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1 Úvod 

 

Bakalářská práce je zaměřena na téma problematiky sociálního pojištění v České 

republice, jeţ se týká kaţdého jednotlivce. Je součástí běţného ţivota, ať uţ ve formě odvodů 

jistého procenta z měsíční mzdy, anebo ve formě přijímání sociálních dávek od státu. 

Cílem této práce je popsat současný fungující sociální systém, jeho členění, způsob 

pro určení výpočtu velikosti při odvodu nebo dotací od státu. Upozorňuje na rozdíly pojištění 

z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance a OSVČ. Práce vychází z informací a sazeb platných 

pro rok 2009. Je zde také upozorněno na hlavní změny a novelizace mezi roky 2009 a 2010. 

Dalším cílem je navrhnout jisté změny, které by mohly pomoci současnému sociálnímu 

pojištění. 

 Bakalářská práce se skládá celkem z pěti kapitol. Úvod je zaměřen na představení cíle 

práce spolu se stručným popisem postupu koncepce práce. 

 V druhé kapitole jsou definovány základní pojmy sociálního pojištění, přesné dělení, 

osoby spadající do daného typu pojištění, moţnosti způsobu placení pojištění a pokuty 

z neplnění těchto povinností. 

 Třetí kapitola je zaměřena na vazbu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na popis 

metody při odvodu pojištění ze mzdy zaměstnance, limity vyměřovacího základu a jejich 

způsob výpočtu. 

 Čtvrtá kapitola práce pojednává o sociálním systému u OSVČ, o charakteristice, 

rozčlenění a platbě zákonného nebo dobrovolného pojištění. 

 Závěr práce je věnován celkovému shrnutí výsledků práce, porovnání plánovaného a 

dosaţeného cíle. 

 Uvedené informace se opírají o odbornou literaturu zaměřenou na sociální pojištění, o 

zákony a vyhlášky vztahující se k dané problematice. 
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2 Sociální pojištění v ČR 

 

Pojistné na sociálním zabezpečení je upraveno hlavně těmito právními předpisy: 

 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, 

 zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, 

 vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. 

 

2.1 Sociální pojištění 

 

Sociální pojištění je tvořeno příjmovým a výdajovým kanálem veřejných rozpočtů. 

Stát prostřednictvím těchto kanálů realizuje svoji politiku ve sféře zdravotnické a zabezpečení 

občanů ve stáří a nemoci. 

Pojistné patří mezi neúvěrové příjmy veřejných rozpočtů. Podobně jako daň z příjmu 

sniţuje disponibilní důchody občanů. 

Současné sociální pojištění se vyvinulo jednak ze vzájemnostního pojištění, které bylo 

zaloţeno na přebírání rizika v rámci korporací nebo dočasných společností, a jednak 

z komerčního pojištění, kde se jednalo o kombinaci úvěru a pojištění. 

 

2.1.1 Dělení 

 

Sociální pojištění se skládá z několika částí: 

 důchodové pojištění – zajišťuje pomoc lidem v dlouhodobé nebo trvalé 

neschopnosti pracovat (invalidita, stáří), 

 nemocenské pojištění – slouţí osobám krátkodobě neschopným výdělečné 

činnosti pro nemoc či úraz, 

 veřejné zdravotní pojištění – je určeno na pokrytí výdajů v rámci nutné 

zdravotní péče v rozsahu daném zákonem, 

 státní politika zaměstnanosti – nezaměstnanost. 
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V zákoně je nemocenské a důchodové pojištění souhrnně označováno jako sociální 

zabezpečení. 

 

Diagram č. 1: Části systému sociálního pojištění v České republice
1
. 

 

 

 

2.1.2 Poplatník a plátce 

 

Poplatníci jsou osoby, které přispívají do důchodového a nemocenského pojištění: 

 fyzické nebo právnické osoby s více neţ 25 zaměstnanci, 

 fyzické nebo právnické osoby s nejméně jedním zaměstnancem a které 

nejsou zároveň organizacemi, 

 zaměstnanci účastnící se nemocenského pojištění: 

1. ,,zaměstnanci v pracovním poměru, 

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, 

3. členové druţstva v druţstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní 

vztah k druţstvu, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 

druţstvo práci za kterou jsou jím odměňováni, 

4. fyzické osoby, 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, pokud je tímto 

                                                     
1VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI – Wolters 

Kluwer, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-381-2, str. 21. 

Sociální pojištění 

Veřejné zdravotní 

pojištění 

Sociální 

zabezpečení 

Důchodové pojištění Státní politika 

zaměstnanosti 

Nemocenské 

pojištění 
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vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním 

nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo sluţební poměr, a 

fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci 

mimo pracovní nebo sluţební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah 

vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny 

v bodech 5 aţ 8, 

5. soudci, 

6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci 

Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, 

7. členové 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 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, 

8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního 

úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady 

Ústavu pro studium totalitních reţimů, členové Rady Českého 

telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, 

Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,  

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské sluţby, 

10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zřízeních pro výkon 

pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, nebo kterým je za 

výkon pěstounské péče vyplácena odměna náleţející pěstounovi ve 

zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, 

11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, 

12. neúčinný, 

13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních 

předpisů, 

14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté 

komanditní společnosti, jestliţe mimo pracovněprávní vztah vykonávají 

pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, 

15. členové druţstva, kteří vykonávají činnost v orgánech druţstva mimo 

pracovněprávní vztah za odměnu, jejíţ výše je předem určena, pokud 
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výkon této činnosti není podle stanov druţstva povaţován za výkon práce 

pro druţstvo.“
2
 

 osoby samostatně výdělečně činné, které jsou povinny platit příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti a pojistné na důchodové pojištění, jestliţe jsou 

účastníky důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění
3
 

(OSVČ jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění jen pokud se 

k tomuto pojištění samy přihlásí), 

 osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které jsou po dobu 

dobrovolné účasti povinny platit pojistné na důchodovém pojištění.
4
 

 

2.2 Důchodové pojištění 

 

 Základním předpisem je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností od 1.1.1996, který upravuje nároky na důchod ze základního 

důchodového pojištění, způsob stanovení velikosti a podmínky výplaty důchodu. 

 V Česku se důchodové pojištění skládá ze dvou sloţek a to z průběţného financování 

(PAYG) a dávkového definování (DB). Tyto pilíře jsou jednotné pro všechny ekonomicky 

aktivní osoby. 

 

2.2.1 Okruh pojištěnců 

 

Mezi osoby účastny na důchodovém pojištění patří: 

 zaměstnanci účastnící se důchodového pojištění, 

 osoby samostatně výdělečně činné, které provádějí samostatnou výdělečnou 

činnost v České republice a splňují náleţité podmínky, 

 osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. 

 

 

                                                     
2 § 3 odst.1 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
3 Zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
4 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
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2.2.2 Druhy dávek 

 

Poskytujeme tyto dávky: 

 starobní důchod, 

 invalidní důchod, 

 částečný invalidní důchod, 

 vdovský důchod, 

 vdovecký důchod, 

 sirotčí důchod. 

 

2.2.3 Nárok na důchod  

 

Nárok na starobní důchod (příloha č. 1, 2) vzniká dnem, kdy pojištěnec dosáhl 

určitého věku a byl pojištěn na starobní důchod nejméně po dobu 25 let (po dosaţení věku 65 

let se povinná doba pojištění zkracuje na 15 let). Za dobu pojištění se nepovaţuje jen doba, 

kdy člověk pracuje a platí si pojištění, ale započítává se zde i náhradní doba pojištění. 

Náhradní dobou pojištění se myslí takové období, kdy lidé studují, vychovávají děti, jsou 

nezaměstnaní nebo nemocní. 

 

Tab. č. 1: Důchodový věk muţů a ţen narozených před rokem 1936
5
. 

 

muţi 60 let 

 

 

ţeny 

53 let, pokud vychovaly alespoň 5 děti 

54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti 

55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti 

56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě 

57 let 

 

 

 

 

                                                     
5 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm 
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Tab. č. 2: Důchodový věk muţů a ţen narozených v letech 1936 aţ 1968
6
. 

 

rok 

narození 

důchodový věk 

 muţi ţeny (počet vychovaných dětí) 

0 1 2 3 4 5 a více 

1936 60r + 2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r 

1937 60r + 4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r 

1938 60r + 6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r 

1939 60r + 8m 57r + 4m 56r 55r 54r 54r 53r 

1940 60r + 10m 57r + 8m 56r + 4m 55r 54r 54r 53r 

1941 61r 58r 56r + 8m 55r + 4m 54r 54r 53r 

1942 61r + 2m 58r +4m 57r 55r + 8m 54r + 4m 54r + 4m 53r 

1943 61r + 4m 58r + 8m 57r + 4m 56r 54r + 8m 54r + 8m 53r + 4m 

1944 61r + 6m 59r 57r + 8m 56r + 4m 55r 55r 53r + 8m 

1945 61r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m 55r + 4m 55r + 4m 54r 

1946 61r + 10m 59r + 8m 58r + 4m 57r 55r + 8m 55r + 8m 54r + 4m 

1947 62r 60r 58r + 8m 57r + 4m 56r 56r 54r + 8m 

1948 62r + 2m 60r + 4m 59r 57r + 8m 56r + 4m 56r + 4m 55r 

1949 62r + 4m 60r + 8m 59r + 4m 58r 56r + 8m 56r + 8m 55r + 4m 

1950 62r + 6m 61r 59r + 8m 58r + 4m 57r 57r 55r + 8m 

1951 62r + 8m 61r + 4m 60r 58r + 8m 57r + 4m 57r + 4m 56r 

1952 62r + 10m 61r + 8m 60r + 4m 59r 57r + 8m 57r + 8m 56r + 4m 

1953 63r 62r 60r + 8m 59r + 4m 58r 58r 56r + 8m 

1954 63r + 2m 62r + 4m 61r 59r + 8m 58r + 4m 58r + 4m 57r 

1955 63r + 4m 62r + 8m 61r + 4m 60r 58r + 8m 58r + 8m 57r + 4m 

1956 63r + 6m 63r 61r + 8m 60r + 4m 59r 59r 57r + 8m 

1957 63r + 8m 63r + 4m 62r 60r + 8m 59r + 4m 59r + 4m 58r 

1958 63r + 10m 63r + 8m 62r + 4m 61r 59r + 8m 59r + 8m 58r + 4m 

1959 64r 64r 62r + 8m 61r + 4m 60r 60r 58r + 8m 

1960 64r + 2m 64r + 2m 63r 61r +8m 60r +4m 60r +4m 59r 

1961 64r + 4m 64r + 4m 63r + 4m 62r 60r + 8m 60r + 8m 59r + 4m 

1962 64r + 6m  64r + 6m 63r + 8m 62r + 4m 61r 61r 59r + 8m 

1963 64r + 8m 64r +8m  64r 62r + 8m 61r + 4m 61r + 4m 60r 

1964 64r + 10m 64r + 10m 64r + 4m 63r 61r + 8m 61r + 8m 60r + 4m 

1965 65r 65r 64r + 8m 63r + 4m 62r 62r 60r + 8m 

1966 65r 65r 65r 63r + 8m 62r + 4m 62r 61r 

                                                     
6 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm 
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1967 65r 65r 65r 64r 62r + 8m 62r 61r + 4m 

1968 65r 65r 65r 64r 63r 62r 61r + 8m 

 

Tab. č. 3: Důchodový věk muţů a ţen narozených po roce 1968
7
. 

 

muţi 65 let 

 

 

ţeny 

62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti 

63 let, pokud vychovaly alespoň 3 děti 

64 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti 

65 let, pokud vychovaly 1 dítě nebo byly 

bezdětné 

 

Nárok na invalidní důchod má ten, který je uznán invalidním a splňuje potřebnou dobu 

pojištění. Pokud byla invalidita způsobena následkem pracovního úrazu, pak se potřebná doba 

pojištění nevyţaduje. 

Plně invalidní pojištěnec má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a v důsledku 

tohoto stavu mu klesla jeho schopnost výdělku nejméně o 66 %. U částečně invalidního 

pojištěnce jde pokles výdělku o 33 % nebo pokud mu jeho zdravotní stav stěţuje obecné 

ţivotní podmínky. 

Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní a částečný invalidní důchod: 

 u pojištěnce do 20 let méně neţ 1 rok, 

 u pojištěnce od 20 let do 22 let 1 rok, 

 u pojištěnce od 22 let do 24 let 2 roky, 

 u pojištěnce od 24 let do 26 let 3 roky, 

 u pojištěnce od 26 let do 28 let 4 roky, 

 u pojištěnce nad 28 let 5 let. 

 

Vdovský nebo vdovecký důchod vzniká smrtí jednoho z manţelů. Důchod se vyplácí 

1 rok od smrti druhého z manţelů. Doba vyplácení se prodluţuje jen tehdy, pokud pozůstalá 

osoba: 

 pečuje o nezaopatřené dítě,  

 pečuje o dítě závislé na péči jiné osoby,  

                                                     
7 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm 
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 pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manţela ţijící ve společné domácnosti a 

závislé na péči jiné osoby, 

 je plně invalidní, 

 je ţena dosahující 55 let, muţ dosahující 58 let nebo osoba dosahující důchodového 

věku je-li vyšší. 

 

Sirotčí důchod připadá nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel jeden z jeho rodičů 

(popř. osvojitel) nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě je na ni 

v době její smrti odkázáno výţivou, kterou nemohli ze závaţných důvodů zajistit jeho rodiče. 

Pokud dítěti zemřou oba rodiče, pak má nárok na sirotčí důchod po kaţdém ze zemřelých 

rodičů. 

 

2.2.4 Výše důchodu 

 

 Důchod se skládá ze dvou částí. První je základní výměra, která je dána pevnou 

částkou. Druhou částí je procentní výměra, jejíţ výše se určuje kaţdému jedinci zvlášť, a to 

procentní sazbou z vypočteného základu podle doby pojištění. Základní výměra u všech 

důchodů činí vţdy 2 170 Kč měsíčně. 

 

Procentní výměra starobního důchodu je tvořena sazbou 1,5 % vypočteného základu 

za kaţdý rok pojištění, kterou pojištěnec získal ze sazby za dobu pojištění do vzniku nároku 

na důchod a sazbou 1,5 % (do 30. 6. 2001 to bylo 1%) získanou po vzniku nároku na důchod 

z vypočteného základu za kaţdých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti. 

Odejít do důchodu můţe pojištěnec na vlastní ţádost i dříve. Existují dva druhy 

předčasného starobního důchodu, a to trvale krácený nebo dočasně krácený. V obou 

případech je nezbytnou podmínkou 25 let pojištění. 

Předčasného starobního důchodu mohou lidé vyuţít maximálně 3 roky před dosaţením 

jejich starobního důchodu. Hlavní nevýhodou je trvalé krácení důchodu, a to kaţdých 90 

kalendářních dnů (i započatých 90 dnů) trvání předčasnosti (ode dne přiznání předčasného 

důchodu do dovršení důchodového věku). Procentní výměra se sniţuje o 0,9 % vypočteného 

základu za kaţdé 90-ti denní období, základní výměra se nemění. 

Dočasně krácený předčasný starobní důchod mohou vyuţívat lidé, kteří alespoň 5 let 

nepřetrţitě pobírali plný invalidní důchod, nárok na tento důchod jim zanikl nejpozději 
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k 31.12.2006 a ode dne odnětí tohoto důchodu do dovršení důchodového věku jim chybí 

nejvýše 5 let. Procentní výměra se sniţuje o 1,3 % vypočteného základu za kaţdých 90 

kalendářních dnů (i započatých 90 dnů) v období předčasnosti. Ode dne, kdy pojištěnec 

dovrší řádného důchodového věku, se dočasně zkrácený důchod přepočítá a plyne mu řádný 

starobní důchod. 

 

Tab. č. 4: Redukce pro důchodové přiznání v roce 2009 (nařčení vlády č. 365/2008 Sb.)
8
. 

 

Výše osobního vyměřovacího 

základu v Kč 

Částka se započítá v % 

10 500 100 

od 10 500 do 27 000 30 

nad 27 000 10 

 

Příklad č. 1 

 Příklad č. 1: Příklad výpočtu starobního důchodu podle § 29 zákona č.155/1995 Sb., 

pro období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009. 

 

                                                     
8 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/vypocet-a-vyplata-duchodu/vypocet-a-vyplata-duchodu.htm 

Rok Vyměřovací základ Vyloučené 

doby 

Koeficient Aktualizovaný 

vyměřovací 

základ 

1986 47 596  7,9470 378 245 

1987 49 387  7,7842 384 438 

1988 45 795 32 7,6107 348 532 

1989 51 675  7,4306 383 976 

1990 48 450 60 7,1683 347 304 

1991 55 582  6,2118 345 264 

1992 60 672  5,0721 307 734 

1993 65 581  4,0493 265 557 

1994 87 460 24 3,4157 298 737 

1995 105 424  2,8824 303 874 
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Výpočet důchodu: 

1. výpočet VPZ 

(úhrn aktualizovaných VZ za RO x 30,4167) / (počet dní v RO – vyloučené doby) 

(7 167 574 x 30,4167) / (8 401 – 233) = 26 692 

10 500 + 30 % z (26 692 – 10 500) = 10 500 + 4 585 = 15 358 

 

2. výpočet procentní výměry důchodu 

počet roků do nároku x 1,5 % (případně 1 % za kaţdých celých 90 kalendářních dnů po 

nároku) z VPZ 

44 x 1,5 % = 66 % 

15 358 x 66 % = 10 137 

 

3. starobní důchod činí celkem 

základní výměra + procentní výměra 

2 170 + 10 137 = 12 307 

 

1996 112 472 60 2,4344 273 802 

1997 136 380  2,2022 300 336 

1998 148 597 57 2,0145 299 349 

1999 171 500  1,8613 319 213 

2000 180 200  1,7461 314 647 

2001 195 320  1,6089 314 250 

2002 201 370  1,4993 301 914 

2003 217 125  1,4047 304 995 

2004 221 500  1,3172 291 760 

2005 227 500  1,2523 284 898 

2006 238 490  1,1748 280 178 

2007 244 280  1,0942 267 291 

2008 251 280  1,0000 251 280 

celkem  233  7 167 574 
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 Procentní výměra pro plně invalidní důchod je pro kaţdý celý rok pojištění a 

dopočtené doby
9
 1,5 % vypočteného základu. U osob do 28 let je při splnění zákonem 

stanovených podmínek velikost procentní výměry plného invalidního důchodu kaţdý měsíc 

nejméně 45 % vypočteného základu (za osobní vyměřovací základ se povaţuje všeobecný 

vyměřovací základ, o 2 roky předcházející roku uznání plného invalidního důchodu, 

vynásobený koeficientem pro přepočet úpravy všeobecného vyměřovacího základu). 

Vyměření plného invalidního důchodu je nejméně 770 Kč. Horní hranice není dána.  

 Pro částečně invalidní důchod je velikost procentní výměry určena procentní sazbou 

z vypočteného základu. Procentní sazba se určuje za kaţdý celý rok pojištění a dopočtené 

doby
10

 ve výši 0,75 % vypočteného základu. Do 18 let se do doby pojištění nezapočítávají 

náhradní doby pojištění. U jedinců do 28 let je po splnění zákonem stanovených podmínek 

velikost procentní výměry minimálně 22,5 % vypočteného základu za kaţdý měsíc (za osobní 

vyměřovací základ se povaţuje všeobecný vyměřovací základ, o 2 roky předcházející roku 

uznání částečného invalidního důchodu, vynásobený koeficientem pro přepočet úpravy 

všeobecného vyměřovacího základu. Velikost minimální procentní výměry je 385 Kč. 

 

U vdovského a vdoveckého důchodu je velikost procentní výměry dána 50 % 

procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na něhoţ zemřelý měl nebo 

by měl nárok v okamţiku smrti , anebo 50 % procentní výměrou částečného invalidního 

důchodu po zesnulém, který k datu smrti nesplnil podmínku nezbytné doby pojištění pro 

nárok na plný invalidní nebo starobní důchod. 

 

2.3 Nemocenské pojištění 

 

Od 1.1.2009 nemocenské pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

                                                     
9 Dopočtená doba je období ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosaţení důchodového věku (u ţen se 

nezohledňuje počet vychovaných dětí). 
10 Dopočtená doba je období ode dne vzniku nároku na částečný invalidní důchod do dosaţení důchodového věku (u ţen se 
nezohledňuje počet vychovaných dětí). 
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2.3.1 Okruh pojištěnců 

 

Tento systém pojištění je určen pro ekonomicky aktivní osoby, které v případech 

krátkodobých sociálních událostí (pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, ošetřovatelství 

člena rodiny, těhotenství, mateřství nebo péče o dítě) podporuje finančními dávkami 

nemocenského pojištění. 

 

2.3.2 Druhy dávek 

 

 Nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněţitých dávek: 

 nemocenské, 

 peněţitá pomoc v mateřství, 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

 ošetřovné. 

 

Při souběhu nároků na stejnou dávku z více zaměstnání zakládajících účast na 

nemocenském pojištění se poskytne ze všech zaměstnání pouze 1 dávka, která se vypočítá 

z příjmů dosaţených ve všech těchto zaměstnáních (výjimku tvoří příspěvek v těhotenství a 

mateřství). Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního 

zabezpečení a hradí se ze státního rozpočtu. 

 

2.3.3 Výše dávek 

 

 Velikost nemocenského příspěvku za 1 den činí 60 % redukovaného denního 

vyměřovacího základu, a to do 30 dnů od prohlášení dočasné pracovní neschopnosti (popř. 

karantény). Od 31. do 60. dne je to 66 % denního vyměřovacího základu, a od 61. dne výše 

činní 72 % . 

,,Denní vyměřovací základ se vypočítá tak, ţe se započitatelný příjem zúčtovaný 

zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před 

kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost) dělí počtem 

,,započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. 
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Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se provede tak, ţe do 

částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé 

redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranicí do třetí redukční 

hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranicí se nepřihlíţí. Výši redukčních 

hranic platných od 1.1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 

sbírce zákonů sdělením.“
11

 

 

Tab. č. 5: Redukční hranice od 1.1.2009
12

.  

 

1. redukční hranice 786 Kč 

2. redukční hranice 1 178 Kč 

3. redukční hranice 2 356 Kč 

 

 Pokud se pojištěnec prokazatelně podílel jako člen jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky 

ve veřejném zájmu na provádění likvidačních nebo záchranných prací při poţáru, povodni, 

průmyslové havárii, vichřici a dalších mimořádných situací, pak mu náleţí 100 % denního 

vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

 Pokud si pojištěnec sám úmyslně způsobil dočasnou pracovní neschopnost, pak nárok 

na nemocenskou se zkracuje za kalendářní den v poloviční výši (např. v opilosti, při rvačce, 

při páchání trestné činnosti, při poţití omamných látek). 

 

 Výše peněţité pomoci v mateřství je 70 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu za 1 den. Denní vyměřovací základ tvoří započitatelný příjem zúčtovaný 

v rozhodném období. Obvykle 12 měsíců před měsícem, kdy pojištěnka přešla na mateřskou 

dovolenou a dělí se počtem započitatelných dnů připadajících na dané rozhodné období. 

Tento vypočtený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se provádí stejným způsobem 

jako v případě nemocenského pojištění. Výjimkou ovšem je, ţe do první redukční hranice se 

příjem nezapočítává v 90 %, ale celkových 100 %. 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se určí jako rozdíl mezi denním 

vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a 

                                                     
11 http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm 
12 http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm 
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průměrem jejích započitatelných příjmů připadajících na 1 den v jednotlivých kalendářních 

měsících po tomto převedení. Určení a redukce denního vyměřovacího základu je stejné jako 

u nemocenského pojištění, ale opět u první redukční hranice se příjem započítává 100 %. 

 Zaměstnankyně s určitým charakterem vykonávané činnosti nemají nárok na VPTM 

(např. pracující na základě dohody o pracovní činnosti). 

 

 Ošetřovné se počítá od prvního dne, a to ve výši 60 % redukovaného denního 

vyměřovacího základu, který se stanoví a redukuje stejným způsobem jako nemocenský 

příspěvek. 

 

2.3.4 Doba poskytování 

 

 V případě nemocenské má zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně 

práce neschopným, nárok od 15 dne uznání neschopnosti (karantény) na nemocenské dávky 

do doby konce dočasné pracovní neschopnosti.  

Během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec zabezpečen 

náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel. Náhrada mzdy se vyplácí za pracovní dny, a 

to od 4. dne dočasné pracovní neschopnosti (u karantény se náhrada mzdy vyplácí jiţ od 1. 

pracovního dne).Tento stav však můţe trvat nejdéle 380 dní počínaje vznikem dočasné 

pracovní neschopnosti. 

Výjimku tvoří poţivatel starobního nebo plného invalidního důchodu, kdy se 

nemocenské vyplácí také od 15. dne uznání pracovní neschopnosti (karantény) po dobu 

nejvýše 70 dnů, ale jiţ ne po skončení pojistné činnosti. 

 

Pro nárok na PPM musí být pojištěnec účastníkem na nemocenském pojištění alespoň 

270 dní za předcházející dva roky před nástupem na PPM. Do této doby se započítává i doba 

studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, pokud se jedná o soustavnou přípravu na 

budoucí povolání. Pokud do 270 dnů připadne počátek šestého týdne před plánovaným dnem 

porodu ode dne zdárného zakončení studia nebo pokud do 270 od ukončení studia došlo 

k převzetí dítěte do péče. 

Délka mateřské začíná dnem nástupu na PPM, coţ je v rozmezí 6 – 8 týdnů před 

očekávaným dnem porodu. U pojištěnky, která porodila 1 dítě je délka mateřské 28 týdnů, a 

to i pokud je svobodná, ovdovělá, rozvedená. Pokud současně porodila 2 a více dětí, pak se 
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tato doba prodluţuje na 37 týdnů. Pokud tento příspěvek pobírá pojištěnec místo pojištěnky, 

pak podpůrnou dobou je 22 týdnů (v případě péče o 2 a více dětí se doba prodluţuje na 31 

týdnů). 

Zákon o nemocenském pojištění také povoluje střídání matky dítěte s jejím manţelem 

(popř. otcem dítěte) v péči o dítě na základě písemné dohody. Při tomto způsobu péče o dítě 

má kaţdý z nich nárok na dávky PPM po celou dobu a způsobem, které upravuje zákon. Tuto 

dohodu lze uzavřít s účinkem nejdříve od 7 týdne po porodu dítěte. 

 Pokud ţeně skončí její pojištěné zaměstnání během těhotenství, má ochranou lhůtu pro 

vznik nároku na PPM tolik dnů, kolik pojištění trvalo. Maximálně však 180 dnů.  

 

 VPTM je určen pro zaměstnankyni, která byla převedena na jinou práci, a to z důvodu 

těhotenství, mateřství nebo kojení, a z ní má tak bez svého zavinění niţší příjem neţ před 

převedením. Tento příspěvek se vyplácí zaměstnankyním za kalendářní dny, kdy trvalo 

převedení na jinou práci, nejdéle však do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. 

V určitých případech se VPTM vyplácí i matkám po porodu při přeřazení na jinou práci. 

 

 Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůţe vykonávat svou práci z důvodu 

ošetřování nemocného člena domácnosti, nebo péče o zdravé dítě ve věku do 10 let, z důvodu 

uzavření školského nebo dětského zařízení (z příčiny havárie, epidemie a jiných událostí), kdy 

dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba jindy pečující o dítě sama onemocněla. 

Zaměstnanec nárok na ošetřovné nemá, pokud jiná osoba (obvykle druhý z rodičů) jiţ 

uplatňuje nárok na PPM nebo rodičovský příspěvek na dítě. Výjimkou je pokud tato jiná 

osoba nemůţe o dítě pečovat (např. onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem 

stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa). 

,,V případě ošetřování (péče) náleţí ošetřovné jen jednomu a jen jednou 

z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliţe se v případě ošetřování (péče) 

vystřídají. Vystřídání je moţné jen jednou.“
13

 Změna druhu onemocnění (diagnózy) se 

nepovaţuje za nový případ ošetřování. 

Podpůrčí doba trvá maximálně 9 dnů. U osamělého zaměstnance, který má v péči 

alespoň 1 dítě do 16 let s neukončenou školní docházkou, se doba prodluţuje nejdéle na 16 

dnů. 

                                                     
13

 http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/osetrovne.htm 
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Určitá skupina pojištěnců vzhledem k charakteru vykonávané činnosti ztrácí na 

ošetřovné nárok (např. zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti). 

 

2.4 Placení pojištění a sankce 

 

2.4.1 Způsob placení 

 

 Zdali má pojištěnec nárok na dávku, posuzuje OSSZ. Pokud nárok vzniká a jsou 

splněny všechny potřebné podmínky, pak OSSZ pojistné vyplatí. V opačném případě OSSV 

vydá rozhodnutí o zamítnutí dávky. 

Kaţdý příjemce sociální dávky si jiţ na počátku vyplácení vybere, jakým způsobem 

chce dávky přijímat (v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo 

přechodného bydliště, bezhotovostním bankovním převodem na účet klienta). Tento zvolený 

způsob se ohlašuje na OSSZ a můţe jej pojištěnec kdykoliv změnit. 

Dávky se vyplácí ve lhůtě 1 měsíce následujícího po dni, kdy byla ţádost na OSSZ 

doručena. 

 

2.4.2 Přeplatek 

 

 ,,Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pěti 

let po uplynutí kalendářního roku, v němţ vznikl, pokud není jiného splatného závazku vůči 

okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li takový závazek, pouţije se přeplatku na 

pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském nebo důchodovém pojištění.“
14

 

 OSSZ má zákonem stanovenou povinnost vrátit přeplatek do 1 měsíce od tohoto 

zjištění. 

OSSZ vrátí zaměstnanci přeplatek jen na základě jeho písemné ţádosti doloţené 

potvrzením zaměstnavatele (úhrn vyměřovacích základů musí být vyšší, neţ činí maximální 

vyměřovací základ). Pokud ţádost o vrácení přeplatku nebyla podána do 5 let po roce, kdy 

přeplatek vznikl, pak tento nárok na vrácení přeplatku zaniká. 

 

                                                     
14

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
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Příklad č. 2 

OSVČ měla zaplatit zálohy na pojistném ve výši 3 000 Kč měsíčně, takţe za rok měla 

zaplatit částku 36 000 Kč. 

 

Pokud za tento rok činí pojistné 40 000 Kč a zálohy neplatila, musí zaplatit na 

pojistném 40 000 Kč. Pokud by zálohy platila, musela by na pojistném doplatit 4 000 Kč. 

 

2.4.3 Pokuta 

 

OSSZ můţe uloţit pokutu zaměstnavateli, a to aţ ve výši: 

 20 000 Kč za kaţdé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti, 

 100 000 Kč za opětovné nesplnění nebo porušení povinnosti, pokud jiţ jednou 

byla pokuta udělena. 

 

Pokuta podnikateli se uděluje například za: 

 odmítnutí potvrdit zaměstnanci na jeho ţádost úhrn vyměřovacích základů za 

kalendářní rok pro vrácení pojistného při překročení maximálního 

vyměřovacího základu, 

 neuvedení kurzu ve svém záznamu, který pouţil při přepočtu příjmu 

vyplaceného zaměstnanci v cizí měně, 

 nepředloţení předepsaného tiskopisu ,,Přehled o výši pojistného a vyplacených 

dávkách“ ve stanovené lhůtě, nebo za jeho nesprávné nebo neúplné vyplnění. 

 

OSSZ můţe uloţit pokutu OSVČ, a to aţ ve výši: 

 20 000 Kč za kaţdé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti, 

 100 000 Kč za opětovné nesplnění nebo porušení povinnosti, pokud jiţ jednou 

byla pokuta udělena. 

 

Pokuta OSVČ se uděluje například za: 

 neoznámení insolventního řízení, 

 nepodání Přehledu včas, nebo za jeho nesprávné vyplnění, 

 neuchování účetních dokladů souvisejících s placením pojistného. 
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Pokutu můţe OSSZ uloţit do 2 let ode dne zjištění skutečnosti o nesplnění nebo 

porušení povinnosti, avšak nejpozději do 5 let ode dne, kdy došlo k porušení nebo nesplnění 

povinnosti. 

 

Příklad č. 3 

Zaměstnavatel dluţí penále ve výši 15 000 Kč. OSSZ na toto dluţné penále vydala dne 

6. května výkaz nedoplatků. Zaměstnavatel nezaplatil do 20. května pojistné za duben ve výši 

20 000 Kč. Penále ve výši 15 000 Kč uhradil dne 24. května. 

 

Podle pořadí úhrad splatných závazků musí OSSZ uhradit nejstarší dluţné pojistné, 

běţné pojistné a potom teprve penále. Poněvadţ na dluţné penále uţ vydala OSSZ výkaz 

nedoplatků, bude uhrazeno penále a dluh na pojistném zůstane ve výši 20 000 Kč. Jestliţe by 

na dluh na penále nebyl vydán výkaz nedoplatků a zaměstnavatel by uhradil penále 15 000 

Kč, pouţila by OSSZ tuto částku k úhradě dluhu na pojistném. Zaměstnavatel by zůstal dluţit 

5 000 Kč na pojistném a 15 000 Kč na penále. 

 

2.4.4 Penále 

 

 Pokud nebylo pojistné zaplaceno včas, anebo v nepatřičné výši, pak je plátce 

pojistného povinen zaplatit penále. Penále začíná nabíhá od prvního dne po dni splatnosti 

pojistného, a to ve výši 0,05 % dluţné částky. Posledním dnem, kdy penále nabíhá, je den 

zaplacení dluţného pojistného. 

Jestliţe nám OSSZ povolí zaplatit dluţnou částku na sociálním pojištění formou 

splátek, pak je penále ve výši 0,025 % dluţné částky. Pokud dluţník splátku nezaplatí včas 

anebo v nesprávné výši, pak je povinen platit ještě z dluţného pojistného penále ve výši 0,05 

% dluţné částky za kaţdý kalendářní den trvání dluhu, a to ode dne první splátky dluhu. 

Výjimku tvoří, pokud pojistné bylo zaplaceno ve správné výši, v daném měsíci a pouţito 

k úhradě dluţných částek (nejstarší nedoplatky, běţné platby, penále, pokuty, přiráţka 

k pojistnému), pak se k navýšení o 0,05 % nepřihlíţí . 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení je oprávněno promíjet penále, a to zcela nebo jen z části. 

Toto své oprávnění můţe pomocí vyhlášky přenést na ČSSZ nebo na OSSZ. 
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Příklad č. 4 

Zaměstnavatel byl povinen do pátku 8. března 2009 uhradit pojistné ve výši 20 000 

Kč. V pondělí 11. března 2009 uhradil (bylo mu odepsáno z účtu) 10 000 Kč a v pátek 15. 

března 2009 uhradil zůstatek dluhu ve výši 10 000 Kč. 

 

Penále nabíhalo za tuto dobu: 

 od 9. do 11. března, včetně tohoto dne, z částky 20 000 Kč, celkem 30 Kč (3 

dny * 10 Kč za den), 

 od 12. do 15.března, včetně tohoto dne, z částky 10 000 Kč, celkem 20 Kč (4 

dny * 5 Kč za den). 

 

2.4.5 Promlčení 

 

 Promlčecí právo vzniká po 10 letech ode dne splatnosti. Zda-li byl však učiněn úkon 

zjišťující nebo vyměřující dluţné pojistné, pak se tvoří nová promlčecí lhůta, a to ode dne, 

kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. 

 Do této doby se nezapočítává doba řízení u soudu. 

 

Příklad č. 5 

Zaměstnanec pracoval u OSVČ v pracovním poměru od 1. ledna 1995 do 31. prosince 

2001. Zaměstnanec poţádal v roce 2009 o starobní důchod. OSSZ zjistila, ţe OSVČ 

zaměstnance nepřihlásila k nemocenskému pojištění a za celou dobu trvání pracovního 

poměru neodváděla za tohoto zaměstnance pojistné. Výplatní termín měla OSVČ stanoven na 

25. dne v měsíci. Dne 18. června 2009 předepsala OSSZ této OSVČ dluţné pojistné a penále. 

 

OSSZ můţe předepsat dluţné pojistné sice za celou dobu trvání pracovního poměru, 

ale při namítnutí promlčení je OSVČ povinna uhradit pojistné dluţné v období 10 let od jeho 

splatnosti do dne předpisu dluţného pojistného. Jestliţe OSSZ předepsala dluţné pojistné dne 

18. června 2009, je právo předepsat dluţné pojistné promlčeno u pojistného, které nebylo 

zaplaceno ve výplatních termínech spadajících do období od 18. června 1999. OSVČ je 

povinna uhradit pojistné dluţné za květen 1999 aţ prosinec 2001. Pojistné za květen 1999 

bylo splatné aţ 25. června 1999, tj. aţ po dni, v němţ byl dluh předepsán. 
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2.5 Novelizace pro rok 2010 

 

2.5.1 Změny v důchodovém pojištění 

 

Změny od 1.1. 2010 přináší zákon č. 306/2008 Sb., o důchodovém pojištění. Hlavním 

důvodem změn je nezbytná důchodová reforma. Nejzásadnější změny jsou popsány níţe: 

 pojištěnec musí získat alespoň 35 let doby pojištění. Po zjištění minimální délky doby 

pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, ve kterém kalendářním roce dotyčný 

dosahuje důchodového věku, 

 

Tab. č. 6: Nárok na důchod
15

. 

 

Kalendářní rok, v němţ je 

dosaţeno důchodového věku 

Potřebná doba pojištění 

Před rokem 2010 25 let 

2010 26 let 

2011 27 let 

2012 28 let 

2013 29 let 

2014 30 let 

2015 31 let 

2016 32 let 

2017 33 let 

2018 34 let 

po roce 2018 35 let 

 

 zákon stanoví moţnost poţádat o úpravu procentní výměry starobního důchodu 

v případech, kdy pojištěnec po přiznání starobního důchodu a čerpání výplaty této 

dávky vykonává výdělečnou činnost. Zvýšení náleţí ve výši 1,5 % vypočteného 

základu za kaţdých 180 dnů výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod 

vyplácen ve výši jedné poloviny (polovina základní výměry a polovina procentní 

                                                     
15 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/duchodove-pojisteni-od-1-1-2010.htm 
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výměry). Zvýšení připadá ve výši 0,4 % vypočteného základu za kaţdých 360 dnů 

výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod vyplácen v plné výši nebo pokud 

nabyvatel starobního důchodu získal alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a zaměstnání 

ukončí. Toto navýšení náleţí vţdy po 2 letech nepřetrţitého výkonu výdělečné 

činnosti, 

 

 pro nárok na výplatu starobního důchodu není důleţité, zda poţivatel starobního 

důchodu pracuje v pracovně právním vztahu sjednaném na dobu určitou nebo 

neurčitou. Výplata předčasného starobního důchodu nebude v období do dovršení 

důchodového věku vyplácena, bude-li zároveň vykonávána výdělečná činnost, 

 

 zrušení rozdělení na plný a částečný invalidní důchod. Vzniká jen jeden invalidní 

důchod, který se člení na 3 stupně invalidity. Pojištěnec se stává invalidním, pokud 

jeho pracovní schopnost poklesne nejméně o 35 % z důvodu dlouhodobého 

nepříznivého zdravotního stavu, 

 

Tab. č. 7: Pokles pracovní schopnosti pojištěnce
16

. 

 

35 - 49 % invalidita 1. stupně 

50 – 69 % invalidita 2. stupně 

70 % a více invalidita 3. stupně 

 

 náhradní dobou pojištění přestává být studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké 

škole. Studenti mají moţnost být účastni důchodového pojištění dobrovolně. Pro rok 

2010 činí nejniţší měsíční pojistné 1 660 Kč, coţ je 28 % z odpovídající částky, 

 

 příjemce, jehoţ důchod je vyplácen v hotovosti (nikoli na účet) si musí tyto náklady za 

poukazy splátek důchodu hradit sám. Tato částka je předem sraţena z celkové výše 

splátky. Pro rok 2010 činí tyto náklady 21 Kč. Pro příjemce důchodu uznaného před 

1.1.2010 a od 31.12.2009 jim nepřetrţitě trvá nárok na alespoň jeden důchod se tato 

povinnost nevztahuje. 

 

                                                     
16 http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/duchodove-pojisteni-od-1-1-2010.htm 
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2.5.2 Změny v nemocenském pojištění 

 

V nemocenském pojištění pro rok 2010 dochází ke změnám ve výši některých dávek 

v důsledku přijetí zákona č. 362/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. 

Tyto změny by měly platit jen pro rok 2010 a jejich úkolem je sníţit deficit státního rozpočtu: 

 pro výpočet denní výše nemocenské je stanovena jednotná procentní sazba 60 %., 

 sníţení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první 

redukční hranice u peněţité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství na 90 %, 

 u PPM se sniţuje procentní sazba pro výpočet na 60 %, 

 zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného. 

 

Novela zákona, platná od 1.1.2010 o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění 

přináší tyto změny: 

 při pouţívání placení pojistné z účtu, se povaţuje za den platby den, kdy dojde 

k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních sluţeb zdravotní pojišťovny (ne 

den, kdy je uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného), 

 splatnost pojistného u zaměstnavatelů je v období od 1. do 20. dne následujícího 

kalendářního měsíce,  

 změna velikosti redukční hranice při stanovení denního vyměřovacího základu. 

 

Tab. č. 8: Redukční hranice od 1.1.2010
17

. 

1. redukční hranice 791 Kč 

2. redukční hranice 1 186 Kč 

3. redukční hranice 2 371 Kč 

 

 

 

 

                                                     
17 http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm 
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3 Sociální pojištění z pohledu zaměstnance a 

zaměstnavatele 

 

 Sociální pojištění z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele upravují zejména tyto 

právní předpisy: 

 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

3.1 Zaměstnanec a příjem ze zaměstnání 

 

Z pohledu veřejného zdravotního pojištění je zaměstnanec definován jako osoba, která 

má příjem ze závislé činnosti (,,příjem ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, 

sluţebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichţ poplatník při výkonu práce 

pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce“
18

) nebo funkčních poţitků (odměny za 

výkon funkce jmenované nebo volené představitele státu, politické strany, občanského 

sdruţení). 

Mezi příjmy ze závislé činnosti dále řadíme příjmy ze vztahů sluţebních (policisté, 

vojáci), ze vztahů členských (člen druţstva), příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele 

po skončení pracovního (obdobného) poměru, odměny za práci jednatelům společnosti nebo 

třeba odměny ţákům a studentům z praktického výcviku. 

Z pohledu sociálního zabezpečení je zaměstnanec definován jako osoba činná 

v pracovněprávním vztahu (či jiném vztahu), který zakládá účast na nemocenském pojištění 

zaměstnanců. 

K nejčastěji vyskytovaným vztahům patří zejména pracovní nebo sluţební poměr, 

dohoda o pracovní činnosti a odměna za práci společníka společnosti s ručením omezeným 

nebo komanditisty. 

Výjimku tvoří dohoda o provedení práce, která není povaţována za zaměstnání jak 

z pohledu veřejného zdravotního pojištění, tak ani z pohledu sociálního zabezpečení. 

 

                                                     
18

 § 6 odst. 1 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Příjem ze zaměstnání je chápán jako příjem společníků a jednatelů společností 

s ručením omezeným a komanditistů, příjem členů druţstev (musí se však vţdy jednat o 

příjmy získané za výkon práce pro tyto společnosti). 

 

Tab.č. 9: Příjmy ze zaměstnání
19

. 

 

Příjem ze závislé činnosti a funkční 

poţitky 

Příjmy ze zaměstnání 

daň z příjmů fyzických osob veřejné zdravotní 

pojištění 

sociální 

zabezpečení 

pracovně právní vztah ano ano 

dohoda o pracovní činnosti ano ano 

dohoda o provedení práce ne ne 

náhrada za příjem z pracovně právního a 

obdobného vztahu 

ano někdy 

odměna za práci pro společnost nebo 

druţstvo 

ano ano 

odměna za práci jednateli ano ano 

odměna za výkon funkce kolektivního 

orgánu právnické osoby 

ano ne 

příjmy likvidátorů ano ? 

funkční poţitek ano někdy 

 

3.2 Vyměřovací základ 

 

Pro zaměstnance je vyměřovací základ tvořen souhrnem příjmů ze zaměstnání, které 

zúčtoval zaměstnavatel za dané rozhodné období. Do vyměřovacího základu však nepatří 

příjmy od daně z příjmu fyzických osob osvobozené nebo vyňaté. 

U zaměstnavatele je to částka, která odpovídá souhrnu vyměřovacích základů jeho 

zaměstnanců. 

Příjmy nezahrnující do základu daně: 

                                                     
19

 VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, 

2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-381-2, str. 39. 
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 ,,náhrada škody podle zákoníku práce, 

 odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě 

zvláštních právních předpisů
20

 a odměna při skončení funkčního období 

náleţející podle zvláštních právních předpisů
21

, 

 věrnostní přídavek horníkům
22

, 

 odměny vyplacené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
23

, 

pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo 

souvislost s výkonem zaměstnání, 

 jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho 

mimořádně obtíţných poměrů vzniklých v důsledku ţivelní pohromy, poţáru, 

ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závaţné události, 

 plnění, které bylo poskytnuto poţivateli starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně (nebo plného invalidního důchodu – 

tento bod je zrušen s platností od 1. ledna 2010) po uplynutí jednoho roku ode 

dne skončení zaměstnání, 

 pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance
24

.“
25

 

 

3.3 Limity vyměřovacího základu 

 

Diagram č. 2: Limity vyměřovacích základů zaměstnanců
26

. 

 

                                                     
20 Například zákoník práce, zákon č. 236 /1995 Sb., o platu a dalších náleţitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

218/2002 Sb., o sluţbě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování  těchto zaměstnanců  a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech (sluţební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
21 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
22 Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníkům. 
23 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 
24 § 8 odst. 2 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
25 § 5 odst. 2 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
26 VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI – Wolters 
Kluwer, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-381-2, str. 47. 
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3.3.1 Minimální vyměřovací základ 

 

U zaměstnance je minimální vyměřovací základ pouze v případě veřejného 

zdravotního pojištění, které je shodné s minimální mzdou, coţ je 8 000 Kč. 

Pojistné na sociálním zabezpečení nemá minimální vyměřovací základ a jeho 

vyměřovacím základem je tedy skutečně dosaţený příjem. 

 

Příklad č. 6 

Pan Novák se ţiví hlavně z výnosů z pronájmu svých nemovitostí. V měsíci květnu 

(od 1. do 31.) 2009 si však na základě dohody o pracovní činnosti vydělal u jedné akciové 

společnosti 3 000 Kč. Jaký bude jeho vyměřovací základ za tento měsíc? 

 

Za rozhodné období květen 2009 bude pan Novák povaţován za zaměstnance, protoţe 

dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců
27

. Jeho 

vyměřovací základ na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti bude 

                                                     
27

 Mohlo by se také jednat o příleţitostné zaměstnání, kde by účast na nemocenském pojištění nevznikla, ale 

v tomto případě se nejedná o příleţitostné zaměstnání, protoţe práce trvala více jak 14 dní. 

Limity vyměřovacích 

základů zaměstnanců 

Minimální 

vyměřovací základ 

Maximální 

vyměřovací základ 

Za kalendářní rok 

72násobek průměrné 

mzdy 

Veřejné zdravotní 

pojištění 

Sociální zabezpečení 

Neexistuje Za rozhodné období 

(měsíční) minimální 

mzda 
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3 000 Kč. Vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění však nesmí být niţší neţ 

minimální vyměřovací základ. Protoţe minimální mzda v roce 2009 je stanovena na 8 000 

Kč, jeho vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění bude také 8 000 Kč. 

 

3.3.2 Maximální vyměřovací základ 

 

Maximální vyměřovací základ pro rok 2009 u zaměstnance pro placení pojistného je 

48násobek (v roce 2010 to je 72násobek) průměrné mzdy, která je pro rok 2009 ve výši 

23 555 Kč (pro rok 2010 to je 23 709 Kč) za rozhodné období (1 kalendářní rok). Tedy pro 

rok 2009 je maximální vyměřovací základ 1 130 640 Kč (v roce 2010 činí 1 707 048 Kč). 

Maximální vyměřovací základ je sloţen ze součtů vyměřovacích základů zaměstnance za 

daný rok, pro který se vyměřovací základ vypočítává. Pokud úhrn vyměřovacího základu 

zaměstnance je vyšší neţ maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je zaměstnán u 

jednoho zaměstnavatele (nebo má více zaměstnání u téhoţ zaměstnavatele), pak zaměstnanec 

v daném roce neplatí pojistné z přesahující částky a tato přesahující částka se nezapočítává do 

základu daně. 

Je-li však úhrn vyměřovacích základů vyšší jak maximální vyměřovací základ a 

zaměstnanec je zároveň zaměstnán u více zaměstnavatelů, pak pojistné přesahující maximální 

vyměřovací základ uhrazené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech 

zaměstnání se povaţuje za přeplatek na pojistném (přeplatek nesmí být vyšší neţ částka 

sraţená na pojištění z příjmů zaměstnance). O vrácení přeplatku ţádá zaměstnanec písemnou 

formou spolu s potvrzením svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů. 

 

Příklad č. 7 

 Mzda zaměstnance činí 100 000 Kč měsíčně. Úhrn jeho vyměřovacích základů v roce 

2009 činí od ledna do listopadu 1 100 000 Kč. 

 

V prosinci bude pojistné odvedeno jen z částky 30 640 Kč (1 130 640 – 1 100 000). 

Od ledna 2010 bude opět ze započitatelných příjmů tohoto zaměstnance placeno pojistné do 

doby, neţ bude dosaţeno maximálního vyměřovacího základu. 
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Příklad č. 8 

 Zaměstnanec je zaměstnán u zaměstnavatele od roku 2007. Měsíční mzda činí 200 000 

Kč. Pracovní poměr skončí dne 31. července 2009. V říjnu 2009 opět u téhoţ zaměstnavatele 

nastoupí do zaměstnání. 

 

 Maximální vyměřovací základ bude dosaţen v červnu 2009. Úhrn vyměřovacích 

základů za leden aţ květen činí částku 1 000 000 Kč, do maximálního vyměřovacího základu 

zbývá 130 640 Kč. V červnu bude odvedeno pojistné jen z částky 130 640 Kč. Aţ do prosince 

2009 nebude pojistné odváděno, i kdyţ v říjnu nastoupil do nového pracovního poměru. 

 

3.4 Odvod pojistného 

 

Zaměstnavatel má veškerou povinnost odvodu pojistného za zaměstnance, jak část 

připadající za samotného zaměstnavatele, tak i část sraţenou ze mzdy zaměstnance. Do 

31.12.2009 se jako den platby povaţuje den, kdy platba odešla z účtu plátce (od 1.1.2010 se 

za den platby povaţuje den, kdy je platba připsána příjemci na bankovní účet). 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění zasílá zaměstnavatel přímo příslušné zdravotní 

pojišťovně, kterou mu zaměstnanec při nástupu do práce ohlásil. 

Pojištěnec můţe změnit zdravotní pojišťovnu jednou za dvanáct měsíců. Změna se 

provádí k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Zkrácená volba zdravotní pojišťovny k prvnímu dni 

následujícího kalendářního měsíce je moţná pokud pojišťovna vstoupila do likvidace, je u ní 

zavedena nucená správa nebo došlo ke zjištění nerovnováhy v hospodaření (Ministerstvo 

zdravotnictví ČR vyhlásí den změny ve sdělovacích prostředcích). 

Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec nahlásit do 8 dnů svému 

zaměstnavateli. 

 

Tab. č. 10: Přehled zdravotních pojišťoven
28

. 

 

 Kód Název 

1 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 

2 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 

                                                     
28 http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Lekari/Ciselniky/730/Zdravotni-pojistovny/ 
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3 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

4 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, 

Praha 

5 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Mladá Boleslav 

6 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha 

7 213 Revírní bratrská pokladna, Ostrava 

8 217 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Praha 

9 228 Zdravotní pojišťovna MEDIA 

10 333 Pojišťovna VZP, a.s. 

 

3.5 Příležitostná zaměstnání 

 

Příleţitostné zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění, a tedy ani na 

sociálním zabezpečení. Příleţitostné zaměstnání můţeme definovat dvěma způsoby: 

 nahodilé jednorázové zaměstnání, které netrvalo a ani by nemělo trvat déle jak 14 

kalendářních dnů po sobě jdoucích. Nahodilé jednorázové zaměstnání chápeme jako 

zaměstnání, které se u téhoţ zaměstnavatele neopakuje a doba od skončení 

předchozího zaměstnání do nástupu do nového zaměstnání u téhoţ zaměstnavatele činí 

nejméně šest měsíců. Pokud jsou splněny tyto podmínky, pak výše výdělku se 

neposuzuje a vţdy se jedná o příleţitostné zaměstnání (příklad č.9), 

 zaměstnání malého rozsahu, coţ je zaměstnání, v němţ započitatelný příjem (mzda, 

plat a jiné příjmy zahrnující se do základu pojistného) nedosahuje ani 2 000 Kč za 

kalendářní měsíc. Tedy jiţ 2 000 Kč měsíčně zakládá účast na pojištění (příklad č. 10). 

 

Příklad č.9 

 Pan Tichý se rozhodl si přivydělat vykládkou uhlí. Vydělal si takto 5 000 Kč ve dnech 

10. aţ 20. listopadu. Práce ho však nijak zvlášť nezaujala a do budoucna se rozhodl ji dále jiţ 

neprovozovat. 

 

 Tento příjem můţeme povaţovat za příleţitostné zaměstnání. Splňuje poţadavek, ţe se 

jedná o příjem jednorázový netrvající déle neţ 14 dní. Z jakékoliv výše tohoto příjmu , který 

pan Tichý obdrţí, se nebude odvádět daň. 
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Příklad č. 10 

 Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní poměr na dobu od 6. do 24. září 

2009 s tím, ţe bude vykonávat práci šest hodin týdně (v pracovní smlouvě bylo sjednáno, ţe 

bude pracovat v úterý a čtvrtek tři hodiny denně) se mzdou 95 Kč za odpracovanou hodinu. 

Zaměstnanci byl zúčtován započitatelný příjem 1 710 Kč. 

 

 Příjem byl niţší jak 2 000 Kč. Toto zaměstnání je příleţitostným zaměstnáním, neboť 

jde o zaměstnání malého rozsahu. 

 

3.6 Navrhované úpravy 

 

Navrhuji zrušit maximální vyměřovací základ. Zaměstnanec by měl odvádět 

pravidelně jisté procento ze své mzdy na sociálním a zdravotním pojištění. Společnost se 

nesmí dělit na zaměstnance s niţšími a vyššími příjmy, a jisté skupiny obyvatel tak získávat 

finanční výhody formou úlevy na odvodech v pojištění. Pokud zaměstnanec, v kterékoliv části 

kalendářního roku přijde o zaměstnání nebo se stane ze zdravotních důvodů práce neschopný, 

automaticky předpokládá, ţe mu stát v této těţké finanční situaci vypomůţe formou 

sociálních nebo zdravotních dávek. To vidím jako jeden z hlavních důvodů pravidelného 

měsíčního odvodu na pojištění bez ohledu na výši zaměstnancovy mzdy, protoţe i 

zaměstnanec v kterékoliv části kalendářního roku očekává podporu od státu. 

Dále navrhuji opětovné zavedení náhrady mzdy za první tři dny pracovní 

neschopnosti. Lidé často prvotním příznakům onemocnění nepřikládají dostatečný důraz 

z důvodů obavy ze ztráty výše jejich měsíčního příjmu. Tyto drobné zdravotní problémy 

přecházejí, coţ následně vede k váţnějším chorobám a delší pracovní neschopnosti. 

Dlouhodobá pracovní absence má negativní vliv jak na zaměstnance, tak i pro samotného 

zaměstnavatele. 

 

 

 

 

 



 

32 

4 Sociální pojištění z pohledu OSVČ 

 

 Sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných je upraveno: 

 zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

 zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

 zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním pojištění, 

 zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, 

 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

 

4.1 Druhy OSVČ 

 

 ,,Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, povaţuje osoba, která: 

 vykonává samostatnou výdělečnou činnost, 

 spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat 

příjmy dosaţené výkonem této činnosti a výdaje vynaloţené na jejich dosaţení, 

zajištění a udrţení, 

 ukončila povinnou školní docházku a dosáhla alespoň 15let věku.“
29

 

 

 Druhy OSVČ: 

 podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu 

evidována podle zvláštního zákona, 

 provozování ţivnosti na základě oprávnění provozovat ţivnost podle 

zvláštního zákona, 

 činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře 

komanditní společnosti vykonávané pro tuto společnost, 

 výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, 

 výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních 

předpisů (např. činnost znalců, tlumočníků), 

                                                     
29

 http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/ 
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 výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené 

podle obchodního zákoníku, 

 výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosaţení příjmu. 

 

Diagram č. 3: Účast OSVČ na sociálním pojištění
30

. 

 

 

 

4.1.1 Rozdělení SVČ 

 

Samostatnou výdělečnou činnost dělíme na hlavní a vedlejší. 

                                                     
30

 VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI – Wolters 

Kluwer, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-381-2, str. 60. 
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Za hlavní činnost je povaţována kaţdá činnost, kterou neřadíme do vedlejší činnosti. 

Patří-li poplatník do hlavní činnosti, musí se účastnit důchodového pojištění OSVČ, a to i při 

dosaţení nepatrného či záporného zisku. 

Pro rok 2010 je poplatník spadající do vedlejší samostatné výdělečné činnosti 

povaţován za osobu, která: 

 vykonává zaměstnání (činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a 

nemocenském pojištění zaměstnanců
31

), 

 má nárok na výplatu individuálního důchodu, nebo byl uznán nárok na starobní 

důchod, 

 má nárok na rodičovský příspěvek, peněţitou pomoc v mateřství, nemocenskou 

z důvodu těhotenství, porodu, pečuje o osobu mladší 10 let (která je závislá na péči 

jiné osoby a to ve stupni I, II, III, IV, je osobou blízkou nebo ţije s OSVČ ve společné 

domácnosti), 

 vykonává vojenskou sluţbu v ozbrojených silách České republiky (nejedná se však o 

vojáky z povolání), 

 je nezaopatřeným dítětem
32

. 

OSVČ můţe být povaţována pro placení záloh na pojistné za OSVČ vedlejší nejdříve 

od toho měsíce, v němţ oznámí OSSZ a doloţí důvod, pro který se řadí mezi OSVČ vedlejší; 

pro placení pojistného na důchodové pojištění je třeba oznámit a doloţit takový důvod 

nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích. OSVČ můţe být vedlejší jen v těch 

měsících, v nichţ důvody pro zařazení do této kategorie trvaly celý měsíc (po celou dobu 

podnikání v měsíci). 

Oznamování důvodů, pro které se řadí OSVČ mezi OSVČ vedlejší, je dobrovolné. 

Pokud však OSVČ takové oznámení učinila, je jiţ povinna oznámit zánik důvodu, pro který 

se povaţuje za vedlejší. 

Od roku 2009 OSVČ nemusí prokazovat důvody pro výkon vedlejší samostatné 

činnosti, které ČSSZ eviduje nebo si můţe tento údaj vyhledat v elektronické podobě. OSVČ 

musí skutečnost o vedlejší samostatné výdělečné činnosti ohlásit nejpozději na Přehledu o 

příjmech a výdajích za kalendářní rok, v němţ chce vystupovat jako osoba vykonávající 

vedlejší SVČ. 

                                                     
31

 Osoby spadající do § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o daních z příjmů. 
32

 Podle § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.2 Účast na pojištění 

 

OSVČ jsou povinny účastnit se důchodového pojištění, platby příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění je dobrovolné. 

 

4.2.1 Důchodové pojištění 

 

Účast OSVČ na důchodovém pojištění se stává (příloha č. 3): 

 v kalendářním roce po dobu, kdy vykonávala hlavní SVČ, 

 v kalendářním roce po dobu, kdy osoba vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila 

k účasti na důchodovém pojištění, 

 v kalendářním roce, kdy osoba vykonávala vedlejší SVČ a příjem (daňový 

základ stanovený podle § 7 ZDP po úpravě podle § 5 a 23 ZDP) z této činnosti 

v daném roce dosáhl alespoň tzv. rozhodné částky (rozhodná částka pro rok 

2009 je 56 532 Kč, pro rok 2010 je 56 901 Kč). 

 

,,Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného 

vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za 

který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu 

tohoto všeobecného vyměřovacího základu. 

Rozhodná částka se sniţuje o jednu dvanáctinu za kaţdý kalendářní měsíc, v němţ po 

celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a za kaţdý kalendářní 

měsíc, v němţ měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněţité 

pomoci v mateřství jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom 

povaţuje téţ období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), 

za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Dvanáctina se zaokrouhluje na celé koruny směrem 

nahoru.“
33

 

 

 Povinnost být účastníkem důchodového pojištění u osob vykonávající hlavní SVČ 

vzniká:  

 1. ledna daného roku, kdy byla činnost vykonávána, 
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 1. den v měsíci, kdy se z vedlejší SVČ stala hlavní SVČ. 

 

Povinnost být účastníkem důchodového pojištění u osob vykonávající vedlejší SVČ 

vzniká: 

 1. ledna daného roku, kdy bylo dosaţeno určené hranice příjmu, 

 1. ledna daného roku, kdy se osoba sama přihlásila k účasti na tomto pojištění. 

 

Jak u osob vykonávající hlavní tak vedlejší SVČ vzniká účast na pojištění nejdříve 

dnem, kdy činnost začala být vykonávána a získáno oprávnění k jejímu výkonu. 

 

 Zrušení povinnosti účastnit se důchodového pojištění u osob vykonávající hlavní SVČ 

je vţdy: 

 k 31.12. v roce, kdy byla činnost vykonávána, 

 poslední den v měsíci, v jehoţ průběhu se z hlavní SVČ stala vedlejší SVČ a u níţ 

není povinná účast na důchodovém pojištění. 

 

Zrušení povinnosti účastnit se důchodového pojištění u osob vykonávající vedlejší 

SVČ je vţdy k 31.12 v daném roce, kdy: 

 nastala účast na důchodovém pojištění z důvodu dosaţení příjmu, 

 se osoba sama dobrovolně přihlásila k účasti na důchodovém pojištění. 

 

Zrušení účasti na důchodovém pojištění jak u osob s hlavní tak vedlejší SVČ zaniká 

nejpozději (příloha č. 4): 

 zrušením oprávnění provozovat SVČ, 

 ukončením SVČ, 

 přerušením SVČ. 

 

4.2.2 Nemocenské pojištění 

 

U OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné. Slouţí k uhrazení nemocenské a 

peněţité pomoci v mateřství (příloha č. 5). 

OSVČ se stává poplatníkem nemocenského pojištění pokud: 
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 provozuje SVČ na území ČR nebo mino území ČR (na základě oprávnění 

vyplývající z právních předpisů ČR), 

 podá přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopise. 

 

Od roku 2009 je nemocenské pojištění OSVČ odděleno od důchodového pojištění 

(OSVČ můţe platit nemocenské pojištění, aniţ by musel platit zálohy na důchodové 

pojištění). 

OSVČ začíná platit pojištění dnem, které uvedla na přihlášce k nemocenskému 

pojištění. Nejdříve to však můţe být den podání přihlášky. Pokud však OSVČ podá přihlášku 

k pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniká 

pojištění dnem uvedeným v přihlášce, i kdyţ tento den předchází dni, ve kterém byl přihláška 

podána, nejdříve však dnem započetí SVČ. 

 

Zánik účasti na nemocenském pojištění u OSVČ vzniká dnem: 

 kdy se pojištěnec odhlásí z nemocenského pojištění (nejdříve však dnem 

podání odhlášení), 

 nástupem výkonu trestu odnětí svobody, 

 1. den v měsíci, ve kterém nebylo v dohodnuté lhůtě podle zvláštního právního 

předpisu zaplaceno pojistné (zaplaceno v niţší výši), 

 kdy nastaly skutečnosti podle § 10 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění. 

 

4.3 Ohlašovací povinnost 

 

OSVČ musí ohlásit příslušné správě sociálního zabezpečení datum: 

 zahájení, znovuzahájení SVČ nebo spolupráce OSVČ a den, od kterého je 

oprávněna tuto činnost vykonávat (osoba spolupracující je povinna také 

oznámit své jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo OSVČ, se kterou 

spolupracuje), 

 ukončení SVČ, 

 kdy bylo pozastavena činnost pro výkon SVČ, 

 zánik oprávnění pro výkon SVČ, 

 od něhoţ nevykonává ţádné zaměstnání, nemá nárok na výplatu invalidního 

důchodu, rodičovského příspěvku, nebo PPM z důvodu těhotenství a porodu, 
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pokud PPM náleţí z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně 

pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, 

II, III nebo IV, nebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, 

přestala být nezaopatřeným dítětem, pokud odhlásila a doloţila vznik těchto 

skutečností pro účely výkonu vedlejší SVČ. 

 

4.4 Platba pojistného 

 

Pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se řídí 

zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. OSVČ můţe platit pojistné na důchodovém pojištění přímo, anebo formou záloh 

pojistného a doplatku na tomto pojištění. 

 Pojistné pro rok 2009 je sazba 29,2 % vyměřovacího základu. Výslednou částku 

zaokrouhlujeme vţdy nahoru. 

 

Diagram č. 4: Způsob placení pojistného OSVČ
34

. 
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 VANČUROVÁ, A.; KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI – Wolters 

Kluwer, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-381-2, str. 75. 
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4.4.1 Vyměřovací základ 

 

OSVČ si určuje sama roční vyměřovací základ (příloha č. 6). Minimální vyměřovací 

základ činí u osoby vykonávající hlavní SVČ částku, kterou získáme jako součin minimálního 

měsíčního vyměřovacího základu, coţ je 5 889 Kč v roce 2009 (pro rok 2010 je to 5 928 Kč) 

a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. 

Minimální vyměřovací základ činí u osoby vykonávající vedlejší SVČ částka, kterou 

získáme jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu, coţ je 2 356 Kč v roce 

2009 (pro rok 2010 je to 2 371 Kč) a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné 

výdělečné činnosti. 

Pokud OSVČ v kalendářním roce vykonávala hlavní i vedlejší SVČ, potom příjem 

z vedlejší SVČ stanovíme tak, ţe příjem ze SVČ dosaţený v daném roce po odpočtu výdajů 

vynaloţených na jeho dosaţení, zajištění a udrţení vydělíme počtem kalendářních měsíců, 

v nichţ byla alespoň po část měsíce vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost. 

Výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichţ alespoň po část měsíce 

byla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost. 

Za výkon hlavní a vedlejší SVČ se do tohoto počtu kalendářních měsíců nezahrnují 

měsíce: 

 v nichţ po celý měsíc OSVČ měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění 

OSVČ, 

 pobírala peněţitou pomoc v mateřství, 

 vykonávala vojenskou sluţbu v ozbrojených silách. 

 

Mezi tyto měsíce patří i ty, kdy činnost byla vykonávána jen po část měsíce a druhou 

stejně velkou část měsíce trvaly uvedené důvody pro sníţení. 

 

Maximální vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodovém pojištění a 

příspěvku pro státní politiku zaměstnanosti pro rok 2009 je 48násobek průměrné mzdy (pro 

rok 2010 je to 72násobek). 

Pokud OSVČ byla současně v daném roce i zaměstnancem, součet úhrnu 

vyměřovacích základů zaměstnance a vyměřovacího základu OSVČ přesáhl maximální 

vyměřovací základ platný pro OSVČ, sníţí se o přesahující částku nejprve vyměřovací základ 

OSVČ pro potřeby kalkulace sociálního pojištění. Pokud je přesahující částka vyšší neţ 
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uvedený vyměřovací základ OSVČ, potom je nutno zredukovat o zbytek přesahující částky 

vyměřovací základ zaměstnance. 

OSVČ dokládá svůj vyměřovací základ ze zaměstnání potvrzením, které je 

zaměstnavatel povinen na ţádost zaměstnance vystavit, a to maximálně do osmi dnů od 

obdrţení ţádosti. 

Pokud OSVČ předloţí potvrzení ze zaměstnání, ve kterém dokazuje dovršení 

maximálního vyměřovacího základu zaměstnance, nemusí jiţ od měsíce, ve kterém tuto 

skutečnost oznámila a doloţila OSSZ, platit zálohy na pojištění. OSVČ je od záloh 

osvobozena aţ do měsíce předcházejícího, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za 

kalendářní rok následujícím po roce, v němţ tato OSVČ dosáhla maximálního vyměřovacího 

základu. 

 

Příklad č. 11 

 V roce 2010 OSVČ dosáhne vyměřovacího základu 2 130 640 Kč (tj. 50 % rozdílu 

mezi příjmy a výdaji). Jako zaměstnanec dosáhne příjmu 700 000 Kč. Celkem tedy činí 

vyměřovací základ 2 130 640 + 700 000 = 2 830 640 Kč. Přesahující částka činí 2 830 640 – 

1 707 048 = 1 123 592 Kč. 

 

 O přesahující částku se sníţí vyměřovací základ OSVČ 2 130 640 – 1 123 592 = 

1 007 048 Kč. Pojistné v rámci OSVČ bude odvedeno jen z částky 1 007 048 Kč. 

 

4.5 Navrhované úpravy u OSVČ 

 

U OSVČ navrhuji zavedení povinné platby nemocenského pojištění. Podnikatelé často 

v moţnosti volby platby vidí jistý typ úlevy peněţních prostředků. Pokud se podnikatel 

neúčastní nemocenského pojištění, pak v některých situacích (delší nemoci či úrazu) mu tyto 

finanční prostředky mohou chybět. Problém se převáţně týká drobných podnikatelů, kdy je 

firma závislá na samotném pracovním výkonu OSVČ a dlouhodobé vyřazení z pracovní 

činnosti můţe vést k ohroţení samotné existence firmy.  

Dále navrhuji u OSVČ stejně jako u zaměstnanců zrušení maximálního vyměřovacího 

základu při odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Mnozí podnikatelé v něm nacházejí 

jisté trhliny, které vyuţívají ve svůj prospěch. Jako jedno z největších úskalí vidím krácení 

odvodů na sociálním a zdravotním pojištění a na daňových odvodech. Pokud zaměstnavatel 
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dá svým zaměstnancům minimální mzdu, sám sobě vyplatí dostatečně vysoký měsíční příjem, 

aby co nejdříve dosáhl současného maximálního vyměřovacího základu a mohl přestat platit 

sociální a zdravotní pojištění, zbytek můţe doplatit svým zaměstnancům, tzv. ,,na ruku“, 

ušetří tak na odvodech na pojistném a dani, které by v případě vyšších mezd svých 

zaměstnanců byl nucen odvést státu. Sociální systém tak přichází o značné finanční 

prostředky, které by jistě v současné zadluţenosti státu byly přínosem nejen pro samotné 

hospodaření státu, ale i pro občany. 
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5 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat současný fungující systém sociálního pojištění 

v České republice, jeho členění, způsob pro určení výpočtu velikosti při odvodu nebo dotací 

od státu a tento cíl se mi podařilo splnit. Upozorňuje na rozdíly pojištění z pohledu 

zaměstnavatele, zaměstnance a OSVČ. Jsou zde uvedeny navrhované změny, které by mohly 

pomoci stávajícímu sociálnímu pojištění. Celá práce vychází z informací a sazeb platných pro 

rok 2009. Zahrnuje upozornění na hlavní změny a novelizace mezi roky 2009 a 2010. 

 Rok 2010 nám přinesl mnoho novelizací, které vycházejí ze zákona č. 306/2008 Sb., o 

důchodovém pojištění. Jednou z hlavních změn je zrušení rozdělení na plný a částečný 

invalidní důchod. Vzniká jen jeden invalidní důchod, který se člení na 3 stupně invalidity. 

V nemocenském pojištění nám hlavní změny přináší zákon č. 362/2009 Sb., o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2010. Zde mezi hlavní změny patří odlišná jednotná 

procentní sazba 60 % pro výpočet denní výše nemocenské. 

 V závěru třetí a čtvrté kapitoly, na základě všech zjištění, jsem navrhla několik řešení, 

kterými bych pozměnila náš dosavadní sociální systém. U zaměstnanců i OSVČ navrhuji 

zrušit maximální vyměřovací základ. Kaţdý by měl pravidelně, bez výjimek, odvádět určité 

procento ze své mzdy na sociálním a zdravotním pojištění, protoţe kdokoliv se můţe ocitnout 

v těţké finanční situaci a bude závislý na dávkách od státu. Navíc zaměstnavatelé a OSVČ 

mohou v tomto maximálním vyměřovacím základu nacházet jisté trhliny, kterými se jim daří 

obcházet zákon a zkracovat si tak výši odvodů. Dále bych u zaměstnanců vrátila nazpět 

proplácení náhrady mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti. Lidé často své drobné 

onemocnění přecházejí z obav nad ztrátou svého měsíčního příjmu. Následně to vede 

k závaţnějším onemocněním a k delší pracovní absenci, coţ je nepříjemné jak pro 

zaměstnance, tak pro samotné zaměstnavatele. U OSVČ bych zavedla povinnou platbu 

nemocenského pojištění, protoţe mnoho podnikatelů v moţnosti volby vidí jistou úlevu pro 

své finanční prostředky. Avšak v případě delší nemoci či úrazu pokud podnikatel nemá 

odloţenou větší finanční hotovost a prosperita firmy je postavena z největší části na jeho 

osobě, můţe se dostat do finančních potíţí a ohrozit existenci celého svého podniku. 

 Současný sociální systém je velice nestabilní. Neustále dochází ke změnám 

v zákonech týkajících se této oblasti, které ne vţdy splní svůj účel tak, jak by se od nich 

očekávalo. Je to způsobeno hlavně často se měnící vládou a odlišnými orientacemi 

jednotlivých politických stran. Vzhledem k rychle stárnoucí populaci a zvyšujícímu se tak 
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nepoměru mezi lidmi v produktivním věku a obyvateli v důchodovém věku je nezbytná 

reforma, kterou by respektovaly všechny politické strany, a která by tak měla šanci vydrţet 

déle, jak jedno volební období. 
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