
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), 
tedy živnostníci, samostatní zemědělci, samo-
statně výděleční umělci nebo i např. soudní znal-
ci mají za povinnost podat přehled o příjmech a 
výdajích OSVČ za kalendářní rok 2018. 

Měli bychom vědět, že tato povinnost vyplý-
vá ze zákona bez ohledu na to, zda OSVČ měla v 
uplynulém roce nějaký příjem.

Kdy podat přehled OSVČ:
Do 8. dubna 2019, pokud nemáte povinnost 

podat daňové přiznání
Do 2. května 2019, pokud podáváte daňové při-

znání bez daňového poradce

Do 1. srpna 2019, pokud podáváte daňové při-
znání s daňovým poradcem (nezapomeňte však 
VZP ČR do 30. dubna 2019 oznámit, že tomu tak 
je)

Nejjednodušší je využít pro vyplnění a výpočet 
interaktivní formulář a pro podání elektronickou 
aplikaci VZP Point. Blíže na www.vzp.cz.

Minimální vyměřovací základ
Minimální měsíční vyměřovací základ od 1. led-

na 2019 činí 16.349,50 Kč - a z toho minimální 
měsíční záloha na pojistné je 2.208 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ je záko-

nem o veřejném zdravotním pojištění stanoven 
jako dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční 
mzdy v národním hospodářství.

Je-li dosažený vyměřovací základ osoby samo-
statně výdělečně činné nižší než minimální vymě-
řovací základ, je tato OSVČ povinna odvést 
pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ 
se vztahuje jak na celkové pojistné za daný kalen-
dářní rok, tak na měsíčně placené zálohy.

Od 1. ledna 2019 je roční minimální vyměřovací 
základ 196.194 Kč, minimální měsíční vyměřova-
cí základ 16.349,50 Kč a z toho minimální měsíč-
ní záloha na pojistné je 2.208 Kč. -lko-

Živnostníkům se blíží daňové přiznání 

Při vyplňování daňového přiznání 
někdy osoby samostatně výdělečně 
činné tápou. Zde je jeden z častých 
dotazů, na který odpovídá mluv-
čí naší největší zdravotní pojišťovny 
Oldřich Tichý.

Otázka:
Mohu při vyplňování přehledu 

OSVČ za loňský rok odečíst dobu 
celé své téměř tříměsíční pracovní 
neschopnosti? 

V neschopnosti jsem byl od 25. 
září do 5. prosince 2018, nemo-
censké jsem dostával až od 15. 
dne, tj. od 9. října.

Jak mluvčí pojišťovny vysvětluje, 
na snížení minimálního vyměřova-
cího základu při ročním vyúčtová-

ní má osoba samostatně výděleč-
ně činná nárok pouze v případech, 
kdy měla po celý kalendářní měsíc 
nárok na výplatu nemocenského 
z nemocenského pojištění OSVČ, 
popřípadě pobírala takové nemo-
censké. Ten, kdo si nemocenské 
pojištění neplatí, nárok na snížení 
nemá.

„Vyměřovací základ pro stanove-
ní pojistného za rok 2018 se tedy v 
uvedeném případu poměrně sníží o 
měsíce říjen a listopad 2018, kdy jste 
byl po celý měsíc v dočasné pracovní 
neschopnosti. Zahrnuje se i období 1. 
10. až 8. 10., které se pro tyto účely 
považuje za období pobírání nemo-
cenského z nemocenského pojištění 
OSVČ, bez ohledu na to, že nemocen-
ské bylo fakticky poskytováno až od 9. 

října,“ informuje Oldřich Tichý.
Po novelizaci zákona o nemocen-

ském pojištění k 1. 1. 2009 je nemo-
censké z nemocenského pojištění 
poskytováno až od 15. dne pracovní 
neschopnosti. Zákon o pojistném 
na sociální zabezpečení pak uvá-
dí, že za období nároku na výpla-
tu nemocenského z nemocenské-
ho pojištění OSVČ se považuje též 
období dočasné pracovní neschop-
nosti, po které se nemocenské pod-
le zvláštního právního předpisu 
neposkytuje. 

Zákon o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění však v této sou-
vislosti nebyl novelizován a stále 
uvádí toto: 

Za pobírání nemocenského z 
nemocenského pojištění OSVČ se 

pro účely tohoto zákona považu-
je též období prvních 3 kalendář-
ních dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény), po kte-
ré se nemocenské podle zvláštní-
ho právního předpisu neposkytuje, 
pokud se jedná o osobu samostat-
ně výdělečně činnou, která je účast-
na nemocenského pojištění osob 
samostatně výdělečně činných.

„Postup při posuzování období 
(počtu dnů) pracovní neschopnosti, 
kdy není nárok na výplatu nemocen-
ského, musí být samozřejmě shod-
ný pro oblast sociálního i zdravotní-
ho pojištění. I v oblasti pojistného na 
zdravotní pojištění se proto vychází z 
dikce zákona o nemocenském pojiště-
ní ve znění pozdějších předpisů,“ uvá-
dí Tichý. -lko-

Nejasnosti kolem odečtu neschopenky

vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-

ní pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitos-

tech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvkové organizace, IČ: 
70998787, Škrdlovice 110, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy, odborná 
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských 
předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete: 

přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ově-1. 

řené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), 
výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 2. 

doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy 3. 
(ne starší 3 měsíců), 
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený 4. 
posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (mož-

no nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání – 
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.), 
strukturovaný profesní životopis, 5. 
koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 3 strany formátu A4), 6. 

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto kon-7. 

kursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou-

vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto úda-

jů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 25.4.2019 do 
12.00 hodin na adresu: Obecní úřad Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 
Žďár nad Sázavou.
Obálku označit: Konkurs ZŠ a MŠ Škrdlovice – NEOTVÍRAT!

Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s před-

pokládaným nástupem do funkce od 1. 8. 2019. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový 
konkurs.
Zaměstnavatel nabízí možnost bydlení v zrekonstruovaném služebním bytě.

Více informací poskytne starostka obce Ing. Hana Sochorová, 
tel.:602 420 987, e-mail: starosta@skrdlovice.cz.

Rada obce Škrdlovice
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