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k účasti
na for
nemocenském
pojištění
The application
form
a membership
in the (NP)
sickness insurance (SI)
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The guidelines for filling-in the application form for the voluntary membership
in the sickness insurance of the SEP
To the section 1

Pokyny k vyplnění Přihlášky
k dobrovolné
účasti person
na nemocenském
pojištění OSVČ
The identification
of a self-employed
(SEP)

Title, name, surname - fill in your name, current surname and Kscientific
oddílu 1 and academic titles obtained.
National identification number, date of birth
- fill-in
your national
identification
or Insurance Reference Number (IRN) and the date of
Identiﬁ
kace osoby
samostatně
výdělečně number
činné (OSVČ)
birth.
1.–3.
Titul, Jméno, Příjmení – vyplňte Vaše jméno, současné příjmení a získané vědecké a akademické tituly.
4.–5.surname
Rodnéatčíslo,
– vyplňte at
Vaše
rodné číslo, případně Evidenční číslo pojištěnce (EČP) a datum narození.
6.
The
birthDatum
- fill narození
in your surname
birth
6.
Rodné příjmení – vyplňte Vaše rodné příjmení.
To the section 2
The application form for a membership in the sickness insurance (SI)
K oddílu
2 which you wish to start the voluntary membership in the sickness insurance
7.
I apply for the membership in the sickness insurance from: specify the
date from
Přihláška
účasti na form
nemocenském
pojištění (NP)
(SI) of the SEP, but at the earliest on the day on which
this kapplication
was submitted.
7.
K
účasti
na
pojištění
se
přihlašuji
od
–
uveďte
datum,
od
kdy
chcete
být
dobrovolně
nemocenského
8.
The date of start (restart) of the SEA - specify the date of real start (restart) of the performance ofúčasten/účastna
the Self-employment
activity. pojištění (NP) OSVČ,
nejdříve však den, ve kterém bude tato přihláška podána.
9.
The name of the healthcare insurance company - specify the name of the healthcare insurance company, in which you are insured.
8.
Datum zahájení (opětovného zahájení) SVČ - uveďte datum faktického zahájení (opětovného zahájení) výkonu samostatné výdělečné
To the section 3
činnosti.
The
reimbursement
the premiums
9.
Název zdravotní pojišťovny – uveďte název zdravotní pojišťovny, uofkteré
jste zdravotně pojištěn/a.
10.
I request sending the postal money orders to reimburse the premiums - X mark whether you wish to have the postal money orders sent to reimburse the
premiums. The postal money orders shall be sent for the period of oneKyear.
For3further sending in another year, it is necessary to request the relevant social
oddílu
treasury office each time again.
Úhrada pojistného
10.
Požaduji zaslání poštovních poukázek pro placení pojistného
– označte
To the section
4 křížkem, zda požadujete zaslání poštovních poukázek na úhradu
pojistného. Poštovní poukázky budou zaslány na období
jednoho roku.
O jejich
zaslání pro další období je nutno příslušnou správu sociálního
The information
about
the SI
požádat
11.
The namezabezpečení
of the previous
bodyznovu.
that performed the SI, if it is not CSST [Czech Social Security Treasury] - If you were a member of the SI in the Czech
Republic
K oddíluspecify
4
and this SI was performed by other body than Czech Social Security Treasury,
the name of this body.
Údaje o NP
12.
The name of the body, which is currently performing the sickness insurance, if it is not CSST - If you are coincidently the member of the sickness insurance
11.
Název předchozího orgánu, který prováděl NP, pokud jím není ČSSZ – pokud jste byl/a účasten/účastna NP v České republice a toto
that
pojištění prováděl jiný orgán než Česká správa sociálního zabezpečení, uveďte název tohoto orgánu.
is12.
performed
by other
body
thanv Czech
Social provádí
Security NP,
Treasury
g. není
BIS, the
Directory-Generals
of Customs,
the Ministry
of The Interior),
the name of
Název
orgánu,
který
současnosti
pokud(e.
jím
ČSSZ
– pokud jste zároveň
účasten/účastna
NP prováděného
jinýmspecify
orgánem,
this body.než je Česká správa sociálního zabezpečení (např. BIS, Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra), uveďte název tohoto orgánu.
13.
The
perioddoba
of membership
in vthe
sickness
from,
to - if you wereNP
a member
the SI požadovaná
abroad specify
the data requested.
13. previous
Předchozí
účasti na NP
cizině
od, insurance
do – pokudabroad
jste byl/a
účasten/účastna
v cizině,ofuveďte
data.
The foreign holder of the SI
Cizozemský
nositel
NP of the foreign holder of the sickness insurance, if you are a member of the sickness insurance within the area of the foreign country.
14.
Name
- specify
the name
14. identification
Název – uveďte
název
cizozemského
nositele- specify
pojištěni,
jste byl/a
účasten/účastna
NPinsurance.
na území jiného státu.
15.
The
number
of the
foreign insurance
the pokud
identification
number
of the foreign
15.
Cizozemské
pojištěníPost
– uveďte
cizozemského
16.-20. Street,
street
number,číslo
municipality,
Code,číslo
country
- fill in thepojištění.
specified breakdown the contact data of the foreign holder of the sickness insurance.
16.–20. Ulice, Čís. popis./orient., Obec, PSČ (Post Code), Stát To
– vyplňte
v uvedeném
členění adresní údaje cizozemského nositele NP.
the section
5
1.-3.
4.-5.

The membership in the pension savings
K oddílu 5
The membership in the pension savings (II.pillar) - in case of your membership in the pension insurance x mark YES and specify the date, from which, or to
Účast na důchodovém spoření
Otherwise
x
mark
NO.
which
you
were
the
member
of
these
savings.
21.
Účast na důchodovém spoření (II. pilíř) - v případě Vaší účasti na důchodovém spoření označte křížkem ANO a uveďte datum, od kdy,
22.-23. Date, signature
of the
SEPjste
- fillbyl/a
in thetohoto
date ofspoření
completion
and your signature
případně
do kdy,
účasten/účastna.
V opačném případě označte křížkem NE.
22.–23. Datum, Podpis OSVČ – uveďte datum vyplnění a Váš podpis.Notice
1.
If the SEP wants to be a member of the sickness insurance (SI) of the SEP, the submission of the application form to the relevant social security treasury is
Poučení
required.
1.
Chce-li
být
OSVČ
účastna
nemocenského
pojištění
(NP)
OSVČ,
je
třeba podat
přihlášku §příslušné
správě
sociálního
zabezpečení.
2.
The conditions of membership of the SEP in the sickness insurance is modified
by provision
11 to § 13
Law no.
187/2006
Coll., as amended. The membership
2. Podmínky účasti na NP OSVČ upravuje ustanovení § 11 až § 13 zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účast na NP je dobrovolná
in the sickness insurance is voluntary and arises on the day, on which the SEP applies for the SI, but first on the day of submission of this application form.
a vzniká dnem, od kterého se OSVČ k NP přihlásí, nejdříve však dnem, ve kterém je tato přihláška podána.
The SIOSVČ
for the
SEP
includes:
z NP
náleží:
o ƒ vSick
leave
in case ofpracovní
temporary
incapacity nebo
for work
or quarantine
from
the 15.day
its duration,
případě dočasné
neschopnosti
karantény
od 15. dne
jejího
trvání of
nemocenské,
o ƒ vThe
financial
help in pregnancy
maternity
in case
of pregnancy or maternity.
případě
těhotenství
a mateřstvíand
peněžitá
pomoc
v mateřství.
3.
The
theza
sickness
insurance
fromod
1. 1.
to 20.
daydne
of following
calendar
month. The
day ofZapayment
is considered
to den
be the
day onplatby
which the
3. premium
Pojistné for
na NP
kalendářní
měsíc isjedue
splatné
do 20.
následujícího
kalendářního
měsíce.
den platby
se považuje
připsání
payment
is credited
to the
account
of the relevant
social security treasury.
na účet
příslušné
správy
sociálního
zabezpečení.
OSVČ může po
projednání
s příslušnou
správou
sociálního
zabezpečení
platit
pojistné
na NP for
na the
delší
než měsíční
období,
avšak
vždy jenbut
doalways for
After consultation
with
the relevant
office of social
security,
the SEP
may pay the
insurance
advances
period
that is longer
than
one month,
budoucna
nejdéle
doofkonce
kalendářního
roku.premiums
Pojistné se
kalendářní
měsíc,
v němž
po celýfor
kalendářní
mělamonth,
OSVČ nárok
na had
the future
and upa to
the end
the calendar
year. The
areneplatí
not paidzafor
the calendar
month,
in which,
the wholeměsíc
calendar
the person
výplatu
nemocenského
nebo
peněžité
pomocihelp
v mateřství
z NPfrom
OSVČ.the
Zasickness
období nároku
na of
výplatu
nemocenského
přitom
téžofpovažuje
období
right for
the payment
of the sick
leave
or financial
in maternity
insurance
the foreign
employee.seThe
period
a claim on
payment of
prvních
14considered
kalendářních
dnů
pracovní days
neschopnosti
(karantény),
za for
které
se (quarantine),
nemocenské OSVČ
nevyplácí.
the sick
leave is
to be
thedočasné
first 14 calendar
of temporary
incapacity
work
for which
the sick leave is not paid.
Pojistné
činí
2,3
%
z
měsíčního
základu.
Měsíční
základ
si
OSVČ
určuje
svou
platbou,
ale
dle
ust.
§
5b
odst.
3 zák. č. 589/1992
Sb.,§ 5b
v platném
The premium makes 2,3% of the monthly basis. The monthly base is specified by the SEP through his payment, but according
to provision
par. 3 Law no.
znění, minimální výše měsíčního základu nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů pro účast zaměstnanců na NP podle
589/1992 Coll., as amended, the minimal amount may not be lower than the twice of the amount, which is decisive for the membership of employees in the
zákona o NP, platné k 1. lednu kalendářního roku. Maximální měsíční základ NP se stanoví ve výši částky rovnající se průměru, který z určeného
sickness
insurance according
to the základu
law on the
insurance
at 1 January
of the
calendar
year. The
maximal
monthly
base
shall be přičemž
specified in the
(vypočteného)
vyměřovacího
na sickness
posledním
přehleduinoforce
příjmech
a výdajích,
připadá
na jeden
kalendářní
měsíc
výkonu
činnosti,
amount
which is equal
to the
average
the specified
(calculated)průměr
basis ofnižší
the latest
revenues and
outcome
breakdown
as itzáklad
comesroven
to one
calendar year of the
k přehledu
staršímu
třech
let sefrom
nepřihlíží.
Je-li vypočtený
než minimální
měsíční
základ,
je měsíční
minimálnímu
performance
of the
activity,
and the
breakdownsroce,
olderkterý
than bezprostředně
three years arepředchází
not takenkalendářnímu
in account. If roku,
the calculated
is lower
the minimal
monthly
měsíčnímu
základu.
Byla-li
v kalendářním
ve kterémaverage
se pojistné
na than
NP platí,
samostatná
basis, výdělečná
the monthly
basis iszahájena
equal to (znovuzahájena),
the minimal monthly
in the year preceding
immediately
calendar
year, inrok
which
thepouze
premiums
for theže
SI are paid,
činnost
lze basis.
určenýIf(vypočtený)
vyměřovací
základ za the
takový
kalendářní
použít
v případě,
the self-employment
activity was
startedve
(restarted),
it is possibleměsících.
to use theNelze-li
specifiedurčit
(calculated)
basis
of such
a calendar
year only in
case thatpřehledu
the activity was
činnost byla vykonávána
alespoň
čtyřech kalendářních
maximální
měsíční
základ
NP z naposledy
podaného
o příjmech
výdajích,
rovná semonths.
tento polovině
průměrnémonthly
mzdy platné
prothe
daný
kalendářní
rok.
performed
at leasta for
four calendar
If the maximum
basis of
SI cannot
be specified
according to the latest submitted revenue and outcome
4. NP zaniká:
breakdown,
this basis is equal to the half of average salary for the relevant calendar year.
ƒ dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém byla tato odhláška podána,
4.
SI terminates:
ƒ the
dnem
samostatné
výdělečnéform,
činnosti,
o on
day ukončení
specified výkonu
in the insurance
cancellation
but not before the day, on which this cancellation form was submitted,
ƒ the
dnem
oprávnění
samostatnou
výdělečnou činnost,
o on
day zániku
of termination
of vykonávat
the performance
of the self-employment
activity.
ƒ dnem, od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
o on the day of termination of the licence for performance of the self-employment activity.
ƒ prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné, nebo sice bylo zaplaceno v této lhůtě,
o on the
day vonnižší
which
the self-employment
activity was suspended.
avšak
částce,
než mělo být zaplaceno,
o on
firstnástupu
day of the
calendar
which the premium has not been paid within the specified deadline, or it has been paid within this
ƒ the
dnem
výkonu
trestumonth,
odnětí for
svobody.
deadline, but in lower amount than was the obligatory amount.
o on the day on which the execution of a sentence starts. Důchodové spoření – II. pilíř
Thespoření,
pensionje
insurance
II. pillar
Jestliže je OSVČ dobrovolně účastna důchodového
snížena -sazba
pojistného na důchodové pojištění a na státní politiku
zaměstnanosti
z 29,2
%pension
na 26,2insurance
% pro pojistné
kalendářníofrok,
kdy účast
na důchodovém
spoření
vznikla, trvá,
či iszanikla,
to 29,2%
If the SEP is a voluntary
member
of the
the ratezaofcelý
the premium
the pension
insurance
and the state
employment
policy
reduceda from
podmínky,
doba
účasti
na důchodovém
spoření
alespoň částečně
s výkonem
SVČ,arose,
kterýcontinues
založil účast
na důchodovém
pojištění.
Pro
to 26,2% for thezapremium
foržethe
whole
calendar
year, in which
thesemembership
in the kryje
pension
insurance
or has
been terminated,
under
such
účely
placení
záloh
platí snížená
sazba
pojistného
na coincides
důchodové
odwith
měsíce,
ve kterém účast
na [Self-Employment
důchodovém spoření
vznikla.that
condition that the
period
of the
membership
in the
pension
insurance
atpojištění
least partly
the performance
of SEA
Activity],
established the membership in the pension insurance. For the purposes of payment of the insurance advances, the reduced rate of the premiums in the pension
insurance is valid from the month, in which the membership in the pension insurance arose.
21.

