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STEREO 29.12 – Prominutí sociálního pojistného

V rámci opatření v boji proti koronaviru byl přijat zákon, který za měsíce červen, červenec a srpen roku 2020 umožňuje 
některým zaměstnavatelům při splnění určitých podmínek snížit vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, 
a tedy i odvádět nižší pojistné na sociální zabezpečení. Celá problematika je poměrně složitá, a proto pro uplatnění 
prominutí pojistného doporučujeme důkladné přečtení zákona č. 300/2020 Sb. Podmínky pro uplatnění nároku se 
posuzují za každý kalendářní měsíc samostatně, takže např. za červen bude prominutí pojistného možné uplatnit, ale 
za červenec již ne a musí být splněny všechny současně. 

Podmínky pro nárok na prominutí 

• k poslednímu dni posuzovaného kalendářního měsíce zaměstnává maximálně 50 zaměstnanců účastných

nemocenského pojištění

• počet zaměstnanců k poslednímu dni daného měsíce činí minimálně 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu

2020

• úhrn vyměřovacích základů činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů za březen 2020

• za daný kalendářní měsíc nečerpá zaměstnavatel prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů

prostřednictvím programu Antivirus A a B

Pokud vyhodnotíme, že na prominutí pojistného máme nárok, potom můžeme za každého zaměstnance, 
kterému nebyla dána výpověď z důvodů zrušení, přemístění nebo nadbytečnosti, snížit vyměřovací základ 
pro výpočet pojistného za zaměstnavatele až o 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy – tedy až o 52 253 Kč. 

STEREO 29.12
Do programu STEREO 29.12 jsme prominutí pojistného kompletně zapracovali a na vás je pouze rozhodnutí, 
zda prominutí pojistného uplatňovat budete, či nikoli. 

1. V programu STEREO zcela běžným způsobem zpracujte mzdy.

2. Ve volbě Mzdy / Tiskové sestavy / Pojištění / Sociální pojištění zvolte sestavu s názvem Nárok na prominutí
dle 03.2020. Tato sestava Vám ukáže počet zaměstnanců a jejich vyměřovacích základů v měsíci 03/2020 a
zároveň i v aktuálním mzdovém období (06-08/2020). Současně zde dojde k výpočtu a porovnání na 90 % dle
podmínek. V sestavě se dozvíte, zda daný měsíc splňujete či nesplňujete základní podmínky pro nárok na
prominutí pojistného (pouze z titulu dodržení počtu zaměstnanců a maximálnímu snížení) – zda splňujete
všechny podmínky musíte určit sami.

3. Po opuštění sestavy klávesou Esc se Vás program zeptá, zda chcete uplatnit prominutí pojistného. Vaše
odpověď přímo ovlivňuje výpočet, a tedy i odvod pojistného za zaměstnavatele.

4. Běžným způsobem vytiskněte potřebné tiskové sestavy (mzdové náklady, výplatní pásky apod.).

5. Na ČSSZ standardním způsobem zašleme přehled o výši pojistného ve formátu XML. V období od 1. 7. 2020 do
30. 9. 2020 se bude Přehled podávat v novém formátu, který obsahuje kolonky pro oba vyměřovací základy.
V případě uplatnění prominutí (na základě odpovědi v bodu 3) bude uveden nejen „původní“ nesnížený
vyměřovací základ, ale i „nový“ snížený. Pokud prominutí nebudeme uplatňovat, bude vyplněn pouze
„původní“ VZ a „nový“ VZ zůstane nulový. Od 1. 10. 2020 (za září 2020) se bude Přehled podávat opět v podobě
s jedním vyměřovacím základem, v jaké se podával před červnem 2020.




