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Praha 17. července 2020

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve

věci dotazů:

1) Je zúčtovaným příjmem zaměstnance podléhajícím odvodům na pojistné na

zdravotní pojištění dle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné

zdravotní pojištění náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po

jejím skončení?

2) Je zúčtovaným příjmem zaměstnance podléhajícím odvodům na pojistné na

zdravotní pojištění dle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné

zdravotní pojištění úroky z prodlení z náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní

neschopnosti a po jejím skončení?

Vám sdělujeme následující:

Vaše žádost je výhradně dotazem na právní názor Ministerstva zdravotnictví, přičemž

na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných subjektů v režimu InfZ

nevztahuje
1
.

Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že podle § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.,

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyměřovacím

základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně

z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona o daních z příjmů, nejsou od této daně

1
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací.
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osvobozeny a zaměstnavatel mu je zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Podle § 3

odst. 2 písm. a) tohoto zákona se vyměřovací základ zaměstnance snižuje o náhradu

škody podle zákoníku práce.

V případě náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení

pracovní neschopnosti vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

se jedná o náhradu škody podle § 269 a násl. zákoníku práce, a proto se tento příjem

do vyměřovacího základu nezahrnuje, a tedy ani pojistné na veřejné zdravotní pojištění

se z tohoto příjmu neodvádí. Vzhledem k tomu, že úroky z prodlení z náhrady za ztrátu

na výdělku jsou příslušenstvím této pohledávky, neodvádí se pojistné ani z tohoto příjmu.

Rozhodovací činnost ve věci placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění je svěřena

přímo zdravotním pojišťovnám.
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