
Co sem všechno patří?

•Dávky na nemocenské zabezpečení (pro případ nemoci nebo ošetření člena rodiny)

•Dávky na důchod

•Dávky na státní politiku nezaměstnanosti (hmotné zabezpečení, rekvalifikace)

Je to povinné? 

•Pro zaměstnance všechny tři složky

•Pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné, zbytek je povinný

•Není však povinné pro osoby bez zdanitelných příjmů

Kam se odvádí?

•Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ)

Plátce pojištění Sazba Vyměřovací základ
Minimální vyměřovací 

základ
Maximální vyměřovací 

základ

Zaměstnanec (poplatník)

31,5 %
Hrubá mzda X X

Zaměstnavatel (plátce) Měsíční úhrn příjmů jeho zaměstnanců X X

OSVČ-hlavní
29,2 % (+2,3%) 50 % z příjmy-výdaje

7.495,-
1.438.992,-

OSVČ-vedlejší 2.998,-

Zpracováno v rámci projektu IVA 2018 FVHE/2380/55

Hrazeno zaměstnavatelem
21,5 % důchodové dávky
2,3 % nemocenské p.
1,2 % státní politika zaměstnanosti

Hrazeno zaměstnancem
6,5% důchodové
0 % - nemocenské dávky
0 % - státní polotika
zaměstnanost

31,5 %
celková 
sazba 

sociálního 
pojištění

25 %

6,5 %

Rozdělení na OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost a vykonávající vedlejší výdělečnou 
činnost
 Vyměřovací základ je zde 50 % z příjmy–výdaje
 Jsou povinni oznámit zahájení nebo znovuzahájení činnosti do 8.dne měsíce po měsíci, kdy 

zahájili činnost na OSSZ
 OSVČ platí pojištění v měsíčních zálohách vždy od 1-20.dne následujícího měsíce
 Pojištěnec musí podat přehled o výši příjmů a výdajů, kde spočítá i výši svého pojištění a 

měsíčních záloh do měsíce od podání daňového přiznání příslušné OSSZ

28%
•Důchodové 

pojištění

•povinné

1,2%
•Státní politika 

nezaměstnanosti

•povinné

• Nemocenské 
pojištění

• dobrovolné!

29,2%
(31,5%)

SP zaměstnance:

Rozdělení SP u OSVČ:

2,3%

• Oznámit zahájení nebo znovuzahájení činnosti na OSSZDo 8. dne měsíce po měsíci, kdy zahájil 
činnost

• Zaplatit pojištění v měsíčních záloháchOd 1-20.dne následujícího měsíce

• Podat Přehled o příjmech a výdajíchDo měsíce od podání daňového přiznání

Přehled povinností pro OSVČ vůči OSSZ:

Poplatník= ten kdo daň vypočítá a odvede
Plátce= ten co ji platí

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení;. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti

Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců:
*Odvádí se Okresní (městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ)
*Osoby pracující v cizině se nemohou účastnit nemocenského zabezpečení, jen 
důchodového
-Pojistné se zaokrouhluje na Kč nahoru

Výše pojistného je 31,5% z vyměřovacího základu
->Pro zaměstnance je VZ hrubá mzda a sám si platí jenom 
důchodové pojištění (6,5%)
->Pro zaměstnavatele je to měsíční úhrn příjmů jeho 
zaměstnanců

Nezapočítává se:
a) Odstupné
b) Vynálezy
c) Zlepšovací návrhy


