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1 Novela zákona o sociálním pojištění od 1.2.2023 
Novela zákona č. 589/1992 Sb., o sociálním pojištění, provedená zákonem č. 216/2022 Sb. ze 

dne 29. června 2022 přináší zásadní změny v oblasti sociálního pojištění. Sleva na pojistném se 

vztahuje na skupiny osob, vyjmenované v § 7 zákona č. 216/2022 Sb. Novela podporuje kratší úvazky 

zaměstnanců a zavádí slevy pojistného za zaměstnance, které při splnění podmínek mohou 

zaměstnavatelé získat.  

 

2 Na jaké zaměstnance se sleva na pojistném vztahuje? 
Podle § 7a odst. 1 má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za 

zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, které jsou uvedené § 7a odst. 1 písm. a) až g), to 

znamená:  

a) osoby starší 55 let 

b) osoby pečující o dítě mladší 10 let, jehož jsou rodičem, nebo které mají v péči nahrazující péči 
rodičů 

c) osoby pečující o blízkou osobu mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. až IV. stupni 
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d) osoby připravující se na budoucí povolání studiem (studium podle zákona o důchodovém 
pojištění – definováno v § 21, § 22 a § 23 zákona č. 155/1995 Sb.) 

e) osoby, které v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za které se sleva na 
pojistném uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci 

f) osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti 

g) osoby mladší 21 let 

a zároveň jejich sjednaná souhrnná týdenní pracovní doba ze všech pracovních nebo služebních 

poměrů činí 8 – 30 hodin týdně (neplatí pro osoby mladší 21 let).  

 3 Výjimky, kdy nelze slevu na pojistném za zaměstnavatele uplatnit 
Výjimky, kdy si zaměstnavatel nebude moci uplatnit slevu na pojistném zaměstnance, jsou 

uvedeny § 7a odst. 3. Jedná se o následující situace: 

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

 Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze zaměstnání (pracovní a 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 v průběhu měsíce, limit se poměrně upraví. Výsledek se 
zaokrouhlí na celé hodiny směrem nahoru. 

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

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

 

4 Výše slevy a podmínky uplatnění slevy 
Sleva na pojistném může být poskytnuta pouze jednomu zaměstnavateli v kalendářním 

měsíci a to v případě, že zaměstnavatel oznámí České správě sociálního zabezpečení záměr 

uplatňovat tuto slevu ještě před samotným uplatněním. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za 

zaměstnance je možné oznámit České správě sociálního zabezpečení nejdříve měsíc přede dnem, od 

kterého bude slevu uplatňovat a zároveň ne dřív, než je České správě sociálního zabezpečení podáno 

Oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání. Oznámení záměru uplatňovat slevu na sociálním 

pojištění bude probíhat formou e-podání.   

Mezním termínem pro oznámení záměru uplatňovat slevu je lhůta pro podání přehledu za 

kalendářní měsíc, za který zaměstnavatel slevu na pojistném za zaměstnance uplatňuje.  

Pokud by došlo k tomu, že by za zaměstnance chtělo slevu na pojistném uplatňovat více 

zaměstnavatelů, pak tato sleva náleží tomu zaměstnavateli, který svůj záměr uplatňovat slevu na 

pojistném oznámí jako první. Pokud by zaměstnanec splňoval více podmínek pro uplatnění slevy na 

pojistném, může si zaměstnavatel uplatnit slevu pouze jednou. Podmínka pro uplatnění slevy na 
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pojistném musí u zaměstnance trvat po celý kalendářní měsíc a zároveň platí, že slevu lze uplatnit 

pouze z jednoho poměru.  

Výše slevy na pojistném bude činit 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců za 

kalendářní měsíc, na které si zaměstnavatel na základě § 7a může slevu uplatnit. Sleva se zaokrouhlí 

na celé koruny nahoru.  

Sleva na pojistném je uplatněna na tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ a zaměstnavatel ji 

odečte z částky pojistného. Slevu lze uplatnit pouze do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, 

za který tato sleva náleží. Pokud zaměstnavatel od pojistného odečte slevu vyšší, než mu náleží, pak 

mu vzniká dluh na pojistném. V opačném případě, tedy pokud zaměstnavatel uplatní nižší slevu, než 

mu náleží, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.  

 Zaměstnavatel uplatňující slevu na pojistném je povinen na tiskopisu Přehled o výši 

pojistného uvést počet zaměstnanců, na které je sleva uplatněna, úhrn jejich vyměřovacích základů, 

výši slevy na pojistném, úhrn pojistného po uplatnění slevy a údaje o zaměstnancích, na které slevu 

uplatňuje.  

 Je nutné, aby zaměstnanec doložil veškeré doklady potřebné pro uplatnění slevy.  

 

5 Zadání slevy v programu ALFA MZDY AVENSIO 
Nárok na slevu za zaměstnance se nastavuje na záložce Pracovní poměr, oblasti Pracovní poměr 

(Karta zaměstnance – Pracovní poměry). Pro tyto účely slouží políčko Sleva na soc. poj., kde máte na 

výběr z následujících důvodů pro uplatnění slevy:  

 Není – výchozí nastavení (u zaměstnance, u kterého jste ještě neposuzovali, zda splňuje 
podmínky pro uplatnění slevy na pojistném či nikoliv) 

 Nelze - nesplňuje podmínky – zvolíte u zaměstnance, u kterého jste vyhodnotili, že 
nesplňuje žádnou z podmínek pro uplatnění slevy na sociálním pojistném 

 Nelze – sleva na jiném prac. poměru – tuto možnost zvolíte, pokud zaměstnanec splňuje 
podmínky pro uplatnění slevy na pojistném, ale už za zaměstnance uplatňujete slevu na 
pojistném na jiném pracovním poměru 

 Nelze – sleva u jiného zaměstnavatele – nastavíte v případě, že zaměstnanec splňuje 
podmínky, ale slevu na pojistném si uplatňuje jiný zaměstnavatel 

 Ano – starší 55 let – zaměstnanec splňuje podmínku podle § 7a odst. 1 písm. a) pro 
uplatnění slevy 

 Ano – péče o dítě mladší 10 let – zaměstnanec splňuje podmínku podle § 7a odst. 1 písm. 
b) pro uplatnění slevy. Je nutné mít na záložce Rodinní příslušníci zadané dítě mladší 10 
let.  

 Ano – péče o osobu blízkou – nastavíte u zaměstnance, který pečuje o osobu blízkou, 
která je závislá na pomoci (§ 7a odst. 1 písm. c)) 

 Ano – student – nastaví se u zaměstnance, který je studentem podle zákona o 
důchodovém pojištění (§ 7a odst. 1 písm. d)) 

 Ano – rekvalifikace – zaměstnanec splňuje podmínku rekvalifikace podle § 7a odst. 1 
písm. e) 
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 Ano – zdravotní postižení – tuto podmínku nastavíte u zaměstnance, který je osobou se 
zdravotním postižením (§ 7a odst. 1 písm. f)) 

 Ano – mladší 21 let – nastavíte u osob mladších 21 let 

V políčcích Od a Do se vyplňuje interval, po který platí uvedený důvod pro uplatnění slevy na 

sociálním pojištění.  

 

 
Obrázek 1: Nastavení slevy na sociálním pojištění 

 

6 Výpočet slevy na sociálním pojištění 
Program provede výpočet slevy na sociálním pojištění. U zaměstnanců, u kterých jsou splněny  

tyto dvě podmínky:  

1) nastavení slevy na sociálním pojištění na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – 
Pracovní poměry) 

2) jsou splněna další kritéria, jako je velikost úvazku, výše VZ a počet odpracovaných hodin. 

 

uplatní slevu na sociálním pojištění za zaměstnavatele ve výši 5 % z vyměřovacího základu. 

 

Pokud jedna z uvedených podmínek není splněna, sleva na pojistném na sociální zabezpečení se 

neuplatní. 
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Obrázek 2: Nastavení týdenní pracovní doby zaměstnance 

 Vypočtená sleva na sociálním pojištění je na záložce Mzdový lístek (Karta zaměstnance – 

Mzdový lístek) v políčku Poj. org. soc. sleva. Políčko Poj. org. soc. obsahuje pojistné již po slevě. 

 
Obrázek 3: Sleva na sociálním pojištění za organizaci na záložce Mzdový lístek 
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7 Sleva na sociálním pojištění u navazujících poměrů 
Pokud nastane situace, že na sebe v jednom měsíci bezprostředně navazují dva pracovní 

poměry, to znamená, že jeden poměr v měsíci končí a druhý poměr na něj ve stejném měsíc 

bezprostředně navazuje a v programu ALFA MZDY AVENSIO jsou tyto dva poměry propojené, pak 

jsou z pohledu České správy sociálního zabezpečení posuzovány, jako jeden pracovní poměr. 

Navázání poměru z pohledu České správy sociálního zabezpečení provedete na záložce Pracovní 

poměr (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – oblast Další vlastnosti), kde 

u políčku Předchozí prac. poměr – ČSSZ kliknete na tlačítko se třemi tečkami a program Vám nabídne 

pracovní poměr, který předchází tomuto pracovnímu poměr a na který navázání provádíte. Pokud 

pracovnímu poměru bezprostředně předchází dva pracovní poměry, vybere ten, na který navázání 

provádíte.   

 
Obrázek 4: Navázání pracovních poměrů 

 V tomto případě program povoluje mít nastavenou slevu na více pracovních poměrech 

v měsíci současně (na poměru, který v daném měsíci končí i na tom, který na něj navazuje). Důvod, 

proč si zaměstnavatel uplatňuje slevu, musí být nastaven na obou pracovních poměrech, které na 

sebe navazují, stejný, jelikož důvod slevy musí platit po celý měsíc. Datum konce slevy na pracovním 

poměru, který končí, musí být minimálně do konce tohoto poměru nebo déle. Datum počátku slevy 

na novém poměru by měl být nejdříve od začátku pracovního poměru nebo starší. 



8 
 

8 Pojistné na sociální zabezpečení u zdravotnických 
záchranářů/hasičů 

 

8.1 Obecně 
S účinností od 1. ledna 2023 dochází ke změně zákona č. 155/81995 Sb., o důchodovém pojištění 

a s tím související změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. Týká se snížení hranice pro odchod do starobního důchodu a s tím 

související zvýšenou sazbu pojistného na sociální zabezpečení za organizaci. Od 1.1. 2023 je sazba 

pojistného pro zdravotnické záchranáře a hasiče ve výši 26,8 % z vyměřovacího základu, který 

zaměstnanec odpracuje jako zdravotnický záchranář nebo hasič. V dalších letech bude sazba 

pojistného ještě postupně narůstat.  

8.2 Nastavení v programu ALFA MZDY AVENSIO 
Rozlišení, jestli se jedná o zdravotnického záchranáře/hasiče nebo běžného zaměstnance 

provedete v u funkce (Hlavní nabídka – Číselníky – Funkční a odborné zařazení – Funkce, ISCO), kde 

v políčku Výpočet soc. pojistného za organizaci nastavíte: 

 0 – Běžný zaměstnanec  

 1 – Zdravotnický záchranář 

 2 – Hasič/záchranář 

Pokud v položce není nic uvedeno (výchozí stav), bere se funkce jako běžný zaměstnanec.  

 
Obrázek 5: Nastavení výpočtu soc. pojistného za organizaci pro zdrav. záchranáře/hasiče u funkce 
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To, která část vyměřovacího základu na sociální pojištění je za práci zdravotnického 

záchranáře/hasiče a která část ne se určí podle funkce u jednotlivých mzdových položek. V případě, 

kdy zaměstnanec v rámci jednoho pracovního poměru částečně vykonává funkci zdravotnického 

záchranáře/hasiče a částečně ne, musí být toto rozlišeno funkcí u příslušných mzdových položek. 

Pokud máte u pracovního poměru zadané úvazky, tak automaticky generované mzdové položky 

přeberou správné funkce. U ručně zadávaných mzdových položek a náhrad musí mzdová účetní sama 

určit a ohlídat si, zda daná položka se týká funkce záchranáře a která ne.  

Upozornění: Při rozlišování se vychází výhradně ze zadávaných/generovaných nerozúčtovaných 

položek (rozúčtování v rozlišení fungovat nebude).  

 

Program ze mzdových položek zjistí vyměřovací základ zvlášť pro zdravotnické záchranáře/hasiče 

a zvlášť pro „běžného zaměstnance“ a aplikuje na ně příslušnou sazbu pojištění. Pokud je u 

zaměstnance alespoň část vyměřovacího základu za zdravotnického záchranáře/hasiče, pak na 

záložce Mzdový lístek (Karta zaměstnance – Mzdový lístek) mají zaměstnanci u políček Vym. základ SP 

a Poj. org. soc. tlačítko se třemi tečkami, kterým si zobrazí okno Sociální pojištění organizace, kde 

detailní zobrazení sociálního pojištění organizace.  

 

Obrázek 6: Záložka Mzdový lístek - sociální pojištění organizace u zdravotnického záchranáře/hasiče 
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9 Chybová hlášení a upozornění při nesprávném nastavení dat 
Naleznete je buď v „chybáři“ na Kartě zaměstnance, nebo v okně Výsledek kontroly dat (Hlavní 

nabídka – Zpracování – Provedení kontroly dat). 

Chybová hlášení jsou následující: 

Závažná 

 Slevu ze soc. pojištění nelze uplatnit - celkový úvazek je mimo rozsah 8 až 30 hod./týden – 
nastavena sleva na pojistné na záložce Pracovní poměr (Karta zaměstnance – Pracovní 
poměry), ale není splněna podmínka velikosti úvazku 8 až 30 hodin za týden.  

 Slevu ze soc. pojištění nelze uplatnit - zaměstnanec nesplňuje podmínky – pokud 
zaměstnanec nesplňuje podmínky pro uplatnění slevy (např. není zadáno dítě do 10 let věku a 
uplatňuje slevu z důvodu péče o dítě do 10 let nebo je zadán důvod uplatnění slevy věk 
zaměstnance, ale zaměstnance, ale zaměstnanec tuto podmínku nesplňuje, případně u 
navazujících pracovních poměrů je na každém poměru nastaven jiný důvod pro uplatnění 
slevy.  

 Slevu ze soc. pojištění lze uplatnit pouze z jednoho poměru – zaměstnanec má dva pracovní 
nebo služební poměry, u kterých jsou splněny podmínky pro uplatnění slevy, a na obou 
poměrech je nastaveno, že tuto slevu chcete uplatňovat 

 Nesoulad součtu sociálního pojistného souhrnných a rozúčtovaných položek dle funkcí 
s různou sazbou pojistného – chyba se objeví ve chvíli, kdy se přesune pomocí rozúčtování 
část peněz ze souhrnných položek na položku s funkcí, která má jiné nastavení sociálního 
pojistného 

  

Upozornění 

 Sleva ze soc. pojištění nemohla být v tomto měsíci uplatněna – pokud celkový vyměřovací 
základ, ze kterého má být sleva na pojistném vypočtena překračuje 1,5 násobek průměrné 
mzdy nebo doba výkonu práce překračuje 138 hodin. Dalším důvodem pro toto upozornění 
může být to, že důvod pro uplatnění slevy neplatí po celé období.  

 

Informativní 

 Sleva ze soc. pojištění bude uplatněna až v příštím měsíci – na pracovním poměru je nastaven 
důvod pro uplatnění směny, který však netrvá po celý měsíc a program informuje, že tato sleva 
bude uplatněna až v příštím měsíci.  

 

10 E - Podání 
 

10.1 Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance (e-Podání 
OZUSPOJ) 

Editor pro generování a zpracování oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za 

zaměstnance je v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální pojištění 

– Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném. 
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Na záložce generování se zadáte období pro generování a stisknete tlačítko . Pro 

generování oznámení za jednotlivce zadáte období, osobní číslo zaměstnance, stisknete tlačítko 

ENTER a pak tlačítko .  

 

 
Obrázek 7: Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - záložka Generování 

 Program vygeneruje nová oznámení, která jsou na záložce Zpracování.  

 

Obrázek 8: Oznámení o záměru uplatňovat slevu - záložka Zpracování 

 Rozkliknutím jednotlivých dokladů se otevře okno Oznámení o záměru uplatňovat slevu na 

pojistném, ve kterém můžete provádět editaci, případně si tuto sestavu vytisknout.  

 

Obrázek 9: Okno pro editaci dokladu 
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 U tohoto oznámení existují tři typy podání:  

 1 – uplatnění záměru – vygeneruje se v případě, že u zaměstnance nastavíte důvod pro 
uplatnění slevy a ještě jste na něho slevu neuplatňovali (pro jiný důvod) 

 2 – skončení záměru – vygeneruje se v případě, že dojde ke skončení pracovní poměru nebo 
pokud nastalo ukončení důvodu uplatňovat slevu 

 3 – storno záměru 

 

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném můžete odesílat přímo na ČSSZ formou e-

podání, nebo vyexportovat do *.xml souboru a poté nahrát na portál ČSSZ nebo odeslat pomocí 

datové schránky. Je možné odeslat nebo vyexportovat více označených dokladů najednou, každý 

poměr má ale přiřazenou vlastní dávku, jinými slovy každá dávka může obsahovat pouze jeden 

doklad.  

 

Při odeslání formou e-podání Vám ČSSZ zašle odpověď, kterou si zobrazíte stisknutím tlačítka 

. Zpracováním odpovědi potvrdíte dávku a to i v případě, že ČSSZ 

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném odmítne, protože slevu ze sociálního pojistného 

uplatňuje jiný zaměstnavatel. Pokud Oznámení o záměru uplatňovat slevu na pojistném exportujete 

do *.xml souboru, pak je nutné dávku potvrdit ručně vybráním čísla dávky a stisknutím tlačítka 

. V tento okamžik se program zeptá, jak dopadlo zpracování oznámení na ČSSZ. Vyberete 

jednu z možností a dávku potvrdíte.  

 

 
Obrázek 10: Potvrzení dávky Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném 

 Pokud nastavíte na nějakém pracovním poměru důvod pro uplatnění slevy, odešlete 

oznámení záměru uplatňovat slevu na ČSSZ a ta ho přijme, můžete začít uplatňovat slevu i z jiného 

poměru tohoto zaměstnance a žádné další oznámení se negeneruje ani neodesílá. Platí, že sleva 

může být uplatněna pouze z jednoho pracovního poměru, to znamená, že při uplatnění na jiném 

pracovním poměru se musí sleva na původním pracovním poměru zrušit.  
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 V případě, že pokud je dávka potvrzena s tím, že ČSSZ zamítla oznámení z toho důvodu, že se 

nějaký jiný zaměstnavatel přihlásil dříve, program upraví nastavení slevy na SP u všech aktivních 

poměrů (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr – políčko Sleva na soc. poj.) na  

Nelze – sleva u jiného zaměstnavatele.  

 

10.2 Hlášení OSSZ (PVPOJ) 
Od 1.1.2023 je platná nová verze 2023 Hlášení OSSZ (Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – 

Nemocenské a sociální pojištění), kde jsou zohledněny změny týkající se zdravotnických 

záchranářů/hasičů a slevy na pojistném. V části B – Pojistné odváděné za zaměstnance a za 

zaměstnavatele je rozdělen úhrn vyměřovacích základů a odváděného pojistné na zaměstnance, kteří 

nejsou zdravotnickými záchranáři a členy HZS podniku a kteří ano. Dále je v této části pojistné za 

zaměstnavatele celkem, pojistné za zaměstnance a pojistné celkem.  

 

 

Obrázek 11: Přehled o výši pojistného  - část B 

 V části C jsou informace ke slevě na pojistném a to, počet zaměstnanců, na které 

zaměstnavatel čerpá slevu na pojistném, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců a sleva na 

pojistném.  
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Obrázek 12: Přehled o výši pojistného, část C - Slevy na pojistném 

11 Sestavy 
 

11.1 Sociálního pojištění (010700) 
Tuto sestavu najdete v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Rekapitulace – 

Sociální pojištění.  

 

 
Obrázek 13: Sestava rekapitulace sociálního pojištění 

 

11.2 Seznam pojištěnců (070900) 
Tato sestava se nachází v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a 

sociální pojištění – Seznam pojištěnců. Obsahuje seznam pojištěnců sociálního pojištění, včetně 

rodného čísla, čísla pracoviště, označení pracovního poměru pro ČSSZ, datum trvání pracovního 

poměru, daňový základ, vyměřovací základ, rozdíl mezi daňovým a vyměřovacím základem, SP za 
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pracovníka, SP za organizaci, SP celkem a slevu na SP za organizaci. Na poslední stránce sestavy je 

sumář.  

 
 
Obrázek 14: Sestava Seznam pojištěnců sociálního pojištění 

 

11.3 Sociální pojištění – souhrnný přehled (070901) 
Sestava je v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální 

pojištění – Sociální pojištění – souhrnný přehled. Na první straně je souhrn odvedeného sociálního 

pojištění včetně uplatněné slevy za zaměstnavatele na pojistném.  

 
Obrázek 15: Sestava Sociální pojištění - souhrnný přehled 

 

Na dalších stranách je rekapitulace sociálního pojištění za zvolené období.  

 
Obrázek 16: Sestava Sociální pojištění - souhrnný přehled - Rekapitulace sociálního pojištění 
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11.4 Seznam pojištěnců se slevou (070904) 
Sestava se nachází v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a 

sociální pojištění – Seznam pojištěnců se slevou. V zadávacím okně sestavy se nastaví období, za které 

potřebujete sestavu vytisknout. V sestavě jsou tyto položky: 

 Osobní číslo zaměstnance 

 Příjmení a jméno 

 Rodné číslo 

 Číslo pracoviště 

 Označení pracovního poměru pro ČSSZ 

 Dobu trvání pracovního poměru 

 Důvod slevy na sociálním pojistném za organizaci 

 Datum narození dítěte – uvádí se datum narození dítěte, pokud zaměstnanec uplatňuje důvod 
slevy na sociálním pojistném Péče o dítě mladší 10 let (§ 7a odst. 1 písm. b) 

 Celkový úvazek hod/týden 

 Vyměřovací základ 

 Sleva na sociálním pojistném za organizaci 

 

Na konci sestavy najdete zaokrouhlení slevy na sociálním pojistném a sumář vyměřovacích 

základů, ze kterých se sleva na sociálním pojistném vypočítává a dále sleva na sociálním pojistném za 

organizaci. 

 
Obrázek 17: Sestava Seznam pojištěnců se slevou 

 

11.5 Seznam kandidátů na slevu (070905) 
Sestava je v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Nemocenské a sociální 

pojištění – Seznam kandidátů na slevu.  

V této sestavě se zobrazí ti zaměstnanci, kteří mají možný důvod pro uplatnění slevy na 

sociálním pojistném (např. věk nad 55 let, dítě do 10 let věku), který program pozná ze zadaných 

údajů. Dále se v této sestavě zobrazí i zaměstnanci, u kterých máte nastavenou slevu na dani na 

studenta nebo úlevu na ZP na studenta a dále ti zaměstnanci, u kterých máte zadaný nějaký stupeň 
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zdravotního postižení nebo invalidní důchod. Zároveň mají úvazek v rozmezí 8 – 30 hodin týdně, a 

máte u nich v políčku Sleva na soc. poj. (Karta zaměstnance – Pracovní poměry – Pracovní poměr) 

stav: 

 Není 

 Nelze - nesplňuje podmínky 

 Nelze - sleva na jiném prac. poměru 

 Nelze – sleva u jiného zaměstnavatele 

 

Upozornění: U skupiny zaměstnanců, u kterých máte nastaveno, že jsou studenti nebo mají 

nějaký stupeň zdravotního postižení/invalidní důchod, je v sestavě otazník. Důvodem je to, 

abyste sami posoudili, zda jsou tito zaměstnanci i studenty nebo poživateli důchodu z pohledu 

uplatnění slevy na sociálním pojistném.  

 

 
Obrázek 18: Sestava Seznam kandidátů se slevou  

 

11.6 Oznámení o uplatnění slevy na sociálním pojištění (612411) 
Tato sestava je v menu programu Hlavní nabídka – Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy. 

Sestava je zákonem vyžadované oznámení zaměstnavatele zaměstnanci, že na něho uplatňuje slevu 

z pojistného na sociální zabezpečení. V zadávacím okně sestavy je možné zatrhnout podmínku, že 

chcete tisknout oznámení pouze pro slevy začínající v měsíci.  

Zaměstnanec je informován o důvodu a počátku uplatnění slevy na sociálním pojistném. 

Zároveň je upozorněn, že jakékoliv změny, které by ovlivnily uplatnění slevy je povinen včas nahlásit 

zaměstnavateli. Také je povinen doložit skutečnosti potřebné pro uplatnění slevy na pojistném.  
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Obrázek 19: Sestava Oznámení o uplatnění slevy z pojistného na sociální zabezpečení 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


