny ze zvýšených procentních výměr důchodů. 
 
 
16. Sdělení č. 336/2012 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje 
pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního 
vyměřovacího základu platných v roce 2013 (částka 123) 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2013 výše 
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 863 Kč, 
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1295 Kč, 
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2589 Kč. 
 
 
17.  Nařízení vlády č. 361/2012 Sb., o sdělení klíčových informací pro účastníky 
doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření 
(částka 135, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Toto nařízení upravuje náležitosti sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového 
penzijního spoření a pro účastníky důchodového spoření. 
 
Obsah sdělení 
Sdělení obsahuje pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští, a je  
členěno do 9 částí:  
a) základní údaje týkající se sdělení, účastnického nebo důchodového fondu a údaje týkající 
se penzijní společnosti, která obhospodařuje účastnický nebo důchodový fond, 
b) základní charakteristiku doplňkového penzijního spoření nebo důchodového spoření, 
c) popis investičních cílů a způsobu investování účastnického nebo důchodového fondu, 
d) rizikový profil účastnického nebo důchodového fondu, 
e) informace o úplatě a poplatcích týkajících se účastnického nebo důchodového fondu, 
f) informace o historické výkonnosti účastnického nebo důchodového fondu, 
g) informace o depozitáři a další doplňující informace o účastnickém nebo důchodovém 
fondu, 
h) informace o povolení k činnosti penzijní společnosti a o povolení k vytvoření účastnického 
nebo důchodového fondu a 
i) datum uveřejnění sdělení. 



 
 
18. Vyhláška č. 392/ 2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného 
pro rok 2013 
(částka 144, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Vyhláška stanovuje  základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013. 
 
 
19. Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 
(částka 146, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Od 1. ledna 2013 se zavádí nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, a to důchodové 
spoření podle zákona č. 426/2011 Sb.  Zákon č. 397/2012 Sb.,o pojistném na důchodové 
spoření upravuje  pojistné pro účastníky tohoto  důchodového  spoření.  
 
Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník důchodového spoření. Sazba 
pojistného na důchodové spoření činí 5 % ze základu pojistného. Základem pojistného je 
vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb. Za 
zaměstnance odvádí pojistné na důchodové spoření jeho zaměstnavatel jako plátce 
pojistného.  

Zaměstnanci, který je účastníkem důchodového spoření, sráží tedy zaměstnavatel z jeho 
vyměřovacího základu pojistné ve výši 

• 5 % na důchodové spoření. Toto pojistné převádí zaměstnavatel na účet orgánu 
Finanční správy. 

• 3,5 % na důchodové pojištění. Toto pojistné převádí zaměstnavatel na účet OSSZ.  

 
 
20. Zákon  399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na 
důchodové spoření 
(částka 146, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Tímto zákonem dochází ke změně předpisů o  důchodovém spoření, o doplňkovém penzijním 
spoření a dalších zákonů.    
 
Mění se i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, kterým se upravují sazby pojistného na  důchodové pojištění 
takto: 
Sazba pojistného na  důchodové pojištění činí  u zaměstnance 
1. 6,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který není v rozhodném  období 
účasten důchodového spoření, 
2. 3,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který je v rozhodném období účasten 
důchodového spoření, 
 
Dochází i ke změně zákoníku práce, konkrétně ustanovení týkající se: 

-  srážek se mzdy - § 147   
- čistého průměrného výdělku § 356  



Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci se mzdy pojistné na důchodové spoření a při uplatnění 
průměrného čistého  výdělek se musí nově odečíst i pojistné na důchodové spoření. 
 
 
 
21. Zákon č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém 
penzijním spoření, a další související zákony 
(částka 148, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Tímto zákonem dochází k úpravě tzv. předdůchodů, a to s účinností od 1. ledna  2013 
Předdůchod, umožní osobám ve věku blízkém důchodovému věku řešit finanční zabezpečení 
z úspor v systému doplňkového penzijního spoření, který je součástí III. pilíře penzijního 
systému.  
 
Předdůchod umožní: 

1. čerpat úspory z doplňkového penzijního spoření o několik let dříve, aniž by ztratili 
nárok na výplatu státního příspěvku,  

2. být státním pojištěncem, a tedy nemuset platit zdravotní pojištění,  
3. zachovat výši nároku na starobní důchod z I. penzijního pilíře (nárok nebude krácen 

jako u odchodu do předčasného důchodu), 
4. neodcházet do předčasného důchodu.  

Nárok na předdůchod bude nejdříve pět let před důchodovým věkem, který je potřebný pro 
vznik nároku na starobní důchod z I. pilíře. Pro ženy platí důchodový věk jako u mužů 
stejného data narození.  
 
Podmínkou ovšem je, že na  v systému  doplňkového penzijního spoření je třeba mít 
naspořenou takovou částku, která umožní vyplácet měsíční dávku alespoň ve výši 30 % 
průměrné mzdy v národním hospodářství, a to po dobu alespoň dvou let. Za současných 
podmínek by se jednalo o měsíční částku cca 7300 Kč, tzn. na jeden rok vyplácení 
předdůchodu by mělo být naspořeno přibližně minimálně 90 tis. Kč.  
 
Výplata dávek musí být sjednána měsíčně, v neklesající výši bez možnosti výplatu přerušit 
nebo pozastavit, a výplata bude rozvržena tak, aby trvala souvisle minimálně dva roky v 
pětiletém období před dosažením důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění.  
 
Dále je nutné dodržet podmínku minimální spořící doby, tj. 5 let. Pokud účastník přejde z 
transformovaného fondu do účastnického fondu v rámci doplňkového penzijního spoření za 
účelem pobírání dávky předdůchodu (předdůchod nelze pobírat, pokud je účastník v 
transformovaném fondu), spořící doba dosažená v transformovaném fondu se mu započítává 
i v systému doplňkového penzijního spoření. V případě, že osoba ovšem nebyla účastna 
penzijního připojištění v transformovaném fondu a nově vstupuje do účastnického fondu, 
musí splnit pětiletou spořící dobu (a další výše uvedené podmínky), aby jí vznikl nárok na 
dávku předdůchodu.  
 
Osoby čerpající dávky předdůchodu se stanou tzv. státními pojištěnci. Zdravotní pojištění za 
ně bude hradit stát podobně jako za nezaměstnané, studenty či starobní důchodce.  
 
Při výpočtu starobního důchodu z I. pilíře bude doba pobírání  předdůchodu  považována pro 
účely stanovení osobního vyměřovacího základu za vyloučenou dobu.  
 



Prostředky, ze kterých bude možné poskytovat dávky z III. pilíře, budou zahrnovat veškeré 
příspěvky účastníka do účastnických fondů, státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a 
jejich zhodnocení. Státní příspěvky se nebudou muset vracet, jako je tomu u odbytného.  
 
Tímto  zákonem dochází také i ke změně zákona o dani z příjmu . Zvyšuje se částka 
příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, tzv. životní 
pojištění a na nově zavedené doplňkové penzijní spoření, která je u zaměstnance osvobozena 
od daně z přijmu, z 24 000 Kč na 30 000 Kč ročně.  
 
 
22. Vyhláška č. 423/2012 Sb., o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o 
pojištění důchodu 
(částka 154, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Důchod vyplácený z pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené na základě zákona o 
důchodovém spoření se zvyšuje od první splátky důchodu splatné po 31. březnu každého 
kalendářního roku o 2% částky, která náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje. 
 
 
23. Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým 
poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních 
komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(částka 158, účinnost od 7. prosince 2012) 
 
Tato vyhláška stanoví: 
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, 
b) vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a 
evidence, 
c) způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle. 
 
 
24. Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 
30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení 
některých dalších zákonů 
(částka 160) 
 
V zákoně o zaměstnanosti se tímto nálezem ruší ustanovení, které se týkalo vyřazení 
uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu odmítnutí nabídky 
vykonávat veřejnou službu. 
 
25. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 446/2012 Sb., o vyhlášení průměrné 
mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o 
zaměstnanosti. 
(částka 164) 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti sděluje, že průměrná mzda 
v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 činí 24 408 Kč.  



 
 
26. Zákon č. 463/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(částka 173, účinnost od 21. prosince 2012) 
 
Zákonem se posouvá účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců o dva roky, tj. z 1. 
ledna 2013 na 1. ledna 2015, zároveň se odkládá  i účinnost zákona č. 267/2006 Sb., o změně 
zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
 
Při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se postupuje podle doposud platné 
právní úpravy. Tzn. podle zákoníku práce §   365 a násl.  a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., 
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání.  
 
 
27. Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 
(částka 176, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Tato vyhláška stanoví 
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému, 
b) další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému 
elektronického mýtného, 
c) výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení, 
d) způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného, 
e) způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání, 
f) způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného, 
g) druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují 
stanovení mýtného, 
h) strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného, 

i) náležitosti plánu rizik. 

 
 
28. Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro 
účely poskytování cestovních náhrad  
(částka 177, účinnost od 1. ledna 2013) 
 
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, 

b) osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč. 

 

 

 

 



Stravné 

Za každý kalendářní den pracovní cesty 
poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné 
podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně 
ve výši 

Za každý kalendářní den pracovní cesty 
poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné 
podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši 

 

a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 
hodin, 

b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 
hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 
hodin. 

a) 66  Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 
až 12 hodin, 

b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta 
déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta 
déle než 18 hodin. 

 

Průměrná cena pohonných hmot 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce 
činí 

a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
c) 36,50 Kč u motorové nafty. 
 
 

29. Nařízení vlády č. 482/2012 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní 
sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, 
které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení  

(částka 183, účinnost od 1. ledna 2013) 

 

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období 
od 1. ledna 201 3 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc částku: 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 

jedna 1 799 

dvě 2 462 

tři 3 219 

čtyři a více 3 882 

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro 
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc: 

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč 

jedna 674 

dvě 922 

tři 1 206 

čtyři a více 1 490 



Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro 
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro 

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v 
Kč Počet osob v rodině podle § 7 odst. 

5 zákona 
Praha 

více než  
100 000 

50 000 –  
99 999 

10 000 –  
49 999 

do  
9 999 

jedna 7 489 5 964 5 687 4 858 4 665 

dvě 10750 8 663 8 284 7 150 6 886 

tři 14637 11 908 11 412 9 929 9 584 

čtyři a více 18307 15 017 14 419 12 631 12 214 

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v 
Kč Počet osob v rodině podle § 7 odst. 

5 zákona 
Praha 

více než 100 
000 

50 000 - 99 
999 

10 000 - 49 
999 

do 9 
999 

jedna 4 396 4 396 4 396 4 396 4 396 

dvě 6 557 6 557 6 557 6 557 6 557 

tři 9 131 9 131 9 131 9 131 9 131 

čtyři a více 11615 11 615 11 615 11 615 11 615 
 
 

30. Nařízení vlády č. 483/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě 
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidit ě a o 
úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)  
(částka 183, účinnost od 31. prosince 2012) 

 
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku“) a náhrada nákladů na 
výživu pozůstalých příslušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, se 
upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, a pro 
výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, se zvyšuje o 0,9 %. 
 
 
 
31. Zákon č. 500/2012 Sb.,  o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti 
se snižováním schodků veřejných rozpočtů 
(částka 187, účinnost od 1. ledna 2013, s výjimkami) 
 
Nejdůležitější změny pro rok 2013 
 
Daň z příjmu fyzických osob 

- zrušení základní slevy na dani  u poživatelů starobních důchodů. Slevu na 
poplatníka nebude možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období 



pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění 
stejného druhu., 

- zavádí se solidární zvýšení daně u příjmu nad 48násobek průměrné mzdy, 
- upravují se limity pro paušální výdaje u příjmů z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. 
 
Daň z přidané hodnoty 

Zvyšují se sazby DPH o 1 % oproti roku 2012. U zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty se  
uplatňuje: 

- základní sazba daně ve výši 21 %, nebo 

- snížená sazba daně ve výši 15 %. 
 


