
Plátce 
pojištění

Sazba Vyměřovací 
základ

Minimál
ní 

vyměřo
vací 

základ

Maxim
ální 

vyměřo
vací 

základ

Zaměstnanec Hrubá mzda Minimál
ní mzda

zrušen

OSVČ 50 % z 
příjmy-výdaje

14.990,- zrušen

OBZP 12.200,- X X

Stát 7.177,- X X

K čemu zdravotní pojištění je?

•Prostřednictvím zdravotních pojišťoven si tím hradíme zdravotní péči, která 
zahrnuje například záchrannou službu, odběr tkání, ambulanční péči, preventivní 
péči, přepravu nemocných a mimo jiné i pitvu zemřelého

Je vůbec povinné?

•Ano, a to pro kohokoliv s trvalým bydlištěm v ČR, nebo toho kdo pracuje pod 
zaměstnavatelem se sídlem v ČR

Kdo musí platit ZP??

•1) Zaměstnavatelé se zaměstnanci

•2) Stát (za určité skupiny )

•3) Osoby bez zdanitelných příjmů (studenti, ženy v domácnosti, nezaměstnaní)

•4) Osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci, umělci, hypnotizéři, jůtubeři,..)

Zaměstnanec

Sazba Vyměřovací 
základ

Minimální VZ Maximální VZ

13,5 % z VZ Hrubá mzda Minimální mzda zrušen

9 %

4,5 %

OSVČ

Sazba Vyměřovací 
základ

Minimální VZ Maximální 
VZ

13,5% 50% z
příjmy-výdaje

14.990,- zrušen

Zpracováno v rámci projektu IVA 2018FVHE/2380/55

Osoby bez zdanitelných příjmů

Sazba Vyměřovací 
základ

Maximální VZ Maximální VZ

13,5 % z VZ Minimální mzda X X

Stát

Sazba Vyměřovací základ Maximální VZ Maximální VZ

13,5% z VZ Každý rok je dán 
Nařízením vlády

X X

OBZP jsou ti, kdo nemají příjmy ze zaměstnání nebo podnikání 
(ženy v domácnosti, studenti, nezaměstnaní, osoby pracující v 
cizině)
Vyměřovací základ je zde rovný minimální mzdě, tedy měsíčně 

např. pro rok 2018 pak 13,5 % z 12.200 činí 1.647,-

 Stát platí zdravotní pojištění za lidi, pro které je obtížné nebo nemožné mít příjmy ze zaměstnání

13,5%
celková sazba 
zdravotního 

pojištění

Skupina č.1

•Nezaopatřené děti

•Osoby pobírající důchodové dávky

•Příjemce rodičovského příspěvku

•Uchazeči o zaměstnání

•Osoby konající základní nebo civilní 
službu

•Osoby ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu

Skupina č.2

•osoby, které dosáhly věku 
potřebného pro nárok na starobní 
důchod, ale nesplňují některé 
podmínky pro jeho přiznání

•osoby celodenně osobně pečující 
alespoň o 1 dítě do věku 7 let nebo 
více dětí do věku 15 let

• Registrace u zdravotní pojišťovnyDo 8. dne měsíce po měsíci, kdy 
zahájil činnost

• Oznámení výše příjmů a výdajů 
pomocí tiskopisu „Přehled“

Do jednoho měsíce od podání 
daňového přiznání

• Zaplacení měsíčních zálohDo 8. dne následujícího měsíce

co je to vyměřovací základ?
„měsíční úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem“
= to co si zaměstnanec celkem vydělá za jeden měsíc 
(tedy hrubá mzda+ prémie, odměny, bonusy,…)

• 1/3
• Hrazeno  

zaměstnancem                  

Minimální mzda se mění každý rok.

Zákon č.551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně; Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon č. 280/1992 
Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 Např. pro rok 2018 je VZ dán 7.177, 
takže 13,5 % činí 969,- Kč.

Povinnosti OSVČ vůči zdravotní 
pojišťovně

13,5%

2/3
Hrazeno 
zaměstnavatelem

Do  VZ nepatří:
• odměny za nálezy a různé zlepšováky
• odstupné
• náhrady škody
• jednorázové sociální výpomoci


