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Příklad č. 1 

Hrubý příjem zaměstnance v pracovním poměru se pohybuje v rozpětí od 6 500 Kč do 9 000 Kč 

Kromě toho ještě tento zaměstnanec současně provádí na dohodu o pracovní činnosti, 

uzavřenou od 1. 1. do 31. 12. drobné úklidové práce s měsíčním příjmem od 600 Kč do 1300 

Kč. Mzdová účetní má k dispozici čestné prohlášení zaměstnance o tom, že je zároveň osobou 

samostatně výdělečně činnou a platí alespoň minimální měsíční zálohy jako OSVČ. Je 

zaměstnavatel za této situace povinen dopočítávat pojistné do minimálního vyměřovacího 

základu, a jak se posuzuje další příjem z dohody o pracovní činnosti?   

Při placení pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance je zapotřebí vycházet v tomto 

případě ze znění § 3 odst. 8 písm. d) zákona č. 592/1992 Sb. Podle tohoto ustanovení neplatí 

minimální vyměřovací základ pro osobu, která současně vedle zaměstnání vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního 

vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné, kdy vyměřovacím 

základem je u těchto zaměstnanců jejich skutečný příjem. 

Na základě výše uvedeného se vždy odvede pojistné z pracovního poměru ze skutečně 

dosaženého příjmu bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu 13 350 Kč. 

Jestliže příjem zúčtovaný u dohody o pracovní činnosti nedosáhne „rozhodné“ částky 3 000 

Kč, nezakládá účast na zdravotním pojištění, pojistné se neodvádí. Hrubý příjem 3 000 Kč a 

vyšší však již povinnosti placení pojistného podléhá a sčítal by se v příslušném měsíci 

s příjmem v pracovním poměru. 

Pokud by však zaměstnanec zaměstnavateli výše uvedené čestné prohlášení nevystavil, to 

znamená, že v daném souběhu by byla samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, 

muselo by být za něj v zaměstnání odvedeno v každém kalendářním měsíci roku 2019 pojistné 

v částce nejméně 1 803 Kč (13,5 % z minimální mzdy 13 350 Kč). 

Příklad č. 2 

Zaměstnanec pracuje u dvou zaměstnavatelů, u každého z nich na dohodu o pracovní činnosti, 

U jednoho zaměstnavatele činí příjem 8 000 Kč, u druhého 7 000 Kč.  U zaměstnavatele 

s nižším příjmem je dohoda ukončena k datu 31. 3. Na zaměstnance se vztahuje povinnost 

dodržet při placení pojistného zákonné minimum. 

Do března nemusel žádný ze zaměstnavatelů provádět dopočet, neboť v úhrnu dosažených 

příjmů byla částka minima 13 350 Kč překročena. Aby mohl každý ze zaměstnavatelů odvádět 

pojistné ze skutečné výše příjmu, museli si tito zaměstnavatelé tuto výši navzájem průběžně 

dokladovat a takový doklad se předkládá i případné kontrole ze zdravotní pojišťovny. 

Ukončení jedné z dohod staví druhého zaměstnavatele před povinnost zabezpečit od dubna 

odvod pojistného z minimálního vyměřovacího základu 13 350 Kč, což představuje provedení 

dopočtu podle § 3 odst. 10 z. č. 592/1992 Sb.  

Příklad č. 3 

Dohoda o pracovní činnosti byla sjednána do 31. 5. Ode dne 1. 6. byla uzavřena nová dohoda 

o pracovní činnosti s tím, že zaměstnanec nastoupil do práce až dne 3. 6. 

Při komunikaci se zdravotní pojišťovnou sdělí zaměstnavatel kódem „O“ k datu 31. 5. ukončení 

jedné dohody a kódem „P“ k datu 3. 6. nástup zaměstnance do zaměstnání (resp. zahájení práce) 



u další – nové - dohody. Podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je skutečnost, že v každém 

z měsíců května a června bude dosaženo příjmu alespoň 3 000 Kč. 

Odlišně by se postupovalo v situaci, kdyby zaměstnanec skutečně začal na základě nové 

dohody o pracovní činnosti pracovat již dne 1. 6. V takovém případě by zaměstnavatel 

nepodával zdravotní pojišťovně žádné oznámení, protože oba pracovněprávní vztahy na sebe 

plynule navazují, podmínka příjmu alespoň 3 000 Kč v obou měsících musí být i v tomto 

případě dodržena. 


