
(platí od 1. 87. 2017 do 31. 127. 2017)

582/1991 Sb.
ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1991

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 

ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb.,

zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb. zákona č.
306/1997 Sb.,

v úplném znění zákona č. 45/1998 Sb., ve znění zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,

zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,

zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
159/2000 Sb.,

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
116/2001 Sb.,

zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb.,

zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č.
425/2003 Sb.,

zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
359/2004 Sb.,

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
381/2005 Sb.,

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006
Sb.,

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 405/2006 Sb.,

zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
270/2007 Sb.

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č.
479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,

nálezu Ústavního soudu č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,

zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č.
367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,

zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č.
377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190213/2016 Sb.,

zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,. a zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů

při provádění důchodového pojištění

Úkoly v důchodovém pojištění plní u



a)   zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru,

b)   osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,

c)   členů družstev družstvo, jehož jsou členy,

d)   společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, kteří mimo
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, tato společnost,

e)   osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,

f)       zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce
zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,

g)   soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,

h)      členů  zastupitelstev  územních  samosprávných  celků  a  zastupitelstev  městských  částí  nebo  městských
obvodů  územně  členěných  statutárních  měst  a  hlavního  města  Prahy,  kteří  jsou  pro  výkon  funkce
dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale
vykonávají  funkci  ve  stejném  rozsahu  jako  uvolnění  členové  zastupitelstva,  útvar,  který  vyřizuje  pracovní
záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,

ch) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru,

i)    prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,

j)    členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,

k)   prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,

l)    dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské
služby,

m)    osoby  pečující  o  dítě  a  osoby  v  evidenci,  která  je  vedena  v  evidenci  osob,  které  mohou  vykonávat
pěstounskou  péči  na  přechodnou  dobu,  jeli  těmto  osobám  vyplácena  odměna  pěstouna  podle  zákona  o
sociálněprávní ochraně dětí 71c), orgán, který vyplácí odměnu,

n)   osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených po dobu trvání
vazby  věznice  a  osob  ve  výkonu  zabezpečovací  detence  zařazených  do  práce  ústav  pro  výkon
zabezpečovací detence,

o)      osob,  které  se  soustavně  připravují  na  budoucí  povolání  studiem na  střední  nebo  vysoké  škole  v České
republice, tato škola

p)   osob vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání krajská pobočka Úřadu
práce,

q)   osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo
do  funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do  funkce zástupce
tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, a osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci
mimo  pracovní  nebo  služební  poměr,  pokud  se  na  jejich  pracovní  vztah  vztahuje  ve  stanoveném  rozsahu
zákoník práce [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém pojištění], tento správní úřad nebo tato právnická
osoba anebo ten, kdo má u osob vykonávajících veřejnou funkci postavení zaměstnavatele,

r)       osob se zdravotním postižením při  teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo  jinou výdělečnou
činnost 54a) zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,

s)      osob  pobírajících  dávky  nemocenského  pojištění  nahrazující  ušlý  příjem  po  skončení  výdělečné  činnosti,
která  zakládala  nemocenské  pojištění,  z  něhož  jsou  tyto  dávky  vypláceny,  útvary  nebo  okresní  správa
sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,

t)    osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 53) příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,

u)   Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,

v)   státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k
výkonu státní služby,

w)   pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, k němuž jsou v
tomto pracovním vztahu,

x)   členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

y)   finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,

z)   členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,

za)  členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,

zb) členů Rady Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,

zc)  předsedy Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad,



zc)  ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 134
Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 1992.

 

2)       Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

3a)     Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.

4a)     § 14 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4b)     Například § 274 písm. f) občanského soudního řádu, § 9d zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve  znění  pozdějších  předpisů,  §  33  odst.  1  zákona  č.  120/2001  Sb.,  o  soudních  exekutorech  a  exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

9)       § 1 až 8 a § 14 správního řádu.

9a)     § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

9b)     Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

          Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

                   Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9c)          § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9d)     Například § 25 odst. 3 zákona o sociálních službách.

11)     Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

21)     § 20a zákona č. 589/1992 Sb.

22a)   § 36 odst. 3 správního řádu.

22b)   § 46 a 47 správního řádu.

22c)   § 46 a 47 správního řádu.

22d)   § 71 odst. 1 a 3 správního řádu.

32)     Zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32a)      § 132 zákona č. 221/1999 Sb., o  vojácích z povolání,  ve znění  zákona č. 254/2002 Sb. § 116 zákona č.
186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České  republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. §
119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.

32b)   Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.

32c)   § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

32d)   § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.
214/2006 Sb.

33)     § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. (úplné znění s
působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

33a)   § 205d odst. 1 zákoníku práce. § 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění  odpovědnosti  zaměstnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu  nebo  nemoci  z  povolání,  ve  znění
pozdějších předpisů.

33b)     § 86 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

34)     § 274 občanského soudního řádu (úplné znění č. 501/1992 Sb.).

34a)   § 420 občanského zákoníku.

37)     § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.

38)     § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

39)     § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

40)     § 15 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.



41)     § 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

45)     Např. § 128 občanského soudního řádu a § 8 trestního řádu.

49)          Zákon  ČNR  č.  551/1991  Sb.,  o  Všeobecné  zdravotní  pojišťovně  České  republiky,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

          Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění pozdějších předpisů.

50)     § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb.

50a)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

50c)      Zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

50d)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

50e)   § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

50f)       Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
pozdějších předpisů.

50g)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

50h)   § 50a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

51)     § 20a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb.

52)     § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.

52b)   § 8 zákona č. 108/2006 Sb.

52c)   § 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.

53)     § 6 zákona č. 155/1995 Sb.

54a)   Zákon č. 435/2004 Sb.

55)     § 6 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.

56)     § 11 odst. 3 písm. b) a § 16 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.

60a)   § 551 občanského zákoníku.

60b)   Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.

60c)   § 20 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.

60d)   § 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

61)     § 7 odst. 3 soudního řádu správního.

64)     § 20a zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.

65)     § 37 zákona č.155/1995 Sb.

66)     § 9 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu.

66a)   § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších
zákonů.

67)       § 9 zákona č. 155/1995 Sb.

68)     § 15 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

70)     § 25 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

          Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

71)     Např. § 190 odst. 3 zákoníku práce, § 45 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

71a)   § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

71b)   § 94 zákoníku práce.

71c)      §  4a  písm.  b)  a  c)  a  §  47i  zákona  č.  359/1999 Sb.,  o  sociálněprávní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

72)     § 22b odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 306/1997 Sb.

73)     Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

          Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.



73a)    § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

73b)   § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

73c)   § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. §
24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

          § 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

73d)     Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci
systémů  sociálního  zabezpečení,  ve  znění  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  988/2009  a
Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16.
září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení
(ES)  č.  987/2009  na  státní  příslušníky  třetích  zemí,  na  které  se  tato  nařízení  dosud  nevztahují  pouze  z
důvodu jejich státní příslušnosti.

73e)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

73f)        Zákon  č.  325/1999 Sb.,  o  azylu  a  o  změně  zákona  č.  283/1991 Sb.,  o Policii  České  republiky,  ve  znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

73g)   § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

73h)   § 17a odst. 2 a 4 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

73i)    § 8a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

74)     Například zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

74a)   Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

76)     § 106a až 106c zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

78)     § 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

                    §  49  zákona  č.  499/2004 Sb.,  o  archivnictví  a  spisové  službě  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů.

79)     § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

80)     § 228 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

81)          Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1303/2013  ze  dne  17.  prosince  2013  o  společných
ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti,
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních  o Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti  a
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

82)     Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

83)     § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. § 6 odst.
1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

          § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

          § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


