
Přehled pro ZDR pojištění 

Připravili jsme pro Vás vyplněný Přehled pro zdravotní pojištění. 

Jedná se o jednoduchý vzorový příklad poplatníka daně z příjmů, který vedle zaměstnání má 

také příjmy z podnikání a daňové přiznání za něj v prodlouženém termínu podává daňový 

poradce. Jeho povinností je podat „Přehled“ za kalendářní rok 2015. 

Vzorový příklad 

Navazujeme na daňové přiznání zpracované pro pana Jana Nováčka.  

Komplexní příklad obsahuje: 

 zadání, 

 vyplněný tiskopis, a 

 v příloze Pokyny pro vyplnění tiskopisu Přehledu ZDR pojištění. 

Z příkladu by mělo být vše jasné, případně zašlete dotaz na naši adresu blog@adka.cz. 

Zadání 

Pan Jan Nováček byl zaměstnán v kalendářním roce 2015 u jednoho zaměstnavatele, ale také 

podniká a má příjmy z pronájmu. 

Závislá činnost 

Skutečnost, že pan Nováček je zaměstnán a podléhá v pracovně-právním vztahu zdravotnímu 

pojištění, je velmi důležitá. Pro účely zdravotního pojištění „jako“ podnikatele ho můžeme 

označit jako pojištěnce, na kterého se nevztahuje minimální vyměřovací základ a povinnost 

hradit zálohy. 

Podnikání 

Zaplacené zálohy hrazené v průběhu roku 2015 nejsou daňově účinné. Protože pan Nováček 

používá paušální výdaje, nejsou ani vyloučeny v tabulce E1 v příloze č. 2 Daňového přiznání. 

Kdyby byl vykazován za rok 2014 přeplatek na zdravotním pojištění, který by pan Nováček 

obdržel v roce 2015, nebyl by tento příjem zdanitelný.  

Pronájem 

Příjmy z pronájmu nejsou součástí vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění, proto se 

jimi nemusíme dále zabývat. 

Výše příjmů za rok 2015 

Dílčí daňový základ v § 7 ZDP je 240 000 Kč (příjmy 400 000 Kč, paušální výdaje 40 %). 

Bohužel není možné dílčí daňový základ snížit o daňové ztráty snižující souhrn dílčích 

daňových základů z §§ 7 až 10 (podnikání, kapitálové příjmy, pronájem a ostatní příjmy). 

Přehled 2015 a zálohy 2016 

Jeho zpracování je velmi jednoduché. Nevznikla povinnost hradit zálohy za rok 2015 

z důvodu zaměstnání. Výsledek jeho Přehledu za rok 2015 činí doplatek 16 200 Kč. 

Nové zálohy jsou v nulové výši. V roce 2016 se panu Nováčkovi v podnikání nedaří, a tak mu 

vznikne doplatek na zdravotním pojistném minimální nebo žádný. 


