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Metodická informace 049/12/08 
Zpracováno dle  nařízení vlády č. 365/2008 Sb., dle zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění  

 
 
 

Změny v platbách pojistného od 1.1.2009 
 

Nový rok s sebou přináší každoročně řadu změn v legislativě. Změny týkající se plateb pojistného na 
zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění jsou následující: 
 
 
I. Změny pro OSVČ  

 
� Vyměřovací základ a zálohy osoby samostatně výdělečně činné na zdravotní pojištění 
 

Od 1.1.2009 se vlivem nařízení vlády č. 365/2008 Sb. mění minimální i maximální výše vyměřovacího základu 
pro výpočet zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu dochází i ke změně minimální zálohy na zdravotní pojištění 
z 1456,- Kč na minimální zálohu, která bude činit  1.590,- Kč.  
Maximální záloha na zdravotní pojištění se mění z 11.643,- Kč na 12.720,- Kč. 
Lednová záloha zdravotního pojištění je splatná v termínu od 1. ledna do 9. února 2009. 
Pokud jste OSVČ, která platí minimální nebo maximální zálohu, upravte si prosím od ledna výši zálohy na 
příkaze k úhradě.  
 
� Nemocenské pojištění OSVČ 
 

Stejně jako dosud, i nadále je nemocenské pojištění pro OSVČ dobrovolné.  
Je-li OSVČ přihlášena k nemocenskému pojištění, platí se nyní pojistné společně se zálohou na důchodové 
pojištění. 
Od 1.1.2009 dochází k oddělení obou plateb a pro platbu nemocenského pojištění je zřízen nový samostatný 
účet, na který bude nutné zasílat platby nemocenského pojištění.  Variabilním symbolem bude rodné číslo. 
Pojistné za leden je splatné od 1. ledna do 20. února 2009.  
 

Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši si určuje 
OSVČ sama. Stanovením měsíčního základu se rozumí zaplacení pojistného na nemocenské pojištění 
z měsíčního základu. Tento základ již nelze dodatečně měnit.. 
Stanovený měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o 
nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.  
S účinností  od 1.1.2009 činí rozhodná částka pro účast na pojištění zaměstnanců částku 2.000,- Kč. 
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění činí s účinností od 
1.1.2009 částku 4.000,- Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno ve výši 2,4 % 
z měsíčního základu a zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. Pro rok 2009 činí minimálně  96,- Kč. 
 

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na účet 
příslušné OSSZ na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch, ve kterých po celý kalendářní měsíc měla 
nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ. Do tohoto 
období se zahrnuje rovněž doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, za které se 
nemocenské nevyplácí. OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak 
vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. 
 

Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené pro splatnost pojistného 
nebo v nižší částce, než mělo být zaplaceno, účast na nemocenském pojištění zaniká k 1. dni tohoto měsíce a 
jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění. OSSZ je povinna při vrácení tohoto přeplatku, nebo 
při použití tohoto přeplatku k úhradě splatného závazku vůči OSSZ, písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku 
její účasti na nemocenském pojištění.  
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II. Změny pro zaměstnavatele   

 
Dle platné právní úpravy od 1. 1. 2009 končí rozlišení plátců dle počtu zaměstnanců na organizace a malé 
organizace a zavádí se nový pojem „zaměstnavatel“.  
 

V návaznosti na tuto úpravu a další zákonné úpravy účinné od 1. 1. 2009 zavádí Česká správa sociálního 
zabezpečení místo dosavadního osmimístného variabilního symbolu symbol desetimístný. Tento desetimístný 
variabilní symbol je nutné používat pro všechny platby pojistného na sociální zabezpečení a musí být uveden i 
na předkládaném „Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách“ od ledna 2009 (případně na dalších 
tiskopisech, na nichž je variabilní symbol uváděn). 
Desetimístný variabilní symbol bude mít zaměstnavatel přidělen po celou dobu registrace, tzn., že se nebude 
měnit ani v případě změny sídla zaměstnavatele. 
 

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách je od ledna 2009 shodný pro všechny zaměstnavatele a bude 
plátcům k dispozici na www.cssz.cz i k odebrání v klientských centrech okresních správ sociálního zabezpečení a 
územních pracovišť  PSSZ. 
 

Další změnou v oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů je nové předčíslí účtu pro odvod pojistného. Místo 
předčíslí 1011 bude nově zavedeno předčíslí 21012.  
 

Předčíslí 1011 nadále zůstává v platnosti pro odvod důchodového pojištění OSVČ a osob dobrovolně 
důchodově pojištěných.  
 

Změna předčíslí  účtu platí  pro úhrady „Přehledů“ zaměstnavatelů  od ledna 2009, tzn. pro platby, které  
zaměstnavatel hradí poprvé v únoru 2009 v termínu od 1. do 20. a následně pro další kalendářní měsíce, 
kdy pojistné je dle nové právní úpravy splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  
 

Nový desetimístný variabilní symbol i další informace, týkající se oblasti výběru pojistného budou 
každému zaměstnavateli sděleny dopisem v průběhu ledna 2009. 
 

Další informace pro zaměstnavatele o změnách v zákonech  589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění pro rok 2009 pro Vás připravujeme a budou Vám zaslány v měsíci 
lednu 2009. 
 
Výše uváděné změny jsou vyvolány jednak legislativními změnami a jednak modernizací programového vybavení 
ČSSZ, kdy ČSSZ postupně přechází z lokálního systému na systém centrální. 
 
 
III. Shrnutí 

 

- Od 1.1.2009 platí nová výše minimální i maximální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ. 
- OSVČ bude platit zvlášť zálohu na důchodové pojištění a zvlášť  pojistné na nemocenské pojištění. 
- Výši nemocenského pojistného si OSVČ nově určuje sama, nejnižší pojistné činí 96,- Kč měsíčně. 
- Od 1.1.2009 platí pro zaměstnavatele nové předčíslí účtu a nový variabilní symbol pro odvody na sociální 

pojištění. 

 
Nejbližší daňové povinnosti 
 

29.12.  Přiznání a platba DPH za 11/2008  
26.01.  Přiznání a platba DPH za 12/2008 resp. za 4. čtvrtletí 2008 a souhrnné hlášení  
 

V Šenově u Nového Jičína, dne 17.12.2008 
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Bc. Pavla Kotalová 
  
           Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta.  
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte. 

Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. © 


