Díl A
Okresní (Praská) správa sociálního zabezpeèení v ...................................................................................................................................................................................

PØEHLED O VYMÌØOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE
a o dalích údajích potøebných k provádìní sociálního zabezpeèení jejich zamìstnancù *)

Název a sídlo malé organizace

IÈO

Pøidìlený variabilní symbol:
Pøehled za mìsíc

199

Den urèený pro výplatu mezd

Postupuje se podle "Pouèení" uvedeného na rubu dílu B.
Pøíjmení a jméno

Vymìøovací

Druh

Omluvená

Vylouèené

zamìstnance

základ

èinnosti

absence

doby

Zamìstnanci

Rodné èíslo

CELKEM:
Úhrn pojisntého od zamìstnancù **)
Pojistné od zamìstnavatele za zamìstnance malé organizace *)

Pojistné celkem

Den platby .................................................................... z úètu è. .................................................................................................................. (Smìr. kód pìnì. ústavu)

*) Jde o pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státni politiku zamìstnanosti u zamìstnavatele s poètem zamìstnancù do 25.
**) Vypoètené pojistné se u kadého zamìstnance i u zamìstnavatele zaokrouhluje na celé koruny smìrem nahoru.
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Razítko a podpis

Rodné èíslo

CELKEM:

Pøíjmení a jméno

Vymìøovací

Druh

Omluvená

Vylouèené

zamìstnance

základ

èinnosti

absence

doby

Díl B
Okresní (Praská) správa sociálního zabezpeèení v ...................................................................................................................................................................................

PØEHLED O VYMÌØOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE
a o dalích údajích potøebných k provádìní sociálního zabezpeèení jejich zamìstnancù *)

Název a sídlo malé organizace

IÈO

Pøidìlený variabilní symbol:
Pøehled za mìsíc

199

Den urèený pro výplatu mezd

Postupuje se podle "Pouèení" uvedeného na rubu dílu B.
Pøíjmení a jméno

Vymìøovací

Druh

Omluvená

Vylouèené

zamìstnance

základ

èinnosti

absence

doby

Zamìstnanci

Rodné èíslo

CELKEM:
Úhrn pojisntého od zamìstnancù **)
Pojistné od zamìstnavatele za zamìstnance malé organizace *)

Pojistné celkem

Den platby .................................................................... z úètu è. .................................................................................................................. (Smìr. kód pìnì. ústavu)

*) Jde o pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státni politiku zamìstnanosti u zamìstnavatele s poètem zamìstnancù do 25.
**) Vypoètené pojistné se u kadého zamìstnance i u zamìstnavatele zaokrouhluje na celé koruny smìrem nahoru.
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Razítko a podpis

POUÈENÍ

Tiskopis je urèen k doloení vymìøovacího základu pro placení pojistného za zamìstnance malé organizace úèastné nemocenského
pojitìní zamìstnancù v rozhodném období (kalendáøní mìsíc) a ke stanovení výe dávek nemocenského pojitìní nahrazujících
mzdu. V pøehledu na str. 1 dílu A se uvedou vichni zamìstnanci malé organizace úèastní v rozhodném období nemocenského pojitìní
zamìstnancù i v pøípadì, kdy zamìstnanci nebyl zúètován ádný pøíjem, který tvoøí vymìøovací základ pro placení pojistného. V takovém
pøípadì se rubrika vymìøovacího základu prokrtne. Na konec "Pøehledu" se uvedou i bývalí zamìstnanci, pokud jim byly zúètovány
pøíjmy ze skonèeného zamìstnání zakládajícího úèast na nemocenském pojitìní.
Èástky jednotlivých vymìøovacích základù se zaokrouhlují na celé koruny smìrem nahoru.
Zpùsob placení a výe pojistného jsou upraveny zvlátním zákonem.
V rubrice "Druh èinnosti" str. 1 díl A se uvede èíslo druhu èinnosti podle níe uvedeného oznaèení:
0123567-

hlavní pracovní pomìr
vedlejí pracovní pomìr
vedlejí pracovní pomìr
dohoda o pracovní èinnosti
pracovníci na nepravidelnou výpomoc
dohoda o pracovní èinnosti
spoleèníci a jednatelé spol. s.r.o., komanditisté
komanditní spoleènosti,
spoleèník - komanditista
8 - èlenové drustev
9 - domáètí pracovníci
V rubrice "Omluvená absence" str. 1 díl A se uvedou:
-

kal. dny omluvené nepøítomnosti v práci, za které nenáleí náhrada pøíjmu,
kal. dny, za které bylo poskytováno nemocenské, podpora pøi oetøení èlena rodiny a penìitá pomoc v mateøství,
kal. dny, za které náleí náhrada pøíjmu pøi výkonu sluby v ozbrojených silách a civilní sluby,
kal. dny, pøed vstupem do zamìstnání a po skonèení zamìstnání.
V rubrice "Vylouèené doby" str. 1 díl A se uvede:

- kal. dny, po kterou obèan(ka) pobíral(a) penìité dávky nemocenského pojitìní nahrazující pracovní pøíjem (nemocenské,
podpora pøi oetøování èlena rodiny, penìitá pomoc v mateøství).
V tabulce díl A str. 2 se uvedou vichni ostatní zamìsntanci, jim nevzikla úèast na nemocenském pojitìní z dùvodu nedosaeného
pøíjmu v mìsíci - druh èinnosti: 5. nepravidelná výpomoc, 3 a 6. dohoda o pracovní èinnosti, 7. spoleèníci a jednatelé spol. s r.o.
komanditisté komanditní spol., 8. èlenové drustev. Do kolonky zapoèitatelný pøíjem se uvedou pøíjmy zahrnované do vymìøovacího
základu. Doporuèujeme tuto stranu vyplnit s kopií a tu zaloit spolu s dílem B do své evidence.
Pøehled o vymìøovacích základech (tj. dílA) je malá organizace povinna pøedloit pøísluné okresní správì sociálního zabezpeèení
( Praské správì sociálního zabezpeèení) v den, která malá organizace urèila pro výplatu mezd a platù za pøísluný mìsíc. Není -li
tento den urèen, pøedloí pøehled nejpozdìji do 8 dnù po uplynutí kalendáøního mìsíce, za nìj se pojistné odvádí. V uvedených
lhùtách je malá organizace povinna uhradit vykázané pojistné na úèet okresní správy sociálního zabezpeèení (Praské správy
sociálního zabezpeèení) pøísluné podle sídla organizace. Nebude-li pojistné v této lhùtì zaplaceno, anebo bylo-li zaplaceno v nií
èástce, je malá organizace povinna uhradit penále ve výi 0,1 % dluné èástky za kadý kalendáøní den, ve kterém tato skuteènost trvala.
Kromì toho mùe být malé organizaci pøedepsána pokuta a do výe 10 000 Kè, nebyl-li pøehled o vymìøovacích základech pøedloen
vùbec, nebo ve stanovené lhùtì.
V pøípadì, e v rozhodném období byl poèet zamìstnancù vyí ne je pøísluný poèet øádkù, pouije se pro jejich vykázání dalí
tiskopis, oznaèí se poøadovým èíslem "II" a úhrn vymìøovacích základù vèetnì pojistného se uvede pouze na nìm.

Okresní (Praská) správa sociálního zabezpeèení

