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Sociální pojištění  CZECH / ČEŠTINA 

National insurance 
 

Co je to sociální pojištění 
Sociální pojištění je druh vládního systému pojištění umožňující hradit dávky, které 
budete dostávat například v případě nemoci. Jsou z něj také čerpány prostředky pro 
Státní starobní důchody. 
 

Většina lidí pracujících ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska platí 
příspěvky ze svých příjmů. Pokud jste zaměstnaní, platíte Class 1 contributions 
(příspěvky 1. třídy). Tyto příspěvky jsou strhávány přímo z vaší výplaty a spolu 
s daní z příjmu odváděny úřadům vaším zaměstnavatelem. Váš zaměstnavatel musí 
tyto příspěvky také odvádět. 
 

Pokud jste samostatně výdělečně činní, platíte Class 2 contributions (příspěvky 2. 
třídy) a pokud jsou vaše výdělky dostatečně vysoké, platíte Class 4 contributions 
(příspěvky 4. třídy). Jako samostatně výdělečná osoba jste sami odpovědní za 
odvod příspěvků úřadům.   
 
Abyste mohli platit příspěvky sociálního pojištění, musí vám být nejprve přiděleno 
číslo sociálního pojištění, tzv. NINO (číslo sociálního pojištění).  Placení příspěvků 
sociálního pojištění ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska vám 
může umožnit vznik nároku na peněžní dávky i v rámci ostatních evropských států. 
 

Kdo je povinen platit sociální pojištění 
Sociální pojištění jste povinni platit, pracujete-li ve Spojeném království Velké 
Británie a Severního Irska a je vám 16 nebo více a jste mladší, než je věková 
hranice pro odchod do důchodu. Pojištění platíte pouze, pokud vyděláváte více než 
je určená částka. Hranice pro výši příjmů je určena vládou a obvykle se každoročně 
v dubnu mění.  
 

Hranice věku pro odchod do důchodu pro ženy se postupně posunuje, aby se 
dostala na stejnou věkovou hranici odchodu do důchodu jako je nyní pro muže  - 65 
let. Poté se hranice odchodu zvýší jak pro muže tak i ženy na 68 let. Na 
internetových stránkách Diretgov www.direct.gov.uk najdete kalkulačku, která vám 
pomůže vypočítat důchodový věk. 

 

Osoby, jejichž příjmy jsou velice nízké, neplatí sociální pojištění. Pokud jste 
samostatně výdělečně činní a váš příjem je nízký, je důležité požádat o daňovou 
úlevu. Pro většinu lidí však platí, že placení sociálního pojištění je zákonem dané. 
Někteří zaměstnavatelé vám mohou nabídnout práci s tím, že se vyhnete placení 
sociálního pojištění nebo daně z příjmu (výplata takzvaně „na ruku“). Takové 
jednání je protizákonné pro vás i pro zaměstnavatele a měli byste se takovému 
zaměstnání vyhnout. 
 

Kolik vlastně musím na sociálním pojištění platit? 
V případě Class 1 contributions platíte sociální pojištění ve výši několika procent své 
mzdy.  Procentní sazba se mění podle, toho kolik vyděláte. 
 

Jste-li samostatný podnikatel, platíte Class 2 contributions v pevné sazbě. Pokud 
jsou vaše příjmy velmi nízké, můžete zažádat o daňovou úlevu. Pokud vaše příjmy 

http://pensions.direct.gov.uk/en/state-pension-age-calculator/home.asp
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přesáhnou určitou hranici, budete po skončení daňového období  
doplácet dodatečné příspěvky sociálního pojištění. Výše těchto dodatečných 
příspěvků, nazvaných Class 4 contributions (příspěvky 4. třídy), je závislá na 
vašich zdanitelných příjmech. 
 
Jak získat číslo sociálního pojištění 
Jestliže začnete pracovat, musíte si zažádat o číslo sociálního pojištění. Aby vám 
mohlo být toto číslo přiděleno, je třeba absolvovat pohovor. Termín pohovoru si 
můžete domluvit na telefonním čísle National Employment NINO application 
telephone number (linka pro žádosti o číslo sociálního pojištění) 0845 600 0643. 
Můžete se také obrátit o pomoc na Jobcentre Plus office (pracovní kancelář 
Jobcentre Plus).  
 

U pohovoru budete muset prokázat svoji totožnost a oprávnění pracovat ve 
Spojeném království. K tomu budete potřebovat originály dokumentů, které 
prokazují vaši identitu, tzn. například cestovní pas, občanský průkaz, rodný list nebo 
řidičský průkaz. Jaké další dokumenty je možné použít, zjistíte v Jobcentre Plus 
office nebo na internetových stránkách Directgov na adrese www.direct.gov.uk  
v části o sociálním pojištění nazvané  „Money Tax and Benefits“. 
 

V případě, že již práci máte, přineste s sebou k pohovoru pracovní smlouvu nebo 
dopis od vašeho zaměstnavatele. Pokud ještě práci nemáte, můžete přinést 
informace o pracovních agenturách, u kterých jste zaregistrováni. Pokud jste 
oprávněni pracovat, měli byste o číslo sociálního pojištění zažádat, jakmile přijedete 
do Spojeného království. Od okamžiku, kdy o číslo zažádáte, můžete začít pracovat, 
i když jste jej ještě neobdrželi. Svému zaměstnavateli sdělte, že jste již o číslo 
požádali. 
 

Kam se obrátit o pomoc 
Citizens Advice Bureau (Kancelář občanské poradny - CAB) 
Citizens Advice Bureau vám pro řešení problémů zdarma poskytují důvěrné, 
objektivní a nezávislé informace. Chcete-li nalézt nejbližší CAB včetně těch, které 
poskytují informace přes e-mail, klikněte na nejbližší CAB, nebo si ji vyhledejte 
v telefonním seznamu pod písmenem c. 

Další listy s přehledy základních skutečností od Adviceguide 
 Zaměstnavatel vám 

zadržuje mzdu 
 Zahraniční pracovníci  Minimální mzda 

Další užitečné informace od Adviceguide. 
[Tyto informace jsou dostupné pouze v anglickém jazyce] 

 Sociální pojištění – příspěvky a dávky  
 Daň z příjmu  Nemocenské dávky  
 

Tento list s přehledy základních skutečností sestavuje Citizens Advice, pracovní název 
National Association of Citizen Advise Bureau (Národní asociace poradenských kanceláří pro 
občany). Jeho účelem je poskytnutí pouze základních informací a neměl by být 
považován za vyčerpávající prezentaci zákona k danému problému. Tyto informace se 
týkají pouze Anglie a Walesu. 
Tento list s přehledy základních skutečností byl naposledy aktualizován 5. srpna 2011 a 
jeho aktualizace probíhá pravidelně. Pokud od doby, kdy jste tento list získali, uběhlo 
více času, obraťte se prosím na Vaši místní kancelář Citizens Advice Bureau kvůli 
ujištění, zda jsou tyto informace stále aktuální. Nebo navštivte naši webovou stránku - 
www.adviceguide.org.uk - odkud si můžete aktuální znění stáhnout. 

http://www.direct.gov.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/cabdir.ihtml
http://www.adviceguide.org.uk/
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