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POKYNY K VYPLNĚNÍ 
 

PŘÍLOHA PRO SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
 

OZNÁMENÍ VŮČI SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
 
01 Informace o výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ) 
Vyberte jednu z možností, nehodící se škrtněte. 
Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní SVČ a na vedlejší SVČ (více na: 
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/). Hlavní SVČ: osoba samostatně výdělečně 
činná (OSVČ), která zahájí výkon hlavní SVČ, je povinna platit zálohy na důchodové 
pojištění od kalendářního měsíce, ve kterém SVČ zahájila. Záloha na pojistné za kalendářní 
měsíc, v němž OSVČ zahájila SVČ je splatná ode dne zahájení činnosti do konce 
následujícího kalendářního měsíce. Zálohy na následující kalendářní měsíce jsou splatné od 
prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. Výše zálohy se 
stanovuje pro každý kalendářní rok nově, více viz na www.cssz.cz.  
OSVČ vykonávající vedlejší SVČ musí vyplnit alespoň jedno z písmen a) – f) v části 02. 
 
 
02  OSVČ vykonávající vedlejší činnost 
Vyplňte alespoň jeden důvod pro posouzení SVČ jako vedlejší a povinně dokládanou 
skutečnost (viz níže uvedené) doložte (lze zaslat i následně na příslušnou SSZ).  
Za OSVČ vykonávající v kalendářním měsíci vedlejší SVČ se považuje OSVČ, která  

a) vykonává zaměstnání, které zakládá účast na pojištění,  
b) byl přiznán starobní důchod, 
c) má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo   
d) má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) z        

  nemocenského pojištění zaměstnanců nebo má nárok na nemocenské z důvodu   
  těhotenství a porodu ze skončeného nemocenského pojištění zaměstnanců, jestliže nemá   
  nárok na PPM,  

e) pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo 
osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II - IV, pokud tato osoba je osobou 
blízkou nebo s OSVČ žije ve společné domácnosti,  

 f) je nezaopatřeným dítětem ve smyslu ust. § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb., 
tj. dítě od skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, 
jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium),  

 
pokud tyto skutečnosti trvají alespoň po část doby, ve které byla v kalendářním měsíci 
vykonávána SVČ.   
 
K oznámení OSVČ o výkonu vedlejší SVČ se pro účely důchodového pojištění přihlíží, 
pokud bylo učiněno nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok (Přehled), 
ve kterém chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, a jedná-li se 
o povinně dokládaný údaj http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-
vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm, musí být 
doložen nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byl Přehled podán. Doložení důvodu pro výkon vedlejší SVČ se nevyžaduje, pokud 
Česká správa sociálního zabezpečení údaje o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má 
možnost si je obstarat v elektronické podobě (zaměstnání v ČR, důchod přiznaný Českou 
správou sociálního zabezpečení, rodičovský příspěvek, PPM z nemocenského pojištění 
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zaměstnanců nebo nárok na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu ze skončeného 
nemocenského pojištění zaměstnanců). Příprava na budoucí povolání (studium), rozhodnutí o 
péči a zaměstnání v cizině je nutné doložit vždy. Pokud OSVČ oznámila a doložila 
skutečnosti rozhodné pro výkon vedlejší SVČ, je povinna oznámit příslušné OSSZ zánik 
těchto skutečností.  
 
V prvním roce zahájení výkonu SVČ jako vedlejší, není povinnost platit zálohy na pojistné, 
pokud se k tomuto pojištění OSVČ nepřihlásí (a pokud netrvá povinnost platit zálohy 
z předchozí SVČ). Pojistné je případně stanoveno až na základě údajů (daňového základu, 
příjmů po odpočtu výdajů) uvedených v Přehledu, který se podává nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání. Pokud daňový základ dosáhne 
tzv. rozhodné částky, je OSVČ povinna uhradit pojistné za kalendářní rok, za který podala 
takový Přehled, a dále od měsíce, ve kterém Přehled podala (měla podat), platit i zálohy na 
pojistné v následujícím roce. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od prvního dne 
do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. 

 
       03 Údaje o nemocenském pojištění  

V případě dobrovolné účasti na nemocenském pojištění je nutné vyplnit kolonky a) – e), 
pokud některá z uvedených skutečností u OSVČ nastala.  
a) Vyplní OSVČ v případě, že byla účastna nemocenského pojištění v České republice a toto 
nemocenské pojištění prováděl jiný orgán, než ČSSZ, uvede se název tohoto orgánu. 
b) Vyplní OSVČ, která je zároveň účastna nemocenského pojištění prováděného jiným 
orgánem, než je ČSSZ (např. BIS, Generální ředitelství cel, Ministerstvo vnitra), uvede se 
název tohoto orgánu. 
c), d) a e) Vyplní pouze OSVČ, která byla účastna nemocenského pojištění v cizině. 
 
Účast na NP je dobrovolná a vzniká dnem, od kterého se OSVČ k NP přihlásí, nejdříve však 
dnem, ve kterém je tato přihláška podána. Z dobrovolného NP OSVČ je poskytováno: 
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávka otcovské poporodní péče (otcovská), 
dlouhodobé ošetřovné. Více viz na www.cssz.cz. Pojistné na NP za kalendářní měsíc je 
splatné od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. Pro měsíc, ve 
kterém se OSVČ přihlásila k NP, je splatnost prodloužena do konce následujícího 
kalendářního měsíce. Za den platby se považuje den připsání platby na účet příslušné SSZ. 
Sazba pojistného činí 2,1 % z měsíčního základu. Měsíční základ si OSVČ určuje svou 
platbou v rozmezí minimální a maximální výše. Minimální výše nemůže být nižší než 
dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů pro účast zaměstnanců na NP podle zákona 
o NP (6 000 Kč), platné k 1. lednu kalendářního roku. Maximální měsíční základ se stanoví 
individuálně dle daňového základu na naposledy podaném Přehledu o příjmech a výdajích 
(není-li starší tří let). Při prvním zahájení činnosti činí maximální měsíční základ ½ průměrné 
mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku.  
 

       04 Insolvenční řízení 
Pokud je ke dni zahájení výkonu SVČ vedeno vůči Vám insolvenční řízení, vyplňte ANO.    

  
05 SVČ či zaměstnání vykonávaná i na území jiného státu 
Pokud vykonáváte SVČ nebo zaměstnání současně i na území jiného státu, uveďte ANO 
a následně vyplňte název státu, a zda jste v tomto státě účasten/účastna sociálního pojištění. 
 
06 První výdělečná činnost po skončení důchodového pojištění v cizině 
V případě, že SVČ, jejíž zahájení oznamujete, je první výdělečnou činností v ČR po skončení 
důchodového pojištění v cizině, je nutné pro účely SSZ vyplnit uvedené údaje. 
 
 


