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Přehled změn v pojistném na sociální zabezpečení
od 1. ledna 2010
Od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 budou platit úsporná opatření v gesci Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV), která se týkají pojistného na sociální zabezpečení, státní
sociální podpory, zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Stanovuje to zákon č. 362/2009
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2010.
Opatření jsou součástí tzv. úsporného balíčku, jehož podstatou je snížení výdajů a zvýšení
příjmů státního rozpočtu tak, aby se Česká republika co nejméně zadlužovala. Změny
v pojistném na sociální zabezpečení se týkají sazeb pojistného, maximálního vyměřovacího
základu a slev na pojistném.
Sazby pojistného
Od 1. ledna 2010 nedochází oproti roku 2009 ke změně sazeb pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Původně měla být pro
zaměstnavatele v roce 2010 sazba nižší o 0,9 procentního bodu, než v roce 2009, tzn., že
měla činit 24,1 %. V roce 2010 nakonec zůstává stejná jako v roce 2009, tj. 25 %.
Zaměstnavatelé si nadále mohou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady
mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance a
nikoliv jen za zaměstnance se zdravotním postižením.
Maximální vyměřovací základ
Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného, a to ze 48násobku
průměrné mzdy na 72násobek, tedy z částky 1 130 640 Kč platné pro rok 2009 na částku 1
707 048 platnou pro rok 2010.
Slevy na pojistném
Od 1. ledna 2010 se sleva na pojistném pro zaměstnavatele ruší. Naposledy ji
zaměstnavatelé mohou uplatnit za prosinec 2009, tj. do 20. ledna 2010.
Změna dne platby
Zákonem č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
platebním styku, se s účinností od 1. ledna 2010 považuje za den platby den, v němž bylo
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti připsáno na
účet České národní banky, u níž má příslušná okresní správa sociálního zabezpečení účet.
Toto pojistné placené v lednu za měsíc prosinec 2009 musí být připsáno na účet České
národní banky do 20. ledna 2010, aby bylo zaplaceno včas.
***
Podrobněji se se všemi úspornými opatřeními od 1. ledna 2010 v gesci ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV) můžete seznámit v informačním letáku MPSV, který najdete na
adrese http://www.mpsv.cz/cs/6801. Vytištěný je leták pro veřejnost k dispozici zdarma na
pracovištích MPSV i ČSSZ.
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