
veřejné zdravotní pojištění

povinnost

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné
povinné

povinné

povinné

“ostatní 
  zaměstnání”

“ostatní 
  zaměstnání”

“ostatní 
  zaměstnání”

“ostatní 
  zaměstnání”

zaměstnání 
malého 
rozsahu

zaměstnání 
malého 
rozsahu

do 2.499 Kč 
měsíčně 

(sjednaných / 
vyplacených)

do 2.499 Kč 
měsíčně 

(sjednaných / 
vyplacených)

do 2.499 Kč měsíčně 
(sjednaných / 
vyplacených)

do 10.000 Kč měsíčně 
(sjednaných / 

vyplacených za všechna  
DPP u jednoho  

zaměstnavatele)

od 10.001 Kč 
(sjednaných / 

vyplacených za všechna 
DPP 

u jednoho  
zaměstnavatele)

od 2.500 Kč měsíčně 
(sjednaných/ 
vyplacených)

4,5% 
zaměstnanec a 9%  

zaměstnavatel 
(celkem 13,5%  

z úhrnu měsíčních 
příjmů ) 

přímo 
pojistné, 
platí se 
měsíčně 

přímo 
pojistné, 
platí se 
měsíčně 

13,5% jako  
pracovní  
smlouva

13,5% jako  
pracovní  
smlouva

přímo 
pojistné

přímo 
pojistné

4,5% zaměstnanec 
a 9% zaměstnavatel 

(celkem 13,5%  
z úhrnu 

měsíčních příjmů) 

přímo 
pojistné, 
platí se 
měsíčně 

přímo 
pojistné, 
platí se 
měsíčně 

přímo 
pojistné, 
platí se 
měsíčně 

nezakládá účast na pojištění a nelze  
se dobrovolně pojistit  

(není relevantní)

nezakládá účast na pojištění a nelze  
se dobrovolně pojistit  

(není relevantní)

nezakládá povinnost, ale pokud není  
placeno jinak, musí člověk platit sám  

jako osoba  
bez zdanitelných příjmů

nezakládá povinnost,, ale pokud není placeno 
jinak, musí člověk platit sám  jako osoba  

bez zdanitelných příjmů

nezakládá účast na pojištění a nelze se 
dobrovolně pojistit (není relevantní)

Rodičovský příspěvěk

Rodičovský příspěvěk

Rodičovský příspěvěk

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství 

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

a v mateřství
Dávka otcovské poporodní péče  

(tzv. otcovská) od 1. 2. 2018
Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

Rodičovský příspěvěk

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství 

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

a v mateřství
Dávka otcovské poporodní péče  

(tzv. otcovská) od 1. 2. 2018
Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

Rodičovský příspěvěk

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství 

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

a v mateřství
Dávka otcovské poporodní péče  

(tzv. otcovská) od 1. 2. 2018
Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

Rodičovský příspěvěk

nezakládá účast na pojištění, ale lze  
se dobrovolně důchodově pojistit

nezakládá účast na pojištění, 
ale lze se dobrovolně  
důchodově pojistit

nezakládá účast na pojištění, ale lze 
se dobrovolně důchodově pojistit 

obdobně jako osoba bez zdanitelných 
příjmů

Starobní (včetně tzv.  
předčasného starobního  

důchodu)
Invalidní

Vdovský a vdovecký
Sirotčí

Starobní (včetně tzv.  
předčasného starobního  

důchodu)
Invalidní

Vdovský a vdovecký
Sirotčí

Starobní (včetně tzv.  
předčasného starobního  

důchodu)
Invalidní

Vdovský a vdovecký
Sirotčí

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

přímo 
pojistné, platí 

se měsíčně 

přímo 
pojistné, platí 

se měsíčně 

přímo 
pojistné, platí 

se měsíčně 15% zálohově

15% srážkově, pokud 
není podepsáno 

růžové Prohlášení 
k dani  (i tak je 

možné zahrnout do 
daňového přiznání)

15% zálohově

15% zálohově

15% zálohově

15% zálohově

není relevantní

není relevantní

není relevantní

není relevantní

Solidární daň  
= 7% 

z příjmu  
nad určený 

limit

Solidární daň  
= 7% 

z příjmu  
nad určený 

limit

22,7% zaměstna-
vatel (včetně 1.2% 
na státní politiku 
zaměstnanosti), 

6,5%

22,7% 
zaměstnavatel, 

6,5%, resp. 3,5% 
zaměstnanec

22,7% 
zaměstnavatel, 

6,5%, resp. 3,5% 
zaměstnanec

zaměstnanec 
neplatí,  

zaměstnavatel  
 2,3% z 

vyměřovacího 
základu

zaměstnanec 
neplatí,  

zaměstnavatel  
 2,3% z 

vyměřovacího 
základu

zaměstnanec 
neplatí,  

zaměstnavatel  
 2,3% z 

vyměřovacího 
základu

povinnost povinnostpeněžité dávky z nemocenského 
pojištění

peněžité dávky  
z důchodového pojištěnívýše

pracovní 
smlouva

DPČ

DPP

výše výšepojistné / 
zálohy

pojistné / 
zálohy

pojistné / 
zálohy

nemocenské pojištění důchodové pojištění

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

daň z příjmu
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povinné povinné

povinné

0 0

dobrovolné 

dobrovolné 
dobrovolné 

dobrovolné 

0 
(náhradní  

doby 
pojištění)

dobrovolné 

povinné

povinné

OBZP 
(osoby bez zdanitelných příjmů)

autorské 
honoráře

hlavní 

vedlejší

vedlejší

OSVČ 
(osoby 

samostatně 
výdělečně 

činné)

do 10.000 Kč měsíčně 
(sjednaných

 vyplacených AH  
u jednoho 

zaměstnavatele)

se ziskem nižším než 
rozhodný příjem 71.950 

Kč za 12 měsíců  
v kalendářním roce 2018 

(snižuje se poměrně  
podle počtu měsíců 

činnosti) 

se ziskem nižším než 
rozhodný příjem 71.950 

Kč za 12 měsíců  
v kalendářním roce 2018 

(snižuje se poměrně  
podle počtu měsíců 

činnosti) 

pokud nejsou splněny 
podmínky pro OSVČ 

vedlejší

podle zisku  
za předchozí 

rok, vždy  
aspoň  

v minimální 
výši pro rok 

2018  
2.024 Kč

2,3% měsíčního 
základu, který  
si určí sama 

OSVČ, ale má 
minimální  

a maximální 
limit  

2,3% měsíčního 
základu, který  
si určí sama 

OSVČ, ale má 
minimální  

a maximální 
limit  

2,3% měsíčního 
základu, který  
si určí sama 

OSVČ, ale má 
minimální  

a maximální 
limit  

29,2% (z toho 28 % na 
důchodové pojištění  

a 1,2 % na státní poli-
tiku zaměstnanosti) ze 

základu pro OSVČ, který 
si určí sama OSVČ, ale 

má minimální  
a maximální limit.  

29,2% (z toho 28 % na 
důchodové pojištění  

a 1,2 % na státní poli-
tiku zaměstnanosti) ze 

základu pro OSVČ, který 
si určí sama OSVČ, ale 

má minimální  
a maximální limit.  

29,2% (z toho 28 % na 
důchodové pojištění  

a 1,2 % na státní poli-
tiku zaměstnanosti) ze 

základu pro OSVČ, který 
si určí sama OSVČ, ale 

má minimální  
a maximální limit.  

přímo  
pojistné 
měsíčně 
aspoň  

v minimální 
výši

zálohy vždy 
aspoň  

v minimální 
výši určené 
pro OSVČ 
hlavní , na 
konci roku 
doplatek

zálohy vždy
aspoň  

v minimální výši 
určené pro OSVČ 
vedlejší  na konci 

roku doplatek 
(zálohy ne 1.rok 

podnikání)

pokud se 
dobrovolně 
přihlásila, 
platí jako 

OSVČ 
vedlejší

přímo 
pojistné, platí 

se měsíčně 

28% u osoby  
dobrovolně účastné na 
důchodovém pojištění,  

dá se doplatit až rok 
zpětně

přímo pojist-
né měsíčně 

aspoň v min-
imální výši 
(a ne 1. rok 
podnikání)

přímo  
pojistné 
měsíčně 
aspoň  

v minimální 
výši (a ne 
1. rok pod-

nikání)

podle zisku 
za předchozí 
rok, mohou 
být nulové

podle zisku 
za předchozí 
rok, mohou 
být nulové

platí se 
přímo 

pojistné,  
ne zálohy

platí se 
přímo 

pojistné,  
ne zálohy

pojištění 
platí 
stát

pojištění  
si platí 
sama 

 OBZP

pokud není  
součástí  

zaměstnání  
nebo dobrovolně  

podnikáním 
OSVČ

13,5% ze zisku za 
rok, ale alespoň  
v minimální výši 

13,5% ze zisku za 
rok, ale alespoň  
v minimální výši 

13,5% ze zisku za 
rok, ale alespoň  
v minimální výši 

13,5% z minimální  
mzdy (v roce 2018 

částka 1 647 Kč  
měsíčně dle výpočtu ze 
stanovené minimální 

mzdy 12.200)

13,5% z minimální  
mzdy (v roce 2018 

částka 1 647 Kč  
měsíčně dle výpočtu ze 
stanovené minimální 

mzdy 12.200)

nezakládá povinnost, ale pokud není placeno 
jinak, musí člověk platit sám  jako osoba  

bez zdanitelných příjmů

nezakládá účast na pojištění a nelze  
se dobrovolně pojistit Rodičovský příspěvěk

Rodičovský příspěvěknezakládá účast na pojištění a nelze  
se dobrovolně pojistit

nezakládá účast na pojištění a nelze  
se dobrovolně pojistit

Rodičovský příspěvěk

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství 

 Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

a v mateřství  / Dávka otcovské popo-
rodní péče (tzv. otcovská) od 1. 2. 2018

Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018
Rodičovský příspěvěk

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství 

 Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

a v mateřství  / Dávka otcovské popo-
rodní péče (tzv. otcovská) od 1. 2. 2018

Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018
Rodičovský příspěvěk

Nemocenské
Peněžitá pomoc v mateřství

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

a v mateřství  / Dávka otcovské popo-
rodní péče (tzv. otcovská) od 1. 2. 2018

Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018
Rodičovský příspěvěk

nezakládá účast na pojištění, ale lze 
se dobrovolně důchodově pojistit  

obdobně jako  osoba bez zdanitelných 
příjmů

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

V případě odvodu pojištění: 
Starobní (včetně tzv. předčasného  
starobního důchodu) / Invalidní

Za specifických podmínek: 
Vdovský a vdovecký / Sirotčí

Starobní (včetně tzv. předčasného 
starobního důchodu)

Invalidní
Vdovský a vdovecký

Sirotčí

nulový příjem,  
případně příjem  
v kategorii pro  

zvláštní sazbu 15% 
nebo příjem  

osvobozený od  
 daně  

z příjmů

Starobní (včetně tzv. 
předčasného starobního 

důchodu)
Invalidní

Vdovský a vdovecký
Sirotčí

15% srážkově, pokud 
není podepsáno 

růžové Prohlášení 
k dani  (i tak je 

možné zahrnout do 
daňového přiznání)

15% zálohově

15% zálohově

15% zálohově

není relevantní

není relevantní

není relevantní

Solidární daň  
= 7% z příjmu  

nad určený  
limit

Solidární daň  
= 7% z příjmu  

nad určený  
limit
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veřejné zdravotní pojištění

povinnost povinnost povinnostpeněžité dávky z nemocenského 
pojištění

peněžité dávky  
z důchodového pojištěnívýše výše výšepojistné / 

zálohy
pojistné / 

zálohy
pojistné / 

zálohy

nemocenské pojištění důchodové pojištění

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

daň z příjmu


