Pracovní list č. 3.

1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně
činní a proč?

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu?

3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

4. Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?

5. Napište příklady pojistného plnění obnosového a škodového.

6. Napište alespoň 6 pojišťoven podnikajících v ČR.

7. Co je kapitálové životní pojištění? Proč a za jakých podmínek je i daňové výhodné?

8. Jaký je rozdíl mezi zdravotním a nemocenským pojištěním?

9. Kam je odváděno sociální a zdravotní pojistné? Kdo a jakým způsobem rozhoduje o
vyplácení dávek z těchto pojištění? Komu jsou dávky vypláceny?

10. Vyhledejte v zákoníku práce, kdy se může uzavřít dohoda o provedení práce. Pro
koho je její uzavření výhodné a proč?

11. Dvě kamarádky uzavřou pracovní poměr: Lucie na plný pracovní úvazek s měsíční
mzdou 10000 Kč, Tereza na částečný pracovní poměr s měsíční mzdou 7000 Kč.
Vypočítejte jaká částka bude z těchto pracovních poměrů odvedena na sociální a
zdravotní pojištění.

12. Po maturitě se chystáte odjet na jeden rok do zahraničí. Jak budete řešit sociální a
zdravotní pojištění po tuto dobu?

13. Jaké minimální sociální a zdravotní pojistné musí platit OSVČ v roce 2012

Zadání k praktickému příkladu na SP a ZP u OSVČ:
Slečna Eliška Veselá RČ 915630/1234, bytem Revoluční 852, Mladá Boleslav,
Začala 1.3.2011 podnikat v oblasti zprostředkovatelské činnosti. V roce 2011 dosáhla příjmů
315000 Kč a výdaje 35000Kč. Na daňovém přiznání si výdaje si uplatnila procentem z příjmů
(příjem ze živnosti). Jako OSVČ platila pravidelné zálohy na sociální pojištění 1807 Kč a na
zdravotní pojištění 1670 Kč.
Úkoly:
Stáhněte z internetových stránek ČSSZ a VZP přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
Vyplňte přehledy a zjistěte jakou částku bude slečna Veselá doplácet na pojistném.

Zjistěte jaké zálohy bude platit na rok 2012.

Do jakého termínu musíte přehledy o příjmech a výdajích odevzdat na ČSSZ a VZP?

Zjistěte jaký byl čistý měsíční příjem slečny Veselé?

Podle vašeho názoru je výhodnější podnikat nebo být zaměstnán?

Pracovní list č. 3. - ŘEŠENÍ

1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně
činní a proč?
Očekávám různé odpovědi např:
-

kapitálové životní pojištění, úrazové pojištění

-

pojištění domácnosti

-

pojištění odpovědnosti, různá podnikatelská pojištění

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu?
Uzavřít návrh pojistné smlouvy můžeme na pobočce pojišťovny, s „finančním poradcem“
doma, přes internet nebo u jiných subjektů spolupracujících s pojišťovnami (banky, zdravotní
pojišťovny apod.)

3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.
V ČR 40 : 60, ve světě je to přesně obráceně

4. Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?
Pojistník je osoba, která pojištění platí. Pojištěná je osoba, na kterou se pojištění vztahuje.
Např. rodiče uzavřou a platí pojištění svých dětí.

5. Napište příklady pojistného plnění obnosového a škodového.
U obnosového plnění klient dostane vyplacen předem dohodnutý obnos, u škodového plnění
dostane vyplacenou náhradu za škodu ve výši,, jakou pojišťovna stanoví.

6. Napište alespoň 6 pojišťoven podnikajících v ČR.
Odpovědí je celá řada např. ČP, Pojišťovna ČSOB, Kooperativa, Alianz, Axa, Generali,
DAS a spousta dalších

7. Co je kapitálové životní pojištění? Proč a za jakých podmínek je i daňové výhodné?
Kapitálové životní pojištění je kombinací pojištění a spoření.
Podmínky pro daňové zvýhodnění:
- pojištění je uzavřeno minimálně na částku 40000 Kč
- pojištění je uzavřeno minimálně do 70 let věku pojištěného

8. Jaký je rozdíl mezi zdravotním a nemocenským pojištěním?
Zdravotní pojištění slouží na udržování a zlepšování našeho zdravotního stavu.
Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění a slouží k zabezpečení občanů
při dočasné ztrátě pracovní schopnosti (nemoc, ošetřování člena rodiny, mateřská
dovolená)

9. Kam je odváděno sociální a zdravotní pojistné? Kdo a jakým způsobem rozhoduje o
vyplácení dávek z těchto pojištění? Komu jsou dávky vypláceny?
Sociální pojištění platíme na účet ČSSZ (součást státního rozpočtu), zdravotní na účet svých
zdravotních pojišťoven. Obě dvě pojištění jsou vymezeny svými zákony. Dávky ze sociálního
pojištění jsou vypláceny přímo občanům a o jejich výši rozhoduje zákon (navrhuje vláda a
schvaluje parlament). Dávky zdravotního pojištění jsou vypláceny zdravotnickým zařízením a
o jejich výši rozhoduje vyhláška ministerstva zdravotnictví a VZP.

10. Vyhledejte v zákoníku práce, kdy se může uzavřít dohoda o provedení práce. Pro
koho je její uzavření výhodné a proč?
DPP můžeme u jednoho zaměstnavatele uzavřít na dobu maximálně 300 hodin ročně. DPP je
výhodná pro obě strany, protože se z ní až do výše 10000 Kč měsíčně neodvádí sociální a
zdravotní pojistné.

11. Dvě kamarádky uzavřou pracovní poměr: Lucie na plný pracovní úvazek s měsíční
mzdou 10000 Kč, Tereza na částečný pracovní poměr s měsíční mzdou 7000 Kč.
Vypočítejte jaká částka bude z těchto pracovních poměrů odvedena na sociální a
zdravotní pojištění.
Lucie: SP 25% + 6,5% z 10000
ZP 9% + 4,5% z 10000

Tereza: SP 25% + 6,5% z 8000 (z min. mzdy)
ZP 9% + 4,5% za 8000

12. Po maturitě se chystáte odjet na jeden rok do zahraničí. Jak budete řešit sociální a
zdravotní pojištění po tuto dobu?
Sociální pojištění zatím řešit nemusíme. U zdravotního pojištění se přihlásíme do
kategorie pojištěnců – osoba bez zdanitelných příjmů a budeme platit měsíční
pojistné 1080 Kč. Pokud ale v zahraničí budu řádně zaměstnán (zaměstnavatel za mě
bude odvádět zdravotní pojistné),, mohu se od naší zdravotní pojišťovny odhlásit a
čerpat zdravotní péči v zahraničí.

13. Jaké minimální sociální a zdravotní pojistné musí platit OSVČ v roce 2012
SP 1840 Kč a ZP 1697 Kč měsíčně.

Zadání k praktickému příkladu na SP a ZP u OSVČ:
Slečna Eliška Veselá RČ 915630/1234, bytem Revoluční 852, Mladá Boleslav,
Začala 1.3.2011 podnikat v oblasti zprostředkovatelské činnosti. V roce 2011 dosáhla příjmů
315000 Kč a výdaje 35000Kč. Na daňovém přiznání si výdaje si uplatnila procentem z příjmů
(příjem ze živnosti). Jako OSVČ platila pravidelné zálohy na sociální pojištění 1807 Kč a na
zdravotní pojištění 1670 Kč.
Úkoly:
Stáhněte z internetových stránek ČSSZ a VZP přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
Vyplňte přehledy a zjistěte jakou částku bude slečna Veselá doplácet na pojistném.
Řešení je v souboru: Přehled o příjmech a výdajích
Doplatek SP je 326 Kč, ZP je 0 Kč.

Zjistěte jaké zálohy bude platit na rok 2012.
SP 1840 Kč a ZP 1697 Kč měsíčně.
Do jakého termínu musíte přehledy o příjmech a výdajích odevzdat na ČSSZ a VZP?
Na ČSSZ do konce měsíce dubna, na VZP do 3 dnů po podání daňového přiznání na FÚ.
Zjistěte jaký byl čistý měsíční příjem slečny Veselé?
(315000 příjmů - 35000 prokazatelných výdajů) : 10 měsíci podnikání
Podle vašeho názoru je výhodnější podnikat nebo být zaměstnán?
Řešení jsou různá. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody.

