Vysv tlení k jednotlivým ástem eviden ního listu d chodového pojišt ní (ELDP)
1. ást ELDP
Identifikace pojišt nce (rodné íslo pojišt nce, jméno, poslední p íjmení, rodné p íjmení, datum
a místo narození a místo trvalého pobytu)
2. ást ELDP
Pr
h pojišt ní v daném roce (v jednotlivých ádcích jsou údaje o druhu výd le né innosti v daném
kalendá ním roce, o dob ú asti na d chodovém pojišt ní, o dob d chodového pojišt ní,
o vym ovacích základech pro pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku
zam stnanosti, o tzv. vylou ených dobách, pop . o dobách ode tených a nepojišt ných m sících)
3. ást ELDP
Identifika ní údaje zam stnavatele (název zam stnavatele, identifika ní íslo organizace, variabilní
symbol organizace, datum, od kdy trvá výd le ná innost, datum vyhotovení eviden ního listu,
pop . adresa zam stnavatele)
Zkratky ve 2. ásti eviden ního listu
Kód
- vypl uje se ve tvaru trojmístného údaje dle íselník . Tento kód umož uje rozlišení typu a podtypu
výd le né innosti.
MR = malý rozsah
- uvádí se u zam stnání malého rozsahu, a to:
A
- v p ípadech, kdy se jedná o zam stnání malého rozsahu (§ 7 zákona
nemocenském pojišt ní).

. 187/2006 Sb., o

N
- v p ípadech, kdy se jedná o zam stnání (§ 6 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní) a o
zam stnání uzav ené na základ dohody o provedení práce (§ 7a zákona . 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojišt ní).
Dny
- je po et zapo tených dn odpovídající intervalu od – do.
Znak „X“ u nepojišt ných m síc – zaškrtávací boxy „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 –
12”
- íselné ozna ení jednotlivých kalendá ních m síc daného kalendá ního roku. Umož uje ozna it
znakem „X” ty kalendá ní m síce trvání výd le né innosti, které se ze zákona nepovažují za dobu
chodového pojišt ní (§ 11 odst. 2 zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní). Zaškrtávací
box „1-12“ je využíván výlu
v p ípadech, kdy po celý kalendá ní rok (tj. v období od 1. 1. do
31. 12.) nelze zapo íst ani jeden den pojišt ní.
Vym ovací základ
- je úhrn p íjm zahrnující všechny p íjmy zam stnance, které jsou p edm tem dan z p íjm
fyzických osob podle zákona (zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm ), které nejsou od této dan
osvobozeny a které mu zam stnavatel zú toval v souvislosti se zam stnáním, které zakládá ú ast na
nemocenském nebo d chodovém pojišt ní (§ 5 odst. 1 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti).

Vylou ené doby
- jsou upraveny ze zákona (zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní). Vylou enými dobami
jsou nap . doba do asné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního d chodu pro invaliditu
etího stupn , doba studia do konce roku 2009, doba, po kterou je uchaze o zam stnání v evidenci
adu práce, doba pé e o osobu závislou na pé i jiné osoby v ur itém stupni závislosti, od 1. 1. 2013
též doba pobírání tzv. p edd chodu.
Doby ode tené
- je po et kalendá ních dn , ve kterých pojišt nec výd le
inný po dovršení d chodového v ku,
erpal pracovní volno bez náhrady p íjm , m l neomluvenou nep ítomnost v práci. Rovn ž se ode ítají
doby trvání omluvných d vod (§ 16 odst. 4 písm. a) zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém
pojišt ní). Ode ítají se i kalendá ní dny m síce, který je ozna en znakem „X” (nap . z d vodu
nedosažení rozhodného p íjmu u zam stnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce).
Všechny tyto doby se ode ítají z celkového po tu kalendá ních dn zahrnutých v intervalu od - do.
U eviden ních list do roku 2008 m že být také vypln no:
Druh
- ozna uje dobu vojenské služby (V), civilní služby (C), pobírání pen žité pomoci v mate ství nebo
pen žité pomoci u muž (M).
„Z“
- v poli „ZNEPL.“ znamená zneplatn ní ádku.

