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Platenie odvodov počas štrajku sa zmení. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú
nedávno schválil parlament.
Súčasná úprava v prípade účasti zamestnanca na štrajku spôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž
pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. "Pri neprítomnosti v práci z tohto dôvodu je
zamestnávateľ povinný za svojho zamestnanca, ktorý nemá príjem zo závislej činnosti, oznámiť
zdravotnej poisťovni zánik pracovného pomeru. Zamestnanec má zároveň povinnosť prihlásiť sa v
zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a odvádzať si preddavky na poistné. Po ukončení štrajku má
zamestnávateľ opätovne povinnosť nahlásiť vznik pracovného pomeru," píše ministerstvo zdravotníctva
v novele zákona.
Po novom, podľa schválenej úpravy, ak sa stane zamestnanec samoplatiteľom pre účasť na štrajku,
nevzniká mu povinnosť platiť preddavky na poistné, ani prihlasovať sa ako samoplatiteľ v zdravotnej
poisťovni. Zamestnávateľ bude plniť oznamovaciu povinnosť za takéhoto zamestnanca a poistné uhradí
zamestnanec v ročnom zúčtovaní poistného ako samoplatiteľ, a to v rovnakej výške, ako platil doposiaľ.
Zároveň sa ustanovuje povinnosť pre zdravotné poisťovne vykonať za takýchto poistencov ročné
zúčtovanie poistného.
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Súvisiace odborné články

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2016
Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017 - sociálne poistenie
Zmeny výšky odvodov od 1. 1. 2017 - verejné zdravotné poistenie
Odvody na sociálne a zdravotné poistenie od 1. 1. 2017
Zmena veličín platných od 1. 1. 2018, odvodených od sumy životného minima

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-szco-do-socialnej-poistovne-od-1-7-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zmeny-vysky-odvodov-od-1-1-2017-socialne-poistenie.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/verejne-zdravotne-poistenie-zmeny-vysky-odvodov-od-1-1-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-na-socialne-a-zdravotne-poistenie-od-1-1-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zmena-velicin-platnych-od-1--1--2018-odvodenych-od-sumy-zivotneho-minima-pmpp-12-13-2017.htm
https://www.epi.sk/zz/2004-580
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