Milena Zářecká

ELDP příklady

ELDP příklady
Postup při pořízení ELDP při DPN a následně nástupu na PPM.
Příklad č. 1








Zaměstnanec má PP od 4. Září 2002 se sjednaným příjmem 15.000,- Kč.
Dočasná pracovní neschopnost trvala od 9. 2. 2012 do 15. 3. 2012 (36 kal. dnů).
Zaměstnanec nastoupil na peněžitou pomoc v mateřství 8 týdnu před očekávaným dnem
porodu, tj. od 16. 3. 2012, den porodu byl stanoven na 4. května 2012, žena porodila
1. 5. 2012.
Řádná dovolená byla čerpána od 25. října 2012 do 1. Listopadu 2012.
Následná rodičovská dovolená byla od 2. Listopadu do 31. 12. 2012.
Vyměřovací základ včetně řádné dovolené činil 19.300,- Kč.

DPN = (36 kal. dnů), PPM (8 týdnů před porodem od 16. 3. - 30. 4). = (46 kal. dnů) = Celkem
vyloučené dny= 36+46=82 kal.dnů
Dny celkem = Leden (31), Únor (29), Březen (31), Duben (30), Říjen (31), Listopad (30)=182 kal. dnů
Leden až Duben DPN+PPM, Říjen a Listopad – v těchto měsících byl výdělek ze ŘD.
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Dovršení důchodového věku
Příklad č. 2







Pracovní poměr vznikl dnem 19. 8. 1999 se sjednaným příjmem 16500,-Kč, účast na pojištění
trvala celý rok 2012.
Zaměstnanec dovršil důchodový věk dnem 24. 7. 2012 a i po dovršení důchodového věku
vykonává výdělečnou činnost. Ode dne dovršení důchodového věku se v 2. oddíle tiskopisu
ELDP uvádí na druhé pozici trojmístného znaku „Kód“ písmeno „D“.
Dočasná pracovní neschopnost trvala od 12. 7. 2012 do 30. 7. 2012, tj. 19 KD dnů (12 KD
do důchodového věku, 7 KD po dovršení důchodového věku).
Neplacené volno měl od 20. 12. 2012 do 31. 12. 2012, (tj. 12 KD).
Vyměřovací základ činí 202 189,-Kč.
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DPČ s příjmem nad 2499,-Kč a DNP.
Příklad č. 3
Zaměstnanec na DPČ, pokud má příjem nižší než 2500,-Kč, není soc. ani nemocensky pojištěn. Nemoc
v tomto měsíci bude pouze orientační, peníze by neměly být vyplaceny. Pořídí se Typem evidence 32
Nemoc bez náhrady. Přihlíží se na pokrácení odměny za nemoc. Pokud je více DPČ v jednom měsíci,
tyto se pro SP sčítají.
Pokud bude mít zaměstnanec příjem vyšší než 2499,-, bude nemocensky pojištěn, nemoc se mu
proplatí. Pořídí se Typem evidence 01 Nemoc. Vždy se musí přihlížet k součtu odměn za každou
jednotlivou DPČ v daném měsíci.
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