
Vážení klienti, před odevzdáním Přehledu OSVČ za rok 2020 zkontrolujte, že je ve všech částech řádně vyplněný. 
Pouze u zcela vyplněného formuláře se Vám výše pojistného správně vypočte.  
Můžete využít interaktivní („počítací“) formulář, který je k dispozici na www.vzp.cz/prehled-osvc 
Zde je také dostupné podrobné poučení k Přehledu OSVČ za rok 2020. 
Nejsnáze Přehled vyplníte a podáte v aplikaci Moje VZP. Návod na registraci do Moje VZP najdete na www.vzp.cz/ekk. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nezapomeňte označit, o jaký Typ 
přehledu se jedná. 

Jako číslo pojištěnce se uvádí 
zpravidla rodné číslo, u cizinců číslo 
přidělené VZP. Číslo je uvedené 
na průkazu pojištěnce. 

Zaškrtnete-li platbu převodem, 
doplňte i bankovní spojení. 

V části 3 uveďte, zda podáváte DP 
a zda máte daňového poradce. 

Řádky č. 1–51 je nutné vyplnit, 
nelze je vynechat nebo 
proškrtnout. 
Do řádku 5 přesně křížky označte 
měsíce (příp. 1-12) pojištění u VZP.  
Rozdílné údaje v řádku 4 a 6 
je nutné vysvětlit v Prohlášení 2.  
Součet měsíců v ř. 6, kdy byl 
stanoven min. vyměřovací základ, 
a v Prohlášení 2, kdy nebyl 
stanoven min. vyměřovací základ, je 
počet měsíců uvedený v ř. 4. 

V části 6 vyberte a zaškrtněte Typ 
zálohy, kterou budete 
v následujícím roce hradit. 
Pozor – pokud jste jako OSVČ 
zároveň státním pojištěncem 
(důchodce, student, příjemce rodičovského 
příspěvku apod.), pak označte Typ 
zálohy b) výpočet. 

V části 2 Prohlášení přesně křížky 
označte měsíce (příp. 1-12), kdy 
pro Vás neplatila povinnost hradit 
zálohy z důvodu souběžného 
zaměstnání nebo nemoci OSVČ 
a kdy nebyl stanoven min. 
vyměřovací základ. Označují 
se pouze měsíce, kdy je pojištěnec 
OSVČ, a to u všech ZP, obdobně 
jako u řádku 6. 

Nezapomeňte 
Přehled podepsat! 

V případě přeplatku vyplňte, zda 
žádáte/nežádáte o jeho vrácení. 
Pozor, přeplatky nižší než 200 Kč 
poštovní poukázkou nevracíme! 

POZOR na nejčastější chyby ve vyplňování Přehledu                
1. Pokud pro Vás platila některá ze skutečností uvedených v Prohlášení 2, 
musíte jej vyplnit, jinak v Přehledu dochází k chybným výpočtům. 
2. Do Prohlášení 2 se měsíce zaškrtávají bez ohledu na výši záloh 
hrazených v období březen až srpen 2020. Úleva v hrazení záloh státem 
v tomto období se v Prohlášení 2 nevyplňuje. 
3. Počet neoznačených buněk křížky v Prohlášení 2, kdy nebyl pro OSVČ 
stanoven min. vyměřovací základ, se musí rovnat řádku 6.  
4. Řádek 4 musí být větší nebo roven počtu křížků v řádku 5. 

http://www.vzp.cz/prehled-osvc
http://www.vzp.cz/ekk

