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ÚVODNÍ SLOVO

Hezký den, milé kolegyně, vážení kolegové,

vítejte v měsíci květnu, měsíci, kdy všechno kvete. Příroda nám dává najevo, že vše stíhá, i když postupuje zdánlivě velmi 
pomalu. Myslím, že bychom se mohli inspirovat.

Včera jsem měla velmi zajímavý webinář s kolegyní Martinou, čerstvou daňovou poradkyní.

Má několik rovin. Ta první je o mně a možná i o Vás, že každý z nás může někoho inspirovat a vůbec o tom nemusí vědět. 
Martina měla chuť sejít z cesty účetnictví, měla pocit, že to není její směr a její životní poslání. V tuto dobu se k ní dostalo 
e-mailem moje Desatero, které ji oslovilo. Nejvíce díl Moje hodnota a získala chuť jít dál. Dala si do hlavy sen, že i ona bude 
daňovou poradkyní. Když může Pěva a její lidé, zvládnu to i já…

Další rovinou je, že každý si může vybrat svoji vlastní cestu.

Jaká byla ta, kterou si zvolila Martina?

  Zakoupila si na rok naše nejvyšší členství – ALL IN. Vyhodnotila si, že získané benefity za cenu tohoto členství se jí vyplatí 
a vše se jí nasype do Můj účet k dispozici. Nemusí dále přemýšlet o financích, když bude třeba cokoliv dalšího.

  Zvolila si taktiku kvalitního obeznámení se s našimi knihami na zkoušky, které v rámci členství získala. Vsadila na šest knih, 
které může mít s sebou na zkouškách, a orientaci v nich. Když ví, najde. Když neví, že může najít, nenajde. Pochopila, že se 
musí v knihách dobře orientovat, aby informace uvnitř vytěžila. Jinak skutečnost, že má knihy vedle sebe, jí sama o sobě 
nepomůže.   

 Vyčlenila si na studium čas, známý „block time“. Pravidelně, den co den.

 Vsadila na Daňového specialistu, přestože měla přístup ke všem specialistům.

 Poslouchala jej nejprve, jako by byla na školení, a zapisovala si.

 Následně poslouchala znovu při procházkách a jiných aktivitách.

 Vybraná témata jela potřetí.

 Kde si nebyla jistá, doplňovala dalšími informacemi z webu, nejčastěji online semináři.

Přináším její TIPY, které se zcela jistě hodí do jakékoliv životní nebo pracovní výzvy, kterou si vyberete.
1. Je třeba se ve vlastní hlavě rozhodnout, že do toho jdu. 
2. Nepřehltit se – méně je více.
3. Vyčlenit si čas.
4. Nežít v omylu, že někdy budu vědět všechno.
5. Nikdy nejít „přes sebe“ a respektovat potřeby svého já.

Děkuji Martině za krásný lidský příběh, který si můžete zhlédnout kdykoliv ZDE (1url.cz/Frrvn).

A také za krásnou kytku…

Krásné dny.

P.
Pěva Čouková
zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23 
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-zkousky-danovych-poradcu-pribeh-martiny-19-05-2022-19-00-262-V.html
https://1url.cz/Frrvn
https://www.pevacoukova.cz/
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Přelomový judikát mění odškodnění za pracovní úrazy.  
Lidé dostanou více

Autor: Vindicia      

strana 26

Dotaz – prohlubování kvalifikace a vyúčtování cestovného

Autor: JUDr. Marie Salačová  
strana 25

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“

Pablo Picasso

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

Autor: JUDr. Michael Košnar      
strany 5–10

Sociální pojištění

Autor: ing. Olga Krchovová     
strany 12–22

Dotaz – cesty jednatele z bydliště do sídla firmy

Autor: JUDr. Marie Salačová   
 

strany 23–24

Články
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Zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou musí 
zaměstnavatelé ohlásit

Přestože Úřad práce ČR zaměstnavatele opakovaně informuje o tom, že pokud zaměstnají občana Ukrajiny se speciálním 
pobytovým vízem, musí tento fakt ohlásit, dochází v některých případech k tomu, že se tak nestane.
Zaměstnavatelé tak porušují platnou legislativu a hrozí jim pokuta až 100 000 Kč. Tiskovou zprávu naleznete v příloze aktuality.

Zvýšení cestovních náhrad od 14. 5. 2022
V příloze aktuality naleznete vyhlášku, která s účinností od 14. 5. 2022 mění průměrnou cenu PHM pro účely poskytování 
cestovních náhrad. Došlo ke zvýšení průměrné ceny benzínu automobilového 95 oktanů na 44,50 Kč/l a dále pak ke zvýšení 
ceny motorové nafty na 47,10 Kč/l.

Vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti“ v ukrajinštině

Dne 24. 3. 2022 jsme přinesli podrobné informace k zaměstnávání občanů z Ukrajiny. Dnes přinášíme vzor tiskopisu 
„Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ v ukrajinštině. Upozorňujeme, že se jedná pouze 
o vzor „pro čtení“, neboť prohlášení lze učinit pouze v českém jazyce.

Sdělení MPSV č. 104/2022 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové 
výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschop-
nosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení 
celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 
částka 37 839 Kč.

Zpr@vodaj ČSSZ květen 2022 – téma důchody
V květnovém čísle Zpr@vodaje ČSSZ se dozvíte, proč se důchody valorizují, koho se mimořádné zvýšení týká nebo jak se výše 
nového důchodu vypláceného od června vypočítá.

Upozorňujeme na zvýšení životního minima a změnu výpočtu srážek ze 
mzdy (exekuce, insolvence) v dubnových výplatách

Dne 11. 4. jsme v aktualitě upozornili nové částky životního minima. Výše životního minima ovlivňuje to, kolik lidem zůstává 
při exekuci nebo insolvenci. Životní minimum je stanoveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
Konkrétní výše částek je pak upravována nařízeními vlády – poslední platné nařízení vlády je nařízení č. 75/2022 Sb., kterým 
se zvýšilo životní a existenční minimum s účinností od 1. 4. 2022. Upozorňujeme na nutnost zohlednění uvedených částek 
v aktuálních výplatách při výpočtu srážek ze mzdy při exekuci nebo insolvenci.

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ
Povinnost platit pojistné mají zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, a osoby samostatně 
výdělečné činné. V obou případech ale neplatí stejné podmínky a v příloze aktuality Vám přinášíme souhrn rozdílů mezi 
povinnostmi zaměstnanců a OSVČ.

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

18. 5. 2022

17. 5. 2022

12. 5. 2022

9. 5. 2022

5. 5. 2022

4. 5. 2022

3. 5. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/zamestnani-obcana-ukrajiny-pod-docasnou-ochranou-musi-zamestnavatele-ohlasit-6849-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamestnani-obcana-ukrajiny-pod-docasnou-ochranou-musi-zamestnavatele-ohlasit-6849-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-cestovnich-nahrad-od-14-5-2022-6844-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzor-tiskopisu-prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-v-ukrajinstine-6836-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vzor-tiskopisu-prohlaseni-poplatnika-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle-cinnosti-v-ukrajinstine-6836-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zamestnavani-obcanu-ukrajiny-kteri-prichazeji-do-ceske-republiky-v-souvislosti-s-valecnym-konfliktem-6723-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-104-2022-sb-o-rozhodne-castce-pro-urceni-celkove-vyse-mzdovych-naroku-vyplacenych-jednomu-zamestnanci-6826-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/sdeleni-mpsv-c-104-2022-sb-o-rozhodne-castce-pro-urceni-celkove-vyse-mzdovych-naroku-vyplacenych-jednomu-zamestnanci-6826-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zpr-vodaj-cssz-kveten-2022-tema-duchody-6814-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozornujeme-na-zvyseni-zivotniho-minima-a-zmenu-vypoctu-srazek-ze-mzdy-exekuce-insolvence-v-dubnovych-vyplatach-6816-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozornujeme-na-zvyseni-zivotniho-minima-a-zmenu-vypoctu-srazek-ze-mzdy-exekuce-insolvence-v-dubnovych-vyplatach-6816-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-vlady-o-zvyseni-castek-zivotniho-minima-a-existencniho-minima-6764-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozdily-mezi-zamestnancem-a-osvc-v-povinnostech-vuci-cssz-6812-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Příklad č. 4 – Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

Zaměstnankyně s 20hodinovou TPD a výměrou dovolené v délce 5 týdnů, která pravidelně pracuje od PO do PÁ 
v 4hodinových směnách, požádala o čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené. Od 1. 1. do 4. 2. 2022 
konala práci, od 5. 2. do 19. 8. 2022 čerpala mateřskou dovolenou. Následně nastupuje na rodičovskou 
dovolenou do 3 let věku dítěte. Z předchozích let nevyčerpanou dovolenou nemá.

I.   Zaměstnankyně v roce 2022 pro účely dovolené fakticky odpracovala od 1. 1. do 4. 2. celkem 100 hodin (25 směn, tj. 
25 × 4), čerpáním mateřské dovolené od 5. 2. do 19. 8. celkem 560 hodin (140 směn, tj. 140 × 4). Současně je zřejmé, že 
splnila podmínku odpracování 12násobku své TPD (12 × 20 = 240 hodin), tudíž jí lze započíst do odpracované doby 
až 20násobek TPD, tedy max. 400 hodin (20 × 20). V roce 2022 tedy odpracuje pro účely dovolené celkem 1060 hodin 
(100 + 560 + 400), tj. 53 celých násobků své TPD (1060 : 20 = 53,0), za což jí vznikne právo na 102 hodin dovolené  
(53/52 × 20 × 5 = 101,92  102). Avšak právo zaměstnankyně na plnou výměru dovolené za rok 2022 
při odpracování všech 260 rozvržených směn (1040 hodin), tj. 52 celých násobků TPD, činí  100 hodin   
(52/52 × 40 × 5 = 100). Je tedy očividné, že zaměstnankyně nebude po čerpání dovolené za rok 2022 v rozsahu 
100 hodin následně čerpat rodičovskou dovolenou v rozsahu 400 hodin, jak bylo výše předběžně počítáno, 
protože do konce roku 2022 takovýto počet hodin k zameškání už ani nezbývá.

 
Zaměstnavatel určí zaměstnankyni po skončení mateřské dovolené k čerpání plnou výměru dovolené za rok 
2022, tedy dovolenou v rozsahu 100 hodin (25 směn), a to od 20. 8. do 23. 9. 2022. fffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Poznámka č. 3
Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že při splnění podmínky odpracování 12násobku TPD nelze bez dalšího započítat počet hodin 
ekvivalentní 20násobku TPD, jinak hrozí riziko přečerpání dovolené. Typicky při skončení mateřské dovolené v druhé polovině 
kalendářního roku totiž mnohdy bude počet hodin, které mohou být do konce roku zameškány z důvodu následného čerpání 
rodičovské dovolené, nižší, než odpovídá 20násobku TPD. Na pozoru je třeba mít se i v případě, že se jedná o pracovní poměr na 
dobu určitou, který má do konce aktuálního roku skončit uplynutím doby určité. 

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

Možno sledovat zpětně ze záznamu.
6 vyučovacích hodin

Záznam tzv. "navždy".

NAŠE ONLINE SEMINÁŘE
Mzdové příklady včetně problematiky 

ukrajinských zaměstnanců
ing. Olga Krchovová (záznam z 30. 3. 2022)

VYZKOUŠEJTE SI TEST

Roční zúčtování mezd za rok 2021
ing. Milan Lošťák (záznam z 16. 2. 2022)

VYZKOUŠEJTE SI TEST

Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené
JUDr. Michael Košnar

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-priklady-vcetne-problematiky-ukrajinskych-zamestnancu-190-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-priklady-vcetne-problematiky-ukrajinskych-zamestnancu-190-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/32/f6406i4z5y/
https://www.ucetni-portal.cz/rocni-zuctovani-dane-177-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/24/ieqx2ipaij/start/
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Mzdy správně a jistě

88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník

unikátní 11denní vzdělávací program 
Naživo & online s možností pokládání dotazů – záznam tzv. „navždy“

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Právní úprava

  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále též 
„ZoPojSZ“)

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje:

1. pojistné na důchodové pojištění,

2. pojistné na nemocenské pojištění,

3. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Pojistné je příjmem státního rozpočtu, pojistné na důchodové pojištění je vedeno na samostatném účtu státního rozpočtu.

Poplatníci pojistného

Poplatníky pojistného jsou:

2.1 Zaměstnavatelé
Zaměstnavatelé, jimiž jsou právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační 
složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo 
dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby.

Sídlem zaměstnavatele je v případě právnické osoby její sídlo (případně sídlo organizační složky) a v případě fyzické osoby 
místo jejího trvalého pobytu, jde-li o cizince, pak místo hlášeného pobytu nebo místo podnikání na území ČR, pokud osoba 
v ČR nepodniká, ale pouze pro svou potřebu zaměstnává zaměstnance, pak místo výkonu práce těchto zaměstnanců.

Smluvní zaměstnavatel = právnická nebo fyzická osoba se sídlem či bydlištěm na území ČR, u níž pracují zaměstnanci 
zahraničního zaměstnavatele považovaní v ČR za smluvní zaměstnance, podle smlouvy musí být příjmy smluvních 
zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu 
zaměstnavateli.

Smluvní zaměstnavatel má pro účely zákona o sociálním zabezpečení postavení a povinnosti poplatníka pojistného.

Zahraniční zaměstnavatel = zaměstnavatel, která má sídlo v nesmluvní cizině, zahraniční zaměstnanec, který pracuje v ČR 
pouze pro zahraničního zaměstnavatele, může být v ČR pouze dobrovolně účasten nemocenského pojištění.

Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů 
o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

Zaměstnavatelé odvádějí pojistné na sociální zabezpečení za sebe i za své zaměstnance:

  za zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu (důchodové pojištění),

  za zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské 
pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).

1

2

Přinášíme Vám podrobný příspěvek paní Olgy Krchovové na téma sociální pojištění, jenž je současně ukázkou z naší publikace 
Průvodce mzdovou problematikou 2022, která je, stejně jako následující článek, protkána řadou příkladů. Příklady pro Vás 
samostatně zavěšujeme i na Účetním Portálu / sekce Příklady.

Jana

Sociální pojištění
Autor: ing. Olga Krchovová

20. 5. 2022

Sociální pojištění
ing. Olga Krchovová
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2.2 Zaměstnanci
Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, rozumějí

1.  zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se považuje též osoba činná v poměru, který 
má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené 
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,

2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

3.  členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo 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 vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo 
volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, 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. soudci,

6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,

7.  členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které 
budou členové zastupitelstva uvolněni,

8.  členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové 
Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, 
Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

10.  osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,

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

12.  příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské 
služby České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, vojáci z povolání 
a státní zaměstnanci podle služebního zákona,

13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,

14.  společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo 
pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní 
vztah vykonávají pro ni práci, 

15. prokuristé, 

16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v ostatních bodech,

17. likvidátoři, 

18.  vedoucí organizačních složek právnické osoby zahraničního zaměstnavatele, jejichž místo výkonu práce je trvale v České 
republice,

19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,

20.  fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 
městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do 
funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, v době zaměstnání podle 
zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout 
příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně 
z příjmu podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.

Sociální pojištění
ing. Olga Krchovová
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Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového 
pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů 
o nemocenském pojištění. Za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího 
účast na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do 
vyměřovacího základu.

Od roku 2014 již u společníků, jednatelů s.r.o. a komanditistů komanditních společností, stejně jako u členů družstev či členů 
kolektivních orgánů právnických osob, likvidátorů i prokuristů, není podmínkou zařazení mezi zaměstnance skutečnost, 
že jsou za práci odměňováni. Mezi zaměstnance tedy musíme zařadit i osobu za práci neodměňovanou, které je však 
poskytováno plnění, které je předmětem daně z příjmů a není od této daně osvobozeno.

Příklad č. 1 – Jednatel s bezplatně poskytnutým služebním autem a sociální pojištění

Jednatel společnosti s ručením omezeným vykonává činnost pro společnost, za práci ale není odměňován, s.r.o. mu 
poskytuje služební auto i pro soukromé účely. Pořizovací cena vozu včetně DPH je 508 200 Kč.

Zdanitelným příjmem jednatele je 1 % pořizovací ceny vozu, tedy 5 082 Kč, tato částka podléhá i pojistnému na sociální 
zabezpečení (tomuto pojištění by nepodléhala pouze v případě, kdyby nedosáhla alespoň 3 500 Kč, tedy nepřesáhla by 
hranici pro odvod pojistného ze zaměstnání malého rozsahu). 

Podmínky účasti na důchodovém i nemocenském pojištění jsou pro všechny zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců na 
dohodu o provedení práce, stejné. 

Účastni pojištění jsou zaměstnanci, pokud mají sjednán příjem alespoň 3 500 Kč. 

Zaměstnanci, kteří mají sjednaný příjem nižší než 3 500 Kč nebo nemají příjem sjednán vůbec (zaměstnání malého rozsahu), 
jsou účastni pojištění pouze v měsících, ve kterých dosáhnou příjmu alespoň 3 500 Kč.

Pokud zaměstnanec vykonává u stejného zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů 
z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci částky alespoň 3 500 Kč, je v tomto měsíci účasten pojištění.

Příklad č. 2 – Dohoda o pracovní činnosti a sociální pojištění

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem od 24. února 2021 do 31. března 2021 uzavřenu dohodu o pracovní činnosti se 
sjednanou hodinovou odměnou 120 Kč.

Rozsah pracovní doby nepřekročí 20 hodin týdně.

Měsíční odměna nebyla sjednána, jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnanci byla zúčtována odměna:

za únor 2021 ................................................................................................................................................................................................ 2 400 Kč

za březen 2021  ........................................................................................................................................................................................... 8 400 Kč

V únoru zaměstnanec není účasten pojištění, pojistné se bude odvádět pouze z březnové odměny (příjem dosahuje 
alespoň 3 500 Kč).

Pojistné za březen 2021 musí být odvedeno nejpozději do 20. dubna 2021, ve stejném termínu musí být zasláno na 
OSSZ i oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání (den nástupu 24. února 2021).

Mezi zaměstnance podléhající pojištění patří i zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, platí však u nich 
jiné podmínky než pro zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění v kalendářních měsících, kdy úhrn 
započitatelných příjmů z dohod o provedení práce od jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc přesáhne 10 000 Kč. 

Veškeré dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele se sčítají, příjmy z dohod o provedení práce se však nesčítají 
s příjmy ze zaměstnání malého rozsahu.

Vyměřovací základy z jednotlivých dohod se posuzují samostatně, pojistné za zaměstnance se tedy zaokrouhluje u každé 
jednotlivé dohody na koruny nahoru.

Sociální pojištění
ing. Olga Krchovová
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Příklad č. 3 – Dohoda o pracovní činnost a současně dvě dohody o provedení práce a sociální pojištění

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem od 3. února 2021 do 31. března 2021 uzavřenu dohodu o pracovní činnosti se 
sjednanou odměnou 3 400 Kč.

Rozsah pracovní doby nepřekročí 20 hodin týdně. 

Výše odměny nedosahuje 3 500 Kč, jde o zaměstnání malého rozsahu.

Na stejné období má zaměstnanec se zaměstnavatelem podepsané dvě dohody o provedení práce, měsíční odměna 
podle vykonané práce:

DPP 1: 500 Kč za hodinu servisní práce pro zákazníky, 

DPP 2: 200 Kč za hodinu, údržba PC ve firmě.

Zaměstnanci byla zúčtována odměna:

DPČ DPP 1 DPP 2

za únor 2021 3 400 8 000 2 000

za březen 2021 3 400 7 500 4 000

Z titulu dohod o provedení práce zaměstnanci v měsíci únoru nevznikne účast na pojištění, příjem nepřesahuje 
10 000 Kč.

V měsíci březnu činí příjem z dohod o provedení práce 11 500 Kč, zaměstnanec je tedy účasten pojištění.

Pojistné za březen 2021 musí být odvedeno nejpozději do 20. dubna 2021, ve stejném termínu musí být zasláno na 
OSSZ i oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání (den nástupu 3. února 2021).

Odměna z dohody o pracovní činnosti v únoru ani březnu 2021 nedosahuje alespoň 3 500 Kč, z tohoto titulu tedy 
zaměstnanci nevzniká účast na pojištění.

Mezi zaměstnance patří též členové zastupitelstev, do okruhu pojištěných osob však patří pouze uvolnění zastupitelé. 
Neuvolnění členové zastupitelstev nejsou účastni nemocenského pojištění.

Pokud uvolněný člen zastupitelstva vykonává více funkcí pro územní samosprávný celek, jedná se vždy o jednu činnost, na 
OSSZ ho tedy budeme přihlašovat pouze jednou.

V případě společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, pokud mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 
společnost práci, platí podmínka pro účast na pojištění dosažení příjmu alespoň 3 500 Kč (zaměstnání malého rozsahu). 
Z činnosti společníka a jednatele u téže společnosti je zaměstnanec pojištěn pouze jednou.

2.3 Osoby samostatně výdělečně činné
Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, a za podmínek 
stanovených tímto zákonem též zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; 
osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského 
pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. Kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou a kdy se 
samostatná výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou výdělečnou činnost a za vedlejší samostatnou výdělečnou 
činnost, stanoví zákon o důchodovém pojištění.

2.4 Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
Tyto osoby jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění.

Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve 
výši ¼ průměrné mzdy platné pro kalendářní rok, ve kterém se pojistné platí. 

Průměrná mzda platná pro rok 2021 = 35 441 Kč, ¼ z této částky = 8 860,25 Kč, po zaokrouhlení 8 861 Kč.

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění činí 28 % z vyměřovacího základu. 8 861 x 28 % = 2 482 Kč.

Sociální pojištění
ing. Olga Krchovová
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2.5 Zahraniční zaměstnanci
Zahraniční zaměstnanci jsou za dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské 
pojištění. Zahraničním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká 
republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto 
zaměstnavatele.

Vyměřovacím základem zahraničního zaměstnance pro pojistné na nemocenské pojištění je částka, kterou si určí (nejméně 
však částka ve výši ¼ průměrné mzdy platné pro kalendářní rok, ve kterém se pojistné platí) nebo ve výši dvojnásobku částky 
rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Výše pojistného a sazby

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Rozhodným obdobím 
je u zaměstnavatele a zaměstnance kalendářní měsíc, u osoby samostatně výdělečně činné kalendářní rok.

Sazby pojistného činí:

a) u zaměstnavatele

  24,8 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele, který je součtem vyměřovacích základů všech zaměstnanců, pojistné se 
zaokrouhluje na korunu nahoru

b) u zaměstnance

  6,5 % z vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců, pojistné se zaokrouhluje na koruny nahoru,

c) u osoby samostatně výdělečně činné

   29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b (jde o částku, kterou si OSVČ sama určí, ne však méně než 50 
% daňového základu, kterým se rozumí dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, dále jen „ZDP“). Z toho jde 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

   2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou dobrovolně 
účastnou nemocenského pojištění.

d) u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

 28 % z vyměřovacího základu.

e) u zahraničního zaměstnance 

 2,3 % z vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ

4.1 Vyměřovací základ zaměstnavatele
Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců.

4.2 Vyměřovací základ zaměstnance
Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů, které jsou nebo by byly, 
pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 ZDP a nejsou 
od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na 
nemocenském pojištění. 

Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou 
výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru nebo 
spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

3

4

Sociální pojištění
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Příklad č. 4 – Příklad na benefity v návaznosti na sociální pojištění

  Zaměstnavatel věnuje zaměstnancům na Vánoce kolekce v hodnotě 500 Kč. Toto nepeněžní plnění podléhá 
zdanění podle zákona o daních z příjmů a zahrnuje se též do vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

  Zaměstnavatel věnuje zaměstnancům na vánoce knihy v hodnotě 500 Kč. Toto nepeněžní plnění je osvobozeno 
od daně a nebude tedy zahrnuto do vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

  Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci osobní automobil za 423 500 Kč včetně DPH pro služební i soukromé účely. 
Podle zákona o daních z příjmů se zaměstnanci do základu daně započítává v každém kalendářním měsíci 1 % 
z pořizovací ceny vozu včetně DPH, tedy 4 235 Kč, o stejnou částku se zvyšuje též vyměřovací základ pro sociální 
pojištění.

  Zaměstnavatel prodává zaměstnancům své výrobky za zvýhodněnou cenu 80 % z maloobchodní ceny. 
Nepeněžním plněním pro zaměstnance je 20 % maloobchodní ceny, tato částka zvyšuje jak základ daně, tak 
i vyměřovací základ pro sociální pojištění.

  Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci v souvislosti s pracovním výročím 25 let trvání zaměstnání nepeněžní dar 
v hodnotě 2 800 Kč. Do vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění se zahrne 800 Kč (2 000 Kč je od 
daně osvobozeno, nevstupuje tedy ani do vyměřovacího základu pro sociální pojištění). 

  Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci při příležitosti životního jubilea 50 let peněžní plnění ve výši 3 000 Kč. Celá 
částka podléhá zdanění a bude tedy zahrnuta i do vyměřovacího základu pro sociální pojištění (v tomto případě 
by bylo osvobozeno pouze nepeněžní plnění do 2 000 Kč).

  Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nadlimitní cestovné 250 Kč, tato částka podléhá zdanění a bude zahrnuta 
i do vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

  Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění celkem 5 000 Kč měsíčně. Je-li 
zaměstnanec u zaměstnavatele zaměstnán po celý kalendářní rok, pak v listopadu a prosinci příspěvek podléhá 
zdanění, a bude tedy zahrnut i do vyměřovacího základu pro sociální pojištění (osvobozený limit 50 000 Kč za 
kalendářní rok). 

  Zaměstnavatel zaplatí zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům dovolenou, celková výše úhrady 24 500 Kč. 
Osvobozený příjem podle zákona o daních z příjmů je 20 000 Kč, zbytek, tedy 4 500 Kč podléhá dani z příjmů 
a bude tedy zahrnut i do vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují tyto příjmy:

a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,

b)  odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů a odměna při 
skončení funkčního období na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,

c) věrnostní přídavek horníků,

d)  plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po 
uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,

e)  jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých 
v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnují veškeré příjmy z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, 
dohody o provedení práce, (pokud zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění), které byly v příslušném 
kalendářním měsíci zúčtovány a zaměstnanci skutečně vyplaceny (s výjimkou příjmů, které se do vyměřovacího základu 
nezahrnují) a ostatní plnění, která jsou poskytnuta zaměstnanci v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody. Tato 
plnění bývají obvykle sjednávána kolektivní smlouvou nebo jsou určena vnitřním předpisem zaměstnavatele v souladu se 
zákoníkem práce a zákonem o dani z příjmů.

Mezi ostatní plnění patří zejména: 

  poskytnutí vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Do vyměřovacího základu vstupuje 1 % 
vstupní ceny motorového vozidla (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla,

  nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), sociálního fondu, ze zisku nebo na vrub daňově 
neúčinných nákladů poskytnutá zaměstnanci nad rámec osvobozeného plnění, např. poskytnutí příspěvku na rekreaci 
a zájezdy v částce vyšší, než je roční limit 20 000 Kč na zaměstnance,

Sociální pojištění
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  nepeněžní dary poskytnuté zaměstnanci u příležitosti pracovního nebo životního jubilea, jejichž hodnota za kalendářní 
rok přesáhne částku 2 000 Kč (podle ustanovení § 14 vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb),

  příjem plynoucí z cenového zvýhodnění, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci výrobky, služby, zboží a práce za 
cenu nižší, než je cena obvyklá. Příjmem zahrnovaným do vyměřovacího základu je rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou 
účtovanou zaměstnanci,

  příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové 
penzijní spoření a penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění (instituce penzijního pojištění v členském státě EU, 
Norska nebo Islandu) nad 50 000 Kč za rok u téhož zaměstnavatele,

  hodnota přechodného ubytování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatele svým zaměstnancům 
v souvislosti s výkonem práce přesahující 3 500 Kč za měsíc,

  cestovní náhrady – stravné poskytnuté zaměstnanci nad limit uvedeného v zákoníku práce pro zaměstnavatele 
v ozpočtové sféře,

  hodnota osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) poskytnutá zaměstnancům nad rámec příslušných předpisů 
o poskytování OOPP,

  uplatnění vyšších paušálních výdajů za použití a opotřebení vlastního nářadí, než umožňuje vnitřní předpis s kalkulací 
paušálních výdajů. 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnují též mzdové nároky zaměstnanců vyplacené Úřadem práce ČR podle 
zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 
zaměstnancům nezúčtoval.

Je-li zaměstnanec považován podle zákona o nemocenském pojištění za smluvního zaměstnance, je jeho vyměřovacím 
základem příjem zúčtovaný mu smluvním zaměstnavatelem (§ 23b odst. 2 ZoPojSZ), je-li smluvnímu zaměstnanci vyplácen 
příjem prostřednictvím jeho zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní 
smlouvu o sociálním zabezpečení, považuje se za vyměřovací základ smluvního zaměstnance jeho příjem uhrazený smluvním 
zaměstnavatelem zahraničnímu zaměstnavateli, který se v případě, že v úhradách smluvního zaměstnavatele zahraničnímu 
zaměstnavateli je obsažena i částka za zprostředkování práce smluvního zaměstnance, snižuje nejvýše o 40 %.

Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou 
národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž 
Česká národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice. Kurz, 
který zaměstnavatel použil, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.

4.3 Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné
Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, ne 
však méně než 50 % daňového základu. 

Daňovým základem se rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle zákona o dani z příjmů.

Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění 
zvláštní sazbou daně. 

Je-li osoba samostatně výdělečně činná dobrovolně účastna nemocenského pojištění, platí pojistné na nemocenské pojištění 
ve výši 2,1 %.

Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož 
výši si určuje tato osoba sama. 

Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění 
pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (7 000 Kč).

Měsíční vyměřovací základ nemůže být vyšší než průměrný měsíční vyměřovací základ předchozího roku, tento vyměřovací 
základ platí od měsíce podání přehledu podle § 15 odst. 1 ZoPojSZ.

Za osoby samostatně výdělečně činné považujeme:

  osoby provozující živnost,

  osoby provozující zemědělskou výrobu, hospodaření v lese, samostatně hospodařící rolníky,

  vynálezce, zlepšovatele, literáty, umělce,

  osoby vykonávající nezávislé povolání – sportovce, zpěváky, herce,

  znalce, tlumočníky, notáře, advokáty, auditory, daňové poradce, soudní znalce,
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  správce konkurzní podstaty,

  společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností,

  spolupracující osoby, na které podnikatel rozděluje příjem dosažený vzájemnou spoluprací,

  osoby vykonávající činnost na základě autorského zákona nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, k jejímuž 
provozování nepotřebují registraci či povolení a jejichž příjmy nejsou zdaňovány zvláštní sazbou daně (příjmy autorů do 
10 000 Kč měsíčně).

Minimální částky u OSVČ pro rok 2021

Tabulka č. 16 – Minimální částky u OSVČ hlavní a OSVČ vedlejší

Legenda OSVČ hlavní OSVČ vedlejší

Účast na DP roční X 85 058 Kč

Minimální měsíční VZ 8 861 Kč 3 545 Kč

Minimální měsíční záloha 2 588 Kč 1 036 Kč

Minimální roční VZ 106 332 Kč 42 540 Kč

Minimální roční pojistné (29,2 %) 31 049 Kč 12 422 Kč

Minimální měsíční VZ pro NP 7 000 Kč 7 000 Kč

Minimální měsíční NP 147 Kč 147 Kč

4.3.1 Vedlejší samostatná výdělečná činnost
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně 
činná alespoň po část kalendářního měsíce

a) vykonávala zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění,

b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

c)  měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství 
a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, 
která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni 
II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá 
na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou 
blízkou,

d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo

e)  byla nezaopatřeným dítětem, které se připravuje na budoucí povolání.

Pokud OSVČ vedlejší dosáhne za kalendářní rok 2021 čisté příjmy nižší než 85 058 Kč, nevzniká jí povinná účast na důchodovém 
pojištění. Může se však dobrovolně přihlásit. Při vyšších příjmech však povinná účast vznikne a OSVČ bude povinna pro další 
rok platit zálohy na pojistném. 

4.3.2 Hlavní samostatná výdělečná činnost
OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní je účastna důchodového pojištění povinně bez ohledu na 
ekonomické výsledky své činnosti. Z toho důvodu je povinna vždy platit pojistné na důchodové pojištění.

Osoby samostatně výdělečně činné jsou za stanovených podmínek povinny platit pojistné na důchodové pojištění 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění se vztahuje jen na ty OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského 
pojištění (§ 11 ZoNP). OSVČ musí splnit tři podmínky pro účast na nemocenském pojištění, kterými jsou:

 výkon samostatné výdělečné činnosti na území České republiky,

 podání přihlášky na předepsaném tiskopise a

 placení pojistného na nemocenské pojištění.
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4.4 Maximální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení je stanoven ve výši 48násobku průměrné mzdy (65 441 Kč), 
což je pro rok 2021 částka 1 701 168 Kč. Rozhodným obdobím je kalendářní rok. 

Při souběhu zaměstnání u různých zaměstnavatelů či změně zaměstnavatele se vyměřovací základy získané v zaměstnáních 
u různých zaměstnavatelů nesčítají. Pokud úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání přesáhne maximální vyměřovací 
základ, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z vyměřovacích základů přesahujících maximální vyměřovací základ 
za přeplatek pojistného. 

Zaměstnanec si může po ukončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného. 

Žádost dokládá potvrzeními od svých zaměstnavatelů. Zaměstnavateli vzniká povinnost písemně potvrdit zaměstnanci jeho 
příjmy, a to do 8 dnů od podání jeho žádosti. Přeplatek pojistného pak vrátí zaměstnanci příslušná OSSZ podle trvalého 
pobytu pojištěnce. 

U zaměstnavatele přeplatek na pojistném z tohoto titulu nevzniká.

Při překročení maximálního vyměřovacího základu neplatí pojistné ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. 

Příklad č. 5 – Maximální vyměřovací základ u dvou zaměstnavatelů

Zaměstnanec pracuje v pracovním poměru u organizace A s měsíčním příjmem 155 000 Kč a u zaměstnavatele 
B s příjmem 25 000 Kč. 
U zaměstnavatele B vykonává ještě činnost na základě dohody pracovní činnosti s odměnou 8 000 Kč.
U zaměstnavatele A dosáhne zaměstnanec maximálního vyměřovacího základu v listopadu 2021.
Za měsíc listopad 2021 bude odvedeno u zaměstnavatele A pojistné již pouze z částky 151 168 Kč.
U zaměstnavatele B nedosáhne příjem ani v souhrnu obou zaměstnání maximálního vyměřovacího základu, pojistné 
tedy bude po celý rok 2021 odváděno z celkové výše příjmů.
Po skončení roku může zaměstnanec požádat o vrácení přeplatku na pojistném, tedy 6,5 % z částky nad maximální 
vyměřovací základ, tedy nad 1 701 168 Kč.
U našeho zaměstnance jde o celkový vyměřovací základ zaměstnance u zaměstnavatele B, tedy 12 x (25 000 + 8 000) x 
6,5% = 25 740 Kč.
Zaměstnavateli přeplatek na pojistném nevzniká.

Pokud je zaměstnanec v kalendářním roce též osobou samostatně výdělečně činnou a součet jeho vyměřovacích základů ze 
zaměstnání a podnikání přesáhne maximální vyměřovací základ, sníží si o tuto přesahující částku vyměřovací základ osoby 
samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, v případě, že 
je přesahující částka vyšší než vyměřovací základ OSVČ, sníží si poplatník o zbytek přesahující částky vyměřovací základ nebo 
úhrn vyměřovacích základů zaměstnance.

Pro účely maximálního vyměřovacího základu se nepřihlíží k příjmům, z nichž bylo placeno pojistné podle cizích právních 
předpisů. Přihlíží se pouze k příjmům podléhajícím odvodu pojistného podle předpisů ČR.

Odvod pojistného a jeho splatnost

5.1 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za zaměstnavatele se vypočte jako součin 
vyměřovacích základů všech zaměstnanců za daný kalendářní měsíc a sazby pojistného (24,8 %).

Vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru (§ 5d ZoPojSZ). Pojistné se zaokrouhluje na celou korunu 
nahoru (§ 7 odst. 3 ZoPojSZ).

Pojistné za zaměstnance se vypočte z každého zaměstnání samostatně.
Vyměřovací základ z každého zaměstnání se násobí sazbou 6,5 %.
Pojistné se zaokrouhluje na celou korunu nahoru. 
Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se odvádí na účet 
příslušné OSSZ. 

5
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Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ. Zaměstnavatel je povinen 
předložit ve stejné lhůtě Přehled o vyměřovacích základech a výši odvedeného pojistného za kalendářní měsíc. 
Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má započitatelný příjem, avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že tento 
příjem není v peněžní formě, je zaměstnavatel povinen uhradit i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Zaměstnanec je 
povinen uhradit zaměstnavateli pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel. Zaměstnavatel srazí bez souhlasu zaměstnance 
pojistné v měsíci, kdy má zúčtovaný příjem, z něhož lze pojistné srazit.
Započitatelný příjem zúčtovaný po ukončení zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce se považuje za 
příjem náležející do posledního měsíce, ve kterém naposledy trvalo zaměstnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení 
práce.

5.2 Pojistné u osob samostatně výdělečně činných
Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. 

Výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti podle věty první lze v tomto období dodatečně zvýšit.

Ve stejné lhůtě je splatné též pojistné na nemocenské pojištění. Vznikne-li u OSVČ povinnost zaplatit doplatek pojistného na 
důchodové pojištění, je tento doplatek splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán Přehled 
o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok, za který se pojistné na důchodové pojištění platí.

Přeplatek na pojistném a dlužné pojistné

Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pěti let po uplynutí kalendářního 
roku, v  ěmž vznikl, pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě 
sociálního zabezpečení. Je-li takový závazek, použije se přeplatku na pojistném k jeho úhradě. Po úhradě splatných závazků 
na pojistném lze použít přeplatku na pojistném také k úhradě dluhu v nemocenském nebo důchodovém pojištění. Splatný 
závazek se zjišťuje, má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren, ve vztahu ke všem těmto mzdovým účtárnám. 

Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vrátit přeplatek na pojistném do jednoho měsíce ode dne, kdy 
tento přeplatek zjistila. 

Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa sociálního 
zabezpečení vrátila přeplatek na pojistném po uplynutí lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí o přeplatku na pojistném, je 
povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí této lhůty ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky 
platné první den kalendářního čtvrtletí, v němž tato lhůta uplynula. 

Za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se považuje vždy podání přehledu, vyplývá-li z něho přeplatek na pojistném. Na 
žádost osoby samostatně výdělečně činné použije příslušná okresní správa sociálního zabezpečení přeplatek na pojistném 
vyplývající z přehledu na úhradu záloh na pojistném do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku. Za den zaplacení 
záloh na pojistném se přitom považuje den, kdy osoba samostatně výdělečně činná podala přehled spolu s takovou žádostí.

Přeplatek přeplatek z titulu překročení maximálního vyměřovacího základu vrátí okresní správa sociálního zabezpečení 
zaměstnanci jen na základě jeho písemné žádosti doložené potvrzením zaměstnavatele. Nárok na vrácení přeplatku zaniká, 
nebyla-li žádost o vrácení přeplatku podána do 5 let po uplynutí kalendářního roku, v němž přeplatek vznikl.

Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti pojistného. Právo vymáhat pojistné se promlčuje 
za 10 let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. 

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo zaplaceno v nižší částce, než mělo být, je plátce povinen platit penále. 
Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá ze skutečností trvala. Penále se poprvé platí za 
kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného. Penále se naposledy platí za den, ve kterém bylo 
dlužné pojistné zaplaceno. 

Jestliže příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, penále z takového 
dluhu činí 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu.

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že

a)  nevede ve svých záznamech kurz, který použila pro přepočet příjmu vyplacenému zaměstnanci v cizí měně na českou 
měnu podle § 5 odst. 5 ZoPojSZ,

b)  nepředloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě na předepsaném tiskopisu přehled podle 
§ 9 odst. 2 ZoPojSZ,

6

Sociální pojištění
ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/cK4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cK5?lang=cs


22

Mzdový měsíčník č. 5/2022 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/

c) nezajistí, aby mzdová účtárna plnila povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle § 10 ZoPojSZ,

d)  neodvede příslušné věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence za kalendářní měsíc pojistné podle 
§ 11 ZoPojSZ,

e)  v rozporu s § 15a odst. 3 ZoPojSZ nepotvrdí zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo 
sraženo pojistné, nebo mu nevydá nové potvrzení,

f )  neuvede v potvrzení vydávaném na základě § 15a odst. 3 ZoPojSZ, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce 
důchodového spoření,

g)  neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného podle § 22c ZoPojSZ, nebo

h) nepoužívá tiskopisy podle § 24 ZoPojSZ.

Za přestupek podle § 25d ZoPojSZ lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Promlčecí doba činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho 
spáchání.

Má-li zaměstnanec splatný závazek vůči OSSZ, použije se jeho platba v tomto pořadí:

 nejstarší nedoplatky pojistného

 běžné platby pojistného

 penále

 pokuty

 přirážka k pojistnému

Účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného jsou plátci pojistného povinni uschovávat po dobu 
10 kalendářních let následujících po roce, kterého se týkají.

Sociální pojištění
ing. Olga Krchovová

https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
https://www.codexisuno.cz/cK6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cK7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cK8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cK8?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cK9?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cKa?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cKb?lang=cs
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5 špičkových lektorů:

ing. RŮŽENA KLÍMOVÁ
Mgr. ZDENĚK SCHMIED
ing. OLGA KRCHOVOVÁ

ing. MILAN LOŠŤÁK
ing. TOMÁŠ STEJSKAL

ihned k dispozici | záznam tzv. „navždy“ | 10. ročník 

Co se událo a co se chystá ve mzdách

ucetni-portal.cz/mzdova-konference/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

MZDOVÁ  
KONFERENCE
ONLINE 2022

Co se událo a co nás
čeká ve mzdách.

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

TRADIČNÍ DÁREK – E-BOOK: 
PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2022

Podívejte se na ukázku:

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.youtube.com/watch?v=0xh6506ShBs&t=3s
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Webinář: Mzdová čísla s Olgou a Pěvou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
3. 2. 2022

2 h 31 min

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.
Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

Webinář: Střípky ze Mzdové konference 2022 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
8. 3. 2022

1 h 27 min

Webinář: Roční zúčtování daně 2021 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
24. 2. 2022

1 h 49 min

Webinář: Výhodnost ročního vyúčtování  
u zaměstnance versus podání  
daňového přiznání 
Olga Krchovová
Pěva Čouková
7. 4. 2022

1 h 38 min

Webinář: Problémy a otázky ze mzdové oblasti 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
29. 3. 2022

1 h 25 min

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdova-cisla-s-olgou-a-pevou-3-2-2022-19-00-246-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-ze-mzdove-konference-2022-8-3-2022-19-00-251-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-rocni-zuctovani-dane-2021-24-02-2022-19-00-249-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problemy-a-otazky-ze-mzdove-oblasti-utery-29-03-2022-19-00-255-V.html

