Novinky v odhlášce/přihlášce zaměstnance a pojistném OSVČ – bezplatná informace bez příkladů
Pro období od 1.4.2022 se používá nový tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení
zaměstnání. Kromě této novinky upozorníme i na další aktuality. V návaznosti na podávání přiznání
k dani z příjmu řeší OSVČ také podávání přehledů na veřejnoprávní pojistné a platbu tohoto
pojistného, což je samostatným tématem této informace, která je v rozšířené verzi doplněna i o řadu
praktických příkladů.
K POJISTNÉMU OSVČ TAKÉ V PODCASTU O DANÍCH ZE DNE 4.4.2022
Pro období od 1.4.2022 se používá nový tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení
zaměstnání (ONZ_2022), který nahradil tiskopis ONZ (2009). Důvodem je, že při skončení zaměstnání
se nově hlásí některé údaje za tím účelem, aby měl úřad práce z informačního systému správy
sociálního zabezpečení dostupné údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory
v nezaměstnanosti – nově se při skončení zaměstnání oznamují tyto údaje:
• doba důchodového pojištění,
• výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných
právních předpisů,
• výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno,
• způsob a důvod skončení zaměstnání.
Nový tiskopis je tedy vyvolán hlášením při skončení zaměstnání. Protože však tiskopis slouží i pro
oznamování nástupu do zaměstnání, tak je nový tiskopis nutné používat již pro oznamování nástupu
do zaměstnání, ke kterému došlo do 1.4.2022. ČSSZ o nové tiskopisu informovala ZDE. Nový tiskopis
včetně vysvětlivek je dostupný ZDE. Pro oznámení nástupu či ukončení zaměstnání, ke kterému došlo
do 31.3.2021 lze využít ještě starý tiskopis dostupný ZDE.
Krátce k některým dalším aktualitám:
• Finanční správa zveřejnila výklad k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin),
a to z hlediska DPH, DPPO a DPFO navazující na předchozí výklady k účetnictví
• Přijímání žádostí o dotace z programu COVID – adventní trhy již bylo ukončeno, do 17.5.2022 lze
podávat žádosti z programu COVID 2022 – Nepokryté náklady - Sektorová podpora a od 5.4. do
12.5. bude možné žádat o dotace z programu COVID 2022 - Sektorová podpora. Sektorové
programy (určené pro poskytovatele stravovacích služeb vč. cateringu, krátkodobých a rekreačních
ubytovacích služeb, pro služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře a pro pořadatele
sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických
služeb) se týkají období listopad a prosinec 2021 a vzájemně se vylučují. Poslední z programů
kompenzující omezení na konci loňského roku COVID BUS zatím nebyl vyhlášen.
• Od 1.4.2022 se nařízením vlády 75/2022 Sb. zvyšují částky životního a existenčního minima – viz
tisková zpráva MPSV a kalkulačka životního minima a informace Úřadu práce

Pojistné u OSVČ
Pro podání přehledů OSVČ jak na pojistné na důchodové pojištění, tak pro pojistné na zdravotní
pojištění platí některé shodné principy. Shodné principy platí např. i pro lhůtu pro doplacení pojistného
za loňský rok (rozdíl mezi celkovým pojistným vypočteným na základě dílčího základu daně dle § 7
zákona o daních z příjmů a zálohami za jednotlivé měsíce loňského roku) a také pro změnu výše záloh.
Jedná se o následující principy:
• lhůta pro podání přehledu je dána lhůtou pro podání daňového přiznání – jeden měsíc po lhůtě
pro podání daňového přiznání, tj. 2.5.2022 (v případě lhůty pro podání daňového přiznání
1.4.2022) nebo 1.6.2022 (v případě lhůty pro podání daňového přiznání 2.5.2022) anebo 1.8.2022
(v případě prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání 1.7.2022)
• v přehledech za rok 2021 jsou vyplňovány rozhodné údaje sloužící pro stanovení lhůty pro podání
přehledů odvozené z lhůty pro podání daňového přiznání (např. údaj o tom, zda bylo či nebylo
přiznání podáno elektronicky po 1.4.2022)
• lhůta pro podání přehledu nezávisí přímo na datu podání daňového přiznání (je jedno, zda je
daňové přiznání podáno elektronicky 5. nebo 15.4.), ale nepřímo tímto datem může být ovlivněna
– např. při podání daňového přiznání 1.4.2022 je lhůta pro podání obou přehledů do 2.5.2022, ale
při elektronickém podání daňového přiznání 2.4.2022 je lhůta pro přehledy o měsíc posunutá na
1.6.2022 nebo dokonce (v případě podání daňovým poradcem na 1.8.2022)
• doplatek pojistného je splatný do 8 dnů od podání přehledu nebo od data pro jeho podání, pokud
je přehled podáván po lhůtě
• přeplatek na pojistném se vrací do 30 dnů od zjištění přeplatku
• výše zálohy se mění v závislosti na měsíci podání přehledu. V případě pojistného na důchodové
pojištění počínaje měsícem následujícím po měsíci podání přehledu resp. (pokud je přehled podán
až po lhůtě) po měsíci, ve kterém měl být přehled podán. V případě pojistného na zdravotní
pojištění již měsícem, ve kterém byl přehled podán resp. měl být podán.
Výše uvedené principy podrobně vysvětluje řada příkladů v rozšířené verzi této informace.
DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Pro přístup k rozšířené verzi informace a k archivu dalších materiálů a záznamů stačí přispět za
poskytované informace částkou min 500 Kč vč. DPH nebo si objednat některý z aktuálních video
záznamů přednášek. Navíc Vám budou zasílány rozšířené verze informací do podzimu 2022.
Přehledy vyplňují OSVČ obvykle on line. Přehledy o pojistném na důchodové pojištění na e-portálu
ČSSZ, přehledy na zdravotní pojištění na e-portálech jednotlivých zdravotních pojišťoven – např. na
eportálu VZP.
V případě přihlášení do jednotlivých portálů je značně usnadněno vyplnění přehledů (řada údajů –
např. zálohy zaplacené za rok 2021 – je předvyplněno) a především lze přehled jednoduše i odeslat online. Portál ČSSZ však umožňuje i méně pohodlný způsob (např. pro OSVČ bez jakéhokoli digitálního
identifikačního prostředku) vyplnit formulář online bez předvyplněných údajů a tento formulář
vytisknout a následně podat v papírové podobě. Portály zdravotních pojišťoven umožňují přístup dnes
již běžnými prostředky digitální identifikace (např. bankovní identity), ale i jinými prostředky
dostupnými i OSVČ bez prostředku digitální identity. Nicméně pro podání papírového přehledu jsou
dostupné i interaktivní pdf tiskopisy – např. ZDE jsou dostupné přehledy pro klienty VZP.
ELEKTRONICKÝM PODÁNÍM DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ, PŘEHLEDŮ OSVČ A DALŠÍMI ONLINE
PROSTŘEDKY PROVÁZÍ VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY

NEBOJTE SE VYZKOUŠET DAŇOVÝ PORTÁL A DALŠÍ ON LINE PORTÁLY:
• vůbec nevadí, že jste počítačoví laici. Vysvětluje VIDEO záznam přednášky „Daňové přiznání
elektronicky“ – informace o záznamu ZDE; součástí i VIDEO vysvětlující přístup a obsluhu služby
portálu ČSSZ umožňující jednoduché vyplnění a případně i odeslání přehledu OSVČ o příjmech a
výdajích na důchodové pojištění (např. se automaticky předvyplní variabilní symbol dané OSVČ či
úhrn zaplacených záloh za loňský rok) - na základě jednoduchého zmocnění může tuto službu u
konkrétní OSVČ využít nejen tato OSVČ, ale i její účetní či daňový poradce
• zdarma můžete sledovat VIDEO záznam k elektronickému formuláři DPFO 2021 – záznam si
můžete pustit ZDE
• zdarma máte k dispozici VIDEO k elektronickému podání daňového přiznání a přehledu OSVČ –
video si můžete pustit ZDE
• zdarma můžete sledovat VIDEO záznam ke zveřejnění účetní závěrky 2021 prostřednictvím
daňového přiznání DPPO – záznam si můžete pustit ZDE
• zdarma máte k dispozici výše zmíněné VIDEO k získání přístupu do daňové informační schránky
klienta – video si můžete přehrát ZDE.

VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY
VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDANĚNÍ MEZD 2022
VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022
VIDEO ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022
KOMPLETNÍ NABÍDKA AKTUÁLNÍCH VIDEO ZÁZNAMŮ
Pěkné dny přejí
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