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Situace, která se v pracovně-
právním vztahu občas stává. 
Podnik propouští a zaměst-
nanci obdrží výpověď z takzva-
ných organizačních důvodů. 
Dostanou odstupné. Pozor 
v tomto případě na zdravotní a 
sociální pojištění.

� Lenka Kopčáková

Organizační důvody k propuště-
ní zaměstnance nastanou, pokud se 
např. ruší nebo přemísťuje zaměst-
navatel či jeho část, když se zaměst-
nanec stává nadbytečným vzhle-
dem k rozhodnutí zaměstnavatele 
nebo příslušného orgánu o změně 
jeho úkolů, technického vybavení, 
o snížení stavu zaměstnanců za úče-
lem zvýšení efektivnosti práce a dal-
ších organizačních změnách. 

Zaměstnanec má nárok na odstup-
né, jehož minimální výše záleží na 
počtu odpracovaných let u stejného 
zaměstnavatele. Odstupné tak může 
představovat i několikaměsíční náso-
bek průměrného měsíčního příjmu. 

To je jistě dobré do začátků, kdy 
hledáme další zaměstnání. Co ale 
nesmíme zapomenout, to je povin-
nost odvodu na zdravotní pojištění 
ze získaného odstupného.

Sociální pojištění se řídí jinými 
zákony a nemáme povinnost si zajis-
tit sami jeho platbu. Pozor ale, aby-

chom svým neuváženým krokem 
později nebyli „biti“ na důchod. 

Podobné nejasnosti eviduje Všeo-
becná zdravotní pojišťovna (VZP) 
dost často. 

� Zde je dotaz za všechny: 
Náš podnik bude propouštět, takže 

asi skončím na úřadu práce. Dosta-
neme ale prý odstupné ve výši pěti-
násobku průměrného měsíčního 
příjmu. Jaký vliv bude mít tento pří-
jem na platby sociálního a zdravotní-
ho pojištění?

Odpovídá mluvčí pojišťovny Vlas-
timil Sršeň. Jak říká hned na úvod, k 
posouzení vlivu odstupného na soci-

ální pojištění je kompetentní Správa 
sociálního zabezpečení. Zdravotní 
pojišťovna se vyjadřuje jen k dopa-
du vyplacení odstupného na platbu 
zdravotního pojištění. 

Jak ale z odpovědi Vlastimila Srš-
ně vyplývá, z vyplaceného odstup-
ného za nás zaměstnavatel pojistné 
na naše zdravotní pojištění již neod-
vádí. Tato povinnost tedy zůstává na 
nás a řešení volíme dle své současné 
situace, viz níže. 

„V oblasti zdravotního pojištění je 
vyplacení odstupného řešeno zákonem 
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřej-
né zdravotní pojištění, ve znění pozděj-
ších předpisů. Právě zde jsou v § 3 odst. 
2 uvedeny příjmy, které se do vyměřo-
vacího základu pro odvod pojistného 
na zdravotní pojištění nezahrnují. Jed-
nou z těchto výjimek je právě odstup-
né,“ cituje mluvčí Sršeň zákon.

Jednorázový příspěvek vypláce-
ný zaměstnavatelem v uvedených 
zákonných případech má zaměstnan-
ci pomoci překlenout často složitou 
sociální situaci, v níž se ocitl proto, že 
bez své viny ztratil dosavadní práci. 

Dle zákona však musí být v ČR za 
každého pojištěnce placeno pojistné 
na zdravotní pojištění. Jak Vlastimil 
Sršeň radí, v našem sledovaném pří-
padě má propuštěný zaměstnanec tři 
možnosti řešení. 

 (Pokračování na str. 10)
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Po ztrátě místa hned
kontaktujme úřad práce, 

byť máme odstupné

Propuštění s odstupným. Víte, kdo 
hradí zdravotní a sociální pojištění?


