
 

 Určené ke zveřejnění 

Položka osnovy Popis položky 

Název úkonu  

Snížení záloh pojistného OSVČ 

V jakém případě ve věci jednat Osoba samostatně výdělečně činná může zdravotní 

pojišťovnu požádat o snížení zálohy na pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění, domnívá-li se, že jsou u ní splněny 

podmínky pro rozhodnutí o snížení zálohy dle ust. § 8 odst. 

4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění. 

  

Charakteristika úkonu Dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o 

pojistném na veřejné zdravotní pojištění, může zdravotní 

pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné 

poměrně snížit výši zálohy na pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění, a to v případě, že příjem osoby samostatně 

výdělečně činné ze samostatné výdělečné činnosti je po 

odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a 

udržení příjmu, který připadá v průměru na 1 kalendářní 

měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce 

kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, 

nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající 

v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v 

němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná 

výdělečná činnost.  

 

Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního 

měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl 

nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 zákona č. 

592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Výsledek úkonu V případě splnění zákonných podmínek uvedených výše je 

osobě samostatně výdělečně činné snížena záloha na 

pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Kdy věc řešit Kdykoli, pokud se OSVČ domnívá, že jsou u ní splněny 

podmínky pro snížení zálohy na pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění. Žádost o snížení záloh OSVČ musí být 

písemná a musí být odůvodněna.  

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

Podklady dokládající tvrzení uvedená žádosti, např. doklady 

prokazující sníženou výši příjmů OSVČ ze samostatné 

výdělečné činnosti. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

Podklady dokládající tvrzení uvedená žádosti, např. doklady 

prokazující sníženou výši příjmů OSVČ ze samostatné 

výdělečné činnosti. 

Kde a jakým způsobem lze úkon 

iniciovat elektronicky 

Žádost o snížení záloh pojistného OSVČ lze v elektronické 

podobě podat do datové schránky příslušné pobočky 

zdravotní pojišťovny nebo e-mailem na adresu elektronické 

podatelny dané pobočky. Elektronické adresy podatelen 

jednotlivých kontaktních míst jsou uvedeny na 
https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-kontaktnich-mist.  

Žádost se zpravidla podává u pobočky příslušné podle místa 

https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-kontaktnich-mist
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trvalého bydliště žadatele. Je-li žádost podávána e-mailem, 

je nutno podání opatřit uznávaným elektronickým 

podpisem. Pokud není podání opatřeno uznávaným 

elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů žádost písemně 

potvrdit.   

Kde a jakým jiným způsobem než 

elektronicky lze úkon iniciovat 

Podepsanou žádost o snížení záloh pojistného OSVČ lze 

v listinné podobě podat osobně na Ústředí, pobočce či 

jednatelství zdravotní pojišťovny, popř. ji lze odeslat na 

adresu zdravotní pojišťovny. Žádost se zpravidla podává u 

pobočky příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele. 

Adresy jednotlivých kontaktních míst jsou uvedeny na  
https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-kontaktnich-mist.   

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

Podání žádosti o snížení záloh pojistného OSVČ není 

zpoplatněno.  

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

Podání žádosti o snížení záloh pojistného OSVČ není 

zpoplatněno.  

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je 

předmětem úkonu 

Předmětem úkonu nejsou žádné dávky. 

Opravné prostředky O žádosti o snížení záloh pojistného OSVČ, kterému nebylo 

zcela vyhověno, vydává zdravotní pojišťovna rozhodnutí, 

proti kterému je možné podat písemné odvolání do 15 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává 

k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné 

pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala.  Náležitosti 

odvolání upravuje § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu. 

 

Časté dotazy Na jakou minimální výši zálohy lze snížit zálohu? V případě 

žadatele, který vykonává SVČ jako hlavní, lze za splnění 

podmínek snížit zálohu na částku vypočtenou 

z minimálního vyměřovacího základu. V případě žadatele, 

za kterého odvádí pojistné i stát, lze za splnění podmínek 

snížit zálohu až na 0 Kč. 

Sankce Sankce nejsou stanoveny. 

Působnost Ostatní veřejná správa. 

Oblast Zdravotní pojištění. 

Klíčová slova OSVČ    snížení záloh    pojistné 

Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2022 
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Konec platnosti popisu úkonu Konec není stanoven. 

Výsledek úkonu vedený v základním 

registru nebo v agendovém informačním 

systému 

Žádost snížení záloh pojistného OSVČ a průběh jejího 

vyřizování jsou evidovány v informačním systému 

zdravotní pojišťovny.  


