
Ž á d o s t
osoby samostatně výdělečně činné

o snížení zálohy na pojistné podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění

Příjmení a jméno:   ……………………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu:  ……………………………………………………………………………...

Variabilní symbol (rodné číslo) plátce

IČ:  …..………………………………………………………………………………………………..

Kontaktní údaje:

Telefon:………………………………………..    E-mail:……………………………………………..

Žádám o snížení zálohy na období od ……………………… do …………………………1)

1) Záloha se snižuje na celé kalendářní měsíce, zadávané období tedy musí začínat prvním dnem kalendářního měsíce a končit
posledním dnem kalendářního měsíce (např. od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013). Žádost o snížení zálohy může být v kalendářním roce
podána vždy nejdříve od 1. dubna. Zálohu není možné snížit zpětně za měsíce předcházející podání žádosti. Záloha může být
snížena maximálně  do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž bude podán (případně má být nejpozději
podán) Přehled OSVČ. 

A. Samostatná výdělečná činnost JE – NENÍ 2) mým hlavním zdrojem příjmů
B. Patřím do  kategorie,  za  kterou  je  plátcem pojistného na zdravotní  pojištění  i  stát  (např.  důchodce,

nezaopatřené dítě) podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. ANO – NE 2)

2) nehodící se škrtněte

Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti, včetně údajů pro výpočet snížené zálohy uvedených na druhé
straně žádosti, jsou pravdivé. 

Dne: ___________________ Podpis: ______________________________

Nezapomeňte vyplnit druhou stranu žádosti! 



Údaje pro výpočet snížené zálohy:

Příjmy a výdaje za předchozí rok – podle posledního Přehledu OSVČ Kč / měsíce

1 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů za předcházející rok

2 Počet měsíců, po které byla v předchozím roce samostatná výdělečná činnost 
vykonávána

3 Průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc předchozího roku

řádek 1 / řádek 2

Příjmy a výdaje od počátku roku, ve kterém se žádost podává Kč / měsíce 

4 Příjmy dosažené od počátku roku, ve kterém se žádost podává

5 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu vynaložené od počátku roku, ve kterém 
se žádost podává

6 Počet měsíců, po které byla výdělečná činnost vykonávána v roce, ve kterém se žádost 
podává

7 Průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc roku, ve kterém se žádost 
podává

(řádek 4 – řádek 5) / řádek 6

8 řádek 7 / řádek 3

Nárok na snížení zálohy vzniká, pokud je výsledek menší než 0,67. 

Vzorec pro výpočet snížené zálohy: 0,135 x 0,5 x výsledek na řádku 7 
Výpočet zaokrouhlete na celé koruny nahoru a do příslušného řádku uveďte 
odpovídající částku

Kč

9 OSVČ, za které není plátcem pojistného také stát
a) Vyjde-li podle vzorce záloha menší než činí záloha vypočtená z minimálního
     vyměřovacího základu, musí být zaplacena záloha ve výši vypočtené z minimálního
     vyměřovacího základu (tzv. minimální záloha3)) – v takovém případě zapište do
     pravého pole částku minimální zálohy. 
b) Vyjde-li dle vzorce záloha vyšší než minimální záloha, uveďte vypočtenou částku. 

3) Výše minimální zálohy pro rok 2018: 2024,- Kč

10 OSVČ, za které je, a po dobu snížení zálohy nadále bude, plátcem pojistného také
stát
Platí se záloha ve výši vypočtené dle uvedeného vzorce. 

Záloha  na  pojistné  je  splatná  od  prvního  dne  kalendářního  měsíce,  za  který  se  platí,  do  osmého  dne
následujícího kalendářního měsíce. 
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