
PŘEHLED 

Datum podání PŘEHLEDU (vyplňuje VZP):

Razítko podatelny VZP, podpis
Kód 111

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)

Typ PŘEHLEDU (nehodící se škrtněte): -

Příjmení a jméno: Číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP (rodné číslo):

Adresa, trvalého pobytu:

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ jsem podal u FÚ dne:

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ mělo být podáno dne:

. 2005

. . 2005

MÁM NEMÁM daňového poradce 

razítko finančního úřadu

V roce 2004 jsem změnil zdravotní pojišťovnu (zakroužkujte): ANO NE-

Přeplatek (zakroužkujte písmeno u správného výrazu):

NEMÁMpřeplatek pojistného.

NEŽÁDÁM o vrácení přeplatku. Žádám o použití přeplatku na úhrady záloh na pojistné v dalším období.

ŽÁDÁM o vrácení přeplatku ve výši ..............................

Pojistné (zálohy na pojistné) platím (zakroužkujte písmeno u správného výrazu a doplňte příslušné údaje):

a  - Poštovní poukázkou. Žádám o zaslání (max. 13).............................

b  - Bezhotovostním převodem z účtu č.: ...............................................         

Prohlášení (zakroužkujte písmeno u správného výrazu):
A   - V roce 2004 jsem            souběžně se samostatnou výdělečnou činnosínebyl

zaměstnánB   - V roce 2004 jsem        souběžně se samostatnou výdělečnou činností                         a samostatná    byl
zaměstnán.

a      - HLAVNÍM ZDROJEM PŘÍJMŮ v měsících: ...................................................................................

b      - VEDLEJŠÍM ZDROJEM PŘÍJMŮ v měsících: ................................................................................
C   -
D   - Patřil jsem mezi osoby, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících: ............................................................

Zakroužkujte písmeno podle Poučení na str. 4, bod 10: a b c d e f
f

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé, a že ohlásím VZP všechny změny údajů, a to do 8 dnů
ode den, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

Dne: 2005 Podpis:   ................................................................... .

-

PSČ: tel.:

za rok 2004

          

Adresa, na kterou má být zasílána korespondence, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu

PSČ: tel.:

(viz Poučení na str. 4, body 1,2)

.

(nehodící se škrtněte)

Přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou nebo převodem na účet podle níže uvedených údajů.

řádný opravný

NEPODÁVÁM daňové přiznání

směrový kód banky: .......................      spec. symbol:....................    

kusů těchto poukázek.

výdělečná činnost byla:

Patřil jsem mezi osoby, za které platil pojistné i stát (viz Poučení na str. 4, bod 9) v měsících:......................................................

Pokud zakroužkujete písmeno   , uveďte rodná čísla dětí:

A
B
C



ODDÍL A - Pojistné OSVČ

1

9

12

13

14

15

16

Řádek Text pojištěnec
Vyplní

(Kč,měsíce)

Záznamy

OP VZP

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2004
(viz také Poučení str. 4, bod 3)

Zahrnují se veškeré příjmy z roku 2004 i ty, které jsou pro daňové účely rozděleny

Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze
samostatné výdělečné činnosti v roce 2004.

Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2004 trvala samostatná výdělečná 

Počet měsíců, ve kterých byl pojištěnec v období leden - červenec 2004 OSVČ

a současně byl zařazen po celý kalendářní měsíc mezi osoby, za které platil

pojistné i stát (viz Poučení na str. 4, bod 9). Uvádějí se pouze měsíce, ve kterých

nebyl proveden odpočet 3 520 Kč u zaměstnavatele.

7 928,50 x řádek 6

řádek 1 - řádek 2

3 520 x řádek 8

0,4 x (řádek 12 - řádek 13)
Pokud je tato částka menší než částka řádku 9, zapíše se částka řádku 9.
Pokud je tato částka větší než 486 000, zapíše se částka 486 000.

řádek 14 x řádek 5

Pojistné za rok 2004:

0,135 x řádek 15
Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Z toho počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěna u VZP ČR.

Počet kalendářních měsíců, ve kterých byla samostatná výdělečná činnost v roce

2004 hlavním zdrojem příjmu. Neuvádějí se takové měsíce, ve kterých OSVČ

patřila po celý kalendářní měsíc mezi osoby, kterým nebyl stanoven minimální 
vyměřovací základ (viz Poučení na str. 4, bod 10).

na více let.

2
(viz také Poučení str. 4, bod 3)

Zahrnují se veškeré výdaje z roku 2004. Výše ztráty za předchozí zdaňovací 

období, uplatňovaná pro daňové účely, se nezahrnuje.

4 činnost.

5

6

8

Hodnota řádku 8 může být nejvýše rovna 7.

(viz Vystětlivky str. 3, bod 2)

řádek 4



ODDÍL C - Přeplatek - doplatek

Řádek Text
Vyplní 

(Kč,měsíce)

Záznamy 

41

43

Úhrn zaplacených záloh na pojistné za měsíce roku 2004, odvedených

na účet VZP ČR, a nevráceného přeplatku podle  PŘEHLEDU za rok 2003

 použitého na úhradu záloh v roce 2004. Zahrnují se platby za rok 2004,                     

řádek 41 - řádek 16

+ = PŘEPLATEK - = DOPLATEK
Doplatek je nutno poukázat na účet územního pracoviště VZP (dále jen ÚP VZP)
nejpozději do 8 dnů po podání daňového přiznání za rok 2004.

ODDÍL D - Nová výše zálohy
Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán tento PŘEHLED a platí se ve stené

výši (není-li plátci schválena ÚP VZP žádost o snížení zálohy - viz bod 11 Poučení - nebo nedojde-li ke změně minimálního vyměřovacího 

základu) až do měsíce, předcházejícího měsíci, kdy bude obdobný PŘEHLED předložen v roce 2006.

V měsíci, ve kterém je OSVČ současně zaměstnána a zaměstnání je jejím hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na po-

jistné. Vypočtenou výši zálohy uvede taková OSVČ v závorce a pod tuto hodnotu napíše 0. Pokud tato OSVČ přestane být zaměstná-

na, případně zaměstnání pro ni přestane být hlavním zdrojem příjmů (i na část kalendářního měsíce), oznámí tuto skutečnost příslušnému

51

Nová výše zálohy OSVČ 

Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Význam mají pouze kladné hodnoty zálohy.

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 143 Kč.

-OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ
  (viz Poučení na str. 4, bod 10), zapíše částku vypočtenou podle vzorce;

- ostatní OSVČ zapíší v tomto případě částku 1 143 Kč

0,135 x 0,45 x (řádek 12 - řádek 13)

Vysvětlivky:

ÚP VZP a platí zálohy uvedené v závorce, v případě povinnosti platit minimální zálohy, nejméně 1143 Kč.

Vyměřovací základ se v roce 2005 stanovuje ze 45% rozdílu mezi příjmy a výdaji. Minimální měsíční záloha činí 1 143 Kč.
Vyplývá to ze znění zákona č. 592/1992 S., v aktuálním znění. Při výpočtu minimální zálohy pro rok 2005 se vychází
z průměrné mzdy za rok 2003, která  podle sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 520/2004 Sb. činila 16 920 Kč.

 provedené do 10.1 2005 včetně. Nezahrnují se platby penále, pokut,

 doplatky na základě dřívějších PŘEHLEDŮ a úhrady pojistného za měsíce 

 v nichž byl pojištěnec "osobou bez zdanitelných příjmů".

ÚP VZP 
pojištěnec

Pokud záloha vyjde větší než 5 468, zapíše se 5 468.

řádek 4Z =

Vysvětlení k řádku 9, oddílu A. Částka 7 928,50 hje 50 % z průměrné mzdy v roce 2002, která podle sdělení
Ministerstva zdravotnictví č. 485/2003 Sb. byla 15 857 Kč.

1)

2)


