
 
 
 
 
207 - kód pojišťovny 

             Přehled za rok 2009 
o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti 
                           a úhrnu záloh na pojistné  
(§ 24 odst. 2 a 3 zák.č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších  předpisů) 

Razítko a datum podatelny OZP (vyplňuje OZP): 
 
 
 
 

Řádný - opravný *)                    
 
Příjmení, jméno, titul:  
 

 

  

_______________________________________________________   Doplní klient  
Trvalé bydliště - ulice, číslo:  
 

 

 RODNÉ 
ČÍSLO:  

_______________________________________________________     
Obec:  
 

 
_____________________________________________________________________ 

 PSČ:  
 
________ 

  Pobočka:  

Telefon (není-li spojení uvedeno, doplňte): 
 

      
   
 
I.   Základní údaje pro vyúčtování záloh (pokračování na druhé straně)      

1 Příjmy dosažené v r. 2009 z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti      v Kč  

2 Výdaje vynaložené v r. 2009 na dosažení a udržení příjmů z podnikání              v Kč  

3 

Vyměřovací základ zaměstnance za rok 2009: 
Pokud OSVČ nebyla v roce 2009 zaměstnancem, nebo neuplatňuje snížení maximálního vyměřovacího základu, zapíše 
se 0. Pokud OSVČ uplatňuje snížení maximálního vyměřovacího základu 1 130 640,- Kč, zapíše úhrn vyměřovacích 
základů pro odvod pojistného na zdravotní pojištění zaměstnance, kterých dosáhla v roce 2009 u všech zaměstnavatelů. 
Tuto částku OSVČ doloží  potvrzením  pro zdravotní pojišťovnu  od všech  zaměstnavatelů. 

 

- Kontrolní součet údajů, zapsaných v řádcích 1 - 3  

4 Počet kalendářních měsíců i započatých, ve kterých v r. 2009 trvala samostatná výdělečná činnost  

5 Z řádku 4 počet měsíců, ve kterých jste byl(a)  pojištěn(a) u OZP  

6 
Počet měsíců, ve kterých byla v r. 2009 samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem Vašich příjmů. 
Neuvádějí se měsíce, ve kterých OSVČ patřila po celý kalendářní měsíc mezi osoby, kterým nebyl stanoven 
minimální vyměřovací základ.  

 

- Kontrolní součet údajů, zapsaných v řádcích 4 - 6  
 

POZOR – nutno vyplnit          *)  nehodící se  škrtněte 

1) Předkládal(a) jsem daňové přiznání :    ANO - NE *)      

2) Prohlašuji, že jsem Přehled vyplnil(a) v souladu s daňovým přiznáním, které jsem příslušnému 

    finančnímu úřadu podal(a) dne :______________________ 

3) Využil(a) jsem služeb daňového poradce:     ANO - NE*)          

    Plnou moc jsem předložil(a) dne :_____________________        
    (nejpozději do 30.4.2010)   
 
 
Dne : _______________________ Podpis pojištěnce - OSVČ :____________________________ 
 

0 9 2       

   



 
II. Stanovení vyměřovacího základu dle údajů z předchozí strany 

Přeplatek pojistného požaduji : převést na úhradu záloh roku 2010 *)      *)  nehodící se škrtněte 
             vrátit šekovou poukázkou *)  
 vrátit na bankovní účet *)  
 Zároveň potvrzuji správnost čísla účtu vedeného u OZP, pro příp.vrácení přeplatku pojistného:  
                           
III. Nová výše zálohy pro OSVČ na r. 2010.  Výpočet  proveďte dle níže uvedeného vzorce a křížkem označte jednu  
       z uvedených variant podle skutečnosti v měsíci podání Přehledu 
19 

Výše zálohy = 
0,135  x  0,5 x  řádek  11  

 
 zaokrouhleno nahoru na celé Kč 
 

  

 
řádek 4 

A)  Jediným nebo hlavním zdrojem Vašich příjmů je samostatná výdělečná činnost,       Záloha Kč :   
       tj. OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ.                                                                                                                                                      

1  

      Pokud záloha dle vzorce vyjde menší než  minimální záloha    1 601,- Kč,- zapíše se   1 601,- Kč      
      Pokud záloha dle vzorce  vyjde větší než  maximální záloha  19 205,- Kč,- zapíše se 19 205,- Kč                                                                          

  

B)   OSVČ, pro které není stanoven  minimální vyměřovací základ.                                 
       Platí se záloha v té výši, která byla vypočtena dle výše uvedeného vzorce.                Záloha Kč :                                                                                                                              

2  

C)  Hlavním zdrojem Vašich příjmů je závislá činnost – zaměstnání 
      SVČ je vedlejším zdrojem příjmů  a proto není povinnost platit zálohy na pojistné. 

3  

 
IV.  Nová výše zálohy pro OSVČ na r. 2010, které byly v roce 2009 zaměstnány a součet ř. 12 a ř. 3 je větší než   
       1 707 048.  Výpočet proveďte dle níže uvedeného vzorce a křížkem označte jednu z uvedených variant podle  
       skutečnosti v měsíci podání Přehledu.  Pro ostatní OSVČ platí výše zálohy vypočtená dle výše uvedeného vzorce. 
20 Částka přesahující maximální vyměřovací základ :   

(řádek 12 + řádek 3) – 1 707 048 
Kč  

  

21 
řádek 12 – řádek  20 Kč  

  

22 

Výše zálohy = 
0,135  x  řádek  21  

 
 zaokrouhleno nahoru na celé Kč 
 

  

 
řádek 4 

A)  Jediným nebo hlavním zdrojem Vašich příjmů je samostatná výdělečná činnost,       Záloha Kč :   
       tj. OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ.                                                                                                                                                      

1  

      Pokud záloha dle vzorce vyjde menší než  minimální záloha    1 601,- Kč,- zapíše se   1 601,- Kč      
      Pokud záloha dle vzorce  vyjde větší než  maximální záloha  19 205,- Kč,- zapíše se 19 205,- Kč                                                                          

  

B)   OSVČ, pro které není stanoven  minimální vyměřovací základ.                                 
       Platí se záloha v té výši, která byla vypočtena dle výše uvedeného vzorce.                Záloha Kč :                                                                                                       

2  

C)  Hlavním zdrojem Vašich příjmů je závislá činnost - zaměstnání 
      SVČ je vedlejším zdrojem příjmů  a proto není povinnost platit zálohy na pojistné. 

3  

 

10 Minimální vym ěřovací základ: 
11 777,5 x řádek 6                                   

Kč  

11 řádek 1 - řádek 2 Kč  
12 Vyměřovací základ OSVČ pro r. 2009 

 0,50  x řádek 11 
Pokud je vypočítaná částka menší než v řádku 10, zapíše se částka z řádku 10. 
V ostatních případech se zapíše vypočítaná částka. 

Kč  

13 Částka přesahující maximální vyměřovací základ: 
(řádek 12 + řádek 3) - 1 130 640 
Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se 0. 
V ostatních případech se zapíše vypočítaná částka. 

  

14   řádek 12 - řádek  13 
Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se 0. 
V ostatních případech se zapíše vypočítaná částka.  

  

15  řádek 14 x řádek 5  Kč  
          řádek 4 

16 Pojistné příslušející OZP:  0,135 x řádek 15                         zaokrouhleno nahoru na celé    Kč  
 

 
17 Úhrn záloh na pojistné zaplacených na účet OZP, zahrnutých do r. 2009 

+ nevrácený přeplatek z vyúčtování r. 2008 
Kč  

18 Řádek 17 - řádek 16                                                                   zaokrouhleno nahoru na celé  Kč 
kladná hodnota   = PŘEPLATEK  *) 
záporná hodnota = NEDOPLATEK  *)        *)  nehodící se škrtněte 
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