
Okresní (Pra�ská) správa sociálního zabezpeèení v ...................................................................................................................................................................................

Díl A

PØEHLED O VYMÌØOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE

a o dal�ích údajích potøebných k provádìní sociálního zabezpeèení jejich zamìstnancù *)

IÈO

Den urèený pro výplatu mezd                                                        

Název a sídlo malé organizace

Pøidìlený variabilní symbol: 

Pøehled za mìsíc 199

Postupuje se podle "Pouèení" uvedeného na rubu dílu B.

Rodné èíslo
Pøíjmení a jméno

zamìstnance
Vymìøovací

základ
Druh

èinnosti
Omluvená
absence

Vylouèené
doby

CELKEM:

Za
m

ìs
tn

an
ci

Úhrn pojisntého od zamìstnancù **)

Pojistné od zamìstnavatele za zamìstnance malé organizace *)

Pojistné celkem

ÈSSZ - 89 542 1                                                                 II/97
vyti�tìno programem FormFiller

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

Razítko a podpis

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



Rodné èíslo
Pøíjmení a jméno

zamìstnance
Vymìøovací

základ
Druh

èinnosti
Omluvená
absence

Vylouèené
doby

CELKEM:



Okresní (Pra�ská) správa sociálního zabezpeèení v ...................................................................................................................................................................................

Díl B

PØEHLED O VYMÌØOVACÍCH ZÁKLADECH A POJISTNÉM MALÉ ORGANIZACE

a o dal�ích údajích potøebných k provádìní sociálního zabezpeèení jejich zamìstnancù *)

IÈO

Den urèený pro výplatu mezd                                                        

Název a sídlo malé organizace

Pøidìlený variabilní symbol: 

Pøehled za mìsíc 199

Postupuje se podle "Pouèení" uvedeného na rubu dílu B.

Rodné èíslo
Pøíjmení a jméno

zamìstnance
Vymìøovací

základ
Druh

èinnosti
Omluvená
absence

Vylouèené
doby

CELKEM:

Za
m

ìs
tn

an
ci

Úhrn pojisntého od zamìstnancù **)

Pojistné od zamìstnavatele za zamìstnance malé organizace *)

Pojistné celkem

ÈSSZ - 89 542 1                                                                 II/97
vyti�tìno programem FormFiller

**) Vypoètené pojistné se u ka�dého zamìstnance i u zamìstnavatele zaokrouhluje na celé koruny smìrem nahoru.

Razítko a podpis

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.



POUÈENÍ

Tiskopis je urèen k dolo�ení vymìøovacího základu pro placení pojistného za zamìstnance malé organizace úèastné nemocenského
poji�tìní zamìstnancù v rozhodném období (kalendáøní mìsíc) a ke stanovení vý�e dávek nemocenského poji�tìní nahrazujících
mzdu. V pøehledu na str. 1 dílu A se uvedou v�ichni zamìstnanci malé organizace úèastní v rozhodném období nemocenského poji�tìní
zamìstnancù i v pøípadì, kdy zamìstnanci nebyl zúètován �ádný pøíjem, který tvoøí vymìøovací základ pro placení pojistného. V takovém
pøípadì se rubrika vymìøovacího základu pro�krtne. Na konec "Pøehledu" se uvedou i bývalí zamìstnanci, pokud jim byly zúètovány 
pøíjmy ze skonèeného zamìstnání zakládajícího úèast na nemocenském poji�tìní.

Èástky jednotlivých vymìøovacích základù se zaokrouhlují na celé koruny smìrem nahoru.
Zpùsob placení a vý�e pojistného jsou upraveny zvlá�tním zákonem.

V rubrice "Druh èinnosti" str. 1 díl A se uvede èíslo druhu èinnosti podle ní�e uvedeného oznaèení:

0 - hlavní pracovní pomìr
1 - vedlej�í pracovní pomìr
2 - vedlej�í pracovní pomìr
3 - dohoda o pracovní èinnosti
5 - pracovníci na nepravidelnou výpomoc
6 - dohoda o pracovní èinnosti
7 - spoleèníci a jednatelé spol. s.r.o., komanditisté

komanditní spoleènosti,
spoleèník - komanditista

8 - èlenové dru�stev
9 - domáètí pracovníci

V rubrice "Omluvená absence" str. 1 díl A se uvedou:

- kal. dny omluvené nepøítomnosti v práci, za které nenále�í náhrada pøíjmu,
- kal. dny, za které bylo poskytováno nemocenské, podpora pøi o�etøení èlena rodiny a penì�itá pomoc v mateøství,
- kal. dny, za které nále�í náhrada pøíjmu pøi výkonu slu�by v ozbrojených silách a civilní slu�by,
- 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) penì�ité dávky nemocenského poji�tìní nahrazující pracovní pøíjem (nemocenské,
podpora pøi o�etøování èlena rodiny, penì�itá pomoc v mateøství).

V tabulce díl A str. 2 se uvedou v�ichni ostatní zamìsntanci, jim� nevzikla úèast na nemocenském poji�tìní z dùvodu nedosa�eného
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 dru�stev. Do kolonky zapoèitatelný pøíjem se uvedou pøíjmy zahrnované do vymìøovacího
základu. Doporuèujeme tuto stranu vyplnit s kopií a tu zalo�it spolu s dílem B do své evidence.

Pøehled o vymìøovacích základech (tj. dílA) je malá organizace povinna pøedlo�it pøíslu�né okresní správì sociálního zabezpeèení
( Pra�ské správì sociálního zabezpeèení) v den, která malá organizace urèila pro výplatu mezd a platù za pøíslu�ný mìsíc. Není -li
tento den urèen, pøedlo�í 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 (Pra�ské správy 
sociálního zabezpeèení) pøíslu�né podle sídla organizace. Nebude-li pojistné v této lhùtì zaplaceno, anebo bylo-li zaplaceno v ni��í
èástce, je malá organizace povinna uhradit penále ve vý�i 0,1 % dlu�né èástky za ka�dý kalendáøní den, ve kterém tato skuteènost trvala.
Kromì toho mù�e být malé organizaci pøedepsána pokuta a� do vý�e 10 000 Kè, nebyl-li pøehled o vymìøovacích základech pøedlo�en
vùbec, nebo ve stanovené lhùtì.

V pøípadì, �e v rozhodném období byl poèet zamìstnancù vy��í ne� je pøíslu�ný poèet øádkù, pou�ije se pro jejich vykázání dal�í 
tiskopis, oznaèí se poøadovým èíslem "II" a úhrn vymìøovacích základù vèetnì pojistného se uvede pouze na nìm.

Okresní (Pra�ská) správa sociálního zabezpeèení


