
za mìsíc ............................................................199

PØEHLED O VÝ�I POJISTNÉHO A VYPLACENÝCH DÁVKÁCH

Název a sídlo organizace

Pøidìlený variabilní
symbol IÈO

A

A. POJISTNÉ Úhrn vymìøovacích základù
v�ech zamìstnancù

Prùmìr.  poèet
zamìstnancù

Úhrn pojistného
(zaokrouhl. na celé Kè)

1 2 3

Pojistné odvádìné za zamìstnance
a za zamìstnavatele

B. VYPLACENÉ DÁVKY Èástka dávek
(zaokrouhl. na celé Kè)

5 6 7

Nemocenské

4

Penì�itá pomoc v mateøství

Podpora pøi o�etøování
èlena rodiny

Vyrovnávací pøíspìvek
v tìhotenství a mateøství

a)

c)

b)

d)

e)

f)

Poèet proplacených dnù

Poèet nových pøípadù

Poèet proplacených dnù

Poèet pøípadù

ÚHRN DÁVEK

C. ROZDÍL MEZI POJISTNÝM A VYPLACENÝMI DÁVKAMI

Den platby rozdílu ...................................................... z úètu è. ..................................................... / ............................ penì�ního ústavu)
(Smìrový kód

Razítko organizace a podpisy
oprávnìných zástupcù:

ÈSSZ/084/98
vyti�tìno programem FormFiller

Sestavil:

Telefon:

Datum odeslání:

linka:

PØEHLED O VÝ�I POJISTNÉHO A VYPLACENÝCH DÁVKÁCH slou�í jako úèetní
doklad k mìsíènímu zúètování pojistného a vyplacených dávek.
Organizace zasílá díl A a díl B pøehledu na adresu

Pra�ská správa sociálního zabezpeèení
Zborovská 11
150 79   Praha 5

a vykázaný rozdíl pouká�e na úèet

1011-3237011/0710 (smìrový kód penì�ního ústavu)

Pokyny pro vyplnìní pøehledu a pro poukázání rozdílu jsou
uvedeny na zadní stranì dílu C pøehledu.
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PØEHLED O VÝ�I POJISTNÉHO A VYPLACENÝCH DÁVKÁCH

Název a sídlo organizace

Pøidìlený variabilní
symbol IÈO

B

A. POJISTNÉ Úhrn vymìøovacích základù
v�ech zamìstnancù

Prùmìr.  poèet
zamìstnancù

Úhrn pojistného
(zaokrouhl. na celé Kè)

1 2 3

Pojistné odvádìné za zamìstnance
a za zamìstnavatele

B. VYPLACENÉ DÁVKY Èástka dávek
(zaokrouhl. na celé Kè)

5 6 74

a)

c)

b)

d)

e)

f)

Poèet proplacených dnù

Poèet nových pøípadù

Poèet proplacených dnù

Poèet pøípadù

ÚHRN DÁVEK

C. ROZDÍL MEZI POJISTNÝM A VYPLACENÝMI DÁVKAMI

Den platby rozdílu ...................................................... z úètu è. ..................................................... / ............................ penì�ního ústavu)
(Smìrový kód

Razítko organizace a podpisy
oprávnìných zástupcù:

ÈSSZ/084/98
vyti�tìno programem FormFiller

Sestavil:

Telefon:

Datum odeslání:

linka:

Nemocenské

Penì�itá pomoc v mateøství

Podpora pøi o�etøování
èlena rodiny

Vyrovnávací pøíspìvek
v tìhotenství a mateøství
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PØEHLED O VÝ�I POJISTNÉHO A VYPLACENÝCH DÁVKÁCH

Název a sídlo organizace

Pøidìlený variabilní
symbol IÈO

C

A. POJISTNÉ Úhrn vymìøovacích základù
v�ech zamìstnancù

Prùmìr.  poèet
zamìstnancù

Úhrn pojistného
(zaokrouhl. na celé Kè)

1 2 3

Pojistné odvádìné za zamìstnance
a za zamìstnavatele

B. VYPLACENÉ DÁVKY Èástka dávek
(zaokrouhl. na celé Kè)

5 6 74

a)

c)

b)

d)

e)

f)

Poèet proplacených dnù

Poèet nových pøípadù

Poèet proplacených dnù

Poèet pøípadù

ÚHRN DÁVEK

C. ROZDÍL MEZI POJISTNÝM A VYPLACENÝMI DÁVKAMI

Den platby rozdílu ...................................................... z úètu è. ..................................................... / ............................ penì�ního ústavu)
(Smìrový kód

Razítko organizace a podpisy
oprávnìných zástupcù:

ÈSSZ/084/98
vyti�tìno programem FormFiller

Sestavil:

Telefon:

Datum odeslání:

linka:

Nemocenské

Penì�itá pomoc v mateøství

Podpora pøi o�etøování
èlena rodiny

Vyrovnávací pøíspìvek
v tìhotenství a mateøství



PØEHLED O VÝ�I POJISTNÉHO A VYPLACENÝCH DÁVKÁCH
VYPLNÌNÍ TISKOPISU

Pøidìlený variabilní symbol - jde o èíselný symbol, který byl pøidìlen ÈSSZ (PSSZ) pro øádnou identifikaci
a který musí být uveden nejen na pøehledu, ale i na pøevodním pøíkazu (viz ÚHRADA ROZDÍLU)

A. POJISTNÉ

V sloupci 1 se uvede úhrn vymìøovacích základù v�ech zamìstnancù organizace za vykazovaný mìsíc
zaokrouhlený na celé koruny.

V sloupci 2 se uvede evidenèní poèet zamìstnancù ve vykazovaném mìsíci zaokrouhlený na celá èísla

V sloupci 3 se uvede úhrn pojistného, který je organizace povinna odvést za sebe i za své zamìstnance.
Pojistné se platí v èeské mìnì a zaokrouhluje se na celé koruny smìrem nahoru. Pojistné odvádìné
za zamìstnance srazí organizace i bez jeho souhlasu z jeho mzdy nebo platu. Organizace je
povinna sama vypoèítat úhrn pojistného, který je povinna odvádìt.

Uvádìjí se dávky zúètované oprávnìným pøíjemcùm za vykazovaný mìsíc podle rejstøíku dokladù,

B. VYPLACENÉ DÁVKY

zúètovacích a výplatních listin, po jejich srovnání se stavem úètu urèeného pro zúètování s institucemi sociálního
zabezpeèení (po odeètení promlèených nevyplacených dávek).
Údaje vy�adované ve sloupci 6 se vztahují k dávkám, je� byly zúètovány ve vykazovaném mìsíci. Údaje
èerpá organizace ze své operativnì technické a úèetní evidence.

Øádek e) f) rezerva - bude eventuálnì vyplòováno pouze podle pokynu správy sociálního zabezpeèení.

V pøípadì pozdního odeslání pøehledu nebo jeho chybného, neúplného vyplnìní, mù�e být organizaci
pøedepsána pokuta a� do vý�e 10 000,- Kè.

Pøevodní pøíkaz k úhradì rozdílu mezi pojistným a vyplaceními dávkami pøedkádá organizace svému 

C. ROZDÍL MEZI POJISTNÝM A VYPLACENÝMI DÁVKAMI

penì�nímu ústavu s uvedením pøidìleného variabilního symbolu a se splatností nejpozdìji toho dne, který je
v organizaci urèen pro výplatu mezd a platù za pøíslu�ný mìsíc. V organizaci, kde je výplata mezd a platù
rozlo�ená na rùzné dny, je dnem splatnosti poslední den této výplaty za uplynulý kalendáøní mìsíc. Není-li
tento den urèen, je dnem splatnosti nejpozdìji osmý den po uplynutí kalendáøního mìsíce.

V pøípadì, �e je úhrn vyplacených dávek vy��í ne� pojistné, které je organizace povinna odvést, za�le
organizace souèasnì s dílem A i B pøehledu písemnou �ádost, ve které bude uvedeno èíslo úètu, na který má být
èástka poukázána vèetnì názvu a smìrového kódu penì�ního ústavu.


