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oddíl VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

přehled 2. OSVČ - sociální pojištění 

Pěva Čouková
1. 11. 2022

roční vym.základ měsíční vym.základ roční  vym.základ
(sl. 3 x 12) (sl. 2 x sl. 5) (sl. 6 x 12)

1 4 5 6 7
2023

2022

z max.VZ
(sl. 4 x 29,2 %)

1 5
2023

2022 38 911 Kč nestanoví se

Soc. poj. Zdrav.poj.
Důch.spoř. 

§ 6 z. č. 397/2012 Sb.
Soc.poj.

§ 7 z. č. 589/92 Sb. 
1 2 § 5c č. 589/1992 Sb. § 3a/2 č. 592/1992 Sb.

důchodové 
pojištění

státní politika zam.
součet soc.poj.bez 

nem.poj.
důchodové spoření nemocenské pojištění**) Výše vym. základu Přepočítací  koeficient

2023
2022 356/2021 Sb. 36 119 Kč 1,0773

2022 sociální pojištění 28% 1,20% 29,20% zrušeno 2,10%

Částka, při které se 
neodvádí soc. a 

zdrav. x)

Měsíční vym.základ 
(sl. 1 x 2) xx)

Sazba nemocenské 
pojištění

Minimální platba

1 2 3 sl. 2 x sl. 3

2023 1.

2022 2.

x) § 6 odst. 2 - z. č. 
187/2006 Sb.      

xx) § 5b odst. 4 z.č. 
589/1992 Sb.

3.

1 2 3 sl. 2 x sl. 3

2023 Příklad

2022 1.

y) § 14 odst. 3 z.č. 
589/1992 Sb. - zvýšení 
VZ o 15 %

2.

Průměrná mzda
Měsíční vym.základ 

(sl. 1 / 2)
Sazba nemocenské 

pojištění
Minimální platba

1 2 3 sl. 2 x sl. 3

2023

2022

Průměrná mzda
Měsíční 

vym.základ 
(sl. 1 / 4)

Sazba

1 2 3

2023

2022

OSVČ může být účastna nemocenského pojištění i v případě, že je v režimu paušální daně.

OSVČ může být účastna nemocenského pojištění i v případě, že 
vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a nemá 
povinnost platit pojistné (zálohy na pojistné) na důchodové pojištění.

Maximální platba u paušální daně na 
nemocenské pojištění

5.
Nemocenské pojištění

Minimální měs. 
vyměřovací základ 

na SP u hlavní 
činnosti

Měsíční vym.základ 
(sl. 1 x 1,15) y)

Maximální platba u 
paušální daně

Sazba nemocenské 
pojištěníRok

Soc.poj. § 5b - z. č. 589/92 Sb. - Vyměřovací základ sociálního pojištění pro OSVČ

 Soc. poj. § 7 - z. č. 589/92 Sb. 

Podíl na soc.poj. z měsíčního vyměřovacího základu na: 

Rok

Max. měsíční vyměřovací základ
Soc. poj. § 15a z.č. 589/1992 Sb.

Max.výše měsíční zálohy

průměrná mzda - měsíční vym.základ

viz výpočet průměrné mzdy

3

Maximální platba u paušální daně na 
nemocenské pojištění

Rok Nemocenské pojištění

4.

2023

**) účast je dobrovolná podle z. č. 187/2006 Sb.

sociální pojištění

Minimální platba na nemocenské pojištění

Minimální platba na nemocenské pojištění

Nelze-li určit max. měs. vyměřovací základ 
z naposledy podaného přehledu o příjmech 
a výdajích (např. při zahájení samostatné 
výdělečné činnosti, kdy v posledních třech 

letech nebyla činnost vykonávána), rovná se 
tento polovině průměrné mzdy platné pro 

daný kalendářní rok. 

Rok Nemocenské pojištění

Rok

Termíny podání DP, přehledů, platby záloh a změna 
záloh

Zákon

VI. 2. OSVČ sociální pojištění 2023

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

Průměrná mzda - viz 
výpočet průměrné mzdy

Násobek prům. mzdy

(sl. 1 x sl. 2)

nestanoví se

OSVČ, která vykonávala vedlejší činnost není účastna důchodového pojištění, pokud její příjem je nižší než (§ 10 z. 
č. 155/1995 Sb.)

Minimální výše záloh záloha na pojistné je splatná od 1. do 20. dne násl.měsíce

hlavní činnost

z min. VZ (sl. 3 x 29,2 %) z min. VZ (sl. 6 x 29,2 %)

93 387 Kč

Vyměřovacím základem osoby samostaně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu

Soc.poj. § 14 odst.6 - z. č. 589/92 Sb.

Soc. poj. § 15a z.č. 589/1992 Sb.

vedlejší činnost

%

Max. roční vym. základ

hlavní činnost

%

Výpočet průměrné mzdy pro účely minimálního a maximálního vyměřovacího základu

Průměrná mzda (sl. 1 x sl.2)

38 911 Kč

Dobrovolné důchodové pojištění NEJMÉNĚ 
(§ 5c a § 7 z.č. 589/1992 Sb.)

Nařízení vlády

sl. 2 x sl. 3

Lhůty bez daňového 
poradce 

Elektronicky podané 
přiznání

Lhůty s daňovým 
poradcem

9

Rok

Rok

vedlejší činnost
 §14a odst.1-z. č. 589/92 Sb.

1 867 728 Kč

8

2 6

Minimální vyměřovací základ

3
(sl. 1 x sl. 2)

2

48

(2,4 x sl. 1)(sl. 3 / 12)
4


