
Poučení k formuláři 
„Přehled pro OSVČ v paušálním režimu za rok 2021“ 

 

 
Na tomto formuláři podává Přehled osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která byla v roce 2021 (alespoň jeden 
měsíc) poplatníkem v paušálním režimu, ale její daň za rok 2021 není rovna paušální dani (např. má příjmy ze samostatné 
výdělečné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, stala se zaměstnancem, plátcem DPH nebo daň by rovna paušální dani byla, ale 
došlo k porušení některých dalších podmínek). 
 

Přehled OSVČ za rok 2021 můžete také snadno a rychle vyplnit a odeslat prostřednictvím portálu VITAKARTA. 
Registraci do portálu VITAKARTA, obecné informace, seznam jednotlivých pracovišť, čísla účtů a další informace naleznete na internetové adrese: www.ozp.cz, 
kde je také k dispozici v sekci Plátci/Formuláře/Formuláře pro OSVČ/Přehled OSVČ odkud je možné formulář stáhnout, 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. Bankovní spojení, kterým OSVČ provádí úhrady pojistného. 

 

2. Přiznání k dani z příjmů 

• Mám povinnost podat daňové přiznání do 1.4.2022 - termín odevzdání Přehledu do 2.5.2022 
• Daňové přiznání podávám po 1.4.2022 elektronicky - termín odevzdání Přehledu do 2.6.2022 
• Daňové přiznání za mne po 1.4.2022 podává daňový poradce - termín odevzdání Přehledu do 1.8.2022 

 

3. Pojistné OSVČ 
Řádek 3P - daňový základ. Daňovým základem se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo 
by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob z řádku 37 daňového přiznání (řádek 113 Přílohy č. 1). 
Řádek 4P - počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2021 trvala samostatná výdělečná činnost. 
Řádek 5P - z řádku 4P počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěna u OZP. 

 

4. Přeplatek (Doplatek) 
Pojištěnec uvede, zda žádá o vrácení přeplatku, nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období. OZP poukáže prokázaný přeplatek (ponížen 
o případné splatné závazky např. dluh na pojistném, penále aj.) na účet/složenkou ve lhůtě stanovené zákonem. 

Od 1.1.2022 není možné vracet přeplatky nižší než 200 Kč. 

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled za rok 2021. 
 
Pro OSVČ, která podala Přehled dříve, než je lhůta pro podání daňového přiznání, je doplatek pojistného splatný poslední den lhůty pro podání daňového 
přiznání.  
 

5. Nová výše zálohy 
Zálohu hradí na účet OZP pouze osoba samostatně výdělečně činná, která v roce 2022 není v paušálním režimu. 
 
Nová záloha musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled. Pokud jste OSVČ, pro kterou platí minimální VZ, máte 
povinnost platit od 1. ledna 2022 zálohu ve výši 2.627 Kč. 

Typ zálohy: 
a) částku 2.627 Kč zapíše OSVČ, pro kterou platí minimální VZ, a částka vypočtená podle vzorce je nižší nebo rovna 2.627 Kč; 
b) částku vypočtenou podle vzorce zapíše OSVČ, pro kterou není stanoven minimální VZ, nebo je částka vypočtená podle vzorce vyšší než 2.627 Kč; 
c) nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnaná a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. 
 
 

Kontakty 
Informační linka: 261 105 555; po-pá 8-16   Email: https://portal.ozp.cz/ 
Datová schránka: q9iadw9     Seznam poboček OZP: http://www.ozp.cz/kontakty 


