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MUŽ/ŽENA

DĚLNÍKA DO VÝROBY 
PLASTOVÝCH OKEN

DO NAŠEHO KOLEKTIVU PŘIJMEME:

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- práce na zajímavých zakázkách v provozu 
 výroby plastových oken (zpracování  
 materiálů: PVC, ocel, sklo pomocí řezání, 
 šroubování, svařování a lepení)  

- po zaučení možnost pracovního postupu 
 na pracovní pozice atypář, montér,  
 servisní technik, přípravář apod.

 

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- vzdělání: střední odborné vyučen

- praxe ve výrobním podniku výhodou  
 (není podmínkou)

- dobrý zdravotní stav 
 

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- aktivní přístup k práci 
- spolehlivost, samostatnost
- smysl pro přesnost, manuální zručnost

 PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT? 
 
- získáte stabilní práci na HPP 
 v silné výrobní společnosti
- dostanete příspěvek na stravování,  
 5 týdnů dovolené
- moderní výrobní prostředí
- máme pro Vás další zajímavé firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

PKS okna a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.: 566 697 161

www.pksokna.cz

Vyplnění Přehledu OSVČ...
Živnostníci

mají čas do 2. srpna
(Dokončení ze str. 15)

To zejména s ohledem na loni pro-
minuté některé platby záloh. „Proto 
plátcům doporučujeme jeho vyplnění v 
aplikaci Moje VZP. Podávaný Přehled 
o příjmech a výdajích ze samostat-
né výdělečné činnosti a úhrnu záloh 
na pojistné za rok 2020 se však týká 
pouze roku 2020, kam ještě paušální 
režim žádným způsobem nezasaho-
val,“ vysvětluje. 

Interaktivní formuláře VZP, kte-
ré vyplní novou zálohu automatic-
ky, podle Vlastimila Sršně fungují 
správně. Typ nové zálohy na pojist-
né pro rok 2021 má plátce vyplnit 
tak, jak mu určuje zákon o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění, a to v 
danou chvíli bez ohledu na svůj pří-
padný vstup do paušálního režimu v 
roce 2021.

 
Návod jak postupovat: 
V oddílu č. 6 jako typ zálohy 

zaškrtne Bod a) s částkou 2393 Kč 
ta OSVČ, která musí dodržet mini-
mální vyměřovací základ a částka 
vypočtená podle vzorce je u ní nižší 
nebo rovna hodnotě 2393.

 Bod b) – částku vypočtenou pod-
le vzorce – zapíše OSVČ, pro kterou 
není stanoven minimální vyměřo-
vací základ (tzn. že částka může být 
nižší než minimum), a OSVČ, u níž 
je vypočtená částka vyšší než 2393 
Kč.

Bod c), tj. nulu, zaškrtne OSVČ, 
která je zároveň zaměstnána a samo-
statná výdělečná činnost není hlav-
ním zdrojem jejích příjmů.

Dle Vlastimila Sršně pojišťovna po 
podání Přehledu OSVČ za rok 2020 
vede u osoby, která se od ledna 2021 
účastní paušálního režimu, novou 
výši zálohy pro rok 2021 pouze „ve 
vedlejší evidenci“. 

Může totiž nastat situace zpět-
ného ukončení paušálního režimu 
během kalendářního roku (např. 
plátce nesplnil podmínky pro vstup 
do paušálního režimu, ale Finanční 
správa na tuto skutečnost přijde až 
dodatečně). 

Ukončením paušálního režimu se 
plátce zpětně stane od ledna „klasic-
kou“ OSVČ a zdravotní pojišťovna 
pak potřebuje mít informaci o výši 
zálohy, kterou měl od ledna 2021 na 
pojistné hradit.

„Pokud plátce na už podaném Pře-
hledu vyplnil oddíl č. 6 ,Nová výše 
zálohy´ jinak, než je výše uvedeno, 
nemusí kvůli tomu podávat opravný 
Přehled. Měl by ale kontaktovat něk-
terou z našich poboček, aby co nejdří-
ve došlo k nápravě,“ uzavírá Vlastimil 
Sršeň.

Pokud živnostníkům Daňové při-
znání zpracovává daňový poradce, 
jsou pro ně aktuální ještě dvě povin-
nosti. Nejzazší termín Daňového při-
znání je 1. července 2021, Přehled o 
příjmech a výdajích pro OSSZ je 
nutné dodat do 2. srpna 2021 (stej-
ně jako Přehled pro VZP). -red-


