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Propuštění s odstupným. Víte, kdo... 
(Dokončení ze str. 9)

1. Hned si sežene nové zaměstnání a 
pak pojistné platí nový zaměstnavatel.

2. Přihlásí se na úřad práce a pak 
pojistné platí stát.

3. Platí si pojistné sám jako osoba 
bez zdanitelných příjmů, a jestliže za-
čne podnikat, jako osoba samostatně 
výdělečně činná.

„Pokud budete bez zaměstnání, obraťte 
se na úřad práce co nejdříve, a to i když 
nejste vzhledem k odstupnému bez pří-
jmu. Máte-li pět měsíců po ukončení 
zaměstnání odstupné od zaměstnavate-
le, bude vám podpora v nezaměstnanosti 
vyplácena až v šestém měsíci, ale stát za 
vás začne hned první měsíc platit pojist-
né na zdravotní pojištění,“ vysvětluje 
mluvčí VZP. 

Důležité je podle něho se přihlá-
sit mezi pojištěnce, kteří mají nárok 
na platbu pojistného státem. Využít 
k tomu můžeme jednoduchý webový 
formulář.

Platba za sociální pojištění dle 
jiného zákona 

A jak je to se sociálním pojištěním 
v případě odstupného? To byla otáz-
ka ŽN na Miroslava Lučku, ředitele 
Okresní správy sociálního zabezpe-
čení ve Žďáru nad Sázavou (OSSZ).

Ŕeditel OSSZ předesílá, že proble-
matika sociálního pojištění je obsáh-
lou a ne úplně jednoduchou oblastí. 
„Co člověk, to jiný případ. Proto odpoví-
dám velice jednoduše a pro některé přípa-

dy to nemusí být úplně správně, ale takto 
krátce nelze postihnout všechny situace,“ 
říká na úvod.

Ke třem důvodům, proč zaměstna-
vatel obvykle podle § 52 dává zaměst-
nanci výpověď, ještě ředitel Lučka při-
pomíná čtvrtou možnost: Nesmí-li 
zaměstnanec dle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovně-
lékařských služeb nebo dle rozhodnu-
tí příslušného správního orgánu, který 
lékařský posudek přezkoumává, dále 
konat dosavadní práci. To pro pracov-
ní úraz, onemocnění nemocí z povo-
lání nebo pro ohrožení touto nemocí, 
také, dosáhl-li na pracovišti určeném 
rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví nejvyšší pří-
pustné expozice.

Jak Miroslav Lučka připomíná, dle 
§ 67 zákoníku práce přísluší zaměst-
nanci odstupné, jestliže u něho došlo k 
rozvázání pracovního poměru výpově-
dí nebo dohodou z uvedených důvodů 
(§ 52 písm. a) až d) zákoníku práce).

„Jen odstupné poskytnuté z těchto 
důvodů se nezahrnuje do vyměřovacího 
základu pro odvod pojistného na sociální 
zabezpečení, tj. neplatí se z něho pojistné. 
I když zaměstnavatel poskytne odstupné 
ve vyšší částce, než je uvedeno v zákoníku 
práce jako „nejméně“, neplatí se pojistné 
ani z tohoto odstupného bez ohledu na 
jeho výši,“ dodává zástupce OSSZ. 

Na rozdíl od zdravotního pojištění 

Žďár podpořil zničené obce
Již je to víc než dva měsíce, co ve čtvrtek 24. června 2021 před půl osmou 

večer zasáhlo pomezí Břeclavska a Hodonínska druhé nejsilnější možné tornádo 
(s označením F4 na Fujitově stupnici). Kriticky poničilo sedm obcí. Národ spoji-
la velká solidarita.

Také město Žďár nad Sázavou vyslalo na účty tornádem postižených obcí Hruš-
ky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves finanční dar po sto tisících korun. 
Jednohlasně to 7. července schválili žďárští zastupitelé. 

Na dotaz ŽN, zda byla pomoc města Žďáru nějak konkrétně směřována, staros-
ta Martin Mrkos (Žďár-ŽM) odpověděl, že nikoliv. „Nechali jsme na zastupitel-
stvech těch obcí, na co finance využijí. Z jedné obce nám obratem přišlo písemné podě-
kování. Předpokládáme, že finance budou využity tak, jak v daný okamžik obec uzná 
za vhodné,“ dodal žďárský starosta.  -lko-

nemá propuštěný člověk povinnost 
zajistit si platbu sociálního pojiště-
ní sám. Platby na zdravotní a sociální 
pojištění se řídí odlišnými zákony.

Ideální variantou je varianta, kdy ten-
to člověk okamžitě nastoupí do nové-
ho zaměstnání a nový zaměstnavatel 
za zaměstnance odvádí pojistné na 
sociální zabezpečení.

Důležité je také vědět, že sociál-
ní pojištění za uchazeče o zaměstná-
ní evidovaného na ÚP stát neplatí, ale 
doba evidence na úřadu práce, v němž 
člověk neodvádí pojistné na sociální 
zabezpečení (přesto se mu tato doba 
započítává do potřebné doby pojiště-
ní na důchod), je tzv. náhradní doba 
pojištění. Má ale tato omezení:

� Doba evidence na ÚP se do 
potřebné doby pojištění započítává 
vždy, pokud člověk pobíral podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu při 

rekvalifikaci. 
� Jestliže některou z těchto podpor 

už nepobírá a je dlouhodobě v eviden-
ci na ÚP, započítávají se maximálně tři 
roky. Tato doba tří let se zjišťuje zpět-
ně ode dne vzniku nároku na důchod. 
Doba, po kterou podpora v nezaměst-
nanosti nenáležela před dosažením 
věku 55 let, se započítává v rozsahu 
nejvýše jednoho roku.

� Doba, po kterou se podpora v 
nezaměstnanosti neposkytuje z důvo-
du, že osobě vedené v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání přísluší odstupné, 
odbytné nebo odchodné, je od 1. 1. 
2014 hodnocena jako doba poskyto-
vání podpory v nezaměstnanosti.

� Pokud bude uchazeč o zaměstná-
ní vyřazen z evidence ÚP, nemusí pla-
tit platby na sociální pojištění, ovšem 
tato doba se mu nebude počítat jako 
doba pojištěná. Lze si ale platit dobro-
volné důchodové pojištění.


