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Právní úprava



Právní úprava

➢ zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti

➢ zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění



Sleva na pojistném



Obecně

•Účinnost od 1. února 2023

• Sleva na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % 
za kalendářní měsíc

•Vypočte se z úhrnu vyměřovacích základů těch 
zaměstnanců, na které je sleva uplatňovaná

• Smyslem novely zákona je podpora kratších úvazků



Za koho si zaměstnavatel může 
slevu uplatnit?

• Osoby starší 55 let

• Osoby pečující o dítě mladší 10 let, jehož jsou rodičem, nebo 
které mají v péči nahrazující péči rodičů

• Osoby pečující o blízkou osobu mladší 10 leta závislou na péči 
jiné osoby v I. Až IV. Stupni

• Osoby připravující se na budoucí povolání studiem (studium 
podle zákona o důchodovém pojištění – definováno v § 21, §
22 a § 23 zákona č. 155/1995 Sb.)

• Osoby, které v období 12 kalendářních  měsíců před 
kalendářním měsícem, za které se sleva na pojistném 
uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na 
rekvalifikaci

• Osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o 
zaměstnanosti

• Osoby mladší 21 let



Další podmínky pro uplatnění slevy

• Sjednaná souhrnná týdenní pracovní doba ze všech 
pracovních nebo služebních poměrů činí 8 – 30 hodin týdně 
(neplatí pro osoby mladší 21 let)

• Zaměstnanec je v pracovním nebo služebním poměru

• Sleva se poskytne pouze jednomu zaměstnavateli v 
kalendářním měsíci (ten, kdo první oznámí ČSSZ záměr 
uplatňovat slevu na sociálním pojištění)

• Nutno ČSSZ oznámit záměr o uplatnění slevy na soc. pojištění 
nejdříve měsíc přede dnem, od kterého chce zaměstnavatel 
slevu uplatňovat, ale ne dříve než je ČSSZ podání ONZ 
(Oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání)

• Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele více pracovních 
poměrů, může si zaměstnavatel uplatnit slevu pouze z 
jednoho pracovního poměru



Výjimky, kdy nelze slevu na 
pojistném  za zaměstnavatele 

uplatnit

•Úhrn příjmů ze všech zaměstnání (pracovní nebo služební 
poměr) u jednoho zaměstnavatele je za kalendářní měsíc 
vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy 

•Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze zaměstnání 
(pracovní nebo služební poměr) u jednoho 
zaměstnavatele, který připadá na 1 hodinu z úhrnu 
odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v 
kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy

•Odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru 
u jednoho zaměstnavatele, včetně dob, které se považují 
za výkon práce nebo služby, překročí 138 hodin v 
kalendářním měsíci. Pokud zaměstnanec nastoupí do 
zaměstnání v průběhu měsíce, tento limit se poměrně 
upraví. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny 
nahoru



Výjimky, kdy nelze slevu na 
pojistném  za zaměstnavatele 

uplatnit

• Zaměstnanec, který je osobou se zdravotním 
postižením podle § 67 odst. 2 zákona o 
zaměstnanosti, je v pracovním poměru k 
zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce

• Zaměstnanec zaměstnavatele je uveden v měsíčním 
přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro 
uplatnění nároku na výplatu příspěvků v době 
částečné práce



Pojistné na sociální zabezpečení u 
zdravotnických záchranářů/hasičů



Obecně

• Účinnost od 1. ledna 2023

• Novela zákona 155/ 1995 Sb. , o důchodovém pojištění

• Snížení hranice odchodu do starobního důchodu v zaměstnání 
zdravotnických záchranářů a nebo členů jednotky hasičského 
záchranného sboru

• Zaměstnání zdravotnického záchranáře = zaměstnání,  v němž jsou 
po  31. prosinci 1992 vykonávány práce člena výjezdové skupiny 
zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického 
operačního střediska a pomocného operačního střediska 
zdravotnické záchranné služby a záchranáře horské služby

• Zaměstnání člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku 
= po 31. prosinci 1992 vykonávány práce člena jednotky 
hasičského záchranného sboru podniku



Obecně

• Směnou je pro tyto účely myšleno 8 hodin výkonu práce

• Za 4 400 odpracovaných směn – snížení hranice odchodu do 
důchodu o 30 kalendářních měsíců

• Za každých dalších 74 směn se snižuje hranice důchodového 
věku o 1 měsíc

• Maximálně lze odečíst 60 kalendářních měsíců



Pojistné na sociální zabezpečení u 
zdravotnických záchranářů/hasičů

• Od 1.1.2023 je sazba pojistného pro zdravotnické záchranáře 
a podnikové hasiče ve výši 26,8 % z vyměřovacího základu, 
který zaměstnanec odpracuje jako zdravotnický 
záchranář/podnikový hasič

• V dalších letech se tato sazba bude ještě zvyšovat:

• v roce 2024 27,8 %

• v roce 2025 28,8 %

• v roce 2026 29,8 %
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