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ÚVODNÍ SLOVO

Hezký den, milé kolegyně, vážení kolegové,

právě dnes přednáším na Specialistovi pro právnické osoby Účetního Portálu svoje nové příklady. Tento den jsem 
sama sobě vymyslela. Když to vymyslím, je to skvělé, ale když se tento den přibližuje, je to náročnější.

Pracuji velmi často pod tlakem, tzv. na poslední chvíli.

Tady jsem nejvýkonnější.

Obdivuji ty kolegy, kteří mají vše nachystané dva týdny předem jako třeba Ivana Pilařová.

Jestli bych to tak chtěla? Určitě ano.

Najdu pozitivum v mém přístupu? Hledá se těžko…

Nicméně i moje řešení, kdy přepočítávám nově vytvořené příklady tzv. na poslední chvíli a do poslední chvíle, 
dokonce i ráno před přednáškou, má svoji výhodu. Jakou? Věřím, že je budu mít v hlavě a vše bude jednoduché. 
Kdybych měla připraveno dopředu, třeba bych si nevzpomněla… I moje kolegyně trpělivě příklady do poslední 
chvíle upravuje k zavěšení. Kdybych je četla ještě 100x, určitě zase něco najdu.

To jsou moje příklady, stále nedokonalé a stále možné zlepšení.

A proč si tyto výzvy dávám, když jsou velmi časově náročné?

Mohla bych přece počítat příklady z mých knih a být v pohodě.

Určitě proto, že chci, aby spatřily světlo světa, a vím, že když je nedokončím právě teď, budou spát nejméně další rok.

A třeba některý pomůže urovnat si myšlenky, názory a zapadnou puzzle v hlavě...

Ano, mám to velmi ráda, proto to určitě dělám.

Někdy je to velmi náročné…

Po dokončení a odprezentování vždy přichází radost, že jsem to nevzdala.

A navíc kniha bude mít v dalším vydání nové příklady.

Také pracujete na poslední chvíli a pod tlakem, nebo jste ti, kteří mají vše připraveno vzorně dopředu?

Krásné přicházející léto…

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.pevacoukova.cz/
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Změny sazeb náhrad cestovních výdajů – květen 2022

Autor: JUDr. Marie Salačová  31. 5. 2022
strana 21

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Ať věříš, že to dokážeš, nebo ne, tak máš pravdu.“

Henry Ford

Nevyplacení mzdy – a co dál aneb vyšší náhrada  
za nevyplacenou mzdu

Autor: JUDr. Ladislav Jouza      17. 6. 2022
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Absolventi škol by si měli ohlídat, kdy za ně stát přestává platit 
zdravotní pojištění

V příloze aktuality naleznete rozebrané životní situace a příklady, se kterými se může potkat absolvent školy:
1) Nástup do zaměstnání: V případě nástupu do zaměstnání hradí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel.
2)  Podnikání jako OSVČ: Pokud začne podnikat, platí za sebe pojistné sám jako osoba samostatně výdělečně činná.
3)  Nezaměstnaný:
 a)   Pokud zatím nebyl při hledání zaměstnání úspěšný a přihlásí se na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj 

pojistné stát.
 b)  Pokud se na úřad práce nepřihlásí, musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Rozsudek Nejvyššího soudu Cpjn 202/2022 vyřešil nejednotný 
postup u nezabavitelných částek a sjednotil v něm výklad pojmu 
„nezabavitelná částka“

Soud tímto rozsudkem vyřešil nejednotný postup soudů a vítají ho i exekutoři, neboť se na ně obraceli zaměstnavatelé 
s žádostí o závazný postup.
Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 OSŘ), se částka normativních 
nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a 
odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše 
splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 
odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).
Rozsudek a tiskovou zprávu Nejvyššího soudu naleznete v příloze aktuality.

Červnový Zpr@vodaj ČSSZ: Placení pojistného studentů a absolventů
Školní rok se chýlí ke konci a mnoho studentů se chystá na letní brigády a absolventi středních i vysokých škol plánují 
nastoupit do práce. Jak to je ale s placením pojistného na sociální zabezpečení v těchto případech? O tom si můžete přečíst 
v příloze aktuality.

Zařazení zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
V příloze aktuality Vám přinášíme odpověď Státního úřadu inspekce práce na otázku týkající se zařazení zaměstnankyně po 
návratu z rodičovské dovolené.

Pracovali jste ve více zemích Evropské unie? Nezapomeňte to uvést 
v žádosti o důchod

Ročně se kvůli důchodům nebo dávkám „s cizím prvkem“ obrátí na ombudsmana asi stovka stěžovatelů. Případy týkající se 
států EU přitom patří mezi ty nejlépe řešitelné – sociální právo Unie totiž migrujícím pracovníkům garantuje výhody podle 
vnitrostátní právní úpravy jejich státu, zároveň hlídá, aby lidé kvůli práci v cizině na dávku neztratili nárok, a v neposlední 
řadě zaručuje vyplácení dávek do jiného členského státu. Díky propojení v rámci Unie se také zjednodušila komunikace mezi 
úřady na různých stranách hranic. Další podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

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

15. 6. 2022

13. 6. 2022

8. 6. 2022

7. 6. 2022

6. 6. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/absolventi-skol-by-si-meli-ohlidat-kdy-za-ne-stat-prestava-platit-zdravotni-pojisteni-6921-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/absolventi-skol-by-si-meli-ohlidat-kdy-za-ne-stat-prestava-platit-zdravotni-pojisteni-6921-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozsudek-nejvyssiho-soudu-cpjn-202-2022-vyresil-nejednotny-postup-u-nezabavitelnych-castek-a-sjednotil-v-nem-vyklad-pojmu-nezabavitelna-castka-6916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozsudek-nejvyssiho-soudu-cpjn-202-2022-vyresil-nejednotny-postup-u-nezabavitelnych-castek-a-sjednotil-v-nem-vyklad-pojmu-nezabavitelna-castka-6916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozsudek-nejvyssiho-soudu-cpjn-202-2022-vyresil-nejednotny-postup-u-nezabavitelnych-castek-a-sjednotil-v-nem-vyklad-pojmu-nezabavitelna-castka-6916-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cervnovy-zpr-vodaj-cssz-placeni-pojistneho-studentu-a-absolventu-6902-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zarazeni-zamestnankyne-po-navratu-z-rodicovske-dovolene-6898-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pracovali-jste-ve-vice-zemich-evropske-unie-nezapomente-to-uvest-v-zadosti-o-duchod-6895-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/pracovali-jste-ve-vice-zemich-evropske-unie-nezapomente-to-uvest-v-zadosti-o-duchod-6895-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Právní úprava

  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „ZoVZP“,

  Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon 
č. 592/1992 Sb.,

  Koordinační Nařízení EU 883/2004, 987/2009, mezinárodní smlouvy,

  Výklady k zákonům, stanoviska Ministerstva zdravotnictví, rozhodčích orgánů a kontrolních institucí.

Osobní rozsah zdravotního pojištění

Českému systému veřejného zdravotního pojištění povinně podléhají:

a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b)  osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo 
trvalý pobyt na území České republiky.

Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci a osoby, které nemají 
trvalý pobyt na území České republiky a pracují v České republice pro zaměstnavatele požívající diplomatických výhod 
a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině 
a neplatí pojistné.

Zdravotní pojištění vzniká u osoby s trvalým pobytem na území České republiky dnem narození, u osoby bez trvalého pobytu 
na území České republiky dnem, kdy se tato osoba stala zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na 
území České republiky. Zdravotní pojištění vzniká též získáním trvalého pobytu na území České republiky.

Zdravotní pojištění zaniká dnem smrti pojištěnce nebo jeho prohlášením za mrtvého, u osoby bez trvalého pobytu na území 
České republiky dnem, kdy tato osoba přestala být zaměstnancem u zaměstnavatele se sídlem či trvalým pobytem na území 
České republiky, dále pak též ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

Od 1. září 2015 došlo ke zpřísnění postupu při odhlášení pojištěnce z pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině.

Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, 
je povinen doplatit pojistné zpětně, a to tak, jako by k odhlášení nedošlo.

Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nepokrývá celou dobu, kdy nebyl 
povinen platit pojistné v České republice, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní 
pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc.

Penále se ani v jednom z uvedených případů nevybírá.

1

2

Zdravotní pojištění – 1. část
Autor: ing. Olga Krchovová

Přinášíme Vám první část dvoudílného příspěvku paní Olgy Krchovové zaměřeného na zdravotní pojištění, který je současně 
ukázkou z 10. vydání publikace Průvodce mzdovou problematikou 2022. Příklady, které v následujícím textu naleznete, 
stejně jako všechny další příklady z uvedené publikace, pro Vás zavěšujeme i na Účetním Portálu / sekce Příklady.

Jana

17. 6. 2022

Zdravotní pojištění – 1. část
ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/cUI?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cUI?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cUJ?lang=csp://
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-es-c-883-2004-o-koordinaci-systemu-socialniho-zabezpeceni-12-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-es-c-987-2009-kterym-se-stanovi-provadeci-pravidla-k-narizeni-es-c-883-2004-o-koordinaci-systemu-socialniho-zabezpeceni-16-w.html
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Zdravotní pojišťovny

V současné době je v České republice činných 7 zdravotních pojišťoven:

  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111) www.vzp.cz

  Vojenská zdravotní pojišťovna (201) www.vozp.cz

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) www.cpzp.cz

  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) www.ozp.cz

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) www.zpskoda.cz

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) www.zpmvcr.cz

  Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (213) www.rbp-zp.cz

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou 
podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně 
v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, 
nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. 

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce, k případným dalším přihláškám se již 
nepřihlíží.

Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i v kratší lhůtě, pokud zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila 
do likvidace, byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa nebo došlo ke sloučení zdravotních 
pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn.

Zvláštní pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny platí pro:

  novorozence (narozené dítě je automaticky pojištěno u zdravotní pojišťovny své matky, změnu pojišťovny může zákonný 
zástupce, opatrovník nebo poručník provést po přidělení rodného čísla dítěti, a to k prvnímu dni kalendářního pololetí),

  vojáky (vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení a žáci vojenských škol jsou 
pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny).

Pojištěnec z EU, který se stane účastníkem zdravotního pojištění v ČR, má možnost volby mezi všemi zdravotními pojišťovnami 
v ČR.

Postup při změně zdravotní pojišťovny

Pojištěnec vyplní formulář „Přihláška a evidenční list pojištěnce“, tento formulář tvoří originál a tři kopie.

  originál zůstává zdravotní pojišťovně, ke které se pojištěnec přihlašuje,

  1. kopie je určena zdravotní pojišťovně, od které pojištěnec odchází,

  2. kopie je určena zaměstnavateli,

  3. kopie zůstává pojištěnci jako doklad o nově uzavřeném pojistném vztahu do doby vystavení průkazu pojištěnce.

Průkazy pojištěnce vydávají zdravotní pojišťovny a slouží k prokazování nároku na poskytnutí zdravotní péče jak v České 
republice, tak i ve státech EU a některých dalších státech (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Makedonie).

Plátci pojistného

Plátci pojistného na zdravotní pojištění jsou

  pojištěnci uvedení v § 5 ZoVZP (např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů),

  zaměstnavatelé,

  stát.

Veškeré pojistné je přerozdělováno podle struktury pojištěnců příslušným zdravotním pojišťovnám. 

Příjmem zdravotních pojišťoven je pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

3

4

5

Zdravotní pojištění – 1. část
ing. Olga Krchovová

https://www.vzp.cz/
https://www.vozp.cz/
https://www.cpzp.cz/
https://www.ozp.cz/
https://www.zpskoda.cz/
https://www.zpmvcr.cz/
https://www.rbp213.cz/cs/
https://www.codexisuno.cz/cUK?lang=cs
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Zaměstnanec a zaměstnavatel

6.1 Zaměstnanec
Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze 
závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s výjimkou

1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,

2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku,

3.  osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce v měsíci u jednoho 
zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takovýchto dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu pro 
dohody o provedení práce. (příjem u dohod o provedení práce může být nejvýše 10 000 Kč), započitatelný příjem 
zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního 
měsíce, v němž tato dohoda skončila,

4.  člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím 
odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (aktuálně příjem do 3 499 Kč),

5.  osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, 
pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (aktuálně příjem do 
3 499 Kč). Příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný 
do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

6.  dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (aktuálně 
příjem do 3 499 Kč),

7.  člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných 
celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při 
volbě prezidenta republiky.

Započitatelný příjem je příjem ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle 
zákona upravujícího nemocenské pojištění.

Sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na 
pojištění (dále jen „rozhodný příjem“). Rozhodný příjem činí v roce 2022 3 500 Kč.

6.2 Zvláštní skupiny zaměstnanců
Z § 5 písm. a) ZoVZP vyplývá, že pojištěncem (zaměstnancem) pro účely zdravotního pojištění je též:

1. likvidátor,

2. člen orgánu právnické osoby,

3. člen družstva,

4. společník společnosti s ručením omezeným,

5. komanditista komanditní společnosti,

6. člen komise či výboru v zájmových sdruženích a spolcích,

7. člena výboru v SVJ (společenství vlastníků jednotek),

8. funkcionář (uvolněný i neuvolněný). 

Pokud je uvolněnému funkcionáři, případně neuvolněnému starostovi, vyplácena odměna po skončení funkčního období, 
je považován za zaměstnance ještě v těch kalendářních měsících, za které je odměna zúčtována. Odměna je osvobozena od 
placení zdravotního pojištění, zaměstnavatel však musí sledovat minimální vyměřovací základ, musí tedy mít doloženo, že 
jiný zaměstnavatel pojistné odvádí alespoň z minimálního vyměřovacího základu, že zaměstnanec platí alespoň minimální 
zálohy na zdravotní pojištění jako OSVČ nebo že je osobou, za kterou je plátcem zdravotního pojištění i stát.

6
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6.3 Souběžné příjmy u prací konaných mimo pracovní poměr
1. Dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnanec může mít u jednoho zaměstnavatele souběžně sjednáno více dohod o pracovní činnosti. 

Pro účely placení pojistného na zdravotní pojištění se příjmy z dohody o pracovní činnosti sčítají, dosáhne-li tedy součet 
příjmů ze všech dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc alespoň 3 500 Kč, zdravotní 
pojištění se ze všech těchto dohod odvádí.

2. Dohoda o provedení práce

Zaměstnanec může mít u jednoho zaměstnavatele souběžně sjednáno více dohod o provedení práce.

V případě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci se příjmy z těchto dohod pro účely 
placení pojistného na zdravotní pojištění též sčítají. Dosáhne-li součet příjmů ze všech dohod o provedení práce u jednoho 
zaměstnavatele za kalendářní měsíc více než 10 000 Kč, zdravotní pojištění se ze všech těchto dohod odvádí.

Souběžné příjmy z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti se nesčítají, má-li tedy zaměstnanec například 
příjem z DPP 8 000 Kč a z DPČ 3 400 Kč, zdravotní pojištění se z těchto dohod neodvádí.

Příklad č. 1 –  Dvě dohody o provedení práce a dvě dohody o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele 
a zdravotní pojištění

Zadání:
Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem na měsíce leden až březen 2022 dvě dohody o pracovní činnosti a dvě dohody 
o provedení práce.

Řešení:

Přehled odměn v Kč DPČ 1 DPČ 2 DPP 1 DPP 2

Leden 2022 2 200 1 200 6 000 4 000

Únor 2022 2 200 1 000 8 000 6 000

Březen 2022 2 200 1 300 8 000 4 000

V měsíci lednu 2022 není zaměstnanec účasten zdravotního pojištění, výše odměny z dohod o pracovní činnosti 
nedosáhla alespoň 3 500 Kč a výše odměny z dohod o provedení práce nepřesáhla 10 000 Kč.

V měsíci únoru 2022 je zaměstnanec účasten zdravotního pojištění z titulu dohod o provedení práce, výše odměny 
přesáhla v kalendářním měsíci 10 000 Kč.
Z titulu dohod o pracovní činnosti zaměstnanec není v únoru 2021 účasten zdravotního pojištění, výše odměn 
nedosáhla alespoň 3 500 Kč.

V měsíci březnu 2022 je zaměstnanec účasten zdravotního pojištění jak z titulu dohod o provedení práce (výše odměny 
přesáhla v kalendářním měsíci 10 000 Kč), tak i z titulu dohod o pracovní činnosti (výše odměn dosáhla alespoň 3 500 Kč).

6.4 Příjmy vyplacené po skončení prací konaných mimo pracovní poměr
1. Dohoda o pracovní činnosti

Příjmy vyplacené po skončení dohody o pracovní činnosti se považují za příjmy zúčtované do kalendářního měsíce, v němž 
tato dohoda skončila.

2. Dohoda o provedení práce

Příjmy vyplacené po skončení dohody o provedení práce se považují za příjmy zúčtované do kalendářního měsíce, v němž 
tato dohoda skončila.

V případě souběhu odměny aktuálně zúčtované v daném měsíci a dodatečně vyplaceného příjmu po skončení jiné dohody 
stejného typu se tyto příjmy nesčítají.

Má-li tedy zaměstnanec v měsíci lednu vyplacenu pololetní odměnu z dohody o provedení práce, která byla ukončena 
v  prosinci předchozího roku ve výši 5 000 Kč, a běžnou odměnu z lednové dohody o provedení práce ve výši 8 000 Kč, 
zdravotní pojištění se za měsíc leden neodvádí, ačkoliv celkové příjmy, které zaměstnanec obdrží, přesahují 10 000 Kč.

Zdravotní pojištění – 1. část
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Dodatečně je třeba odvést zdravotní pojištění za měsíc prosinec, přesáhne-li běžně vyplacená odměna z dohod o provedení 
práce a dodatečně vyplacená odměna za prosinec 10 000 Kč.

Totéž platí i pro dohody o pracovní činnosti, kde však sledujeme dosažení celkového příjmu vyplaceného za daný měsíc, 
opět nikoliv v daném měsíci, alespoň 3 500 Kč.

Zdravotní pojištění z dodatečně vyplacené odměny se odvede společně s běžným odvodem za měsíc leden.

Příklad č. 2 –  Dvě dohody o provedení práce a dvě dohody o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele 
a zdravotní pojištění, dodatečná odměna

Zadání:
Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem na měsíce leden a únor 2022 dvě dohody o pracovní činnosti a dvě dohody 
o provedení práce, v měsíci březnu 2022 byla zaměstnanci k těmto dohodám zúčtována dodatečná čtvrtletní 
odměna.

Řešení:

Přehled odměn v Kč DPČ 1 DPČ 2 DPP 1 DPP 2

Leden 2022 1 700 1 200 6 000 4 000

Únor 2022 1 700 1 000 8 000 6 000

Dodatečná odměna 
v březnu 2022 600 500 0 1 000

V měsíci březnu 2022 bude uhrazeno zdravotní pojištění z dodatečně zúčtovaného příjmu 1 100 Kč (DPČ) + 1 000 Kč 
(DPP), současně bude doplaceno zdravotní pojištění z únorových dohod o pracovní činnosti (započitatelný příjem 
dosáhl v součtu alespoň 3 500 Kč).
U únorových dohod o provedení práce bylo zdravotní pojištění již odvedeno (započitatelný příjem v únoru 2021 přesáhl 
10 000 Kč), doplatek bude pouze z vyplacené odměny.
V březnu bude odvedeno zdravotní pojištění z vyměřovacího základu 4 800 Kč.

6.5 Zaměstnavatel
Zaměstnavateli vzniká povinnost platit pojistné (vznik účasti na zdravotním pojištění) dnem nástupu zaměstnance do 
zaměstnání. 

Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy 
ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP.

Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání 
a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v § 6 ZoVZP (doplatky zaměstnanci po skončení zaměstnání). 

Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje:

a)  u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů den nástupu do práce a za 
den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru, 

b)  u služebního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu služby, jde-li o státního zaměstnance den nástupu 
služby a za den ukončení se považuje den skončení služebního poměru, 

c)  u členů družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní 
vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, den započetí práce pro družstvo, a za den ukončení 
zaměstnání se považuje den skončení členství v družstvu, 

d)  u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní 
činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula 
doba, na kterou byla tato dohoda sjednána, obdobně je tomu u DPP,

e) u soudců den nástupu soudce do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce soudce, 

f )  u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před 
zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 
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dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva den, od něhož členu náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům 
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, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna 
nenáleží,

g)  u poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu České republiky a poslanců Evropského parlamentu 
zvolených na území České republiky den zvolení, a za den ukončení zaměstnání se považuje den uplynutí volebního 
období, popřípadě den zániku mandátu, 

h)  u členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu, členů Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančního arbitra, zástupce finančního arbitra, Veřejného 
ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje 
den skončení výkonu funkce,

i)  u fyzických osob, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které byly jmenovány nebo zvoleny do funkce a jejich 
pracovní nebo služební poměr, den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu 
funkce,

j)  u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou 
službu, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,

k)  u pěstouna, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí, den, 
od něhož náleží tato odměna, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných 
důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost,

l)  u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce den zařazení do práce, a za den ukončení 
zaměstnání se považuje den odvolání z výkonu práce,

m)  u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny 
podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, den započetí výkonu práce, a za den ukončení 
zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce,

n)  u zaměstnanců neuvedených pod písmeny a) až n) den, kdy začal zaměstnanec vykonávat práci, na jejímž základě mu 
plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu 
práce.

6.6 Vyměřovací základ zaměstnance
Pro zaměstnance je vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění úhrn příjmů ze závislé činnosti § 6 ZDP, které 
jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této 
daně osvobozeny, a které zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.

Zúčtovaným příjmem se 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 anebo spočívá v jiné formě 
plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

Zaměstnanecké benefity bývají obvykle sjednávány v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele v souladu 
se zákoníkem práce a zákonem o dani z příjmů.

Do vyměřovacího základu zaměstnance se zahrnuje též odměna pěstouna vyplácená podle zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí.

Mezi zaměstnanecké benefity zvyšující vyměřovací základ zaměstnance 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 FKSP, sociálního fondu, ze zisku nebo ze sociálního fondu nebo na vrub daňově neúčinných nákladů 
poskytnutá zaměstnanci nad rámec osvobozeného plnění, jako např. poskytnutí příspěvku na rekreaci a zájezdy v částce 
vyšší, než je roční limit 20 000 Kč na zaměstnance, 

  nepeněžní bezúplatná plnění poskytnutá zaměstnanci u příležitosti pracovního nebo životního jubilea, jejichž hodnota za 
kalendářní rok přesáhne částku 2 000 Kč (jedná se o naplnění ustanovení § 14 vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb),
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  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 (bez umožnění předčasné výplaty), 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 Kč 3 500 za měsíc,

  cestovní náhrady nad horní hranici limitu uvedeného v zákoníku práce pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále jen „ZP“ (rozpočtová sféra),

  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 pro zdravotní pojištění se nezahrnují příjmy těch osob, které nejsou poplatníky pojistného (viz 
kapitola 6.1). 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se dále nezahrnují tyto příjmy:

a) náhrady škody podle zákoníku práce,
b)  odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné vyplácené zaměstnanci v souvislosti s ukončením jeho pracovního 

poměru nebo funkce, odměna poskytovaná při skončení funkčního období zastupitelům územních samosprávných celků 
podle zvláštních právních předpisů (odměna po skončení funkčního období je vyplácena uvolněným funkcionářům, 
u neuvolněných pouze po ukončení výkonu funkce starosty),

c) věrnostní přídavek horníků,
d)  plnění poskytnutá poživateli starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho 

roku ode dne skončení zaměstnání,
e)  jednorázové sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci v souvislosti s živelní pohromou, s ekologickou či průmyslovou 

havárií, s požárem či jinou mimořádně závažnou událostí.

Mzdové nároky zaměstnanců, které vyplácí Úřad práce ČR z titulu platební neschopnosti zaměstnavatele podle zákona 
č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se považují za příjmy zaměstnance 
a podléhají odvodům pojistného i daně.

Příklad č. 3 – Odstupné v souladu se zákoníkem práce a zdravotní pojištění

Zadání:
Zaměstnavatel skončil pracovní poměr se zaměstnancem v souladu se zákoníkem práce a poskytl mu odstupné ve výši 
6násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku. 

Řešení:
Celá výše odstupného nebude podléhat odvodu pojistného na zdravotní pojištění.

Příklad č. 4 – Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění a zdravotní pojištění

Zadání:
Zaměstnavatel poskytuje v roce 2022 zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3 000 Kč měsíčně 
a příspěvek na životní pojištění ve výši 1 500 Kč měsíčně.

Řešení:
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění do výše 50 000 Kč za rok je od daně osvobozen, a proto se 
nebude odvádět zdravotní pojištění za leden – listopad 2022 (dohromady 49 500 Kč). V prosinci 2022 bude odvedeno 
zdravotní pojištění z příspěvku zaměstnavatele, který přesáhne celkový roční limit, tedy z 4 000 Kč. 
V případě předčasného výběru příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance v červenci 2022 podléhají 
veškeré vyplacené příspěvky zaměstnavatele počínaje rokem 2015 (90 x 1 500 Kč) u zaměstnance dani z příjmů ze závislé 
činnosti, zdravotnímu pojištění tyto příjmy nepodléhají vzhledem k tomu, že tento příjem není příjmem vypláceným 
plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti.
Pokud bude zaměstnavatel nadále příspěvek zaměstnanci poskytovat, bude tento příspěvek zdravotnímu pojištění 
podléhat.

Zdravotní pojištění – 1. část
ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/cUQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cUQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cUR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cUR?lang=cs
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Příklad č. 5 – Peněžité vyrovnání po skončení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Zadání:
Zaměstnavatel po skončení zaměstnání vyplácí bývalému zaměstnanci peněžité vyrovnání v souvislosti s konkurenční 
doložkou.

Řešení:
Jedná se o příjem, z něhož bude odvedena daň i pojistné na zdravotní pojištění. Do součtu vyměřovacích základů 
za příslušný kalendářní měsíc bude zahrnuto jak peněžité vyrovnání, které je povinen zaměstnavatel bývalému 
zaměstnanci poskytovat, tak i příjem z případného nekolidujícího zaměstnání. Za dobu, kdy nemá zaměstnanec žádné 
nekolidující zaměstnání, je povinen odvádět pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů.

6.6.1 Minimální vyměřovací základ zaměstnance
Minimální vyměřovací základ je stanoven ve výši minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční 
mzdou. Od 1. 1. 2022 činí minimální mzda 16 200 Kč. Zaměstnanec, který má vyměřovací základ nižší, než je minimální mzda, 
musí prostřednictvím svého zaměstnavatele doplatit rozdíl pojistného. 

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu:

a) s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje podmínky pro jeho přiznání,

c)  která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za 
takovou osobu se vždy považuje pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte nebo osoba, která převzala dítě do 
trvalé péče nahrazující péči rodičů. (Za celodenní péči se považuje i to, je-li dítě umístěno v jeslích nebo mateřské škole, 
avšak doba umístění nepřevyšuje 4 hodiny denně. Jde-li o dítě školou povinné, pak i po dobu návštěvy školy se považuje 
celodenní péče za splněnou, nejde-li však o školy s týdenním či celoročním pobytem),

d)  která vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy alespoň z minimálního vyměřovacího 
základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné (od 1. 1. 2022 ve výši 2 627 Kč),

e)  za kterou je plátcem pojistného i stát (jedná se například o studenty, důchodce, ženy na mateřské dovolené a zaměstnance 
na rodičovské dovolené, poživatele rodičovského příspěvku atd.).

Pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období, vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný 
příjem. 

Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud 

a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,

b)  zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci uvedené v § 191 ZP (např. nemoc, 
ošetřovné, mateřská dovolená atd.),

c)  zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, nebo osobou s těžkým 
zdravotním postižením nebo osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje 
podmínky pro jeho přiznání, nebo osobou pečující celodenně a řádně o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o dvě děti do 
15 let.

Příklad č. 6 – Dočasná pracovní neschopnost v průběhu měsíce a výpočet zdravotního pojištění

Zadání:
Zaměstnanec je v pracovním poměru a od 1. 11. do 21. 11. 2022 je v pracovní neschopnosti. Poměrná část minimálního 
vyměřovacího základu činí: 

Řešení:
16 200 : 30 x 9 = 4 860,00 Kč, (16 200 Kč je minimální mzda, 30 je počet kalendářních dnů v listopadu a 9 je počet 
kalendářních dnů, za které zaměstnanci nenáleželo nemocenské ani náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů 
DPN od zaměstnavatele). 
Minimální pojistné činí: 4 860,00 x 13,5 % = 656,10 Kč, po zaokrouhlení 657 Kč. 

Zdravotní pojištění – 1. část
ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/cUS?lang=cs
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Příklad č. 7 –  Dočasná pracovní neschopnost od prvního pracovního dne v měsíci po víkendu a zdravotní 
pojištění 

Zadání:
Zaměstnanec je v pracovním poměru a od 2. 8. do 31. 8. 2022 je v pracovní neschopnosti. Poměrná část minimálního 
vyměřovacího základu činí: 

Řešení:
16 200 : 31 x 1 = 522,58 Kč, (16 200 Kč je minimální mzda, 31 je počet kalendářních dnů v srpnu a 1 je počet kalendářních 
dnů, za které zaměstnanci nenáleželo nemocenské ani náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů DPN od 
zaměstnavatele). 
Minimální pojistné činí: 522,58 x 13,5 % = 70,55 Kč, po zaokrouhlení 71 Kč. 
Celou výši zdravotního pojištění strhne zaměstnavatel zaměstnanci z jeho mzdy, vyměřovací základ nevznikl z jeho 
příjmu za práci, ale z technického dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (jde o platbu za 1. srpen 2022, což 
byl víkend a zaměstnanec nepracoval). 

6.6.2 Vliv minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem
Při placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem se vliv minimální mzdy projeví při provádění dopočtu 
pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců, jejichž příjem je nižší než minimální 
mzda.
Zaměstnanec, který je zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele, nedosahuje minimální mzdy a nepatří do kategorie, 
pro které neplatí minimální vyměřovací základ, je povinen prostřednictvím svého zaměstnavatele doplatit rozdíl pojistného 
v plné výši 13,5 %.
Od roku 2015 již neplatí povinnost zaměstnavatele v případě poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci či v případě 
neomluvené absence zaměstnance dopočítávat a srážet zdravotní pojištění za každý takto zameškaný den. V obou 
případech však platí, že musí být odvedeno zdravotní pojištění po dobu trvání pracovního poměru alespoň z minimálního 
vyměřovacího základu (minimální mzda).

SLEDUJTE PLÁN AKCÍ NA ÚČETNÍM PORTÁLU

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

Zdravotní pojištění – 1. část
ing. Olga Krchovová

https://www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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Příklad č. 8 – Jediné zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti a doplatek zdravotního pojištění

Zadání:
Zaměstnanec pracuje u jediného zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti, jeho příjem je 11 000 Kč měsíčně. 
Doplatek zdravotního pojištění bude činit:

Řešení:
16 200 - 11 000 = 5 200 Kč  .......................................................................................................................................5 200 x 13,5 % = 702 Kč
Na zdravotní pojištění bude odvedeno pojistné ve výši:
16 200 x 13,5 % = po zaokrouhlení 2 187 Kč, z toho: 
z odměny zaměstnance bude sraženo 
11 000 x 13,5 % = po zaokrouhlení 1 485 Kč, 
1/3 (srážka zaměstnanci z odměny) = 495 Kč,
zbytek z 1 485 Kč (odvod zaměstnavatele) = 990 Kč,
2 187 - 990 = 1 197 Kč (celková srážka zaměstnanci včetně dopočtu).

Má-li zaměstnanec příjem z více pracovních vztahů, součet jeho vyměřovacích základů ale přesto nedosahuje výše minimální 
mzdy, vzniká zaměstnanci povinnost provést doplatek do výše minimální mzdy prostřednictvím jednoho ze zaměstnavatelů.
Jestliže příjem z jednoho pracovněprávního vztahu dosahuje alespoň minimální mzdy nebo součet příjmů od více 
zaměstnavatelů dosahuje minimální mzdy, pak doplatek do minima nevzniká. Musí však být vedena průkazná evidence 
o tom, že zdravotní pojištění bylo v měsíčním souhrnu odvedeno alespoň z minimální mzdy. 
Každý ze zaměstnavatelů musí mít potvrzení od ostatních zaměstnavatelů o výši sraženého pojistného, aby byla zajištěna 
průkaznost odvedeného pojistného alespoň ve výši minima.
Totéž platí i v případě platby alespoň minimálních záloh ze samostatné výdělečné činnosti.
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, 
pokud zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období (měsíc), zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité 
osobní překážky práci (např. nemoc, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská dovolená) nebo se zaměstnanec 
v průběhu měsíce stal osobou, za kterou platí pojistné i stát, případně osobou uvedenou v § 3 odst. 8 písm. a) až c) zákona 
č. 592/1992 Sb. (kapitola 6.6.1). 

Příklad č. 9 – Dva pracovní poměry u dvou zaměstnavatelů a zdravotní pojištění

Zadání:
Zaměstnanec má sjednány dva pracovní poměry u dvou zaměstnavatelů, v nichž dosahuje příjem 2 000 Kč 
(zaměstnavatel A) a 1 000 Kč měsíčně (zaměstnavatel B).
Zaměstnanec si zvolí jednoho z těchto zaměstnavatelů pro doplatek zdravotního pojištění.
Předpokládejme, že si zvolí zaměstnavatele A, zaměstnavatel A však musí požadovat, aby mu zaměstnanec předkládal 
potvrzení o výši odvedeného zdravotního pojištění u zaměstnavatele B, aby bylo možné doplatek spočítat. 
Tuto skutečnost lze dokládat i výplatními páskami. Doplatek zdravotního pojištění pak bude prováděn zpětně.

Řešení:
U zaměstnavatele B bude pojistné odvedeno takto:
1 000 x 13,5 % = 135 Kč ................................................................................................................... 135 : 3 = 45 Kč (uhradí zaměstnanec) 
Zaměstnavatel B uhradí 135 - 45 = 90 Kč a odvede pojišťovně pojistné ve výši 135 Kč. Zaměstnavatel B musí mít 
doloženo, že doplatek do minima provádí zaměstnavatel A.
U zaměstnavatele A bude pojistné odvedeno takto:
2 000 x 13,5 % = 270 Kč ................................................................................................................................................................270 : 3 = 90 Kč
Zaměstnavatel A uhradí za zaměstnance 270 - 90 = 180 Kč. 
Zaměstnavatel A zaměstnanci strhne z platu pojistné vázající se na příjem z pracovního poměru a doplatek pojistného 
do minimálního vyměřovacího základu: 
(16 200 - 1 000) x 13,5 % - 180 = po zaokrouhení 1 872 Kč. 
Zaměstnavatel A odvede pojistné v celkové výši: 180 + 1 872 = 2 052 Kč.
Celkem bude za oba pracovní poměry odvedeno pojistné ve výši 2 187 Kč (135 Kč + 2 052 Kč).

Doplatek zdravotního pojištění zdravotní pojišťovně provádí zaměstnanec podle § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb. 
prostřednictvím svého zaměstnavatele. 
Pokud je vyměřovací základ nižší z důvodů překážek v práci na straně organizace, doplácí tento rozdíl zaměstnavatel.
Nejedná-li se o překážky na straně zaměstnavatele, zaměstnavatel nesmí ani dobrovolně hradit dopočet zdravotního 
pojištění do minimálního vyměřovacího základu ze svých nákladů, vždy je nutné jej srazit zaměstnanci ze mzdy.

Mzdy správně a jistě

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

Zdravotní pojištění – 1. část
ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/cW5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cW5?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/cUT?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Mzdy správně a jistě

88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

Ihned k dispozici – záznam tzv. „navždy“

unikátní 11denní vzdělávací program 
záznam z 5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník

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.

PŘIPRAVENO KE STUDIU!

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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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: 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

Webinář: Mzdový specialista 2022 končí  
aneb večer s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
26. 5. 2022

1 h 47 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.

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
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2022-konci-aneb-vecer-s-olgou-krchovovou-26-5-2022-19-00-263-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

