
Poučení k formuláři „Přehled OSVČ za rok 2018“ 

Obecné informace 

Přehled o příjmech a výdajích je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) povinna předložit Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen „OZP“), u které je evidována, do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního právního 
předpisu podat daňové přiznání k dani z příjmu za zdaňovací období 2018. Přehled odevzdává i OSVČ, která má daň stanovenou paušální 
částkou nebo OSVČ v úpadku, na kterou byl prohlášen konkurs. Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby 
samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u OZP přihlášena 
v kategorii OSVČ, musí podávat samostatný Přehled o příjmech a výdajích a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh osvobozena. 

OSVČ, které nemají daňového poradce a odevzdávají daňové přiznání, mají povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích OZP do 2. 5. 2019.  
OSVČ, které nepodávají daňové přiznání, mají povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 do 8. 4. 2019. 
Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 do 1. 8. 2019. 
Tuto skutečnost musí OSVČ doložit OZP (např. kopií plné moci, kterou OSVČ zmocňuje daňového poradce ke zpracování daňového přiznání) 
nejpozději dne 30. 4. 2019. 
OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce a daňové přiznání bude podávat později než v řádném termínu, 
je povinna do 31. 3., resp. do 1. 4. 2019 oznámit OZP datum, ke kterému bude podávat daňové přiznání. 

Přehled OSVČ za rok 2018 můžete také snadno a rychle vyplnit a odeslat prostřednictvím portálu VITAKARTA ONLINE. 
Registraci do portálu VITAKARTA ONLINE, obecné informace, seznam jednotlivých pracovišť, čísla účtů a další informace naleznete na inter-
netové adrese: www.ozp.cz. Zde je také k dispozici v sekci Formuláře/Plátci/Fyzické osoby „Přehled OSVČ za rok 2018“, který je možné stáh-
nout, vyplnit na počítači, vytisknout a odeslat. 

1. Identifikace pojištěnce 

OSVČ uvede svoje základní identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, adresu, rodné číslo/číslo pojištěnce, identifikační číslo, na základě kterých 
je zavedena v evidenci OZP. Způsob placení pojistného, kterým OSVČ provádí úhrady pojistného nebo záloh na pojistné se označí křížkem. 

2. Prohlášení pojištěnce 

OSVČ nevyplňuje; OZP vychází z údajů, které eviduje. Pro nahlášení změn údajů využijte aplikaci VITAKARTA ONLINE nebo Portál zdravotních 
pojišťoven, email, datovou zprávu, popřípadě můžete podání učinit osobně na příslušném pracovišti nebo poštou. 

4. Pojistné OSVČ 

Řádek 1 
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2018. U spolupracující osoby se příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů 
vynaložených na jeho dosažení považuje její podíl na společných příjmech. U společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře ko-
manditní společnosti a u osoby, která vede účetnictví, se uvede dílčí základ daně, připadající na příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. 

Řádek 2 
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2018. Zahrnují se veškeré výdaje z roku 
2018. U spolupracující osoby, u společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní společnosti a u osoby, která vede účet-
nictví, se uvede 0.  

Řádek 4 
Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2018 trvala samostatná výdělečná činnost. 

Řádek 5 
Z řádku 4 počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěna u OZP. 

Řádek 6 
Počet kalendářních měsíců, ve kterých OSVČ byla povinna splnit minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ je stanoven všem 
OSVČ, kromě zákonem stanovených výjimek. 

5. Přeplatek (Doplatek) 

Prokázaný přeplatek poukáže OZP na účet plátce pojistného nebo složenkou ve lhůtě stanovené zákonem. Při posuzování výše přeplatku 
přihlíží OZP k tomu, zda plátce nemá vůči OZP splatný závazek (dluh na pojistném, penále aj.). Pojištěnec uvede, zda žádá o vrácení přeplatku 
nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období.  

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. 

6. Nová výše zálohy 

Nová záloha musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 a 
platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude obdobný Přehled o příjmech a výdajích předložen v roce 2020. 
Pokud jste OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ, máte povinnost platit od 1. ledna 2019 zálohu ve výši 2.208 Kč.  

Typ zálohy: 

a) částku 2.208 Kč zapíše OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ a částka vypočtená podle vzorce je nižší nebo rovna 2.208 Kč; 
b) částku vypočtenou podle vzorce zapíše OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ nebo je částka vypočtená podle
vzorce vyšší než 2.208 Kč; 
c) nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnaná a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.
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