Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2010
Změny vyplývající ze zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o platebním styku
V souvislosti s přijetím zákona došlo k novelizaci zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, konkrétně ke změně § 5 odst. 2, který řeší odvod pojistného za zaměstnance a § 17,
který řeší způsob placení pojistného. Tato novelizace vstoupí v platnost 1. ledna 2010.
Od 1. ledna 2010 je pojistné, které zaměstnavatel platí za jednotlivé kalendářní měsíce, splatné
od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce bez ohledu na den výplaty mezd. Pro
zaměstnavatele tím dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění, sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Takto se bude poprvé postupovat při platbě
pojistného za prosinec 2009, což znamená, že úhradu pojistného za tento měsíc musí zaměstnavatel
provést nejpozději 20. ledna 2010. Termíny splatnosti pro další plátce ve zdravotním pojištění, kterými
jsou osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů, se nemění.
Další významnou změnou, která se týká všech plátců pojistného, je skutečnost, že za den platby
pojistného již není považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale po
1.1.2010 se považuje za den platby pojistného den, kdy došlo k připsání pojistného na účet
zdravotní pojišťovny. Stejným způsobem je postupováno při platbách pojistného poštovní poukázkou.
V těchto případech je držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) povinen předat platbu poskytovateli
platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen
ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.
Jednou z povinností zaměstnavatele je nejpozději v den splatnosti pojistného předat zdravotní
pojišťovně, jejíž pojištěnce zaměstnává, vyplněný formulář Přehled o platbě pojistného
zaměstnavatele ( PPPZ). V souvislosti se změnou splatnosti pojistného tak dochází i ke změně termínu
podání PPPZ rovněž od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství. Pro rok 2010 činí průměrná měsíční mzda 23 709 Kč. Minimální měsíční
vyměřovací základ pro měsíce roku 2010 je 11 854,50 Kč, z toho minimální měsíční záloha na
pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 601 Kč.
Zálohu ve výši 1 601 Kč musí poprvé za leden 2010 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2010)
uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které
podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než 1 601 Kč, s výjimkou osob, které
nemají stanoven minimální vyměřovací základ.
Maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných
Výše maximálního vyměřovacího základu byla novelizována zákonem č. 362/2009 Sb. a od 1. 1. 2010
činí maximální vyměřovací základ OSVČ 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2010
částka 23 709 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2010 tedy bude činit 1 707 048 Kč, maximální
měsíční vyměřovací základ bude 142 254 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na
19 205 Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém
podají nebo by měly podat Přehled za rok 2009.
U OSVČ, které byly v roce 2009 zároveň zaměstnancem a součet vyměřovacích základů dosažených
v roce 2009 ze zaměstnání a ze samostatné výdělečné činnosti přesáhl 1 130 640 Kč, bude při
vyúčtování pojistného za rok 2009 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, tj. o přesahující částku sníží vyměřovací
základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti,
sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.
Platba osob bez zdanitelných příjmů
I nadále vychází výše platby z minimální mzdy a její výše představuje částku 1080 Kč. Za osobu bez
zdanitelných příjmů se ve zdravotním pojištění považuje pojištěnec, který není v rámci příslušného
kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnancem nebo OSVČ nebo osobou, za kterou platí pojistné stát.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem
Zákonem č. 362/2009 Sb. bylo novelizováno ustanovení § 3c) zákona č. 592/1992 Sb., tzn. vyměřovací
základ pro pojistné hrazené státem. Od 1. 1. 2010 se stanoví vyměřovací základ pro platbu
pojistného státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát,
ve výši 5 355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2010 platit měsíčně pojistné ve
výši 723 Kč. Výši tohoto vyměřovacího základu je možné použít jako odpočtu u některých zaměstnanců
podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

