Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
č. 13/2009 EX
Věc:

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Dne 1. 8. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.), na základě které má každý zaměstnavatel nárok
na slevu na pojistném za každého zaměstnance, jehož vyměřovací základ je nižší než 1,15násobek
průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem dolů a za splnění dalších podmínek
stanovených zákonem. V roce 2009 to znamená, že vyměřovací základ musí být v příslušném měsíci
nižší než 27 100 Kč.
Sleva na pojistném náleží za kalendářní den a její výše za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu
mezi 1,15násobkem průměrné mzdy zaokrouhlené na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím
základem zaměstnance. Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance se zaokrouhluje na celé
koruny směrem nahoru a činí nejvýše 25 % jeho vyměřovacího základu.
Za srpen 2009 náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která se stanovuje zpětně jako součet úhrnu dílčích slev na
pojistném za leden až červenec 2009 s tím, že mimořádnou slevu na pojistném lze uplatnit jen do
splatnosti pojistného za srpen 2009.
Bližší informace a podmínky k možnosti uplatnění slevy naleznete na oficiálních webových stránkách
České správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-aplatba-pojistneho/slevy-na-pojistnem.htm.
Na základě výše uvedeného a také skutečnosti, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je
povinna dle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2008 zamezit dvojímu financování výdajů z jiných
režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor, vydává Úřad Regionální rady tento
metodický pokyn upravující postupy pro uplatňování slevy na pojistném na sociálním zabezpečení
v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Všichni příjemci dotace, kterým byla do dne vydání tohoto metodického pokynu proplacena žádost o
platbu, v rámci které jim byly proplaceny výdaje na pojistné na sociálním zabezpečení, předloží
současně s nejbližší Monitorovacím hlášením/zprávou (případně společně s Monitorovací zprávou o
zajištění udržitelnosti projektu, pokud již ukončili realizaci projektu) čestné prohlášení, že neuplatnili a ani
neuplatní u České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) slevu na pojistném k výdajům, které
jim již byly uhrazeny z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Vzor čestného přihlášení je
přílohou č. 1 tohoto metodického pokynu V případě, že příjemci již byly ze strany ROP JV výše uvedené
výdaje proplaceny a nebude do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto metodického pokynu předkládat na
Úřad Regionální rady Monitorovací hlášení/zprávu (případně Monitorovací zprávu o zajištění
udržitelnosti projektu), je příjemce povinen předložit nebo zaslat čestné prohlášení uvedené v příloze

strana: 1

č. 1 tohoto metodického pokynu na Úřad Regionální rady do 3 měsíců od účinnosti tohoto metodického
pokynu.
V situaci, kdy si výše uvedený příjemce již o slevu na ČSSZ požádal a tato sleva mu byla nebo bude
vrácena, je povinen poměrnou část slevy na pojistném na sociálním zabezpečení odpovídající míře
podpory projektu z proplacené dotace, která se vztahuje k výdajům, jež byly uplatněny jako sleva u
ČSSZ, uhradit na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. ú. 2843562/0800, a to do 3
měsíců od účinnosti tohoto metodického pokynu.
Příjemci, u kterých v den účinnosti tohoto metodického pokynu stále probíhá administrace žádosti o
platbu, která obsahuje výdaje spojené s pojistným na sociální zabezpečení, jsou povinni na OIP doložit,
případně zaslat čestné prohlášení o tom, že nepožadují proplacení slevy ze strany ČSSZ, a že si ani o
tuto slevu v budoucnu nepožádají (viz Příloha č. 2 tohoto metodického pokynu). Do doby doložení
čestného prohlášení ze strany příjemce nemůže být administrace příslušné žádosti o platbu dokončena.
V situaci, kdy si příjemce, jehož žádost je v den účinnosti metodického pokynu v procesu administrace,
požádal o uplatnění slevy, nebo hodlá požádat o uplatnění slevy na ČSSZ a současně je žádost o platbu
v této době administrovaná na OIP a tato žádost obsahuje sociální pojištění jako způsobilý výdaj, je
příjemce povinen nahlásit na OIP výši slevy, kterou uplatňuje u ČSSZ (a která se vztahuje k příslušné
žádosti o platbu). O poměrnou část slevy na pojistném na sociálním zabezpečení odpovídající míře
podpory projektu mu budou pracovníky OIP sníženy způsobilé výdaje projektu. Před vypořádáním této
skutečnosti nemůže být administrace žádosti o platbu dokončena.
Ostatní příjemci, kteří budou teprve podávat žádost o platbu obsahující mzdové výdaje včetně výdajů na
pojistné na sociální zabezpečení, jsou povinni jako součást žádosti o platbu doložit čestné prohlášení, že
v rámci předložené žádosti o platbu nepožadují proplacení té částky, která uvedeném vztahuje ke slevě
na pojistném, kterou si mohou příjemci uplatnit u ČSSZ, a že si ani o tuto slevu v budoucnu nepožádají
v rámci dalších žádostí o platbu. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto metodického pokynu.
Výdaje za pojistné na sociální zabezpečení budou ze strany příjemce v rámci předložené žádosti o
platbu již o tuto částku sníženy.
Ve všech uvedených případech platí, že vrací-li příjemce výši dotace, která se vztahuje k uplatněné
slevě u ČSSZ je povinen písemně na OIP oznámit jakou výši slevy vztahující se k původně způsobilým
výdajům v podobě částky na sociální pojištění, si nárokoval u ČSSZ.
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2009.
V Brně dne 12. 11. 2009

Ing. Artur Zatloukal
vedoucí Odboru řízení ROP
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Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONA
Č. 589/1992 SB., O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU
NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ, KTERÁ NABYLA ÚČINNOSTI K 1. 8. 2009
Příjemce podpory z Regionálního operačního programu Jihovýchod
čestně prohlašuje,
že neuplatnil a ani neuplatní u České správy sociálního zabezpečení slevu na pojistném na sociální
zabezpečení k výdajům, které mu již byly v rámci projektu č. ……….. s názvem ………….. uhrazeny
z Regionálního operačního programu Jihovýchod

V ……………………… dne …………………

Za příjemce:
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu – jednatel, statutární zástupce)

……………………………..
podpis
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Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE V SOUVISLOSTI S NOVELOU ZÁKONA
Č. 589/1992 SB., O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU
NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ, KTERÁ NABYLA ÚČINNOSTI K 1. 8. 2009

Příjemce podpory z Regionálního operačního programu Jihovýchod
čestně prohlašuje,
že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na
pojistném na sociálním zabezpečení, ze dne ……… vztahující se k projektu č. ……… s názvem
………….. nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním
zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá
výši slevy na pojistném o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.
V ……………………… dne …………………
Za příjemce:
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu – jednatel, statutární zástupce)

……………………………..
podpis
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