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Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 1. září 2020, ve věci placení pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění z odměny člena zastupitelstva obce, který je zdravotně pojištěn 

v jiném členském státě Evropské unie. K předložené problematice si dovoluji sdělit 
následující informace:

Úvodem k Vašemu podání předesílám, že v případě, kdy osoba vycestuje do některého 

z členských států Evropské unie, má povinnost řídit se přímo použitelnými unijními 
právními předpisy pro oblast sociálního zabezpečení, zejm. nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, v platném znění, a jeho prováděcím předpisem, 
nařízením č. 987/2009, v platném znění.

V souvislosti s Vaším dotazem si dovoluji ocitovat článek 21. nařízení č. 987/2009:
„1. Zaměstnavatel, který má sídlo nebo místo podnikání mimo území příslušného 
členského státu, musí splnit všechny povinnosti stanovené právními předpisy, které jsou 

na jeho zaměstnance použitelné, zejména povinnost platit odvody stanovené těmito 

právními předpisy, jako kdyby měl sídlo nebo místo podnikání v příslušném členském 
státě.
2. Zaměstnavatel, který nemá místo podnikání v členském státě, jehož právní předpisy 

jsou použitelné, může se zaměstnancem uzavřít dohodu o tom, že zaměstnanec bude 

plnit povinnosti zaměstnavatele týkající se placení odvodů jeho jménem, aniž jsou 

dotčeny základní povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel zašle oznámení o takovém 
ujednání příslušné instituci tohoto členského státu. “

V článku 19 odst. 1 nařízení č. 987/2009 je pak uvedeno, cituji:
„1. Příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy se stanou použitelnými 
podle hlavy II základního nařízení, uvědomí dotyčnou osobu a tam, kde je to vhodné, 
jejího nebo její zaměstnavatele o povinnostech stanovených v uvedených právních
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předpisech. Poskytne jim nezbytnou pomoc při plnění formalit požadovaných těmito 

právními předpisy. “

Ze shora citovaných ustanovení lze dovodit následující:

Pokud zastupiteli obce, který je zdravotně pojištěn v jiném členském státě EU, 
např. v Německu, od českého zaměstnavatele (v daném případě obce) plyne příjem, 
který podléhá odvodu pojistného na zdravotní pojištění v německém systému 

zdravotního pojištění, pak toto pojistné a jeho výše musí být stanoveno podle německých 

právních předpisů, a pojistné na zdravotní pojištění musí být rovněž odvedeno 

do německého systému zdravotního pojištění.

Je tedy potřeba nejprve určit, zda odměna člena zastupitelstva obce podléhá odvodu 
pojistného v jiném členském státě, v němž zastupitel obce je zdravotně pojištěn. 
V případě že ano, pojistné musí být odvedeno do tohoto jiného členského státu, a podle 

jeho platných právních předpisů. Přitom lze využít možnosti uvedené ve druhém odstavci 
citovaného článku 21. a v článku 19 nařízení. Obec jakožto zaměstnavatel tedy může 
uzavřít se zastupitelem obce dohodu o tom, že za ni tento zaměstnanec splní její 
povinnosti spojené s placením pojistného na zdravotní pojištění v příslušném státě.

S pozdravem

Vážený pan
Mgr. František Lukl, MPA
předseda
Svaz měst a obcí ČR 
5. května 1640/65 
140 00 Praha 4

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4
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