
ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ZÁLOHY NA POJISTNÉ pro OSVČ, 
pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů,  

podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kód 1 1 1 

 

Příjmení a jméno: 
Číslo pojištěnce VZP  

 

Adresa trvalého pobytu: 

      PSČ:       tel: 

PROHLÁŠENÍ:  
 

A  
Nejsem souběžně se samostatnou výdělečně činností zaměstnán. 

B  
Jsem souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnán a samostatná výdělečná činnost je 
hlavním zdrojem příjmů. 

C  
Patřím do kategorie, za kterou je plátcem pojistného zdravotního pojištění i stát podle § 7 odst. 1 zákona č. 
48/1997 Sb., v platném znění. 
 
A,B,C - správný výraz označte 
 
Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsou pravdivé. Beru na vědomí, že záloha je snížena nejdéle na 
dobu následujících tří měsíců a že jsem povinen zálohu zvýšit na původní výši podle posledního Přehledu, 
jestliže v průběhu tří kalendářních měsíců po jejím snížení zjistím, že výše záloh neodpovídá skutečně  
dosahovaným příjmům. 
 
Při dalším trvání důvodu pro snížení záloh je možno na další tři měsíce snížit zálohu teprve po opětovné 
žádosti o snížení zálohy. Žádost o snížení zálohy je možno podat v kalendářním roce nejdříve od 1. dubna. 
 
Dne:    
 
 
 

Podpis                    

Snížení zálohy se provádí na měsíce: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 roku:  
Označte nejvíce 3 měsíce po sobě následující.  



Vyplnění formuláře - 2.část

Řádek ÚDAJE O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA PŘEDCHOZÍ ROK - PODLE 
POSLEDNÍHO PŘEHLEDU

Kč, měsíce

1 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů za předchozí rok.

2 Počet měsíců, po které byla v předchozím roce výdělečná činnost vykonávána.

3
Průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc předchozího roku: 
 
řádek 1 / řádek 2  

 

Řádek ÚDAJE O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OD POČÁTKU ROKU, VE KTERÉM SE 
ŽÁDOST PODÁVÁ 

Kč, měsíce

4 Příjmy dosažené od začátku roku, ve kterém se žádost podává.

5 Výdaje od začátku roku, ve kterém se žádost podává.

6 Počet měsíců, po které byla výdělečná činnost vykonávána v roce, ve kterém se 
žádost podává.

7

Průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc roku, ve kterém se 
žádost podává: 
 
řádek 4 - řádek 5 / řádek 6 
  

8

 
řádek 7 / řádek 3  
 
Nárok na snížení zálohy vzniká, pokud je tato částka menší než 0,67.

 
VÝPOČET SNÍŽENÉ ZÁLOHY
Řádek OSOBY, ZA KTERÉ NENÍ PLÁTCEM POJISTNÉHO STÁT Kč

9

Snížená záloha: 0,135 x Procx částka řádku 7  
Zaokrouhleno na korunu nahoru. 
Pokud podle vzorce vyjde záloha menší než činí záloha vypočtená z 
minimálního vyměřovacího základu, musí být zaplacena záloha ve výši zálohy 
vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. 
Maximální měsíční výše zálohy je 19 205 Kč. 

 
Řádek OSOBY, ZA KTERÉ PLATÍ POJISTNÉ STÁT A BUDE PLATIT NADÁLE Kč

10
Snížená záloha: 0,135 x Procx částka řádku 7  
 
Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud je 
záloha menší než 100 Kč, je možno sdružovat platby záloh za několik měsíců dopředu tak, aby jednotlivé platby činily alespoň 100 Kč.  


VZP
D:20060316120439+01'00'
D:20060316120439+01'00'
ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ZÁLOHY NA POJISTNÉ pro OSVČ, 

  pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů,   
podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Kód  1 1 1  
Příjmení a jméno: 

  Číslo pojištěnce VZP   
Adresa trvalého pobytu: 
      PSČ: 
      tel: 

  PROHLÁŠENÍ:   

  A   
Nejsem souběžně se samostatnou výdělečně činností zaměstnán. 

  B   
Jsem souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnán a samostatná výdělečná činnost je 
hlavním zdrojem příjmů. 

  C   
Patřím do kategorie, za kterou je plátcem pojistného zdravotního pojištění i stát podle § 7 odst. 1 zákona č. 
48/1997 Sb., v platném znění. 
A,B,C - správný výraz označte  Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsou pravdivé. Beru na vědomí, že záloha je snížena nejdéle na dobu následujících tří měsíců a že jsem povinen zálohu zvýšit na původní výši podle posledního Přehledu, jestliže v průběhu tří kalendářních měsíců po jejím snížení zjistím, že výše záloh neodpovídá skutečně  
dosahovaným příjmům.  Při dalším trvání důvodu pro snížení záloh je možno na další tři měsíce snížit zálohu teprve po opětovné žádosti o snížení zálohy. Žádost o snížení zálohy je možno podat v kalendářním roce nejdříve od 1. dubna.  
Dne: 
Podpis                    
Snížení zálohy se provádí na měsíce: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

  12 roku:   

  Označte nejvíce 3 měsíce po sobě následující.   
Vyplnění formuláře - 2.část
Řádek
ÚDAJE O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH ZA PŘEDCHOZÍ ROK - PODLE 
POSLEDNÍHO PŘEHLEDU
Kč, měsíce
1
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů za předchozí rok.
2
Počet měsíců, po které byla v předchozím roce výdělečná činnost vykonávána.
3

  Průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc předchozího roku: 
 
řádek 1 / řádek 2   
Řádek
ÚDAJE O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OD POČÁTKU ROKU, VE KTERÉM SE 
ŽÁDOST PODÁVÁ 
Kč, měsíce
4
Příjmy dosažené od začátku roku, ve kterém se žádost podává.
5
Výdaje od začátku roku, ve kterém se žádost podává.
6
Počet měsíců, po které byla výdělečná činnost vykonávána v roce, ve kterém se 
žádost podává.
7
Průměrný příjem po odpočtu výdajů připadající na 1 měsíc roku, ve kterém se 
žádost podává: 

  řádek 4 - řádek 5 / řádek 6 
   
8

  řádek 7 / řádek 3   
Nárok na snížení zálohy vzniká, pokud je tato částka menší než 0,67.
VÝPOČET SNÍŽENÉ ZÁLOHY
Řádek
OSOBY, ZA KTERÉ NENÍ PLÁTCEM POJISTNÉHO STÁT
Kč
9
Snížená záloha: 0,135 x 
Proc

   x částka řádku 7   
Zaokrouhleno na korunu nahoru. Pokud podle vzorce vyjde záloha menší než činí záloha vypočtená z 
minimálního vyměřovacího základu
, musí být zaplacena záloha ve výši zálohy 
vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. 
Maximální měsíční výše zálohy je 19 205 Kč. 
Řádek
OSOBY, ZA KTERÉ PLATÍ POJISTNÉ STÁT A BUDE PLATIT NADÁLE
Kč
10
Snížená záloha: 0,135 x 
Proc

   x částka řádku 7   
Zaokrouhleno na korunu nahoru.
Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud je 
záloha menší než 100 Kč, je možno sdružovat platby záloh za několik měsíců dopředu tak, aby jednotlivé platby činily alespoň 100 Kč.  
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