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Lidé, kteří vykonávají samo-
statnou výdělečnou činnost 
(OSVČ) jako vedlejší zdroj 
výdělku při zaměstnání, mají 
povinnost hradit zálohy na 
pojistné při ztrátě hlavního 
zaměstnání. 

Někdy si plátce pojistného neuvě-
domí, že v důsledku své změněné 
situace je povinen začít pojistné hra-
dit a může se stát dlužníkem. Velmi 
totiž záleží, co má uvedeno jako hlav-
ní zdroj příjmů - zda je to zaměstnání 
nebo podnikání.

Lidé zařazení do kategorie OSVČ 
mívají občas nejasnosti, za jakých 
okolností běží jejich povinnost hra-
dit zálohy na pojistné. A to je častým 
tématem dotazů na naši největší zdra-
votní pojišťovnu. 

Otázka z praxe:
Nikdy jsem jako OSVČ neplati-

la zálohy, ale až částku vypočtenou 
v Přehledu za uplynulý rok, protože 
mám samostatnou výdělečnou čin-
nost jako vedlejší při zaměstnání. 

Jak je možné, že mi teď přišlo upo-

zornění, že za uplynulý měsíc dlužím 
zálohu?

Jak vysvětluje tiskový mluvčí 
pojišťovny Vlastimil Sršeň, takové 
upozornění na nezaplacené pojistné 
pojišťovna již několik let automaticky 
rozesílá svým klientům ve chvíli, kdy 
jejich dluh dosáhne určité hranice. 

„V současné době je to už od 100 
korun. Díky tomu se mohou buď úplně 
vyhnout penále, nebo alespoň předejít 
jeho nárůstu,“ uvádí mluvčí a dodává, 
že v rámci „služby pro roztržité klien-
ty“ jsou oslovováni ti, kdo dluží jen 
krátkodobě, a lze předpokládat, že jen 
zapomněli pojistné uhradit. 

Někdy si prý plátce pojistného neu-
vědomí, že v důsledku své změněné 
situace je povinen začít pojistné hra-
dit.

Při souběhu, kde je hlavním zdrojem 
příjmů zaměstnání (nikoli podniká-
ní), neplatí OSVČ zálohy a nevztahu-
je se na ni ani minimální vyměřovací 
základ, pokud je v zaměstnání odve-
deno pojistné ve výši minima stano-
veného pro zaměstnance. 

„Je ale třeba pamatovat na to, že tyto 
výhody, které ze souběhu kategorií 

Kdy jsou zálohy na pojistné nutností
OSVČ + zaměstnanec plynou, nepla-
tí automaticky po celou dobu ´od Pře-
hledu do Přehledu´. Stačí totiž i krát-
ký výpadek zaměstnání, a jako OSVČ 
musíte za daný měsíc zálohu uhradit,“ 
upozorňuje Vlastimil Sršeň.

Jak dále pokračuje - a to alespoň ve 
výši minima stanoveného pro OSVČ 
(nebo ve výši vypočtené v Přehledu 
za předchozí rok, je-li tato částka vyš-
ší než minimum). 

Povinnost hradit zálohy na pojistné 
se neplatí jen v měsících, ve kterých 
byla OSVČ současně zaměstnancem 
– a samostatná výdělečná činnost 
nebyla hlavním zdrojem jejích pří-
jmů. 

Pro určení, co je hlavním a co ved-
lejším zdrojem příjmu, není dle 
odborníka směrodatné prosté porov-
nání výše příjmů ze zaměstnání s pří-
jmy ze samostatné výdělečné činnos-
ti.

„Rozhodující je písemné prohlášení, 
které jako OSVČ učiníte při zahájení 
činnosti a pak vždy v podávaném Pře-
hledu za uplynulý kalendářní rok. Jak-
mile ale přestanete být zaměstnancem, 
stane se automaticky vaše výdělečná čin-
nost vaším jediným (hlavním) zdrojem 
příjmu a vy musíte začít platit zálohy,“ 
upozorňuje Vlastimil Sršeň.

Podobné je to prý i s platbou mini-
ma. Minimální vyměřovací základ se 

na nás jako OSVČ nevztahuje, pokud 
jsme po celý kalendářní měsíc součas-
ně vedle samostatné výdělečné čin-
nosti zaměstnancem -a je za nás odve-
deno pojistné vypočtené alespoň z 
minimálního vyměřovacího základu 
stanoveného pro zaměstnance. Jinak 
máme povinnost zaplatit zálohu ve 
výši minima stanoveného pro OSVČ.

K případu tazatelky zástupce 
pojišťovny dodává: „Kdybyste tedy 
v některém měsíci vypadla ze souběhu 
„OSVČ vedlejší + zaměstnání“ (typic-
ky tím, že ztratíte zaměstnání, byť i jen 
na část měsíce), musíte zaplatit jako 
OSVČ za příslušný měsíc zálohu vypoč-
tenou v Přehledu za předchozí rok, resp. 
alespoň ve výši minima,“. 

Osoba OSVČ, která vykonává ved-
lejší výdělečnou činnost, by tedy 
měla mít na paměti, že při ukonče-
ní pracovního poměru se zaměstna-
vatel ihned odhlásí u její pojišťovny 
z platby pojistného za tuto osobu, což 
informační systém pojišťovny ihned 
zaznamená. 

Nový zaměstnavatel se pak k pojiš-
tění za svého zaměstnance přihlásí 
dnem jeho nástupu do zaměstnání. 
Mezi tím je však osoba vykonávající 
vedlejší výdělečnou činnost pokládá-
na za jen „OSVČ“, se všemi běžnými 
povinnostmi, včetně povinnosti platit 
zálohy. -lko-


