Pou ení k formulá i P ehled OSV za rok 201
Oddíl 2. Prohlášení pojišt nce
Povinnost hradit zálohy na pojistné neplatí v m sících:
a)
b)

ve kterých OSV byla sou asn zam stnancem a samostatná výd le ná innost nebyla hlavním
zdrojem jejích p íjm . Pojistné za takové m síce zaplatí formou doplatku.
ve kterých byla OSV po celý kalendá ní m síc uznána neschopnou práce, nebo jí byla na ízena karanténa
podle zvláštních právních p edpis . Minimální vym ovací základ se sníží na pom rnou ást odpovídající
po tu kalendá ních m síc , pokud OSV m la nárok na výplatu nemocenského jako OSV .

Minimální vym ovací základ nebyl stanoven v kalendá ním m síci, ve kterém po celý tento kalendá ní
m síc trvala n která z následujících skute ností:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona
íslo 48/1997 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (nap . nezaopat ené dít , poživatel d chodu, p íjemce
rodi ovského p ísp vku atd.),
v zam stnání bylo odvedeno pojistné vypo tené alespo z minimálního vym ovacího základu platného
pro zam stnance,
OSV pobírala nemocenské z nemocenského pojišt ní osob samostatn výd le n inných (p i odevzdání
P ehledu doloží OSV tuto skute nost potvrzením OSSZ),
OSV byla osobou s t žkým t lesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem pr kazu
ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního p edpisu,
OSV dosáhla v ku pot ebného pro nárok na starobní d chod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho
p iznání,
OSV celodenn osobn a ádn pe ovala alespo o jedno dít do 7 let nebo nejmén o dv d ti do 15 let
v ku. Za celodenní pé i není považována pé e u OSV , která umístila dít p edškolního v ku do školského
za ízení na dobu p esahující 4 hodiny denn , nebo dít školou povinné do školského za ízení na dobu
p esahující vyu ování, nebo dít umístila do za ízení s celotýdenním nebo celoro ním provozem.

Oddíl 5. P eplatek (Doplatek)
Prokázaný p eplatek poukáže
na ú et plátce pojistného ve lh t stanovené zákonem. Pokud nemá plátce u
evidován ú et, bude mu p eplatek zaslán poštovní poukázkou. P i posuzování výše p eplatku p ihlíží zdravotní
pojiš ovna k tomu, zda plátce nemá v i zdravotní pojiš ovn splatný závazek (dluh na pojistném, penále aj.). Pojišt nec
uvede v P ehledu, zda žádá o vrácení p eplatku, nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období.
V p ípad , že pojišt nec nevyplní výši p eplatku, bude mu vrácena ástka p esahující p edpis pojistného evidovaný
ke dni podání P ehledu. K proml ení nároku na vrácení p eplatku dochází ve lh t stanovené zákonem.
Doplatek pojistného za rok 201 je splatný nejpozd ji do 8 dn po dni, ve kterém byl, nebo m l být podán
P ehled za rok 201 .

Oddíl 6. Nová výše zálohy
Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendá ní m síc, ve kterém byl nebo m l být podán P ehled.
Typ zálohy:
ástku 1
zapíše OSV , pro kterou platí minimální vym ovací základ, a ástka vypo tená podle vzorce
je nižší nebo rovna hodnot 1
.
ástku vypo tenou podle vzorce zapíše OSV :
- pokud ástka vypo tená podle vzorce je vyšší než
- pro kterou není stanoven minimální vym ovací základ
Nulu zapíše OSV , která je zárove zam stnána a samostatná výd le ná innost není hlavním zdrojem jejích
p íjm .

