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Praha 15. 4. 2019   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 9. dubna 2019 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí informací  
v tomto znění: 

"1) Jaká finanční částka byla dle příslušné legislativy v roce 2017 a v roce 2018 
vybrána na daních jako „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“?  
2) Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnavatelů?  
3) Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnanců?  
4) Je příjemcem této částky jiný subjekt než Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
a Úřad práce ČR?" 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb.,  
o pojistném na sociální zabezpečení, v platném znění (dále jen "zákon  
č. 589/1992 Sb."). Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího 
základu zjištěného za rozhodné období. Vyměřovací základ pro výpočet příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti je upraven v § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Sazba 
pojistného je uvedena v § 7 zákona č. 589/1992 Sb., pro roky 2017 a 2018 tato 
sazba činila: 

- pro zaměstnavatele 1,2%  

- pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) 1,2%, jde-li o OSVČ účastnou 
důchodového pojištění. 
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Ad 1)  

V roce 2017 na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vč. pokut a penále bylo 
vybráno celkem 17 850 640 tis. Kč, v roce 2018 bylo vybráno celkem  
19 649 308 tis. Kč. 

Ad 2) a Ad 3)  

Podíl zaměstnavatele a OSVČ na vybraném příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti znázorňuje následující tabulka: 

v tis. Kč 2017 2018 

Zaměstnavatel 16 757 882,12 18 490 589,12 

OSVČ 1 074 043,26 1 139 402,66 

 

Ad 4)  

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle § 2 zákona č. 589/1992 Sb. 
příjmem státního rozpočtu. Příjemcem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je: 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- Ministerstvo obrany 

- Ministerstvo vnitra 

- Ministerstvo spravedlnosti 

- Ministerstvo financí 

- Generální inspekce bezpečnostních sborů. 
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