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VYPLN NÍ TISKOPISU – P EHLED O VÝŠI POJISTNÉHO
(zákon . 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis )
Místn p íslušná OSSZ – uvede se OSSZ (okresní správa sociálního zabezpe ení, územní pracovišt Pražské
správy sociálního zabezpe ení, M stská správa sociálního zabezpe ení Brno), u které je zam stnavatel
registrován.

Sekce A. – Základní identifikace
V kolonce „Variabilní symbol“ se uvede variabilní symbol, který byl zam stnavateli p id len OSSZ pro jeho
ádnou identifikaci a který musí být uveden nejen na P ehledu o výši pojistného, ale i na p evodním p íkazu.

Sekce B. – Pojistné odvád né za zam stnance a za zam stnavatele
V ádku 1. se uvede úhrn vym ovacích základ všech zam stnanc zam stnavatele za vykazovaný
kalendá ní m síc, jejichž p íjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a d chodové pojišt ní
a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti (dále jen „pojistné“).
V ádku 2. se uvede úhrn pojistného za všechny tyto zam stnance. Pojistné za zam stnance iní 6,5 %
z vym ovacího základu zam stnance a zaokrouhluje se v každém jednotlivém p ípad na celé koruny sm rem
nahoru. Toto pojistné je zam stnavatel povinen sám vypo ítat.
V ádku 3. se uvede pojistné za zam stnavatele (zaokrouhlené na celé koruny sm rem nahoru) ve výši
24,8 % z úhrnu vym ovacích základ uvedeného v ádku 1. Toto pojistné je zam stnavatel povinen sám
vypo ítat.
V ádku 4. se uvede sou et pojistného za zam stnance ( ádek 2.) a pojistného za zam stnavatele ( ádek 3.).

Sekce C. – Ode ty od pojistného
V ádku 5. se uvede po et zam stnanc , jejichž karanténní p ísp vky zam stnavatel od pojistného ode ítá.
V ádku 6. se uvede úhrn ode ítaných karanténních p ísp vk , které zam stnavatel od pojistného ode ítá.

Sekce D. – Pojistné k úhrad
V ádku 7. se uvede rozdíl mezi celkovým pojistným ( ádek 4.) a úhrnem ode ítaných karanténních p ísp vk
ádek 6.). Tuto ástku je zam stnavatel povinen odvést na p íslušný ú et p íslušné OSSZ. Je-li úhrn
ode ítaných karanténních p ísp vk vyšší, než iní celkové pojistné, považuje se tento rozdíl za p eplatek na
pojistném (v ádku 7. bude vykázána záporná hodnota), který bude plátci pojistného vrácen, pokud není
jiného splatného závazku v i OSSZ nebo SSZ.

Sekce E. – Bankovní spojení
Uvede se íslo bankovního ú tu (IBAN), z n hož byla platba pojistného provedena.

Obecná upozorn ní
Pojistné za kalendá ní m síc je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendá ního m síce.
ipadne-li dvacátý den kalendá ního m síce na sobotu, ned li nebo svátek, je posledním dnem lh ty nejblíže
následující pracovní den. Ve stejné lh
je zam stnavatel povinen p edložit p íslušné OSSZ v elektronické
podob P ehled o výši pojistného. V písemné podob m že zam stnavatel P ehled o výši pojistného p edložit
pouze z prokazatelných objektivních technických d vod , které je povinen sd lit p íslušné OSSZ.
Platba pojistného musí být identifikována p id leným variabilním symbolem. Za den platby pojistného se
považuje den, kdy dojde k p ipsání pojistného na ú et poskytovatele platebních služeb p íslušné OSSZ.
V p ípad , že zam stnavatel ve stanovené lh
a stanoveným zp sobem nep edloží p íslušné OSSZ P ehled
o výši pojistného nebo nesplní povinnost uvést d vod jeho p edložení v písemné podob , m že mu být
uložena pokuta.

