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CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ  (SP) 
A K ČEMU SLOUŽÍ?

 Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není 
pro občany ČR povinné. 

Poplatníky pojistného jsou organizace, zaměstnanci, OSVČ 
a osoby, které se účastní platby dobrovolně.

Pojistné, které občané a firmy odvádějí na sociální 
pojištění, proudí do státního rozpočtu, kde je následně 
rozděleno do třech různých oblastí.



3 OBLASTI, DO KTERÝCH SE  SOCIÁLNÍ 
POJIŠTĚNÍ  ROZDĚLUJE:

1. Pojistné na nemocenské pojištění
(nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství)

2. Pojistné na důchodové pojištění
(starobní důchody, plný a částečný invalidní důchod, 
vdovský, vdovecký důchod a sirotčí důchod)

3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(pro uchazeče o zaměstnání, na správní výdaje ČSSZ 
a úřadů práce)



KDO PLATÍ SP?
 Zaměstnavatelé
 Zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového  

pojištění nebo pouze důchodového pojištění
 Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
 Lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Všichni zaměstnanci jsou povinně účastni všech třech 
složek sociálního pojištění, ale sami si platí jen důchodové 
pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. 
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou být 
dobrovolně účastny nemocenského pojištění, ostatní dvě 
složky jsou opět povinné.



JAKÁ JE VÝŠE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ?
Výše SP je 31,5 % z vyměřovacího základu. 
Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá 

mzda, z níž zaměstnavatel strhává 6,5 %, zbylých 25 % 
hradí on sám jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.
OSVČ odvádí 29,2 % (v případě důchod.reformy 31,2 %) 
Pojistné se odvádí ze skutečně dosažených příjmů

Minimální výše pojistného

1 894Kč pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)
1 817Kč pro osoby bez účasti na důchodovém pojištění



ZAMĚSTNAVATELÉ JSOU POVINNI:

Odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec
 Vypočítat pojistné, které jsou povinni odvádět
 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

Částky pojistného platí za jednotlivé kalendářní měsíce a 
jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího 
kalendářního měsíce



POVINNOSTI OSVČ

Jsou povinni odvádět pojistné na důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení

 Platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní 
měsíce na účet důchodového pojištění OSVČ. Splatné jsou 
od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, 

Pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou dobrovolně k 
tomuto pojištění přihlášeni.



ZMĚNY V ROCE 2014

Od nového roku bude pracovně neschopným náležet 
nemocenské od 15. kalendářního dne dočasné pracovní 
neschopnosti. 

Po dobu prvních dvou týdnů bude zaměstnancům vyplácet při 
nemoci náhradu mzdy zaměstnavatel.



SANKCE ZA NEPLACENÍ POJISTNÉHO

Pozdní nebo neúplné zaplacení pojistného je vymáháno 
soudní cestou (obdobně jako u zdravotního pojištění).
Při nedoplatku naskakuje také velmi vysoké denní 

penále!!!
Dlužné pojistné i penále vymáhá zpravidla pověřený 

exekuční úřad. 
Dlužník tak musí počítat s úhradou dlužného pojistného, 

penále i exekučních nákladů.
Penále činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní 

den, ve kterém dluh na pojistném trvá.



OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. K čemu jsou určeny platby sociálního pojištění? 
2. Do kterých 3 oblastí se SP rozděluje?
3. Kdo platí sociální pojištění?
4. Čeká nás nějaký postih případě neplacení pojistného?



Použité webové stránky:

1.  www.finance.cz
2. www.cssz.cz
3. www.mpsv.cz
4. www.mesec.cz



Děkuji Vám za pozornost !!!


