
 

 

Vedlejší činnost OSVČ 

Kdy může být samostatná výdělečná činnost pro osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“) 

považována za vedlejší, definuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.  

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba 

samostatně výdělečně činná v kalendářním roce 

a) vykonávala zaměstnání, 

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

c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z 

důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, 

nebo 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 pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou 

v domácnosti, není-li osobou blízkou, nebo 

d) byla nezaopatřeným dítětem  

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních 

měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a v této době 

výkonu samostatné výdělečné činnosti aspoň po část této doby trvaly některé ze skutečností uvedených výše.  

Zaměstnáním, pro účely výše uvedeného, se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění 

zaměstnanců. Podrobnější informace níže. 

Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti uvedené výše pod body a) a c) až d) musí osoba 

samostatně výdělečně činná doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 

němž podala přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který chce 

být považována za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou 

činnost. 

 

Zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců 

Zákon č. 186/2009 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, vymezuje okruh osob, které jsou za níže 

uvedených podmínek účastni nemocenského pojištění. 

Pojištěnými osobami jsou mimo jiné zaměstnanci, jimiž se pro účely zákona o nemocenském pojištění rozumí: 

1. zaměstnanci v pracovním poměru, 

2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy 

České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 



 

 

Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, vojáci z povolání a vojáci v 

záloze ve výkonu vojenské činné služby, 

3. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě, 

4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o 

provedení práce, 

6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

7. soudci, 

8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, 

jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky, 

10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu 

pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, 

zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 

11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, 

popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím 

nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl 

pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou 

funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve 

stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18, 

12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 

14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací 

detence zařazené do práce, 

15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť 

nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 

16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, 

jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, 

jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 

17. prokuristé, 

 



 

 

 

18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v bodech 1 až 10, 20 a 21, 

19. likvidátoři, 

20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu práce je 

trvale v České republice, 

21. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných 

statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, 

pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze 

závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem 

daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. 

 

 

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění 

Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže 

a) vykonávají zaměstnání 

1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný 

výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice, nebo 

2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale 

v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale 

vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie, a 

b) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku 

rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem"). 

(2) Rozhodný příjem činí 3000 Kč. 

(3) Zahraniční zaměstnanec je účasten pojištění, pokud je podle zákona o důchodovém pojištění dobrovolně 

účasten důchodového pojištění jako zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele a na předepsaném tiskopisu 

se přihlásil k pojištění. 

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku 

výkonu zaměstnání uvedenou výše a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10000 Kč. 
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