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7.2.1 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné 
na důchodové pojištění a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti
■■ V důchodovém pojištění OSVČ nastala zásadní změna při po-

suzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (dále 
jen SVČ) od 1. 1. 2014. Ta je považována za vedlejší v těch ka-
lendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána alespoň po 
část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skuteč-
nosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Stane -li 
se OSVČ např. v roce 2020 zaměstnancem (zákonem uznaný 
důvod pro výkon vedlejší činnosti) od 15. ledna, bude považo-
vána za OSVČ vedlejší už od 1. 1. 2020, pokud vedlejší činnos-
ti od tohoto data oznámila. Za OSVČ vykonávající vedlejší čin-
nost může být od r. 2014 považována i OSVČ, která je účastna 
nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že 
OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být 
považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože 
trvaly důvody pro vedlejší činnost, byla od 1. 1. 2014 zrušena.

■■ Výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojiš-
tění si OSVČ určuje sama (v rozsahu zákonného minima a ma-
xima podle zásad uvedených v zák. č. 589/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

■■ Maximální roční vyměřovací základ je stanoven v § 15a zák. 
č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jako 48násobek 
průměrné mzdy – viz tabulka 6.3 Minimální vyměřovací zá-
klad OSVČ v části Zdravotní pojištění).

■■ Minimální vyměřovací základ je určen
a) procentní sazbou (nesmí činit méně než 50 % daňového 

základu vypočteného podle zásad daně z příjmů platných 
pro OSVČ) a

b) absolutní pevnou částkou. Absolutní minimální vyměřo-
vací základ se počítá samostatně pro hlavní a vedlejší čin-
nost a je tvořen násobkem počtu měsíců výkonu příslušné 
samostatné výdělečné činnosti a minimálního měsíčního 
vyměřovacího základu, z něhož se platí zálohy na pojistné 
pro daný druh výdělečné činnosti.

■■ Minimální roční vyměřovací základ se snižuje o 1/12 za kaž-
dý měsíc, ve kterém nastala jedna z možností:
–  ani jeden den netrvala účast na důchodovém pojištění OSVČ
–  po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na výplatu ne-

mocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ.
■■ Pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost se vyměřovací 

základ určí z částky ne nižší než minimální roční vyměřovací 
základ pro hlavní činnost a ne vyšší než maximální roční vy-
měřovací základ.

■■ Pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se vyměřovací 
základ určí z částky ne nižší než minimální roční vyměřova-
cí základ pro vedlejší činnost a ne vyšší než maximální roční 
vyměřovací základ.

■■ Pokud byla vykonávána v daném roce jak hlavní, tak vedlejší 
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samostatná výdělečná činnost, určí se vyměřovací základy 
dle výše uvedených pravidel pro každý měsíc samostatně a je-
jich součet vytvoří roční vyměřovací základ OSVČ.

■■ Účastní -li se OSVČ aspoň část měsíce nemocenského pojištění 
a zaplatí -li aspoň za jeden měsíc daného roku pojistné na nemo-
censké pojištění z vyššího vyměřovacího základu než byl vypo-
čten v jejím loňském přehledu o pojistném, je její roční vymě-
řovací základ pro pojistné na důchodové pojištění roven součtu 
zvolených vyměřovacích základů na nemocenské pojištění.

■■ Vyměřovací základ se nesnižuje o daňovou ztrátu podle § 34 
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

■■ Výpočet je podrobně popsán v § 5b zákona č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů.

7.2.2 Vyměřovací základ OSVČ  
pro nemocenské pojištění
■■ S účinností od 1. 1. 2014 se změnily podmínky i pro sta-

novení maximálního měsíčního základu pro nemocenské 
pojištění, a ty trvají dosud. OSVČ si i nadále určuje měsíč-
ní základ nemocenského pojištění svou platbou. Podle § 5b 
odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, 
však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek část-
ky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro 
účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (nařízení vlá-
dy č. 213/2018 Sb. a sdělení MPSV ze dne 11. 10. 2018 uve-
řejněném pod č. 236/2018 Sb. – částka rozhodná pro účast 
zaměstnanců na nemocenském pojištění činí od 1. 1. 2019 
3.000 Kč, tj. měsíční základ pro nemocenské pojištění OSVČ 
činí od 1. 1. 2019 6.000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než 
částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) 
vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech 
a výdajích (dále jen přehled) připadá na jeden kalendářní 
měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se 
nepřihlíží. Je -li vypočtený průměr nižší než minimální měsíč-
ní základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu 
základu, tzn. 6.000 Kč, a platba pojistného na nemocenské 
pojištění činí 138 Kč (2,3 % z minimálního vyměřovacího 
základu). Byla -li v kalendářním roce, který bezprostředně 
předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP 
platí, samostatná činnost zahájena (znovuzahájena), lze ur-
čený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok 
použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň 
ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze -li určit maximální 
měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, 
rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní 
rok. V roce 2020 je to částka 17.418 Kč a platba pojistného 
stanovená sazbou 2,1 % činí měsíčně 366 Kč.
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Poznámka
Podle § 15 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění a § 23b odst. 4 zákona o pojist-
ném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se za 
průměrnou mzdu považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vy-
měřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu 
roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpra-
vu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, s tím, že takto vypočtená částka 
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb., ve 
kterém je uveden všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 a výše přepočítacího 
koeficientu pro jeho úpravu činí průměrná mzda pro rok 2020 34.835 Kč. Sazba 
pojistného 2,1 % je na základě zákona č. 32/2019 Sb. platná od 1. 7. 2019 (do té 
doby je sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,3 %).

■■ Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění nemá již od 
roku 2014 vazbu na výši měsíčního základu nemocenského 
pojištění ani na výši ročního vyměřovacího základu.

■■ OSVČ vedlejší, které nevznikla povinnost platit pojistné na 
důchodové pojištění a ani se k němu dobrovolně nepřihlásila 
(tzn., neplatí pojistné na důchodové pojištění), může být už 
od 1. 1. 2015 dobrovolně pojištěna na nemocenské pojištění, 
pokud se k němu přihlásila a začala platit zálohy na toto 
pojištění.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostat-
nou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:
■■ vykonávala činnosti zakládající účast na nemocenském pojiš-

tění zaměstnanců, nebo
■■ vykonávala činnosti zakládající účast na důchodovém pojiš-

tění, jde -li o
–  jednatele, společníka s. r. o., komanditistu k. s. nebo ředi-

tele obecně prospěšné společnosti pracujícího pro společ-
nost mimo pracovněprávní vztah nebo

–  prokuristu, pokud se jeho příjem z činnosti prokuris-
ty považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů,

nebo
■■ měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl při-

znán starobní důchod, nebo
■■ měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou po-

moc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a po-
rodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění za-
městnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která 
je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která 
je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo 
stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, 
je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně 
činnou v domácnosti, není -li osobou blízkou, nebo

■■ vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud 
nejde o vojáky z povolání, nebo
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■■ byla nezaopatřeným dítětem podle ustanovení § 20 odst. 3 
písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů (studium).

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostat-
nou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž 
po celý měsíc:
■■ byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a
■■ současně trvaly některé skutečnosti uvedené v předchozím 

odstavci, pro které se činnost považuje za vedlejší.
Byla -li samostatná výdělečná činnost vykonávána jen po část ka-
lendářního měsíce, ověřuje se plnění některé z výše uvedených 
skutečností po příslušnou část měsíce.

OSVČ je účastna důchodového pojištění
■■ po dobu, po kterou vykonávala v kalendářním roce hlavní sa-

mostatnou výdělečnou činnost;
■■ po dobu, po kterou v kalendářním roce vykonávala vedlejší sa-

mostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší sa-
mostatné výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů 
dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky (viz dále);

■■ pokud se OSVČ, vykonávající vedlejší samostatnou výděleč-
nou činnost a nesplňující již uvedené podmínky účasti, při-
hlásila k účasti na pojištění za tento rok (obdobně i pro část 
kalendářního roku, v němž účast na pojištění vznikla nebo 
zanikla anebo v němž vedlejší samostatná výdělečná činnost 
nebyla vykonávána po celý rok).

Rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění OSVČ
■■ činí 2,4násobek částky, která se stanoví jako součin všeobec-

ného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva 
roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na dů-
chodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro 
úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu,

■■ rozhodná částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, 
v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná 
výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž měla 
OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského (počítá 
se vč. prvních 14 kalendářních dnů) nebo na peněžité pomoci 
v mateřství jako OSVČ; 1/12 se zaokrouhluje na celé koruny 
směrem nahoru,

■■ výpočet rozhodné částky je podrobně popsán v § 10 odst. 2 
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění OSVČ

Rok 2017 2018 2019 2020

Rozhodná částka 67.756 Kč 71.950 Kč 78.476 Kč 83.603 Kč

Snížení rozhodné 
částky (o 1/12, 
zaokrouhleno 
nahoru)

5.647 Kč 5.996 Kč 6.540 Kč 6.967 Kč

OSVČ je účastna nemocenského pojištění
■■ vykonává -li samostatnou výdělečnou činnost na území Čes-

ké republiky anebo mimo území České republiky, avšak na 
základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů České 
republiky, a

■■ podala přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném tisko-
pise.

Účast vzniká dnem uvedeným na přihlášce, nejdříve však dnem 
jejího podání.

Účast končí
■■ dnem uvedeným v odhlášce, nejdříve však dnem jejího podání,
■■ dnem skončení samostatné výdělečné činnosti,
■■ dnem zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost,
■■ dnem pozastavení výkonu samostatné výdělečné činnosti,
■■ prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stano-

vené lhůtě zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno včas, 
ale v nižší částce, než mělo být zaplaceno,

■■ dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpe-
čovací detence.
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7.2.3 Vyměřovací základ při dobrovolné účasti
Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodové-
ho pojištění pro stanovení výše pojistného je částka, kterou si 
určí, nejméně však měsíčně částka, do níž se započítává plně 
část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového 
základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění, platná 
k 1. 1. kalendářního roku, ve kterém se pojistné na důchodové 
pojištění platí.

Vývoj minimálních měsíčních vyměřovacích základů  
při dobrovolné účasti 1)

Rok 2017 2018 2019 2020

Částka vyměřo-
vacího základu 7.058 Kč 7.495 Kč 8.175 Kč 8.709 Kč

Úprava naříze-
ním vlády č.

325/2016 
Sb.

343/2017 
Sb.

213/2018 
Sb.

260/2019 
Sb.

Nejnižší možné 
pojistné 2.061 Kč 2.189 Kč 2.388 Kč 2.439 Kč

1)  Minimální měsíční vyměřovací základ činí nejméně ¼ průměrné mzdy platné 
v daném kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění pla-
tí. Zaokrouhluje se na celé Kč nahoru.

7.3 Výše, výpočet a splatnost 
pojistného a záloh

Sazby pojistného 
– vývoj

20171) 20181) 20191) 20201)

pojistné na důcho-
dové pojištění

21,5 / 6,5 
/ 28

21,5 / 6,5 
/ 28

21,5 / 6,5 
/ 28

21,5 / 6,5 
/ 28

příspěvek na státní 
politiku zaměstna-
nosti

1,2 / 0,0 
/ 1,2

1,2 / 0,0 
/ 1,2

1,2 / 0,0 
/ 1,2

1,2 / 0,0 
/ 1,2

pojistné na nemo-
censké pojištění

2,3 / 0,0 
/ 2,3

2,3 / 0,0 
/ 2,3

2,3 / 0,0 
/ 2,3

2,1 / 0,0 
/ 2,1

1)  Procentní sazby jsou v pořadí Zaměstnavatel / Zaměstnanec / OSVČ / Dobro-
volná účast.
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Sazby pojistného na sociální zabezpečení v roce 2019

Koho se týká Celkem Nemocenské 
pojištění

Důchodové 
pojištění

Příspěvek na 
státní politiku 
zaměstnanosti

zaměstnavate-
lé nemocensky 
pojištěných 
zaměstnanců

25,0 % 2,3 % 21,5 % 1,2 %

zaměstnanci 
nemocensky 
pojištění,

6,5 % 0,0 % 6,5 % 0,0 %

OSVČ bez ne-
mocenského 
pojištění

29,2 % – 28,0 % 1,2 %

OSVČ s ne-
mocenským 
pojištěním a

31,5 % 2,3 % 28,0 % 1,2 %

osoby dobro-
volně účastné 
důchodového 
pojištění

28,0 % – 28,0 % –

Změna v sazbách pojistného na sociální zabezpečení 
od 1. 7. 2019 (zák. č. 32/2019 Sb.)

Koho se týká Celkem Nemocenské 
pojištění

Důchodové 
pojištění

Příspěvek na 
státní politiku 
zaměstnanosti

zaměstnavate-
lé nemocensky 
pojištěných 
zaměstnanců

24,8 % 2,1 % 21,5 % 1,2 %

zaměstnanci 
nemocensky 
pojištění,

6,5 % 0,0 % 6,5 % 0,0 %

OSVČ bez ne-
mocenského 
pojištění

29,2 % – 28,0 % 1,2 %

OSVČ s ne-
mocenským 
pojištěním

31,3 % 2,1 % 28,0 % 1,2 %

osoby dobro-
volně účastné 
důchodového 
pojištění

28,0 % – 28,0 % –

Vyměřovací základ se před výpočtem zaokrouhlí na celé koruny 
směrem nahoru.
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Splatnost pojistného a záloh na pojistné

Plátce Platnost Platba do

zaměst-
navatel1)

od 1/2009 
dosud

od 1. do 20. dne následujícího kalendář-
ního měsíce

OSVČ od 1/2019 zálohy na důchodové pojištění od 1. dne 
do posledního dne měsíce, na který se 
pojistné platí

od 1/2009 
do 12/2018

zálohy na důchodové pojištění od 
1. do 20. dne následujícího kalendářního 
měsíce
doplatek: do 8 dnů po podání přehledu 
za uplynulý kalendářní rok

pojistné na nemocenské pojištění: ve 
stejných lhůtách jako je splatnost záloh 
(je -li OSVČ přihlášena)

osoba dobrovolně 
účastná pojištění

omezení shora v § 16 zákona 
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení; platbu je třeba označit, 
k jakému měsíci se vztahuje

zahraniční zaměst-
nanec

pojistné na nemocenské pojištění: 
od 1. do posledního dne měsíce, na 
který se pojistné platí; po projednání je 
možné zaplatit pojistné na delší období, 
ale vždy jen do budoucna a nejdéle do 
konce kalendářního roku

1)  Termín je shodný jak pro odvod částky placené zaměstnavatelem, tak pro od-
vod částky sražené zaměstnancům v rámci mzdy.

Poznámka
Vzhledem ke změně splatnosti záloh na důchodové a nemocenské pojištění 
u OSVČ od 1. 1. 2019 platilo pro leden 2019 přechodné ustanovení. Záloha 
na  pojistné  zaplacená  v  lednu  2019  se  považovala  za  zálohu  na  tento 
měsíc. Záloha za prosinec 2018 nemusela být uhrazena vůbec. K úhradě 
mohlo dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování 
přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ měla však možnost 
zálohu za prosinec 2018 dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 
21. 12. 2018 do 31. 12. 2018, tj. po splatnosti záloh za listopad 2018. Pozdější 
úhrada  není  možná.  Přechodné  ustanovení  se  nevztahovalo  na  platby 
pojistného  na  nemocenské  pojištění.  Aby  na  přelomu  roku  2018/2019 
nemocenské pojištění OSVČ nezaniklo, bylo nezbytné, aby OSVČ uhradila 
pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 alespoň ve 
výši 115 Kč (minimální pojistné pro rok 2018) a do konce ledna zaplatila 
ještě  jednou  platbou  pojistné  za  leden  2019  alespoň  v  minimální  výši 
138 Kč (stanovená výše minimálního pojistného na nemocenské pojištění 
na rok 2019).
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OSVČ je povinna platit zálohy
■■ v kalendářním měsíci, ve kterém se přihlásila k účasti na 

důchodovém pojištění v kalendářním roce před podáním pře-
hledu, a v kalendářním měsíci následujícím po tomto měsíci, 
pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; 
tato povinnost trvá naposledy v kalendářním měsíci, který 
předchází kalendářnímu měsíci podání přehledu za daný rok;

■■ v kalendářním měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán 
přehled, ve kterém bylo dosaženo příjmu ze samostatné 
výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho 
dosažení, zajištění a udržení ve výši zakládající účast na dů-
chodovém pojištění, a v kalendářním měsíci následujícím po 
tomto měsíci, pokud OSVČ vykonává vedlejší samostatnou 
výdělečnou činnost; tato povinnost trvá naposledy v kalen-
dářním měsíci, který předchází kalendářnímu měsíci podání 
přehledu za daný rok;

■■ v kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ vykonává hlavní sa-
mostatnou výdělečnou činnost, nebo vykonává -li sice vedlej-
ší samostatnou výdělečnou činnost, ale je přihlášena k nemo-
censkému pojištění OSVČ.

Další zásady pro stanovení záloh
■■ OSVČ není povinna platit zálohy od měsíce, ve kterém doloží, 

že v zaměstnání dosáhla maximálního vyměřovacího základu.
■■ OSVČ může v období splatnosti zálohu dodatečně zvýšit 

(tzn. nejdříve zaplatit nižší částku, následně navýšit zálohu 
zaplacením další částky).

■■ OSVČ může uhradit zálohy jednorázově za delší než měsíční 
období, vždy však pouze dopředu a nejdéle do konce přísluš-
ného kalendářního roku; musí také tuto platbu dopředu ozná-
mit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

■■ OSVČ může požádat o snížení záloh na dobu nejdéle do kon-
ce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém měl být nebo byl 
podán přehled, pokud má OSVČ aspoň o jednu třetinu niž-
ší příjmy než v předcházejícím období (viz podmínky v § 14 
odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabez-
pečení, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud OSVČ uhradí platbu na nemocenské pojištění ve vyšší 
výši, než odpovídá měsíčnímu základu stanovenému dle bodu 
7.2.2, k částce přesahující stanovený maximální měsíční základ 
se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenského, 
peněžité pomoci v mateřství) nepřihlíží.

Placení pojistného
■■ OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna 

platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé 
kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve 
kterých měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu ne-
mocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. Za 
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období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje 
též období prvních 14 kalendářních dnů, za které se nemo-
censké OSVČ nevyplácí. Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ 
vznikla účast na nemocenském pojištění, se pojistné na toto 
pojištění platí vždy.

■■ OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než 
měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do 
konce běžného kalendářního roku. Pojistné, které bylo po 
projednání s příslušnou správou sociálního zabezpečení 
zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně navýšit.

■■ Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po 
uplynutí lhůty stanovené pro splatnost pojistného nebo zapla-
ceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o pře-
platek pojistného na nemocenském pojištění, pokud nejsou 
jiné splatné závazky vůči OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno nebo ČSSZ. 
Příslušná správa sociálního zabezpečení je povinna tento pře-
platek vrátit do jednoho měsíce ode dne jeho zjištění a součas-
ně při jeho vrácení nebo při jeho použití k úhradě splatného 
závazku vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, písem-
ně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na nemocen-
ském pojištění, a to do osmého dne druhého kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž účast zanikla.

7.4 Vybrané povinnosti ve vztahu 
k sociálnímu zabezpečení

Koho se týká Povinnost Lhůta Úprava v

zaměstnavatel1) přihlášení, změny 
a odhlášení v rejstříku 
zaměstnavatelů

do 8 dnů od 
dané skuteč-
nosti2)

§ 93 zákona 
č. 187/2006 Sb.

zaměstnavatel1) nástup zaměstnance, 
změny a skončení za-
městnání zakládajícího 
účast na nemocenském 
pojištění

do 8 dnů od 
dané skuteč-
nosti2)

§ 94 zákona 
č. 187/2006 Sb.

zaměstnavatel1) přehled o výši vymě-
řovacího základu, 
o výši pojistného, výši 
vyplacené náhrady 
mzdy atd.

ve lhůtě pro 
odvod pojist-
ného

§ 9 zákona 
č. 589/1992 Sb.

OSVČ oznámit zahájení 
(znovuzahájení),
ukončení či zánik 
oprávnění k výdělečné 
činnosti (spolupráce)

do 8. dne 
měsíce ná-
sledujícího

§ 48 zákona 
č. 582/1991 Sb.

OSVČ odpadnutí důvodů, pro 
něž je její činnost pova-
žována za vedlejší

do 8. dne 
měsíce ná-
sledujícího

§ 48 zákona 
č. 582/1991 Sb.
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OSVČ přihlášení se k důcho-
dovému pojištění za 
daný rok (pokud není 
účast automatická)

nejpozději 
v den podání 
přehledu

§ 48a zákona 
č. 582/1991 Sb.

OSVČ informování o podávání 
přiznání v prodlouže-
ném termínu (a do-
ložení)

do 30. 4. § 15 zákona 
č. 589/1992 Sb.

OSVČ podání přehledu o pří-
jmech a výdajích za 
uplynulý kalendářní 
rok

do měsíce 
od termínu 
podání 
daňového 
přiznání

§ 15 zákona 
č. 589/1992 Sb.

OSVČ podání opravného 
přehledu o příjmech 
a výdajích při změně 
vyměřovacího základu

do 8. dne od 
změny

§ 15 zákona 
č. 589/1992 Sb.

OSVČ přihláška k nemocen-
skému pojištění

bez lhůty – 
dobrovolné

1)  Zaměstnavatel je právnická nebo fyzická osoba, jestliže zaměstnává ales-
poň jednoho zaměstnance [= osoby vymezené v § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení], a dále organizační slož-
ky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní 
na základě dohody o pracovní činnosti, a služební úřady, v nichž jsou stát-
ní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby, věznice, v nichž vykonává 
trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, a příslušné útvary, složky 
nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České 
republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům 
z povolání plat.

2)  V případech, kdy je příčinou vzniku účasti na nemocenském pojištění zaměst-
nání malého rozsahu nebo na dohodu o provedení práce (§ 7 a § 7a zákona 
č. 187/2006 Sb.), je lhůta do 20. dne měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, v němž zaměstnanci vznikla účast na pojištění.
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8 Nemocenské pojištění
8.1 Přehled dávek

Druh dávky Popis dávky Komu je 
poskytována

nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti 
nebo nařízené karanténě od 15. 
kalendářního dne; OSVČ se musí 
účastnit pojištění aspoň 3 měsíce 
před vznikem nároku;
ochranná lhůta 7 dnů po zániku 
pojištění (nebo doba trvání pojiště-
ní, byla -li kratší)

zaměstnan-
cům

OSVČ

ošetřovné1) při ošetřování člena rodiny (dítěte 
nebo jiného nemocného člena) 
nebo péči o dítě

zaměstnan-
cům

vyrovnávací 
příspěvek 
v těhotenství 
a mateřství2)

při převedení těhotné na jinou práci 
před nástupem na mateřskou dovo-
lenou a po ní, nejdéle do konce 9. 
měsíce po porodu nebo kvůli kojení

zaměstnan-
kyním

peněžitá 
pomoc 
v mateřství

po dobu 28 až 37 týdnů3),
byl -li pojištěnec v posledních 2 le-
tech před dnem nástupu na peněži-
tou pomoc účasten pojištění aspoň 
270 dnů4); OSVČ musí navíc splnit 
podmínku účasti na pojištění aspoň 
180 dnů v předchozím roce;
ochranná lhůta 180 dnů po zániku 
pojištění, zaniklo -li během těho-
tenství (nebo doba trvání pojištění, 
byla -li kratší)

zaměstnan-
cům

OSVČ

otcovská 
poporod-
ní péče 
(nárok od 
1. 2. 2018)

čerpána po dobu 7 dnů v prvních 
šesti týdnech  ode dne narození 
dítěte nebo ode dne převzetí dítěte 
do péče; pojištěnec účasten nemo-
cenského pojištění (OSVČ účast na 
NP alespoň po dobu 3 měsíců)

otcům (může 
uplatnit otec, 
jehož dítě se 
narodilo po 
21. 12. 2017)

dlouhodobé 
ošetřovné
(nárok od 
1. 6. 2018)

možnost čerpání až 90 kalendář-
ních dnů
pojištěnec účasten nemocenského 
pojištění (OSVČ účast na NP ales-
poň po dobu 3 měsíců přede dnem 
počátku dlouhodobé celodenní 
péče o ošetřovanou osobu)

zaměstnan-
cům
OSVČ

1)  Nárok na ošetřovné nemají: 
–  příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, 

Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahra-
niční styky a informace a vojáci z povolání,

 – zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
 – domáčtí zaměstnanci,
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– dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
– odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce,
–  osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce (platí od 

1. 3. 2009),
–  pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výluč-

ně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
–  zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
– zahraniční zaměstnanci,
– členové kolektivních orgánů právnické osoby.

2)  Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemají zaměstnan-
kyně:
– činné na základě dohody o pracovní činnosti,
– odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,
– ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce (platí od 1. 3. 2009),
– účastné pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
– dobrovolné pracovnice pečovatelské služby,
–  žákyně nebo studentky, pokud zaměstnání spadá výlučně do období škol-

ních prázdnin nebo prázdnin,
– zahraniční zaměstnankyně,
– členky kolektivních orgánů právnické osoby.

3) Viz tabulka na s. 341.
4)  Za dobu účasti na pojištění se pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateř-

ství považují také:
–  doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzer-

vatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely 
důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno

–  doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl 
tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále 
trvala pojištěná činnost.

Poznámky k tabulce
Za zaměstnance se podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, po-
važují:
– zaměstnanci v pracovním poměru,
–  příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vě-

zeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní in-
formační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci z povolání,

– státní zaměstnanci podle služebního zákona,
–  členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo 

práci,
–  zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činí na 

základě dohody o provedení práce,
–  pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
–  soudci,
–  členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských 

částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního 
města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění nebo kteří před 
zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykoná-
vají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

–  poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
–  členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, 

členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulač-
ního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a členové Rady 
Českého  telekomunikačního  úřadu,  finanční  arbitr  a  jeho  zástupce,  Veřejný 
ochránce práv a jeho zástupce,

–  fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny
»  do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu 

právnické osoby zřízené zvláštním zákonem,
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»  popřípadě do funkce jejich zástupce, pokud je tímto vedoucím nebo statutár-
ním orgánem pouze jediná osoba,

pokud jim nevznikl pracovní nebo služební poměr,
–  další fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci 

mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje 
ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18 § 5 
zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění,

–  dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
–  osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou 

vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je -li těmto osobám vyplácena 
odměna pěstouna podle zákona o sociálně -právní ochraně dětí,

–  odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce,
–  osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce (změna od 1. 3. 2009),
–  osoby  činné  v  poměru,  který  má  obsah  pracovního  poměru,  avšak  pracovní 

poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními 
předpisy pro jeho vznik,

–  společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté koman-
ditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci (za 
kterou jsou touto společností odměňováni) – zrušeno od 1. 1. 2014, a ředitelé obec-
ně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni 
práci, (za kterou jsou touto společností odměňováni) – zrušeno od 1. 1. 2014,

–  prokuristé (pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze 
závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů) – zrušeno od 1. 1. 2014,

–  členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 
10, 20 a 21 § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

–  likvidátoři,(pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze 
závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů) – zrušeno od 1. 1. 2014,

–  vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo 
výkonu práce je trvale v České republice,

–  osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
–  fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21 § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocen-

ském pojištění, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných sta-
tutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodo-
bě uvolnění nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě 
uvolnění členové zastupitelstva,

–  v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by 
mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by pod-
léhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění), 
a nejsou od této daně osvobozeny.

Předpisy upravující dávky nemocenského pojištění
■■ od 1. 1. 2009 dosud zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Výše dávek nemocenského 
pojištění
■■ vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví 

jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni
– převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo
– ustanovení příslušnice na jiné služební místo
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a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na je-
den kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po 
tomto převedení nebo ustanovení;

■■ peněžitá pomoc v mateřství a otcovská dovolená činí 70 % 
redukovaného denního vyměřovacího základu (viz tabulka 
na s. 346), ošetřovné včetně dlouhodobého ošetřovného činí 
60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (výpočet 
viz tabulka na s. 332);

■■ nemocenské je počítáno příslušnou procentní sazbou (60 %) 
z redukovaného denního vyměřovacího základu, viz následu-
jící tabulky.

Denní vyměřovací základ
■■ stanoví se vydělením vyměřovacího základu za rozhodné ob-

dobí (obecně 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsí-
cem, ve kterém vznikl nárok na dávku) počtem kalendářních 
dnů připadajících na rozhodné období, zaokrouhluje se na 
dvě desetinná místa; jsou -li v rozhodném období vyloučené 
dny (např. dny pracovní neschopnosti atd., viz § 18 odst. 8 zá-
kona č. 187/2006 Sb.), snižuje se o ně počet kalendářních dnů 
připadajících na rozhodné období;

■■ vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích 
základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé 
kalendářní měsíce v rozhodném období; zahrnují se i ty vy-
měřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu 
překročení maximálního vyměřovacího základu;

■■ vyměřovacím základem OSVČ je úhrn měsíčních základů 
v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné 
na pojištění; zahrnují se jen ty měsíční vyměřovací základy, 
z nichž bylo odvedeno pojistné na nemocenské pojištění.

Výše redukčních hranic pro redukci částek denního 
vyměřovacího základu

Platnost 
limitů

1. 1. 2017 1. 1. 2018 1. 1. 2019 1. 1. 2020

Příslušná 
právní 
norma

sděl. MPSV
343/2016 Sb.

sděl. MPSV 
349/2017 Sb.

sděl. MPSV 
237/2018 Sb.

sděl. MPSV 
270/2019 Sb.

I. redukční 
hranice 942 Kč 1.000 Kč 1.090 Kč 1.162 Kč

II. redukč-
ní hranice 1.412 Kč 1.499 Kč 1.635 Kč 1.742 Kč

III. redukč-
ní hranice 2.824 Kč 2.998 Kč 3.270 Kč 3.484 Kč
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Poznámka
Od roku 2009 jsou (podle § 22 zákona č. 187/2006 Sb.) výše redukčních hranic 
odvozovány z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu 
(viz tabulka), které jsou stanoveny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro 
který se výše redukčních hranic stanoví.

Redukce částek denního vyměřovacího základu  
pro nemocenské, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné

Hranice pro redukci Od 0 Kč do 
I. RH

Nad I. RH 
do II. RH

Nad II. RH 
do III. RH

Redukce části započi-
tatelného příjmu činí 90 % 60 % 30 %

RH = redukční hranice

Redukce částek denního vyměřovacího základu pro 
peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek 
v těhotenství a mateřství

Hranice pro redukci Od 0 Kč do 
I. RH

Nad I. RH 
do II. RH

Nad II. RH 
do III. RH

Redukce části započi-
tatelného příjmu činí 100 % 60 % 30 %

Částky denního vyměřovacího základu vypočtené v jednotlivých 
pásmech se zaokrouhlují s přesností na dvě platná desetinná mís-
ta. Celková redukovaná částka denního vyměřovacího základu se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Výše nemocenského z redukovaného denního 
vyměřovacího základu

Platnost 2017 2018 2019 2020

1. až 14. kalen-
dářní den

náhrada 
mzdy1)

náhrada 
mzdy1)

náhrada 
mzdy1)

náhrada 
mzdy1)

15. až 30. kalen-
dářní den

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

31. až 60. kalen-
dářní den

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 66 %2)

nemocen-
ské 66 %2)

nemocen-
ské 66 %2)

61. a další kalen-
dářní dny

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 72 %2)

nemocen-
ské 72 %2)

nemocen-
ské 72 %2)

1)  Úprava náhrady mzdy je uvedena dále v bodě 8. 3.
2)  Změna výše nemocenského od 1. 1. 2018 byla provedena zákonem č. 259/2017 Sb.
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Poznámky k tabulce
Zásady, které je nutné při výplatě náhrad po dobu pracovní neschopnosti 
a nemocenského dodržet:
–  Nárok na nemocenské vzniklý v jednom roce se poskytuje podle úpravy v roce 

vzniku i v dalším roce, pokud nárok trvá, s výjimkou výše dávky s přihlédnu-
tím k novým redukčním hranicím stanoveným sdělením MPSV pro příslušný 
kalendářní rok.

–  Od  1.  1.  2010  se  poživatelům  důchodů  poskytovalo  nemocenské  pouze  po 
dobu 63 kalendářních dnů, a to až do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 dosud se 
počet kalendářních dnů poskytování nemocenského změnil na 70. Do této 
podpůrčí doby se započítávají pouze kalendářní dny trvání dočasné pracovní 
neschopnosti, za které zaměstnanci náleží nemocenské.

–  Nemocenské se poskytuje ve výši 100 % denního vyměřovacího základu po ce-
lou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény při 
vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény v důsledku 
činností uvedených v § 29 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. prováděných proka-
zatelně ve veřejném zájmu (např. záchranné či likvidační práce při požáru, 
při povodni atd.). – od 1. 1. 2018 na základě zák. č. 148/2017 Sb.

–  V případě dočasné pracovní neschopnosti zaviněné zaměstnancem (viz § 31 
zákona č. 187/2006 Sb.) činí nemocenské pouze polovinu stanovené částky. 
V případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti s úmyslem vylákat dávku 
(musí být pojištěnci prokázáno) na nemocenské není nárok vůbec.

–  Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům náhradu mzdy dle § 192 ZP, viz ta-
bulka 8.3; OSVČ a osoby,  jejichž vztah se zaměstnavatelem se neřídí pra-
covním právem (např. jednatelé nebo členové kolektivních orgánů právnické 
osoby), po tuto dobu nepobírají žádné dávky.

–  Náhrada mzdy náleží pouze  tehdy,  jsou -li v den vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti  splněny  podmínky  nároku  na  nemocenské  podle  zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

–  Zaměstnavatel je během doby poskytování náhrady mzdy oprávněn kontro-
lovat, zda práce neschopný zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně 
práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě po-
bytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Pokud zaměstnanec 
tyto povinnosti poruší, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost poru-
šení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout; v případě 
porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem může namísto snížení 
nebo neposkytnutí náhrady mzdy dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď.

8.2.1 Ošetřovné
Ošetřovné náleží zaměstnanci (muži nebo ženě), který nemůže 
pracovat, poněvadž musí:
■■ ošetřovat

–  dítě mladší než 10 let, pokud onemocnělo nebo utrpělo 
úraz, nebo

–  jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu 
nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou 
fyzickou osobou, nebo

–  členku domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době 
bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování ji-
nou fyzickou osobou;

■■ pečovat o dítě mladší než 10 let, protože
–  školské zařízení nebo dětské výchovné zařízení apod., v je-

hož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola,  jejímž 
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je žákem, byly uzavřeny z nařízení příslušných  orgánů 
z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo 
jiné nepředvídané události, nebo

–  dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči zmíně-
ných zařízení nebo docházet do školy, nebo

–  fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utr-
pěla úraz, nastaly u ní další zákonem vymezené situace, 
porodila, nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže 
o dítě pečovat.

S výjimkou ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem je 
podmínkou, že dítě nebo nemocný člen rodiny žije se zaměstnan-
cem ve společně hospodařící domácnosti.
Nárok na ošetřovné nemá zaměstnanec v době prvních 14 ka-
lendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 
karantény.

Platnost 2017 2018 2019 2020

1. až 9. kalendářní den 60 % 60 % 60 % 60 %

10. až 16. kalendářní den1) 60 % 60 % 60 % 60 %

17. a další kalendářní dny 0 % 0 % 0 % 0 %
1)  Od 10. do 16. dne náleží ošetřovné pouze osamělému zaměstnanci s dítětem 

ve věku do 16 let, které neskončilo povinnou školní docházku. Za osamělého 
zaměstnance se považuje zaměstnanec:
–  svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) 

nebo v registrovaném partnerství, nebo
–  jehož manžel (-ka) je ve výkonu trestu odnětí svobody v trvání nejméně 

jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo je nezvěstný 
(-á) a bylo zahájeno řízení o jeho (jejím) prohlášení za mrtvého (mrtvou) 
a zaměstnanec nežije s druhem (družkou).

8.2.2 Peněžitá pomoc v mateřství
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má:
■■ pojištěnka, která porodila dítě;
■■ těhotná pojištěnka, nejdříve od počátku osmého týdne před 

očekávaným dnem porodu,
■■ pojištěnec/pojištěnka, pokud převzal/a dítě do péče nahra-

zující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
– viz § 38 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;

■■ pojištěnec/pojištěnka, který/á pečuje o dítě, jehož matka ze-
mřela;

■■ pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo man-
želem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže 
nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé one-
mocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, 
a nemá nárok na výplatu;

■■ pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manže-
lem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel 
písemnou dohodu o tom, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu 
lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého 
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týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně sedmi kalendář-
ních dnů po sobě jdoucích („střídání“ matky dítěte a tohoto 
pojištěnce během pobírání peněžité pomoci v mateřství u jed-
noho dítěte je možné opakovaně).

Podpůrčí doba 
pomoci

Základní doba Prodloužená doba1)

u pojištěnky2) 28 týdnů 37 týdnů

u pojištěnce3) 22 týdnů 31 týdnů
1)  Týká se případů vícečetného porodu, kdy pojištěnka/pojištěnec pečuje v pro-

dloužené době alespoň o dvě z nich.
2)  Pojištěnkou se rozumí žena, která dítě (děti) porodila. Před porodem má 

nárok na peněžitou pomoc v době nejdříve od počátku osmého týdne před 
očekávaným dnem porodu.

3)  Pojištěncem se rozumí jiná osoba než žena, která dítě porodila (např. v situaci 
kdy matka zemřela, při péči o dítě otcem či manželem, nebo při převzetí péče 
jinou osobou na základě rozhodnutí příslušného orgánu).

8.2.3 Otcovská poporodní péče  
(péče otce o dítě po jeho narození)
■■ Nová dávka nemocenského pojištění podle zák. č. 148/2017 Sb. 

s nabytím účinnosti od 1. 2. 2018. Podle přechodných ustano-
vení vzniká nárok na dávku otcovské poporodní péče, pokud 
se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, tj. otcovskou je možné uplatnit při narození 
dítěte ode dne 21. 12. 2017.
–  Náleží otci dítěte, případně osobě, která převzala dítě do 

své péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud 
dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Dávku 
lze čerpat maximálně 1 týden. Nástup na „otcovskou“ je 
možný dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode 
dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

–  Podmínkou čerpání je účast na nemocenském pojištění. 
U OSVČ navíc podmínka, že účast na nemocenském pojiš-
tění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně před-
cházejících dni nástupu na otcovskou a OSVČ nevykonává 
osobně po dobu pobírání „otcovské“ samostatnou výděleč-
nou činnost.

–  Výše otcovské činí 70 % denního vyměřovacího základu po 
jeho redukci. Nárok na výplatu otcovské má přednost před 
nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného.
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8.2.4 Dlouhodobé ošetřovné
■■ Dávka nemocenského pojištění podle zák. č. 310/2017 Sb. 

s nabytím účinnosti 1. 6. 2018.
–  Náleží ošetřující osobě, pokud pečovala o osobu, u níž vznik-

la potřeba dlouhodobé péče. Dávku lze čerpat maximálně 90 
kalendářních dnů. Ošetřovanou osobou se pro účely dlouho-
dobého ošetřování rozumí fyzická osoba, u které: 
a) došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospi-

talizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 
7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde -li o akutní 
lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované oso-
bě za účelem provedení zdravotního výkonu, které nelze 
provést ambulantně. Za den hospitalizace se považuje 
téže den přijetí ošetřované osoby do zdravotních služeb 
lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a

b) je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hos-
pitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyža-
dovat poskytování dlouhodobé péče alespoň 30 kalen-
dářních dnů.

■■ Ošetřovaná osoba musí udělit ošetřující osobě písemný sou-
hlas s poskytováním dlouhodobé péče na předepsaném tisko-
pise.
–  Podmínkou čerpání je u zaměstnance účast na pojištění 

alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 mě-
sících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby 
dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. 
Podmínkou nároku u OSVČ je účast na nemocenském po-
jištění trvající alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně 
předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. 
OSVČ nesmí po dobu pobírání dlouhodobého ošetřovného 
vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost ani ji-
nou výdělečnou činnost (např. zaměstnání).

–  Osoby čerpající dlouhodobé ošetřovné se mohou vystřídat 
(možnost střídání jen osob oprávněných), v dané době 
však může čerpat dlouhodobé ošetřovné jen jedna osoba.

–  Osoby, které jsou oprávněné čerpat dlouhodobé ošetřovné, 
jsou:
a) manžel (manželka) nebo registrovaný partner (partner-

ka) ošetřované osoby;
b) příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo její 

sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, 
teta nebo strýc;

c) manžel (manželka), registrovaný partner (partnerka) 
nebo druh (družka) fyzické osoby uvedené v písmenu 
b) nebo;

d) druh (družka) ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba 
žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

■■ Opakovaný nárok na dlouhodobé ošetřování může pojištěnci 
vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců od dne, za který měl 
naposledy při téže potřebě nárok na výplatu dlouhodobého 
ošetřovného.
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8.3 Náhrada mzdy / platu v pracovní 
neschopnosti / karanténě

Výše náhrady mzdy/platu  
(% z redukovaného průměrného výdělku)

Platnost 2017 2018 2019 od 1. 7. 
2019

1. až 3. kalendářní den1) 0 % 0 % 0 % 60 %

4. až 14. kalendářní den 60 % 60 % 60 % 60 %

15. a další kalendářní 
dny

nemo-
censké

nemo-
censké

nemo-
censké

nemo-
censké

Náhradu mzdy/platu/odměny z dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce
■■ poskytuje zaměstnavatel podle § 192 a následujících zákoníku 

práce procentem z redukovaného průměrného výdělku uve-
deným v předchozí tabulce (pokud je zaměstnanec z dané 
činnosti nemocensky pojištěn);

■■ redukovaný průměrný výdělek pro účely náhrady mzdy je 
odvozen:
–  z průměrného hodinového výdělku pro účely zákoníku 

práce (§ 356 ZP a násl.)
–  upraví se pomocí tří redukčních hranic, obdobně jako vy-

měřovací základ pro účely nemocenského (viz následující 
tabulka);

■■ u dočasné pracovní neschopnosti zaviněné zaměstnancem 
(viz § 31 zákona č. 187/2006 Sb.) se náhrada sníží o 50 %;

■■ náhrada mzdy se poskytuje jen za dny pracovní (výpočet 
podle počtu hodin, které měl zaměstnanec v daný den od-
pracovat). Od 1. 7. 2019 náleží náhrada mzdy po dobu pra-
covní neschopnosti i za první 3 pracovní dny;

■■ zaměstnavatel je během doby poskytování náhrady mzdy 
oprávněn kontrolovat, zda práce neschopný zaměstnanec 
dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného po-
jištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu 
a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek; pokud za-
městnanec tyto povinnosti poruší, může zaměstnavatel se 
zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu 
mzdy snížit nebo neposkytnout; v případě porušení těchto 
povinností zvlášť hrubým způsobem, může namísto snížení 
nebo neposkytnutí náhrady mzdy dát zaměstnavatel zaměst-
nanci výpověď;

■■ lze dohodnout či stanovit vnitřním předpisem náhradu vyšší, 
nesmí však převýšit průměrný neredukovaný výdělek (daňový 
režim viz tabulka níže).
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Náhrada mzdy / platu v pracovní neschopnosti / karanténě

Platnost od 
1. 1. 2017

od 
1. 1. 2018

od 
1. 1. 2019

Od 
1. 1. 2020

Dle sdělení 
MPSV1) č. 343/2016 Sb. 349/2017 Sb. 237/2018 Sb. 272/2019 Sb.

I. RH 164,85 Kč 175,00 Kč 190,75 Kč 203,35 Kč

II. RH 247,10 Kč 262,33 Kč 286,13 Kč 304,85 Kč

III. RH 494,20 Kč 524.65 Kč 572,25 Kč 609,70 Kč

Vliv náhrady mzdy/platu na povinnosti z hlediska daně z příjmů

Náhrada 
mzdy 
poskytnuta

V povinné 
minimální 
výši

Nad 
minimum, ale 
do povoleného 
maxima1)

Nad povolené 
maximum1)

Daňový režim 
zaměstnance

osvobozeno2) daň  
+ pojistné

daň  
+ pojistné

Náklad u za-
městnavatele

daňový3) daňový4) nedaňový

1)  Povoleným maximem se rozumí částka podle § 192 odst. 3 ZP do výše neredu-
kované průměrné mzdy.

2)  Podle § 6 odst. 9 písm. t) ZDP.
3)  Podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP. V případě refundace části náhrady mzdy Sprá-

vou sociálního zabezpečení se týká části, která není refundována.
4)  Za předpokladu splnění podmínek v § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP (náklady 

vynaložené na práva zaměstnance vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního 
předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy).
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9 Důchody
9.1 Přehled druhů důchodů

Druh důchodu Základní vymezení Vymezení 
v zákoně

Starobní 
důchod

Pojištěnec musí získat potřeb-
nou dobu pojištění a dosáh-
nout stanoveného věku, po-
případě splnit další podmínky 
stanovené v zákoně.

§ 28 až 37 
zákona 
č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém 
pojištění

Invalidní 
důchod1)

Pojištěnec na něj má nárok, 
jestliže se stal:
invalidním a získal potřebnou 
dobu pojištění, pokud nespl-
nil ke dni vzniku invalidity 
podmínky nároku na starobní 
důchod nebo byl v předčas-
ném důchodu, nebo
invalidním následkem pracov-
ního úrazu.
Nárok pojištěnce, který 
 nebyl účasten důchodového 
spoření, na invalidní důchod 
prvního, druhého nebo třetí-
ho stupně zaniká dnem, kdy 
pojištěnec dosáhl věku 65 let 
nebo důchodového věku, je -li 
vyšší; tímto dnem mu vzniká 
nárok na starobní důchod.
Nárok pojištěnce, který byl 
účasten důchodového spoře-
ní, na invalidní důchod třetí-
ho stupně zaniká dnem, kdy 
pojištěnec dosáhl věku 65 let 
nebo důchodového věku, je -li 
vyšší.

§ 38 až 42 
zákona 
č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém 
pojištění

Vdovský 
a vdovecký 
důchod

Vdova má nárok na vdovský 
důchod po manželovi, který
–  byl poživatelem starobního 

nebo invalidního důchodu, 
nebo

–  splnil ke dni smrti podmín-
ku potřebné doby pojištění 
pro nárok na invalidní nebo 
starobní důchod, nebo

–  zemřel následkem pracovní-
ho úrazu.

§ 49 až 51 
zákona 
č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém 
pojištění
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Vdovský 
a vdovecký 
důchod (pokr.)

Vdovec má nárok na vdovec-
ký důchod po manželce za 
obdobných podmínek.
Při stanovení starobního 
důchodu, na který by měl 
zemřelý manžel (manželka) 
nárok v době smrti, se k jeho 
(její) účasti na důchodovém 
spoření nepřihlíží. Pokud 
však byl zemřelému manželu 
(manželce) již přiznán starob-
ní důchod zohledňující účast 
na důchodovém spoření, 
stanoví se pro účely stanovení 
výše procentní výměry vdov-
ského nebo vdoveckého dů-
chodu výše procentní výměry 
starobního důchodu zemřelé-
ho manžela (manželky) tak, 
jako by účast na důchodovém 
spoření nebyla zohledněna.

§ 49 až 51 
zákona 
č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém 
pojištění  (pokr.)

Sirotčí důchod Nárok má nezaopatřené dítě, 
zemřel -li
–  rodič (osvojitel) dítěte, nebo
–  osoba, která převzala dítě 

do péče nahrazující péči 
rodičů, a dítě na ni bylo 
v době její smrti převážně 
odkázáno výživou, kterou 
nemohli ze závažných důvo-
dů zajistit jeho rodiče,

jestliže zemřelá osoba byla 
poživatelem starobního nebo 
invalidního důchodu nebo ke 
dni smrti splnila podmínku 
potřebné doby pojištění pro 
nárok na invalidní důchod 
nebo podmínky nároku na 
starobní důchod anebo ze-
mřela následkem pracovního 
úrazu.
Ustanovení týkající se účasti 
zemřelé(ho) na důchodovém 
spoření (viz výše) se použije 
obdobně.

§ 52 až 53 
zákona 
č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém 
pojištění

1)  Platí od 1. 1. 2010. Do 31. 12. 2009 se rozlišoval plný a částečný invalidní 
 důchod.
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9.2 Starobní důchod

9.2.1 Starobní důchody – rozdělení
■■ starobní důchod při dosažení důchodového věku (viz § 29 

odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) – je -li dosažen důchodový věk 
(viz následující tabulka) a minimální potřebná doba pojištění 
(viz tabulka na s. 352),

■■ „poměrný“ starobní důchod (§ 29 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.), 
je -li dosažen vyšší důchodový věk a splněna alternativní doba 
pojištění (viz tabulka na s. 352),

■■ starobní důchod při získání 30 let pojištění (viz § 29 odst. 3 
zákona č. 155/1995 Sb.), je -li dosažen důchodový věk (viz ná-
sledující tabulka) po roce 2014 a je -li plněna alternativní doba 
pojištění (viz tabulka na s. 352),

■■ starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalid-
ní důchod (viz § 29 odst. 4), je -li dosažen věk 65 let a splně-
ny podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 
písm. a) nebo b) zákona č. 155/1995 Sb., a

■■ předčasný starobní důchod (viz § 31 zákona č. 155/1995 Sb.).

9.2.2 Důchodový věk

Rok 
naro-
zení

Muži Ženy – podle počtu vychovaných dětí1)

Bezdět-
ná

1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5 a více 
dětí

do roku 
1935

60 r 57 r 56 r 55 r 54 r 54 r 53 r

1936 60 r + 2 m 57 r 56 r 55 r 54 r 54 r 53 r

1937 60 r + 4 m 57 r 56 r 55 r 54 r 54 r 53 r

1938 60 r + 6 m 57 r 56 r 55 r 54 r 54 r 53 r

1939 60 r + 8 m 57 r+4 m 56 r 55 r 54 r 54 r 53 r

1940 60 r + 10 m 57 r+8 m 56 r+4 m 55 r 54 r 54 r 53 r

1941 61 r 58r 56 r+8 m 55 r+4 m 54 r 54 r 53 r

1942 61 r + 2 m 58 r+4 m 57 r 55 r+8 m 54 r+4 m 54 r+4 m 53 r

1943 61 r + 4 m 58 r+8 m 57 r+4 m 56 r 54 r+8 m 54 r+8 m 53 r+4 m

1944 61 r + 6 m 59 r 57 r+8 m 56 r+4 m 55 r 55 r 53 r+8 m

1945 61 r + 8 m 59 r+4 m 58 r 56 r + 8 m 55 r+4 m 55 r+4 m 54 r

1946 61 r + 10 m 59 r+8 m 58 r+4 m 57 r 55 r+8 m 55 r+8 m 54 r+4 m

1947 62 r 60 r 58 r+8 m 57 r + 4 m 56 r 56 r 54 r+8 m
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1948 62 r + 2 m 60 r+4 m 59 r 57 r + 8 m 56 r + 4 m 56 r + 4 m 55 r

1949 62 r + 4 m 60 r + 8 m 59 r + 4 m 58 r 56 r + 8 m 56 r + 8 m 55 r + 4 m

1950 62 r + 6 m 61 r 59 r + 8 m 58 r+4 m 57 r 57 r 55 r + 8 m

1951 62 r + 8 m 61 r + 4 m 60 r 58 r+8 m 57 r + 4 m 57 r + 4 m 56 r

1952 62 r + 10 m 61 r + 8 m 60 r + 4 m 59 r 57 r + 8 m 57 r + 8 m 56 r + 4 m

1953 63 r 62 r 60 r + 8 m 59 r+4 m 58 r 58 r 56 r + 8 m

1954 63 r + 2 m 62 r + 4 m 61 r 59 r+8 m 58 r + 4 m 58 r + 4 m 57 r

1955 63 r + 4 m 62 r + 8 m 61 r + 4 m 60 r 58 r + 8 m 58 r + 8 m 57 r + 4 m

1956 63 r + 6 m 63 r + 2 m 61 r + 8 m 60 r+4 m 59 r 59 r 57 r + 8 m

1957 63 r + 8 m 63 r + 8 m 62 r + 2 m 60 r+8 m 59 r + 4 m 59 r + 4 m 58 r

1958 63 r + 10 m 63 r + 10 m 62 r + 8 m 61 r + 2 m 59 r + 8 m 59 r + 8 m 58 r + 4 m

1959 64 r 64 r 63 r + 2 m 61 r + 8 m 60 r + 2 m 60 r + 2 m 58 r + 8 m

1960 64 r + 2 m 64 r + 2 m 63 r + 8 m 62 r + 2 m 60 r + 8 m 60 r + 8 m 59 r + 2 m

1961 64 r + 4 m 64 r + 4 m 64 r + 2 m 62 r + 8 m 61 r + 2 m 61 r + 2 m 59 r + 8 m

1962 64 r + 6 m 64 r + 6 m 64 r + 6 m 63 r + 2 m 61 r + 8 m 61 r + 8 m 60 r + 2 m

1963 64 r + 8 m 64 r + 8 m 64 r + 8 m 63 r + 8 m 62 r + 2 m 62 r + 2 m 60 r + 8 m

1964 64 r + 10 m 64 r + 10 m 64 r + 10 m 64 r+ 2 m 62 r + 8 m 62 r + 8 m 61 r + 2 m

1965 65 r 65 r 65 r 64 r + 8 m 63 r + 2 m 63 r + 2 m 61 r + 8 m

1966 65 r 65 r 65 r 65 r 63 r + 8 m 63 r + 8 m 62 r + 2 m

1967 65 r 65 r 65 r 65 r 64 r + 2 m 64 r + 2 m 62 r + 8 m

1968 65 r 65 r 65 r 65 r 64 r + 8 m 64 r + 8 m 63 r + 2 m

1969 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 63 r + 8 m

1970 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 64 r + 2 m

1971 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 64 r +8 m

1972 
a dále

65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r 65 r

1)  Podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže žena osobně pečuje (pečovala) 
o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po 10 roků. Pokud se však žena 
ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku jeho věku, je podmínka splněna, 
jestliže žena osobně pečuje (pečovala) o dítě ve věku do dosažení zletilosti 
aspoň po dobu 5 roků (to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti 
dítěte přestala o dítě pečovat).

Stanoví -li se důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, 
považuje se za důchodový věk dosažený v posledním přičteném 
kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem na-
rození pojištěnce; neobsahuje -li takto určený měsíc takový den, 
považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posled-
ním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.
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Věk 65 let (změna podle zákona č. 203/2017 Sb.) je v současné 
době strop věkové hranice pro odchod do důchodu, který se v bu-
doucnu může v závislosti na prodlužování délky života v Česku 
měnit (podle zákona by měli Češi v důchodu strávit čtvrtinu ži-
vota). O zvyšování hranice pro důchod mají rozhodovat budoucí 
vlády na základě demografických prognóz vždy v roce, který kon-
čí číslovkou 4 a 9.

Potřebná doba pojištění v závislosti na dosažení 
důchodového věku

Dosažení 
důchodového 
věku1)

Potřebná 
doba 
pojištění 
nejméně

Alternativní doba pojištění 
(neplní -li pojištěnec potřebnou 
dobu) je nejméně

před rokem 2010 25 let 15 let při dosažení 65 let věku

v roce 2010 26 let 16 let při dosažení věku DV+52)

v roce 2011 27 let 17 let při dosažení věku DV+52)

v roce 2012 28 let 18 let při dosažení věku DV+52)

v roce 2013 29 let 19 let při dosažení věku DV+52)

v roce 2014 30 let 20 let při dosažení věku DV+52)

v roce 2015 31 let 30 let z doby dle § 11 a § 13 odst. 13)

v roce 2016 32 let 30 let z doby dle § 11 a § 13 odst. 13)

v roce 2017 33 let 30 let z doby dle § 11 a § 13 odst. 13)

v roce 2018 34 let 30 let z doby dle § 11 a § 13 odst. 13)

po roce 2018 35 let 30 let z doby dle § 11 a § 13 odst. 13)

1)  Důchodový věk (DV) viz předchozí tabulka.
2)  Dosažení věku aspoň o 5 let vyššího než je důchodový věk (DV, viz předchozí 

tabulka), stanovený pro muže stejného data narození.
3)  Alternativní doba 30 let je aplikovatelná v případě, pokud pojištěnec, který 

neplní potřebnou dobu pojištění:
–  dosáhl důchodového věku po roce 2014 a
–  získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 zákona 

č. 155/1995 Sb.

Pojištěnec, který nesplňuje potřebnou dobu pojištění ani alterna-
tivní dobu pojištění podle předchozí tabulky, má nárok na sta-
robní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky 
nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b) 
zákona č. 155/1995 Sb.
Do potřebné doby pojištění, případně alternativní doby pojištění, 
se náhradní doba pojištění (viz § 12 zákona č. 155/1995 Sb.) za-
počítává pouze v rozsahu 80 % (bližší podmínky viz § 29 odst. 5 
zákona č. 155/1995 Sb.).
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Předčasný důchod
Předčasný starobní důchod je poskytován při splnění podmínek 
§ 31 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., jestliže pojištěnec nedosáhl 
důchodového věku, ale splnil potřebnou dobu pojištění (viz ta-
bulka na s. 352), a:
■■ dosáhl alespoň 60 let věku v případech, kdy by jeho důchodo-

vý věk měl být standardně alespoň 63 let, nebo
■■ do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se 

starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho 
důchodový věk je nižší než 63 let.

Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosaže-
ní důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost 
nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora 
při rekvalifikaci.
Od roku 2011 si musí OSVČ dosud pobírající předčasný důchod 
zvolit, zda chce nadále pobírat tento důchod, a být tak osobou 
vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; v tom pří-
padě se nemůže účastnit nemocenského pojištění OSVČ. Alter-
nativou je účast na nemocenském pojištění OSVČ, která povede 
k považování samostatné výdělečné činnosti za hlavní činnost 
a ztrátě nároku na předčasný starobní důchod.

9.2.3 Výše starobního důchodu  
(předčasného starobního důchodu)
■■ skládá se ze základní a procentní výměry;
■■ výše základní výměry činí od ledna 2019 3.270 Kč měsíčně 

(vývoj viz následující tabulka);
■■ výše procentní výměry se stanoví procentní sazbou z výpoč-

tového základu (viz následující tabulka), minimálně 770 Kč 
měsíčně (maximální hranice není stanovena), a to takto:
–  za dobu pojištění získanou do vzniku nároku na dů-

chod, jde -li o dobu, kdy dotyčný nebyl účastníkem dů-
chodového spoření, činí sazba 1,5 % výpočtového základu 
za každý rok pojištění (přičemž do doby pojištění před  
18. rokem věku se nezahrnují náhradní doby pojištění),

–  za dobu pojištění získanou do vzniku nároku na dů-
chod, jde -li o dobu, kdy dotyčný byl účastníkem důcho-
dového spoření, činí sazba 1,2 % výpočtového základu 
za každý rok pojištění (přičemž do doby pojištění před  
18. rokem věku se nezahrnují náhradní doby pojištění), 
pokud si účastník důchodového spoření příslušnou částku 
nedoplatil,

–  za dobu pojištění získanou po vzniku nároku na starob-
ní důchod, která činí 1 %, resp. od 1. 7. 2001 1,5 %, z vý-
počtového základu za každých 90 kalendářních dnů výdě-
lečné činnosti, pokud zároveň nepobírá starobní důchod 
nebo důchod pro invaliditu 3. stupně; zvyšování v případě 
souběhu (lze od 1. 1. 2010) viz bod Souběh starobního dů-
chodu s příjmem z výdělečné činnosti na násl. s.,
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–  u starobního důchodu při splnění podmínek nároku na in-
validní důchod (viz § 29 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.) se 
výše procentní výměry stanoví podle podmínek pro inva-
lidní důchod (§ 41 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.),

–  u předčasného starobního důchodu (podle § 31 odst. 1 
zákona č. 155/1995 Sb.) se sníží započatých 90 kalendář-
ních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný 
starobní důchod, do dosažení důchodového věku, o
 » 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 ka-

lendářních dnů,
 » 1,2 % výpočtového základu za období od 361 kalendář-

ního dne do 720. kalendářního dne,
 » 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendář-

ního dne.

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné 
činnosti
Starobní důchod se vyplácí v plné výši anebo (na základě žádosti 
pojištěnce) v poloviční výši (1/2 základní výměry a 1/2 procentní 
výměry); bude se tak měnit procentní výměra, viz následující ta-
bulka; o navýšení je nutné požádat.

Vliv souběhu starobního důchodu s výdělečnou činností

Poplatník 
vykonává 
výdělečnou 
činnost

Poplatník 
pobírá 
starobní 
důchod

Zvyšování % vý-
měry starobního 
důchodu

Úprava dle 
zákona 
č. 155/1995 Sb.

ANO NE 1,5 % za každých 
90 dnů této činnosti

§ 34 odst. 2

ANO v polovič-
ní výši

1,5 % za každých 
180 dnů této činnosti

§ 34 odst. 3

ANO v plné 
výši

0,4 % za každých 
360 dní dnů této 
činnosti (vždy 
po 1 roce, pokud 
výdělečná činnost 
trvala nepřetržitě po 
tuto dobu, nebo po 
skončení výdělečné 
činnosti)

§ 34 odst. 4
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Základní výměra – vývoj

Platnost od – do Základní 
výměra1)

Zvýšení % 
výměry již 
přiznaných 
důchodů

Podle nařízení 
vlády

1. 1. 2019 neomezeně 3.270 Kč 3,4% č. 213/2018 Sb.

1. 1. 2018 31. 12. 2018 2.700 Kč 3,5% č. 343/2017 Sb.

1. 1. 2017 31. 12. 2017 2.550 Kč 2,2% č. 325/2016 Sb.

1. 1. 2016 31. 12. 2016 2.440 Kč 0,0% č. 244/2015 Sb.

1. 1. 2015 31. 12. 2015 2.400 Kč 1,6% č. 208/2014 Sb.

1. 1. 2014 31. 12. 2014 2.340 Kč 0,4% č. 296/2013 Sb.

1. 1. 2013 1. 1. 2013 2.330 Kč 0,9% č. 324/2012 Sb.

1. 1. 2012 31. 12. 2012 2.270 Kč 1,6% č. 286/2011 Sb.

1. 1. 2011 31. 12. 2011 2.230 Kč 3,9% č. 281/2010 Sb.

1. 8. 2008 31. 12. 2010 2.170 Kč 0,0% č. 211/2008 Sb.

1. 1. 2008 31. 07. 2008 1.700 Kč 3,0% č. 256/2007 Sb.

1. 1. 2007 31. 12. 2007 1.570 Kč 5,6% č. 461/2006 Sb.

1. 1. 2006 31. 12. 2006 1.470 Kč 4,0% č. 415/2005 Sb.

1. 1. 2005 31. 12. 2005 1.400 Kč 5,4% č. 565/2004 Sb.

1. 7. 1998 31. 12. 2004 1.310 Kč 5,0% č. 104/1998 Sb.

1. 8. 1997 30. 6. 1998 1.260 Kč 8,0% č. 129/1997 Sb.
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1. 10. 1996 31. 7. 1997 1.060 Kč 6,0% č. 218/1996 Sb.

1. 4. 1996 30. 9. 1996 920 Kč 8,0% č. 19/1996 Sb.

1. 1. 1996 31. 3. 1996 680 Kč  zákonem

1)  Aplikuje se pro starobní důchod dle § 33 odst. 1 zákona, pro invalidní důchod 
dle § 41 odst. 1 zákona, pro vdovský a vdovecký důchod dle § 51 odst. 1 záko-
na, pro sirotčí důchod dle § 53 odst. 1 zákona.

Výpočtový základ

Platnost od – do I. RH II. RH Podle nařízení vlády/
vyhlášky MPSV

1. 1. 2020 neomezeně 15.328 Kč 139.340 Kč č. 260/2019 Sb.

1. 1. 2019 31. 12. 2019 14.388 Kč 130.796 Kč č. 213/2018 Sb.

1. 1. 2018 31. 12. 2018 13.191 Kč 119.916 Kč č. 343/2017 Sb.

1. 1. 2017 31. 12. 2017 12.423 Kč 112.928 Kč č. 325/2016 Sb.

1. 1. 2016 31. 12. 2016 11.883 Kč 108.024 Kč č. 244/2015 Sb.

1. 1. 2015 31. 12. 2015 11.709 Kč 106.444 Kč č. 208/2014 Sb.

Poznámky
Výpočtový základ (VZ) se od 30. 9. 2011 vypočítává z osobního vyměřovacího 
základu (OVZ) následovně:

1. 1. – 
31. 12. 2013

1. 1. – 
31. 12. 2014

1. 1. 2015 – 
dosud

od I. RH do 
II. RH

27 % 26 % 26 %

nad II. RH
do III. RH

19 % 22 % –

nad III. RH1) 6 % 3 % –

1) Tato hranice platila pouze od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2014.

Osobní vyměřovací základ (OVZ) je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřo-
vacích základů pojištěnce za rozhodné období (§ 18 zákona č. 155/1995 Sb.). 
Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu roč-
ních  vyměřovacích  základů  za  rozhodné  období  a  počtu  kalendářních  dnů 
připadajících na rozhodné období; jsou -li v rozhodném období vyloučené doby 
(uvedené v § 16 odst. 4 až 6 zákona č. 155/1995 Sb.), snižuje se o ně počet 
kalendářních dnů připadajících na  rozhodné období. Blíže viz § 16 zákona 
č. 155/1995 Sb.
Osobní  vyměřovací  základ,  roční  vyměřovací  základ pojištěnce a  výpočtový 
základ se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
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