V Českých Budějovicích dne 30. 9. 2009

Metodické oznámení č. 17
k novele zákona č. zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1.1.2009 u příjemců dotací z ROP Jihozápad
K 1. 8. 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon“).
Na základě nového § 21a zákona má každý zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném
za každého zaměstnance,
•
•

•
•
•

který je účasten nemocenského pojištění,
který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy
zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro rok 2009 se jedná o
vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč,
jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc,
jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a
který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto
zaměstnání účasten nemocenského pojištění).

Sleva na pojistném se týká i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli nižšího
příjmu než sjednaného, tudíž mají nižší vyměřovací základ (např. v průběhu kalendářního
měsíce pobírali náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, měli neplacené volno,
rodičovskou dovolenou apod.).
Sleva na pojistném náleží za kalendářní den a její výše za jednotlivého zaměstnance činí 3,3
% rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhlené na celé stokoruny směrem
nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Výše slevy na pojistném za jednotlivého
zaměstnance se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru a činí nejvýše 25 % jeho
vyměřovacího základu.
Za srpen 2009 náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která se stanovuje zpětně jako
součet úhrnu dílčích slev na pojistném za období 1. 1. – 31. 7. 2009 s tím, že mimořádnou
slevu na pojistném lze uplatnit pouze v Přehledu za měsíc srpen 2009.
Příklad:
- 1,15 násobek průměrné mzdy za rok 2009: 27 100,- hrubá mzda zaměstnance: 25 000,- sleva na pojistném za jednotlivce: 3,3%
Výpočet: 27 100 – 25 000 = 2100 x 3,3 % = 69,30 = 70,- sleva

a) Příjemce dotace z ROP NUTS II Jihozápad, jemuž byla v posuzovaném období
proplacena Žádost o platbu, v rámci které mu byly proplaceny výdaje na pojistné na
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sociální zabezpečení, předloží v co nejkratší možné lhůtě, maximálně však do 2
měsíců od účinnosti tohoto metodického oznámení, finančnímu manažerovi
OKČ/OKP čestné prohlášení. Do prohlášení příjemce uvede, že neuplatnil a ani
nebude uplatňovat u České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) slevu
na pojistném k výdajům, které mu již byly uhrazeny z ROP NUTS II Jihozápad.
V případě, že příjemce slevu na pojistném uplatnil, je povinen navrátit odpovídající
část dotčených prostředků na účet Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad
(dále jen „RRRSJ“). Tuto skutečnost doporučujme konzultovat s finanční manažerem
OKČ/OKP.
b) Příjemce, který budou předkládat Žádost o platbu, v rámci níž hodlá uplatnit mzdové
náklady včetně nákladů na pojistné na sociální zabezpečení, je povinen současně
doložit formou čestného prohlášení, že předložená Žádost o platbu nepožaduje
proplacení té částky, která odpovídá výše uvedené slevě na pojistném, kterou si
může uplatnit u ČSSZ, a že si ani o tuto slevu prostřednictvím dalších Žádostí o
platbu do ROP NUTS II Jihozápad v budoucnu nepožádá. Výdaje za pojistné na
sociální zabezpečení budou ze strany příjemce v rámci předložené Žádosti o platbu
již o tuto částku sníženy.
Pokud by se v rámci kontrol projektu prokázalo, že příjemce v rozporu s čestným
prohlášením obdržel předmětnou částku dvakrát, bude tato skutečnost ze strany
RRRSJ kvalifikována jako nesrovnalost.
Bližší informace a podmínky k možnosti uplatnění slevy naleznete na internetových
stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platbapojistneho/slevy-na-pojistnem.htm.

Metodické oznámení č. 17 schválila:
…………………………………
Ing. Klára Böhmová
vedoucí odboru řízení programu
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