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oddíl VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

přehled 1. OSVČ - zdravotní pojištění 

Pěva Čouková
6. 10. 2022

2 3 4 5 6 7

Min. VZ měsíční 50% průměrné mzdy  § 3a odst. 2 z. 
č. 592/1992 Sb. ZoPojVZP

Min. VZ roční 50% průměrné 
mzdy  § 3a odst. 2 z. č. 
592/1992 Sb. ZoPojVZP

Roční platba při min. 
vyměřovacím základu § 3a odst. 2 

z. č. 592/1992 Sb. ZoPojVZP

Minimální záloha-záloha je splatná od 1.dne 
kalend.měs, na který se platí, do 8.dne 

násl.kalend.měs. § 7 odst.2 z.č. 592/1992 Sb. 
ZoPojVZP                                              

Maximální roční vym.základ *) od roku 
2013 maximální vyměřovací základ a 

maximální měsíční zálohy zrušeny

Maximální měsíční vyměřovací 
základ 

Maximální měsíční záloha 
z max. VZ

 (sl. 1 x 12)   (sl. 2 x 13,5 %) (sl. 3 /12)

2023

2022 19 455,50 Kč 233 466 Kč 31 518 Kč 2 627 Kč zrušen *) zrušen *) zrušena *)

Soc. poj. Zdrav. poj.

§ 5c z.č. 589/1992 Sb. § 3a/2 z.č. 592/1992 Sb.

2023 2023

2022 356/2021 Sb. 2022

1. Podání DPFO § 136 DŘ, § 33 DŘ - z.č. 280/2009 Sb.

2. Podání přehledu § 24 odst. 2 - z.č. 592/1992 Sb.

3. Doplatek na pojistném § 8 odst. 5 - z.č. 592/1992 Sb.

4. Změna zálohy § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 - z.č. 592/1992 Sb.

5. Platba zálohy (případně změněné zálohy) § 8 odst. 3, 5 - z.č. 592/1992 Sb. **)

6. Výše zálohy po podání přehledu § 8 odst. 2 - z.č. 592/1992 Sb. 

**) Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.(§ 7 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.) 
***) V roce 2022 se částka "11 014 Kč" Nařízením vlády č. 253/2021 Sb. nahradila částkou "14 570 Kč". Toto Nařízení bylo ovšem novelou 260/2022 Sb. zrušeno a vrátila se tudíž opět částka ze zákona.

e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c), 

Poučení k formuláři Přehled OSVČ za rok 2021 – VZP https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/prehled-osvc-2021-pouceni.pdf
Poučení K formuláři Přehled OSVČ za rok 2021 – MVČR https://www.zpmvcr.cz/system/files/dokumenty/2022-02/Pou%C4%8Den%C3%AD%20k%20formul%C3%A1%C5%99i%20P%C5%99ehled%20OSV%C4%8C%20za%20rok%202021_ver7.pdf

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto zaměstnanců je jejich skutečný příjem.

Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně činná (§ 3a odst. 4 z.č. 592/1992 Sb.):
a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období,
b) měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná; za pobírání nemocenského z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se pro účely tohoto zákona považuje též období prvních 3 
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), po které se nemocenské podle zvláštního právního předpisu neposkytuje, pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně 
činných,
c) se stala osobou uvedenou v odstavci 3, pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu samostatně výdělečně činnou (§ 3 odst. 8  z.č. 592/1992 Sb.):
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 12);
b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání;

*) Za průměrnou měsíční mzdu se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího 
koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru (§ 3a odst. 2 z.č. 592/1992 Sb.).

Termíny podání DP, přehledů, platby záloh a změna záloh

c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném 
zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo 
matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů;14)
d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné,

Zákon Nejpozději
Nejpozději při elektronicky podaném 

přiznání
Poznámka

Nejpozději s daňovým 
poradcem

VI. 1. OSVČ zdravotní pojištění 2023

§ 3c z. č. 592/1992 Sb.ZoPojVZP

8

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

VZ, ze kterého je plátcem pojistného stát - § 3c/2 z.č. 
592/1992 Sb.Minimální zdravotní pojištění

1

Maximální zdravotní pojištění

Rok

podle § 17 zákona č. 155/1995 Sb. o důch. pojištění

11 014 Kč (31.8.-31.12.2022)                           
14 570 Kč (1.1.-30.8.2022 ) ***)

Rok
Zdr.poj. § 2 - z.č. 592/1992 Sb. % sazba z 

vyměřovacího základu pro rozhodné období 
Pojistné na všeobecné ZP Výše vym. základu Přepočítací  koeficient

průměrná mzda*)

Výpočet průměrné mzdy pro určení minimálního vyměřovacího základu

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu, 
přepočítávacího koeficinetu…

*) od roku 2013 maximální vyměřovací základ a maximální měsíční zálohy zrušeny


