
soubor naleznete na www.ucetni-portal.cz/prehledy/
oddíl VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

přehled 2. OSVČ - sociální pojištění 

Pěva Čouková
1. 1. 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
2022 25% 116 736 Kč 10% 3 892 Kč 46 704 Kč
2021 25% 106 332 Kč 10% 3 545 Kč 42 540 Kč

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

1 5
2022 38 911 Kč nestanoví se
2021 35 441 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

2022 356/2021 Sb. 36 119 Kč 1,0773
2021 381/2020 Sb. 34 766 Kč 1,0194

2021 sociální pojištění 28% 1,20% 29,20% zrušeno 2,10%

Rok

2022 147 Kč 7 000 2,10% 1. Podání DPFO - nejpozději § 136 DŘ, § 33 DŘ - z. 
č.280/2009 Sb. 01.04.2022 02.05.2022 01.07.2022

§ 5b odst. 3 - z.č. 589/1992 Sb., § 6 odst. 2 - z. č. 187/2006 Sb.                                        
2. Podání přehledu - nejpozději § 15 - z. č. 589/1992 Sb. 02.05.2022 02.06.2022 01.08.2022

Výpočet: 2 x 3500Kč (částka, při které se neodvádí soc. a zdrav.)  x 2,1% (sazba nem. poj.)
3.

Doplatek na pojistném - 
termíny platí, pokud bylo 
podáno nejpozději, jinak do 
8 dnů od podání přehledu

§ 14a odst. 3  - z.č. 589/1992 Sb. 10.05.2022 10.06.2022 09.08.2022

Pozor !!! Pokud si bude chtít dobrovolně platit nemocenské pojištění osoba vykonávající vedlejší činnost

4.

Změna zálohy při podání 
přehledu, které je v 
nejpozdější den t.j. 2. 5. 2022 
(1. 8. 2022) - záloha se mění v 
měsíci, který následuje po 
podání přehledu nebo v němž 
měl být podán

§ 14/6 - z.č. 589/1992 Sb. červen 2022 červenec 2022 září 2021

automaticky se stává osobou vykonávající hlavní činnost a je povinna platit zálohy na důchodové 
5.

Platba nové zálohy - záloha je 
splatná za kalendářní měsíc od 
1. do posledního dne  měsíce

§ 14a/1 - z.č. 589/1992 Sb.  1. - 30. 6. 2022 1. - 31. 7. 2022 1. - 30. 9. 2022

pojištění ve výši tak jako při hlavní činnosti.

6.

Změna zálohy při podání 
přehledu např. 20. 3. 2022 (20. 
5. 2022;20. 6. 2022) - záloha se 
mění v měsíci, který následuje 
po podání přehledu nebo v 
němž měl být podán

§ 14/6 - z.č. 589/1992 Sb. duben 2022 červen 2022 červenec 2022

Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru  § 14 odst. 11 - z.č. 589/1992 Sb.
7.

Platba nové zálohy - záloha je 
splatná za kalendářní měsíc od 
1. do posledního dne  měsíce

§ 14a/1 - z.č. 589/1992 Sb. 1. - 30. 4. 2022 1. - 30. 6. 2022 1. - 31. 7. 2022

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021
https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35805/OSVC_2021_Pokyny_k_vyplneni.pdf/da48a4e2-27c7-0439-4124-95fc4710ddc4?t=1643185055063

9

8 861 Kč

Rok

Rok

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

1 701 168 Kč

8

1 867 728 Kč
2 6

1 036 Kč

Minimální vyměřovací základ

3
(sl. 1 x sl. 2)

2

Nařízení vlády

35 441 Kč

48

2 841 Kč 1 137 Kč

3

29,20% zrušeno

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

Výpočet průměrné mzdy pro účely minimálního a maximálního vyměřovacího základu

Průměrná mzda (sl. 1 x sl.2)

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

%

38 911 Kč 9 728 Kč

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

VI. 2. OSVČ sociální pojištění 2022

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.)

48

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 %)

nestanoví se

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

85 058 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;

(6) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce
a) vykonávala zaměstnání (odstavec 8 věta první),
b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
c) měla nárok na rodičovský příspěvek 15b) nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží 
z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo 
o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) 5c), 
pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, 
nebo 
d) byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 4 písm. a).

35 441 Kč
38 911 Kč

Dobrovolné důchodové pojištění činí 9 728  x 28 % = 2 724 Kč (§ 5c  a § 7  589/1992 Sb.)

2022

Zákon č. 155/1995 Sb. § 9 odst. 6. - VEDLEJŠÍ ČINNOST

2,10%

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

1,20%

Termíny podání DP, přehledů, platby záloh a změna 
záloh

sociální pojištění 28%

Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (§ 9 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb.) .

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

Minimální platba na nemocenské pojištění :

Elektronikcy podané 
přiznání

Lhůty s daňovým 
poradcem

Náhrada při pracovní neschopnosti od 15 dne nemoci a jen pokud si platí nemocenské pojištění.

2 588 Kč

93 387 Kč

Zákon
Lhůty bez daňového 

poradce 

 Soc. poj. § 7 - z. č. 589/92 Sb. 

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

1/4 průměrné mzdy zaokrouhlená nahoru

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha na pojistné 
platí. (§ 14a 589/1992 Sb.)

Rok


