VYPLNĚNÍ TISKOPISU – PŘEHLED O VÝŠI POJISTNÉHO
(zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Místně příslušná OSSZ – uvede se OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení, územní pracoviště Pražské
s právy s ociálního zabezpečení, Měs ts ká s práva s ociálního zabezpečení Brno), u které je zaměs tnavatel
registrován.

Sekce A. – Základní identifikace
V kolonce „Variabilní symbol“ se uvede variabilní symbol, který byl zaměstnavateli přidělen OSSZ pro jeho
řádnou identifikaci a který musí být uveden nejen na Přehledu o výši pojistného, ale i na převodním příkazu.

Sekce B. – Pojistné odváděné za zaměstnance a za zaměstnavatele
V řádku 1. s e uvede úhrn vyměřovacích základů všech zaměs tnanců zaměs tnavatele za vykazovaný
kalendářní měs íc, jejichž příjmy podléhají odvodu pojis tného na nemocens ké a důchodové pojištění
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).
V řádku 2. s e uvede úhrn pojis tného za všechny tyto zaměs tnance. Pojis tné za zaměs tnance činí 6,5 %
z vyměřovacího základu zaměstnance a zaokrouhluje se v každém jednotlivém případě na celé koruny směrem
nahoru. Toto pojistné je zaměstnavatel povinen sám vypočítat.
V řádku 3. s e uvede pojis tné za zaměs tnavatele (zaokrouhlené na celé koruny s měrem nahoru) ve výši
24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů uvedeného v řádku 1. Toto pojis tné je zaměs tnavatel povinen s ám
vypočítat.
V řádku 4. se uvede součet pojistného za zaměstnance (řádek 2.) a pojistného za zaměstnavatele (řádek 3.).

Sekce C. – Odečty od pojistného
V řádku 5. s e uvede počet zaměs tnanců, jejichž karanténní přís pěvky zaměs tnavatel od pojis tného odečítá
podle zákona č. 121/2021 Sb.
V řádku 6. se uvede úhrn odečítaných karanténních příspěvků, které zaměstnavatel od pojistného odečítá.

Sekce D. – Pojistné k úhradě
V řádku 7. se uvede rozdíl mezi celkovým pojistným (řádek 4.) a úhrnem odečítaných karanténních příspěvků
(řádek 6.). Tuto čás tku je zaměs tnavatel povinen odvés t na přís lušný účet přís lušné OSSZ. Je-li úhrn
odečítaných karanténních příspěvků vyšší, než činí celkové pojistné, považuje se tento rozdíl za přeplatek na
pojis tném (v řádku 7. bude vykázána záporná hodnota), který bude plátci pojis tného vrácen, pokud není
jiného splatného závazku vůči OSSZ nebo ČSSZ.

Sekce E. – Bankovní spojení
Uvede se číslo bankovního účtu (IBAN), z něhož byla platba pojistného provedena.

Obecná upozornění
Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.
Připadne-li dvacátý den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže
nás ledující pracovní den. Ve s tejné lhůtě je zaměs tnavatel povinen předložit přís lušné OSSZ v elektronické
podobě Přehled o výši pojistného. V písemné podobě může zaměstnavatel Přehled o výši pojistného předložit
pouze z prokazatelných objektivních technických důvodů, které je povinen sdělit příslušné OSSZ.
Platba pojis tného mus í být identifikována přiděleným variabilním s ymbolem. Za den platby pojis tného s e
považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.
V případě, že zaměstnavatel ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nepředloží příslušné OSSZ Přehled
o výši pojis tného nebo nes plní povinnos t uvés t důvod jeho předložení v pís emné podobě, může mu být
uložena pokuta.

