Tisková zpráva
Ukončili jste právě studium? Pojistné na sociální zabezpečení platit nemusíte. Až od
zahájení výdělečné činnosti.
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Řada studentů, kteří v těchto dnech ukončili nebo ukončí studium, se zajímá, zda a od kdy
musí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Absolventi, kteří po skončení studia
nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, povinnost platit pojistné na
důchodové pojištění nemají. Až když nastoupí do zaměstnání, začne za ně pojistné
odvádět jejich zaměstnavatel. Pokud se rozhodnou podnikat, informuje je o jejich
povinnostech týkajících se placení pojistného příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení (OSSZ), u které se k samostatné výdělečné činnosti přihlásili.
Absolventi, kteří po skončení studia nastoupí do zaměstnání, mají povinnost platit pojistné na sociální
pojištění, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. To je v případě, že se
zaměstnavatelem mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti s příjmem
alespoň 2 500 Kč měsíčně. Pojistné se hradí i tehdy, pokud pracují na základě dohody o provedení
práce a je jim v kalendářním měsíci zúčtována odměna u jednoho zaměstnavatele nad 10 000 Kč.
Odvádět pojistné za zaměstnance je v těchto případech povinností zaměstnavatele.
Pokud se absolvent rozhodne podnikat, tj. stát se osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), musí
zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit na předepsaném tiskopisu příslušné OSSZ podle
svého trvalého bydliště (může tak učinit i prostřednictvím živnostenského úřadu). OSVČ, která
vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost má vždy povinnost odvádět pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Minimální záloha na pojistné činí 1 943 Kč
měsíčně. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká podáním přihlášky, opět za
použití předepsaného tiskopisu. Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění odvádí OSVČ sama
na účet OSSZ. Konkrétní informace o výši a způsobu placení pojistného podají OSVČ pracovníci
příslušné OSSZ.
Student, který nedosáhl věku 26 let a při studiu podniká, může být považován za nezaopatřené dítě.
To je důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti
se hradí pojistné na důchodové pojištění pouze, pokud se k němu OSVČ sama přihlásí, nebo v případě,
kdy daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti dosáhne výše zakládající povinnou účast na
tomto pojištění. Rozhodná částka zakládající povinnou účast na pojištění v roce 2015 činí 63 865 Kč
s odečtením částky 5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší činnost
vykonávána.
Doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole se od 1. 1. 2010 již nezapočítává do doby
pojištění pro důchod. Studentům, kteří při studiu pracují, se doba výdělečné činnosti pro důchod
započítá, pokud zakládá účast na pojištění. Studenti starší 18 let nebo absolventi, kteří nevykonávají
výdělečnou činnost, si mohou účast na důchodovém pojištění zajistit prostřednictvím dobrovolného
důchodového pojištění. Přihláška k němu se podává na OSSZ podle místa bydliště a minimální pojistné
hrazené v roce 2015 činí 1 863 Kč měsíčně.
Více informací o důchodovém a nemocenském pojištění a povinnostech v sociálním zabezpečení lze
získat na OSSZ. Při řešení konkrétních situací poskytnou odbornou pomoc pracovníci OSSZ.
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ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba. Více informací na http://www.cssz.cz.
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