
 

 
 

 
 

 

Praha 25. března 2020 

 

Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální 
pojištění 
 
Senátoři dnes (25. března) schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany 
Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění  
a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března 
do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim 
tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na 
důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. 
Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky. 

Odpuštění povinných plateb pojištění přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Nadále 
se tato doba ale živnostníkům bude započítávat pro důchodové nároky. 

OSVČ bude také umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí 
až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude 
mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. 
 
Jak to bude v praxi? 
 

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky  
od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou 
činností. 

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody? 
 

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové 
pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně 
pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:  

 Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen 

až srpen máte odpuštěné v plné výši. 

 Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné 

zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců 

pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho 

zisku za rok 2020.  

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy? 
 

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného 
po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po 
odevzdání daňového přiznání. 

Co když jsem již zálohu za březen zaplatil/a? 
 

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity 
nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.  

Budu mít kvůli tomu nižší důchod? 
 

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. 
Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.  

Tiskové oddělení MPSV 


