
Sociální a zdravotní Sociální a zdravotní 
pojištění /SZP/pojištění /SZP/



• Sociální a zdravotní pojištění je Sociální a zdravotní pojištění je povinnou danípovinnou daní
• Zaměstnanci je platí automaticky z platu a Zaměstnanci je platí automaticky z platu a 

mzdymzdy /automaticky jim jsou strhávány/  /automaticky jim jsou strhávány/ 
• OSVČ je platí v rámci povinných odvodůOSVČ je platí v rámci povinných odvodů  
• Sociální pojištěníSociální pojištění má  má tři složkytři složky: důchodové : důchodové 

pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti státní politiku zaměstnanosti 
– Platí ho zaměstnanci i OSVČPlatí ho zaměstnanci i OSVČ
– Za zaměstnanceZa zaměstnance odvádí sociální pojištění  odvádí sociální pojištění 

zaměstnavatelzaměstnavatel  
– Podnikatelé a živnostníciPodnikatelé a živnostníci ho odvádějí  ho odvádějí samisami za  za 

sebesebe



– Pro zaměstnancePro zaměstnance je  je účastúčast na všech třech  na všech třech 
složkách sociálního pojištění složkách sociálního pojištění povinnápovinná
– Pro OSVČ je nemocenské pojištění Pro OSVČ je nemocenské pojištění 

dobrovolnédobrovolné /důchodové pojištění a příspěvek  /důchodové pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti platí musí/na státní politiku zaměstnanosti platí musí/
– Sociální pojištění Sociální pojištění nemusí platit osoby bez nemusí platit osoby bez 

zdanitelných příjmů zdanitelných příjmů /např. ženy v domácnosti, /např. ženy v domácnosti, 
studenti starší 26 let (mimo doktorandů), studenti starší 26 let (mimo doktorandů), 
občané vyřazeni z evidence úřadu práce, občané vyřazeni z evidence úřadu práce, 
zaměstnanci pracující na dohodu o provedení zaměstnanci pracující na dohodu o provedení 
práce aj./práce aj./
– Platba zálohPlatba záloh sociál. pojištění  sociál. pojištění pro OSVČ do 20. pro OSVČ do 20. 

dne následujícího kalendářního měsícedne následujícího kalendářního měsíce



• Zdravotní pojištění odvádějí:Zdravotní pojištění odvádějí:
–   zaměstnanci a OSVČzaměstnanci a OSVČ
–   zaměstnavatelézaměstnavatelé
–   Stát Stát /za děti, studenty, registrované /za děti, studenty, registrované 

nezaměstnané, osoby na rodičovské dovolené, nezaměstnané, osoby na rodičovské dovolené, 
osoby ve výkonu trestu, důchodce a invalidy/osoby ve výkonu trestu, důchodce a invalidy/

• ÚhradaÚhrada na účet zdravotní pojišťovny nejpozději  na účet zdravotní pojišťovny nejpozději 
do 8. dne následujícího měsícedo 8. dne následujícího měsíce



• Kdo platí soc. a zdrav. pojištění ?Kdo platí soc. a zdrav. pojištění ?
– ZaměstnanciZaměstnanci je platí z platu nebo ze mzdy  je platí z platu nebo ze mzdy 

/automaticky jim jsou strhávány/ a to /automaticky jim jsou strhávány/ a to 6,5 % na 6,5 % na 
soc. pojištěnísoc. pojištění a  a 4,5 % na zdravot. pojištění4,5 % na zdravot. pojištění  
– ZaměstnavatelZaměstnavatel navíc ještě odvádí   navíc ještě odvádí  34 % /soc. 34 % /soc. 

poj. 25 % + zdrav. poj. 9 %/poj. 25 % + zdrav. poj. 9 %/ z vyplácené mzdy  z vyplácené mzdy 
nebo platu nebo platu za každého zaměstnance za každého zaměstnance 
–OSVČOSVČ je platí v rámci povinných odvodů a to na  je platí v rámci povinných odvodů a to na 

zdravot. pojištění 13,5 % z vyměřovacího zdravot. pojištění 13,5 % z vyměřovacího 
základu základu a na a na soc. pojištění soc. pojištění /= důchod. /= důchod. 
pojištění, nemocen. pojištění – není povinnost pojištění, nemocen. pojištění – není povinnost 
platit a  příspěvek na stát. politiku platit a  příspěvek na stát. politiku 
zaměstnanosti/zaměstnanosti/ 29,2 % z vyměřovacího základu 29,2 % z vyměřovacího základu



• Komu se odvádí soc. a zdrav. pojištění?Komu se odvádí soc. a zdrav. pojištění?

– Sociální pojištěníSociální pojištění odvádí  odvádí zaměstnavatel za své zaměstnavatel za své 

zaměstnancezaměstnance a  a OSVČOSVČ sám za sebe  sám za sebe 

prostřednictvím okresních správ sociálního prostřednictvím okresních správ sociálního 

zabezpečení zabezpečení do státního rozpočtudo státního rozpočtu

– Zdravotní pojištěníZdravotní pojištění odvádí  odvádí zaměstnavatel za zaměstnavatel za 

své zaměstnancesvé zaměstnance a  a OSVČOSVČ sám za sebe  sám za sebe do svédo své  

zvolené zvolené zdravotní pojišťovnyzdravotní pojišťovny



• Proč se odvádí sociální pojištění?Proč se odvádí sociální pojištění?
•   Sociální pojištění má 3 složky:Sociální pojištění má 3 složky:  
– 1. Důchodové pojištění1. Důchodové pojištění, z něho se hradí:, z něho se hradí:
• DůchodyDůchody  /starobní, invalidní, vdovský, /starobní, invalidní, vdovský, 

vdovecký, sirotčí/vdovecký, sirotčí/
– 2. Nemocenské pojištění, 2. Nemocenské pojištění, z něho se hradí:z něho se hradí:  
• Nemocenské a ošetřovnéNemocenské a ošetřovné
• Peněžitá pomoc v mateřstvíPeněžitá pomoc v mateřství
• Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřstvíVyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
• Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská) 
• Dlouhodobé ošetřovné Dlouhodobé ošetřovné 

          



• Proč se odvádí sociální pojištění?Proč se odvádí sociální pojištění?
– 3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti3. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, z , z 

něho se hradí:něho se hradí:
• Podpory v nezaměstnanosti Podpory v nezaměstnanosti 
• Rekvalifikace Rekvalifikace 
• Vytváření nových pracovních míst Vytváření nových pracovních míst 



• Proč se odvádí zdravotní pojištění?Proč se odvádí zdravotní pojištění?
–   ze zdravot. pojištění se hradí:ze zdravot. pojištění se hradí:
• Základní zdravotní péčeZákladní zdravotní péče
–  Ošetření u lékaře /nezbytné lékařské          Ošetření u lékaře /nezbytné lékařské          

 úkony/ úkony/
– Některé léky a zdravotnický materiál
– Lázeňská péče
– Doprava nemocných
– Pohotovostní a záchranná služba 
– Preventivní, ambulantní, léčebná a             

 ústavní péče
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