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ČÁST ČTVRTÁ 
POVINNOSTI OBČANŮ PŘI PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ

HLAVA PRVNÍ 
POVINNOSTI OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ  

ČINNÝCH V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

§ 48 (Oznamovací povinnost OSVČ)
(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné 

okresní správě sociálního zabezpečení den
a)  zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo 

spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen „sa-
mostatná výdělečná činnost“) s uvedením dne, od kterého je opráv-
něna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně výdělečně činná, 
která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti,37) je 
současně povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rod-
né číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje,

b)  ukončení samostatné výdělečné činnosti; za ukončení samostatné 
výdělečné činnosti se považuje též den přerušení této činnosti za 
podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. a) větě druhé zákona o dů-
chodovém pojištění,

c)  zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
d)  od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
e)  od kterého nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodi-

čovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství z důvodu 
těhotenství a porodu, pokud peněžitá pomoc v mateřství náleže-
la z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně pečo-
vat o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve 
stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci 
jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III 
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), anebo pře-
stala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, přestala vykonávat 
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vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud ne-
jde o vojáky z povolání, přestala být nezaopatřeným dítětem nebo 
den ukončení výkonu zaměstnání, pokud ohlásila a doložila vznik 
těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné 
činnosti.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu 
samostatné výdělečné činnosti,37) je povinna oznámit příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení též den úmrtí osoby samostatně výdělečně 
činné, s níž spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, a zda 
pokračuje v živnostenském podnikání38) či nikoliv.

(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která pouze spolupracuje při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti,37) skutečnosti uvedené v odstavci 1 
písm. c) a d) neoznamuje.

(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je osoba samostatně výdě-
lečně činná povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá takovou 
povinnost. Osoba samostatně výdělečně činná, která ohlásila a doložila 
pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti skutečnosti uve-
dené v odstavci 1 písm. e), je však povinna oznámit zánik těchto skuteč-
ností nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné 
výdělečné činnosti podle zvláštního zákona.

(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která osobně pečuje o osobu 
mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká zá-
vislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stup-
ni IV (úplná závislost), a ohlásila tuto skutečnost pro účely výkonu vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit 
písemné prohlášení o tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo pí-
semnou dohodu všech osob, které současně osobně pečují o tuto osobu, 
že byla určena za osobu, která pečuje o osobu závislou na pomoci jiné 
osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí okresní správy sociálního 
zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu 13.

37)  § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.
38)  § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

K pojmům „osoba samostatně výdělečně činná“, „samostatná výdělečná 
činnost“, „výkon samostatné výdělečné činnosti“, „spolupráce při výkonu 
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samostatné výdělečné činnosti“ a „spolupracující osoba“ blíže v komentá-
ři k § 120c odst. 2.

K odst. 1
Ustanovení jednotlivých písmen komentovaného odstavce tvoří výčet zá-

kladních oznamovacích povinností osoby samostatně výdělečně činné. 
Ustanovení písm. a) až d) obsahují povinnost ohlásit skutečnosti, které ča-

sově vymezují dobu trvání samostatné výdělečné činnosti. Jedná se o případy 
„obecných“ oznamovacích povinností, tj. takových, které musí OSVČ plnit bez 
ohledu na to, zda je účastna důchodového pojištění, či nikoli. Proto například 
skutečnost uvedenou v písm. a), tj. že zahájila SVČ, či v písm. b), tj. že ukonči-
la SVČ, musí OSVČ ohlásit bez ohledu na to, zda tato SVČ zakládá povinnou 
účast na důchodovém pojištění, či zda je důchodového pojištění účastna dobro-
volně, popř. zda důchodového pojištění není účastna vůbec. 

Ustanovení písm. e) se naopak týká oznamování skutečností majících vý-
znam pro posouzení účasti OSVČ na důchodovém pojištění, pro kterou má vý-
znam rozdělení SVČ na SVČ vykonávanou jako hlavní, tzv. hlavní SVČ, a na 
SVČ vykonávanou jako vedlejší, tzv. vedlejší SVČ (k tomu blíže rovněž ko-
mentář k § 48a).

K odst. 2
Pro bližší vysvětlení významu ustanovení § 48 odst. 2 je nejprve vhodné 

ocitovat ustanovení, na které odkazuje poznámka pod čarou, resp. jeho nejvý-
znamnější odstavce:

„(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za 
podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání 
dědictví 

a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa po-
zůstalosti29), 

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, 
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědi-

cem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, 
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního před-

pisu26), nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce59), 
e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písme-

nu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo 
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f) svěřenský správce60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen 
do svěřenského fondu.

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo 
vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v od-
stavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě 
oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnos-
tenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento 
zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění 
zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti 
správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvi-
dační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá pokračo-
vat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní 
překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej 
tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. 

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle 
odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokra-
čovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého 
podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokra-
čovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnosten-
skému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba 
podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého 
podnikatele. 

(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo 
likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve 
lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven 
později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li 
správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo insolvenční správce 
podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zá-
stupce. 

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle 
odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provo-
zování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, 
že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když 
neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2, nebo svěřen-
ský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnosti 
pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského fondu. Pokračování v pro-
vozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení o pozůsta-
losti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat 
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žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování 
živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozová-
ní živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti 
podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění 
nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 
odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím 
žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká mar-
ným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva 
pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.“

Z poznámek pod čarou je pro účely naší publikace praktická pouze 
následující:

„28a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Pokud OSVČ zemře, je další osud spolupracující osoby v zásadě závislý na 
tom, zda ona sama či některá jiná osoba, vzhledem k níž by mohla být i nadále 
spolupracující osobou (k pojmu „spolupracující osoba“ blíže v § 120c odst. 2), 
využije postupu podle výše uvedených ustanovení. V systému důchodového 
pojištění OSVČ totiž nemůže existovat spolupracující osoba bez OSVČ, s níž 
by spolupracovala. Pokud tedy žádná z osob, které by mohly v provozování 
živnosti po zemřelé OSVČ pokračovat, zaniká dnem smrti „základní“ OSVČ 
též statut spolupracující osoby, která tím rovněž přestává být považována za 
osobu samostatně výdělečně činnou. 

K odst. 3 
Okruh skutečností, které oznamuje OSVČ jako spolupracující osoba, 

je v tomto ustanovení zúžen oproti okruhu skutečností, které oznamuje „zá-
kladní“ OSVČ. To je dáno tím, že spolupracující osoba oznamuje pouze sku-
tečnosti týkající se její vlastní spolupráce na výkonu SVČ. 

Příklad:
OSVČ vykonává SVČ již od roku 2011, od 12. 3. 2018 s ním počíná 

na výkonu SVČ spolupracovat její sestra, která žije s OSVČ ve společně 
hospodařící domácnosti. 
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Sestra OSVČ splňuje podmínky pro to, aby mezi OSVČ a ji byly 
rozděleny příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při 
samostatné činnosti, a proto je – při splnění ostatních výše uvedených 
podmínek – považována za spolupracující OSVČ. Podle § 48 odst. 1 
písm. a) proto musí ohlásit příslušné OSSZ zahájení své SVČ jako spo-
lupracující osoby. Skutečnost, že OSVČ, se kterou spolupracuje, splnila 
svou povinnost oznámit zahájení výkonu SVČ již při počátku své čin-
nosti v roce 2011 a že tedy OSSZ o této SVČ ví, je pro splnění povinnosti 
spolupracující OSVČ nerozhodná, neboť tato oznamuje OSSZ počátek 
své SVČ (byť vykonávané formou spolupráce), je tedy tato povinnost 
nezávislá na obdobné povinnosti plněné „základní“ OSVČ. 

Totéž, co pro hlášení spolupracující osoby o zahájení SVČ, samozřejmě 
platí i pro její hlášení o ukončení SVČ, neboť tato osoba může ukončit spolu-
práci se „základní“ OSVČ, která však bude danou SVČ dále vykonávat sama, 
popř. již bez této spolupracující osoby.

Ustanovení písmen c) a d) obsahující hlášení, která spolupracující osoba 
oznamovat nemusí, se netýká případů vlastního výkonu SVČ prováděného 
přímo OSVČ, resp. spolupracujícími osobami, ale oprávnění k výkonu této 
činnosti, tj. naopak se týká situací, kdy SVČ končí především pro „základní“ 
OSVČ [např. v případě uvedeném v písm. c) při zániku oprávnění vykoná-
vat SVČ] a spolu s tím samozřejmě automaticky i pro spolupracující osoby. 
Vzhledem k tomu, že OSSZ eviduje, se kterou „základní“ OSVČ konkrétní 
spolupracující osoba spolupracuje, a že v obou případech je zřejmé, že uvedená 
skutečnost se týká všech OSVČ vykonávajících SVČ na základě konkrétního 
oprávnění, postačí, ohlásí-li tuto skutečnost „základní“ OSVČ, ohlašování téže 
skutečnosti paralelně i spolupracujícími osobami by proto bylo věcně nedů-
vodné.

K odst. 4
Ustanovení obsahuje vymezení časového rámce pro splnění uložených 

povinností. Při posouzení včasnosti podaných oznámení se postupuje podle 
obecných zásad pro počítání lhůt, tj.:

 – do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující 
počátek lhůty, 
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 – připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu urče-
nou podle hodin, 

 – je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věc-
ně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den po-
dána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která ob-
sahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence 
anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li 
účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného 
správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty 
učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán 
podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu 
orgánu, 

 – v pochybnostech se lhůta považuje za zachovanou, dokud se neprokáže 
opak. 

K odst. 5
Ustanovení obsahuje oznamovací, resp. prokazovací povinnost související  

s tím, že OSVČ je považována za vedlejší SVČ (k tomu blíže komentář k § 48a). 
Dále je zde účelné zdůraznit odkaz na ust. § 6 odst. 4 písm. a) bod 13 komen-
tovaného zákona (a samozřejmě i na komentář k němu).

Důsledky neplnění
Nesplnění kterékoli z výše uvedených povinností je přestupkem podle § 54 

odst. 2 písm. c). Fyzická osoba se jako OSVČ totiž dopustí přestupku tím, že 
neoznámí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhů-
tě nebo stanoveným způsobem skutečnosti uvedené v § 48 ZOPSZ. Za tento 
přestupek může příslušná OSSZ uložit napomenutí nebo pokutu až do výše 
10 000 Kč (k možnosti postihu OSVČ blíže komentář k § 54 a § 54a).

§ 48a (Dobrovolné přihlášení k důchodovému pojištění)
(1) Osoba samostatně výdělečně činná se může přihlásit u příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení k účasti na důchodovém pojiště-
ní v kalendářním roce, a to kdykoliv v jeho průběhu, a v následujícím ka-
lendářním roce za předchozí kalendářní rok nejpozději v den, ve kterém 
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podává podle zvláštního zákona 39) přehled o příjmech a výdajích za kalen-
dářní rok, za který se k této účasti přihlašuje.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samo-
statnou výdělečnou činnost, která v důsledku dodatečné změny příjmů ze 
samostatné výdělečné činnosti podle § 10 odst. 2 zákona o důchodovém 
pojištění nesplnila podmínky účasti na důchodovém pojištění v kalendář-
ním roce stanovené v § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, se 
může přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení k účasti 
na důchodovém pojištění za tento rok,41) a to v den, ve kterém podává 
podle zvláštního zákona opravný přehled40)

(3) Po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 pro podání přihláš-
ky k účasti na důchodovém pojištění nelze tuto přihlášku podat.

39)  § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
40)  § 15 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.
41)  § 10 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41)  § 10 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

K pojmům „osoba samostatně výdělečně činná“, „samostatná výdělečná 
činnost“, a „výkon samostatné výdělečné činnosti“ blíže v komentáři k § 120c 
odst. 2.

Zatímco ustanovení § 48 obsahuje povinnosti ohlašovacího (oznamovací-
ho) charakteru související s vlastním výkonem SVČ, které je obecně povinna 
plnit OSVČ i tehdy, pokud by nebyla účastna důchodového pojištění, upravuje 
ustanovení § 48a ohlašovací (oznamovací) povinnosti OSVČ související s její 
účastí na důchodovém pojištění. Pro lepší pochopení této právní úpravy je pro-
to nejprve nutno uvést, za jakých podmínek je OSVČ důchodového pojištění 
účastna.   

OSVČ hlavní a vedlejší
Jednou ze základních otázek ovlivňujících otázku účasti OSVČ na důcho-

dovém pojištění je to, zda její SVČ má charakter SVČ vykonávané jako hlavní, 
či jako vedlejší. Tento charakter přitom není dán druhem (obsahem) vlastní 
SVČ, ale okolnostmi, za nichž je vykonávána. Platí tedy, že věcně stejná SVČ 
může být jak SVČ hlavní, tak i SVČ vedlejší. Obecně lze říci, že důvody, pro 
které může být konkrétní SVČ vykonávána jako vedlejší, jsou takového cha-
rakteru, že signalizují skutečnosti, které OSVČ brání vykonávat SVČ „naplno“.
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Podle § 9 odst. 6 zák. o důchodovém pojištění se samostatná výdělečná 
činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba 
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

 – vykonávala zaměstnání. Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající 
účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, 

 – měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní 
důchod, 

 – měla nárok na rodičovský příspěvek podle zákona č. 117/1995 Sb., o stát-
ní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo na peněžitou 
pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, 
pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, 

 – osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné 
osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na 
pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III 
(těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která 
je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou 
samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou. 
Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob 
současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší sa-
mostatnou výdělečnou činnost u té osoby samostatně výdělečně činné, 
která byla určena písemnou dohodou všech osob, které pečují o osobu 
mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká 
závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni 
II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo 
ve stupni IV (úplná závislost), za osobu pečující v největším rozsahu; 
nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za 
vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té osoby samostatně výdě-
lečně činné, která podle rozhodnutí příslušného orgánu sociálního za-
bezpečení pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v nej-
větším rozsahu, 

 – byla nezaopatřeným dítětem, které se soustavně připravuje na budoucí 
povolání [§ 20 odst. 4 písm. a) zák. o důchodovém pojištění]. 
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Účast OSVČ na důchodovém pojištění
Charakter pojištění
V úvodu je nutno upozornit na to, že na rozdíl od účasti zaměstnanců je 

účast OSVČ na sociálním pojištění koncipována odlišně. 
Pro účast na pojištění zaměstnance platí následující zásady:
 – při splnění stanovených podmínek je automaticky účasten pojištění 

současně v systému nemocenského pojištění a v systému důchodového 
pojištění, 

 – jeho účast na důchodovém pojištění je ze zákona vždy povinná. Za-
městnanci, kteří podmínky pro vznik účasti na důchodovém pojištění 
nesplní, nemohou být účastni nemocenského pojištění ani dobrovolně. 
Důchodového pojištění pak účastni dobrovolně být mohou, nikoli ov-
šem jako zaměstnanci, ale jako osoby dobrovolně účastné důchodového 
pojištění; tato možnost je ovšem dána ustanovením § 6 odst. 2 zák. o dů-
chodovém pojištění všem osobám, nikoli pouze zaměstnancům,

 – účast na důchodovém pojištění v případě výkonu více právních vztahů 
se posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu, při splnění 
podmínek je tedy důchodového pojištění účasten z každého zaměstná-
ní samostatně (§ 8 odst. 2 zák. o důchodovém pojištění), proto může 
být z více zaměstnání účasten důchodového pojištění i souběžně; ob-
dobná zásada ovšem platí i pro účast zaměstnance na nemocenském 
pojištění (§ 8 zák. o nemocenském pojištění),

 – účast na důchodovém pojištění se posuzuje vždy „průběžně“, tj. v jed-
notlivých běžných kalendářních měsících. 

Pro účast na pojištění OSVČ platí následující zásady:
 – účast na důchodovém pojištění a účast na nemocenském pojištění jsou 

koncipovány odlišně a tato pojištění spolu nesouvisí. OSVČ tedy může 
být účastna důchodového pojištění, aniž by byla účastna nemocenského 
pojištění, totéž ovšem platí i naopak, 

 – účast na důchodovém je při splnění stanovených podmínek povinná: 
OSVČ, která vykonává SVČ jako vedlejší a nesplní podmínku dosažení 
stanoveného příjmu, však může být účastna jako OSVČ důchodového 
pojištění dobrovolně. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ ze 
zákona vždy dobrovolná, 

 – účast na důchodovém pojištění v případě výkonu více právních vzta-
hů se posuzuje dohromady. Pokud OSVČ vykonává současně několik 
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činností zakládajících samostatnou výdělečnou činnost, pak je ze všech 
těchto činností účastna důchodového pojištění jen jednou, i když vykoná-
vá několik samostatných výdělečných činností. Nehraje roli, zda se jedná 
souběžně o více „základních“ SVČ, či o situaci, že OSVČ je spolupracu-
jící osobou na více SVČ, přičemž se může jednat i o SVČ vykonávané 
různými osobami, jako by tomu bylo v případě, kdy by konkrétní fyzická 
osoba jako spolupracující osoba (spolu)vykonávala SVČ se svým manže-
lem a současně jako spolupracující osoba (spolu)vykonávala jinou SVČ 
se svou osmnáctiletou dcerou žijící v s ní ve společně hospodařící domác-
nosti; OSVČ je účastna důchodového pojištění ze všech vykonávaných 
SVČ současně samozřejmě i tehdy, pokud jednu či více z nich vykonává 
jako „základní“ zatímco na výkonu další(ch) z nich spolupracuje,

 – účast na důchodovém pojištění se posuzuje vždy za jednotlivé celé kalen-
dářní roky či ty jejich části, v nichž byla SVČ vykonávána. Posouzení se pro-
vádí až zpětně, a to vždy po skončení kalendářního roku za rok minulý.

Podmínka místa výkonu SVČ
OSVČ, tj. osoby, které splňují předpoklady, aby byly považovány za OSVČ 

(např. dosáhly věku 15 let – k tomu blíže komentář k § 48 odst. 1), jsou účastny 
důchodového pojištění, pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na 
území České republiky a splňují dále stanovené podmínky. Za samostatnou 
výdělečnou činnost vykonávanou na území České republiky se považuje i sa-
mostatná výdělečná činnost prováděná mimo území České republiky, jestliže 
je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývající-
ho z právních předpisů České republiky.

Konstrukce účasti OSVČ na důchodovém pojištění je poměrně složitá, pro 
vlastní posouzení je dále důležité, zda OSVČ vykonává SVČ jako hlavní, či 
jako vedlejší SVČ. Při maximální možné míře zjednodušení je možno popsat 
účast OSVČ na důchodovém pojištění takto:

Vlastní účast na OSVČ důchodovém pojištění
OSVČ je účastna důchodového pojištění:
 – v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostat-

nou výdělečnou činnost. Účast na důchodovém pojištění je v takovém 
případě u OSVČ povinná, a to bez ohledu na to, jak je OSVČ v této 
činnosti ekonomicky úspěšná; znamená to tedy, že OSVČ vykonávající 
SVČ jako hlavní, bude ze zákona povinně účastna důchodového pojiš-
tění dokonce i v situaci, kdy by na výkonu své SVČ třeba i prodělávala,
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 – v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou 
výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné 
činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem 
se rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zák. o daních z příjmů po 
úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů. 

 Rozhodná částka se každý rok mění v závislosti na růstu průměrné 
mzdy. V roce 2016 činila 64 813 Kč, v roce 2017 činila 67 756 Kč a pro 
rok 2018 bude činit 71 950 Kč.  

 Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné čin-
nosti po celý kalendářní rok. Snižuje se o jednu dvanáctinu zaokrouh-
lenou na celé koruny za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vyko-
návána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a za každý kalendářní 
měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocen-
ského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. Za období náro-
ku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních  
14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za 
které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Dvanáctina se zaokrouhluje na 
celé koruny směrem nahoru.

 – v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostat-
nou výdělečnou činnost, pokud nesplnila podmínky pro povinnou účast 
na důchodovém pojištění a přihlásila se k dobrovolné účasti na důcho-
dovém pojištění.

Trvání účasti

OSVČ vykonávající SVČ jako hlavní

Účast na důchodovém pojištění jim vzniká:
 – 1. ledna kalendářního roku, ve kterém činnost vykonávala, nebo
 – prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého se z vedlejší samostatné 

výdělečné činnosti, která nezakládá účast na důchodovém pojištění, 
stala hlavní samostatná výdělečná činnost.

Nejdříve však vzniká dnem, v němž začala OSVČ činnost vykoná-
vat a byla k jejímu výkonu oprávněna. 

Účast na důchodovém pojištění jim zaniká:
 – dnem 31. prosince kalendářního roku, ve kterém OSVČ činnost vyko-

návala, 
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 – anebo posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, 
od něhož se hlavní samostatná výdělečná činnost stala vedlejší samo-
statnou výdělečnou činností, která nezakládá účast na pojištění. 

OSVČ vykonávající SVČ jako vedlejší

Účast na důchodovém pojištění jim vzniká 1. ledna kalendářního roku, 
 – ve kterém dosáhla stanoveného příjmu, 
 – nebo za který se přihlásila k účasti na tomto pojištění. 

Nejdříve však vzniká dnem, v němž činnost začala vykonávat a byla k je-
jímu výkonu oprávněna.

Účast na důchodovém pojištění jim zaniká 31. prosincem kalendářního roku, 
ve kterém byla účastna důchodového pojištění z důvodu, že její daňový základ do-
sáhl rozhodné částky nebo za který se k účasti na důchodovém pojištění přihlásila.

Účast na pojištění OSVČ (při výkonu hlavní nebo vedlejší SVČ) však vždy 
zaniká nejpozději dnem:

 – ukončení samostatné výdělečné činnosti, 
 – zániku oprávnění k výkonu SVČ, 
 – pozastavení výkonu činnosti OSVČ.

(K povinnosti OSVČ hlásit tyto skutečnosti blíže komentář k § 48).

Podle § 10 odst. 6 písm. a) zák. o důchodovém pojištění platí, že za ukonče-
ní samostatné výdělečné činnosti se považuje vždy přerušení této činnosti, a to 
ode dne přerušení této činnosti, pokud po měsíci, v němž došlo k tomuto pře-
rušení, trvalo toto přerušení aspoň šest kalendářních měsíců po sobě jdoucích; 
to neplatí, byla-li samostatná výdělečná činnost přerušena z důvodů uvede-
ných v odstavci 3 větě první. 

Důvody, či spíše situace, uvedené v odkazovaném ustanovení jsou měsí-
ce, v nichž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na výplatu nemocenského nebo pe-
něžité pomoci v mateřství jako osoba samostatně výdělečně činná (tj. nikoli, kdy 
měla nárok na tyto dávky z titulu případné souběžně vykonávané závislé činnosti).

Podání přehledu o příjmech a výdajích
Podání přehledu o příjmech a výdajích je základní povinností OSVČ, která 

je upravena v § 15 ZPSZ. Z poměrně složité materie je třeba pro pochopení 
komentovaného ustanovení uvést alespoň základní zásady.
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Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala SVČ, je povinna 
podat příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla 
podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, na 
předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok. 
Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový 
poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabez-
pečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat 
daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. 

V tomto přehledu se uvádí:
– údaje o daňovém základu, popřípadě není-li osoba samostatně výděleč-

ně činná povinna podávat daňové přiznání, údaje o příjmech ze samo-
statné výdělečné činnosti a výdajích vynaložených na jejich dosažení, 
zajištění a udržení, 

– údaje o vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

– údaje o nejnižším měsíčním vyměřovacím základu pro zálohy na pojistné, 
– údaje o úhrnu záloh na pojistné, 
– údaje o pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a 
– údaje o úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, pokud spolu s vy-

měřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje část-
ku maximálního vyměřovacího základu.

Vykonávala-li OSVČ vedlejší SVČ, uvádí též údaje o skutečnostech, pro 
které by SVČ měla být považována za vedlejší. Uvedla-li osoba samostatně 
výdělečně činná v přehledu údaje o vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je 
povinna tyto údaje též doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž tento přehled podala; ustanovení § 13a odst. 9 
věty třetí ZPSZ platí zde obdobně.

Pokud OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost formou spo-
lupráce, je povinna uvést v tomto přehledu též jméno a příjmení, trvalý po-
byt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje. 

K odst. 2
Ustanovení odst. 2 řeší situaci, kdy OSVČ by v důsledku dodatečně zjiště-

ného poklesu dosažených příjmů „vypadla“ z povinné účasti na důchodovém 
pojištění. Již z této skutečnosti je zřejmé, že musí jít o OSVČ vykonávající 
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SVČ jako vedlejší, neboť OSVČ vykonávající SVČ jako hlavní je bez dalšího 
povinně účastna důchodového pojištění vždy. 

Na tomto místě je vhodné jednak odkázat výše k popisu účasti na důchodo-
vém pojištění, jednak uvést obsah § 15 odst. 3 ZPSZ, na který toto ustanovení 
věcně navazuje. 

Zjistí-li se po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, že vyměřo-
vací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti je nižší, než který OSVČ uvedla v původně podaném přehledu, 
může předložit příslušné OSSZ opravný přehled. 

V opravném přehledu uvede:
– novou výši daňového základu, popřípadě, není-li OSVČ povinna po-

dávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné výdělečné 
činnosti a výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

– výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž nová výše vyměřova-
cího základu nesmí být nižší než původní výše tohoto základu, pokud 
původní výše tohoto základu byla určena ve vyšší než minimální výši, 

– částku pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

– částku přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, pokud přeplatek v důsledku podání 
opravného přehledu vznikl, a 

– nejnižší měsíční vyměřovací základ pro stanovení záloh na pojistné.
Opravný přehled se podává na stejném tiskopisu, jaký se používá pro po-

dání „základního“ přehledu, kde se uvede též důvod pro předložení opravného 
přehledu. 

Jestliže částka daňového základu nezakládá osobě samostatně výdělečně 
činné za dobu vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém 
pojištění v kalendářním roce, za který opravný přehled podává, může spo-
lu s opravným přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění za kalendářní rok, 
za který opravný přehled podává. Tuto možnost právě procesně zabezpečuje 
komentované ustanovení § 48a odst. 2. 

Opravný přehled podle věty první může osoba samostatně výdělečně čin-
ná podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž 
se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze samostatné 
výdělečné činnosti dověděla. 



§ 48b Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení 

204

K odst. 3
Ustanovení obsahuje zásadu nemožnosti zvrátit zmeškání lhůty pro podání 

přihlášky k účasti na důchodovém pojištění v případech uvedených v odst. 1 a 2 
komentovaného ustanovení. Anuluje tedy pro uvedené případy možnost použití 
ustanovení § 41 spr. řádu, který obsahuje úpravu institutu navrácení v předešlý 
stav, jímž se rozumí prominutí zmeškání úkonu (v hovorové mluvě obvykle 
označováno jako prominutí zmeškání lhůty). Je nutno zdůraznit, že toto ustano-
vení je absolutní, znamená to tedy, že musí být použito bez ohledu na závažnost 
důvodů, pro které došlo ke zmeškání lhůty.

§ 48b  (Forma úkonu)
(1) Oznamovací povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. a) plní oso-

ba samostatně výdělečně činná na předepsaném tiskopise. Oznamovací 
povinnost stanovenou v § 48 odst. 1 písm. b) až e) a odst. 2 plní osoba 
samostatně výdělečně činná písemnou formou.

(2) Přihlášky k účasti na důchodovém pojištění (§ 48a) se podávají na 
předepsaných tiskopisech.

K pojmu „osoba samostatně výdělečně činná“ blíže v komentáři k § 120c odst. 2.
Ustanovení řeší formu, jakou je nutno v konkrétně stanovené úkony učinit. 

Věcně vychází z „obecného“ ustanovení § 123e upravujícího formu podání jak 
ve věcech důchodového pojištění (včetně podání příslušných hlášení osobami 
samostatně výdělečně činnými), tak i pojistného na sociální zabezpečení. Od-
kazuje se proto na komentář k § 123e. Tiskopisy, které používají OSVČ pro 
plnění uvedených povinností, jsou dostupné na internetové stránce ČSSZ (cssz.
cz) v odkazech „Tiskopisy“ a poté „OSVČ“. 

§ 48c (Další povinnosti OSVČ)
Ustanovení § 50 odst. 1, § 51 a 53 platí pro osoby samostatně výdělečně 

činné obdobně.

K pojmu „osoba samostatně výdělečně činná“ blíže v komentáři k § 120c odst. 2.
Komentovaným ustanovením se ukládají OSVČ obdobné povinnosti, jako 

mají v uvedených ustanoveních občané (k pojmu „občan“ blíže v komentá-
ři k § 120c odst. 1). Pokud jde o povinnost OSVČ postupovat podle výše uve-
dených ustanovení, odkazuje se na komentář k nim.
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Podání u živnostenského úřadu

§ 48d  (Podání u živnostenského úřadu)
(1) Osoba uvedená v § 10a odst. 1 může hlášení podle § 48 odst. 1 

písm. a) a přihlášku podle § 48b odst. 2 na předepsaných tiskopisech vyda-
ných Ministerstvem průmyslu a obchodu učinit u živnostenského úřadu; 
povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní správy sociálního zabez-
pečení se v tomto případě považuje za splněnou.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná není povinna dokládat důvody, 
pro které je samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší samo-
statnou výdělečnou činnost, pokud Česká správa sociálního zabezpečení 
údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj 
obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
Česká správa sociálního zabezpečení je povinna tyto důvody zveřejnit.

K pojmům „osoba samostatně výdělečně činná“ a „samostatná výdělečná 
činnost“ blíže v komentáři k § 120c odst. 2.

K odst. 1
Ustanovení odst. 1 věcně navazuje na § 10a odst. 1 komentovaného zákona 

(věcný obsah blíže v komentáři k němu), přičemž odkazované ustanovení je 
vlastně „přední stranou“ zrcadla, jehož je komentované ustanovení odrazem; 
může to působit poněkud byrokraticky, ale z hlediska legislativní techniky je 
to jen na místě.

K odst. 2
Naopak – toto ustanovení má povýtce antibyrokratický charakter, který má 

svůj základ v ust. § 6 odst. 2 větě třetí spr. řádu („Lze-li však potřebné údaje 
získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená 
osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit.“). Vzhledem k tomu, že se 
technické možnosti v čase vyvíjejí, není praktické zde zveřejňovat právě aktu-
ální přehled skutečností, které si může ČSSZ opatřit, ale spíše je vhodné uvést 
odkaz na její web (www.cssz.cz) s uvedením „cesty“ na něm: Pojištění OSVČ, 
Nejčastější dotazy OSVČ, Jakým způsobem se prokazuje vedlejší SVČ, a pro-
klik na Podrobný přehled důvodů vedlejší SVČ.
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