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POTVRZENÍ O PØÍJMU

mìsíc

a) Délka smìny první den pracovní neshcopoností podle rozvr�ení pracovní doby platné pro pracovníka 3)

Pøohla�ujeme, �e údaje v tomto potvrzení odpovídají skuteènosti a jsou ve shodì s úèetními záznamy a doklady i se záznamy pracovními.
Jsme si vìdomi následkù, které by mìla nesprávnost tohoto potvrzení, jako� i toho, �e pøeplatky, které by vnikly v dùsledku nesprávného
potvrzení, jsme povini nahradit.

razítko a podpis malé organizace

vyti�tìno programem FormFiller
89 541 0  ÈSSZ

b) Zamìstnanec pobírá *) - nepobírá *) dùchod, (uveïte druh dùchodu) 

c) Dal�í sdìlení )napø. v dobì vzniku pracovní neschopnosti má zamìsntanec neplacenou dovolenou do - do)

Zamìstnanec
(pøíjmení a jméno)

bytem

rodné èíslo

rodné èíslo je u nás èinný

od do
(vyplòuje se jen pøi skonèení zamìstnání)

obodobí 1)
Zapoèitatelný
pøíjem 2)

(vymìøovací
základ) Kè

za které
nále�ela
náhrada
pøíjmu pøi
výkonu slu�by
v ozbrojených
silách a civilní
slu�by

omluve-
ných bez 
náhrady
pøíjmu 

za které byly
poskytovány

mzdu

Vyplní OSSZ
(PSSZ):

Zapoèitatelný 
pøíjem:

Poèet kalendáøních
dnù:

Prùmìrný denní
vymìøovací základ:

Denní vý�e dávky:

dávku (pracovní neschopnost apod.), a v kalendáøním mìsíci, v nìm� tento nárok vznikl.

V dne 19

pøed
vznikem
a po
skonèení
pracov-
ního
pomìru

Rozhodné

dávky
nemocen-
ského
poji�tìní
nahrazující

Poèet kalendáøních dnù

c) èlen dru�stva*), spoleèník spoleènosti s.r.o.*), komandista komanditní spoleènosti*)

a) v pracovním pomìru jako stálý pracovník *), domácký pracovník*), pracovník na nepravidelnou výpomoc*)
b) na základì dohody o pracovní èinnosti *)

U pracovníka na nepravidelnou výpomoc je�tì vyznaète (pro�krtnutím "¨/") dny, v nich� pracoval v kalendáøním mìsíci pøed vznikem nároku na



Pouèení

Potvrzení o pøíjmu pøedkládá malá organizace souèasnì s prvním dokladem, kterým zamìstnanec v kalendáøním ètvrtletí

Vysvìtlivky:

1)

uplatòuje nárok na dávku namocenského poji�tìní nahrazující mzdu (tj. s potvrzením pracovní neschopnosti, se �ádostí o

Uvede se rozhodné období, za kterého se zji��uje zapoèitatelný pøíjem; tj. kalendáøní ètvrtletí bezprostøednì
pøedcházející pøed vznikem pracovní neschopnosti, popø. o�etøováním èlena rodiny, nástupem mateøské dovolené, 
a v nìm zúètované zapoèitatelné pøíjmy. Jestli�e zamìstnanec v tomto rozhodném období nemìl zapoèitatelný pøíjem, 
tøeba�e byl poji�tìn, je jeho rozhodným obdobím jakékoliv první zpìtné kalendáøní ètvrtletí, v nìm� mìl zapoèitatelný pøíjem;
jestli�e ani pak zamìstnanec nemìl zapoèitatelný pøíjem, stanoví se zapoèitatelný pøíjem, kterého by pravdìpodobnì zamìstnanec 
dosáhl za kalendáøní den. Obdobným zpùsobem se postupuje v pøípadech, kdy v rozhodném období není ani jeden kalendáøní den, 
kterým by se dìlil vymìøovací základ. V takovém pøípadì je tøeba uvést slovnì, �e jde o pravdìpodobný zapoèitatelný pøíjem.
U zamìstnankynì, která je pøevedena na jinou práci z dùvodu tìhotenství nebo mateøství se uvede kalendáøní ètvrtletí
bezprostøednì pøedcházející pøevedení, pokud je to pro ni výhodnìj�í.
U zamìstnancù, kteøí vstoupili do zamìstnání v prùbìhu kalendáøního ètvrtletí, v nìm� vznikla pracovní neschopnost
nebo jiný dùvod pro poskytnutí dávky (podpora pøi o�etøování èlena rodiny, penì�itá pomoc v mateøství), uvede se toto
ètvrtletí, a v nìm kalendáøní mìsíce do konce zúètovacího období bezprostøednì pøedcházejího pøed vznikem pracovní
neschopnosti nebo jiného dùvodu pro poskytnutí dávky.
U zamìstnance, u nìho� vznikla pracovní neschopnost v kalendáøním mìsíci v nìm� vstoupil do zamìstnání, uvede se
doba od vstupu do zamìstnání do dne bezprostøednì pøedcházejícího dni vzniku pracovní neschopnosti a zapoèitatelný pøíjem
za toto období.

Zapoèatým pøíjmem se rozumí mzda, plat a dal�í pøíjmy, které se zahrnují do vymìøovacího základu pro stanovení pojistného 
na sociální zabezpeèení podle zvlá�tního zákona. Vymìøovacím základem u zamìstnance je úhrn pøíjmù zúètovaných mu 
malou organizací v souvislosti s výkonem zamìstnání, které zakládá úèast na nemocenském poji�tìní s výjimkou
nezapoèitatelných pøíjmù, jimi� jsou:
1. odstupné poskytované pøi skonèení pracovního pomìru,
2. plnìní vìrnostní, popø. stabilizaèní povahy,
3. náhrady výdajù poskytované zamìstnancùm v souvislosti s výkonem zamìstnání,
4. náhrady �kody,
5. odmìny vyplácené podle zákona o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlep�ovacích návrzích,
6. naturální po�itky a jiná obdobná plnìní, popø. finanèní náhrady za nedebrané naturální po�itky,
7. náhrada mzdy pøi výkonu slu�by v ozbrojených silách a civilní slu�by.
Vyplòuje se jen v pøípadì, �e pracovník první den pracovní neschopnosti po èást smìny pracoval.

penì�itou pomoc v mateøství).

3)

2)


