
 

 

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

 
Přehled podává osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ), která byla v roce 2021 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 došlo k porušení některých dalších 

podmínek kdy by daň byla rovna paušální dani). 

 

Oddíl 2. Přiznání k dani z příjmů 

Přehled je OSVČ povinna předložit VoZP ČR v následujících termínech: 

 

- při povinnosti podat daňové přiznání do 1.4.2022 – termín odevzdání Přehledu do 2.5.2022 

- při podání daňového přiznání po 1.4.2022 elektronicky – termín odevzdání Přehledu do 2.6.2022 

- při podání daňového přiznání daňovým poradcem – termín odevzdání Přehledu do 1.8.2022 

 

 

Oddíl 3. Pojistné OSVČ 

Do řádku č. 3P se uvede 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). 

 

Oddíl 4. Přeplatek (Doplatek) 

Prokázaný přeplatek poukáže VoZP ČR na účet OSVČ ve lhůtě stanovené zákonem. Pokud o to plátce požádá, 

nebo u VoZP ČR nemá účet evidován, bude přeplatek zaslán poštovní poukázkou. Od 1.1.2022 není možné vracet 

přeplatky nižší než 200 Kč.  

Doplatek pojistného za rok 2021 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled 

za rok 2021.  

 

Oddíl 5. Nová výše zálohy 

Zálohu hradí VoZP ČR pouze OSVČ, která v roce 2022 není v paušálním režimu.  Nová výše zálohy musí 

být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled. 

 

Typ zálohy: 

Částku 2 627 zapíše OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ, a částka vypočtená podle vzorce je 

nižší nebo rovna hodnotě 2 627. 

Částku vypočtenou podle vzorce zapíše OSVČ: 

- pokud částka vypočtená podle vzorce je vyšší než 2 627 

- pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ 

Nulu zapíše OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích 

příjmů.  

 

 

Přehled OSVČ je možné podat on-line po zaevidování na klientském portálu.  

Přehled OSVČ lze rovněž zaslat datovou zprávou s ověřenou identitou podatele (tj. způsobem, kterým se lze 

přihlásit do vlastní datové schránky) do datové schránky pobočky Olomouc uhff5yj. 

Adresa pro zaslání Přehledu poštou: VoZP ČR, U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc. 

 

Dotazy zodpoví Call centrum na telefonním čísle 844 888 888 nebo klientská pracoviště VoZP ČR (seznam 

je možné nalézt na internetové adrese www.vozp.cz). 

 

Uvedené osobní údaje jsou Vojenskou zdravotní pojišťovnou zpracovávány za účelem provádění veřejného 

zdravotního pojištění podle právního řádu ČR. Jejich zpracování se řídí obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů (č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy. 

 

 

 

 

Bankovní spojení pro výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění pojištěnců VoZP ČR: 

ČNB číslo účtu - 2010201091/0710 

variabilním symbolem u OSVČ je RODNÉ ČÍSLO. 

 


