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Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou odvodových povinností 

podnikatelů a zaměstnanců do státního rozpočtu ve vazbě na výši jim 

v budoucnu vyplácených důchodů. Je kladen důraz na oblast odvodů 

na sociální pojištění v souvislosti s determinací výšky starobního důchodu 

obou sledovaných skupin v České republice a na Slovensku. Na základě 

sestavených modelových případů je poukázáno na rozdíly v odvodech 

a v budoucnu vyměřených důchodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně 

činných v ČR a na Slovensku. Zjištěné hodnoty pro obě země jsou navzájem 

komparovány. Na základě zjištěných skutečností jsou stanovena doporučení, 

a to jak pro fyzické osoby, tak také pro stát.  

 

Klíčová slova: osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec, sociální 

pojištění, zdravotní pojištění, daň, starobní důchod. 

 

Abstract: The paper deals with the issue of levy obligations of entrepreneurs 

and employees to the state budget in relation to the amount of their pensions 

paid in the future. Emphasis is placed on social insurance contributions in 

connection with the determination of the amount of old-age pension in both 

monitored groups in the Czech Republic and Slovakia. Based on compiled 

model cases, the differences in payments and in future assessed pensions of 

employees and self-employed persons in the Czech Republic and Slovakia are 

pointed out. The values obtained for both countries are compared with each 

other. Based on the findings, recommendations are made, both for individuals 

and for the state. 
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1 ÚVOD 

Problematika odvodových povinností podnikatelů na důchodové zabezpečení 

s ohledem na výši v budoucnu vyplácených starobních důchodů je téma velmi 

citlivé. Důchody jsou problém, který souvisí s vývojem populační křivky. 

Zároveň však také souvisí s odvody na důchodové pojištění podnikatelů 

a následně výši jim vyplácených důchodů. Jedná se především o podnikatele, 

kteří vykonávají podnikání jako svou hlavní činnost a odvádí pouze minimální 

pojistné. Je možné spořit si na stáří za využití tzv. doplňkového spoření. Jedná 

se však o dobrovolnou aktivitu každého z nás. Sledovanou problematikou je 

nutno se zabývat, protože na základě průzkumu Českého statistického úřadu 

bylo uvedeno, že v roce 2050 může být až polovina obyvatel České republiky 

důchodového věku, což je alarmující (Štyglerová, 2017).  

Osoby, které podnikají, musí povinně odvádět daň z příjmů, dále musí 

realizovat odvody na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Je zřejmé, 

že každý se snaží svoje odvodové povinnosti optimalizovat, 

tedy minimalizovat. Optimalizace daňové povinnosti je zásadní, 

protože ze stanoveného základu daně se následně odvíjí vyměřovací základy 

pro odvody pojistného. Optimalizace daňové povinnosti podnikatelů souvisí 

se způsobem stanovení výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů, případně 

využití jiných optimalizačních nástrojů. Z hlediska pojištění jsou podnikatelé 

označováni jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).   

Cílem předloženého příspěvku je zhodnotit odvody OSVČ do státního rozpočtu 

po dobu jejich produktivního věku s následným čerpáním (vyplacenými 

důchody) v době stáří a uvedené porovnat se skupinou zaměstnanců. Následně 

bude zkoumána výše v budoucnu vypláceného důchodu u obou skupin 

poplatníků. Budou sestaveny modely, které budou poukazovat na rozdílnou 

daňovou zátěž a následně výši starobního důchodu. Následně budou 

identifikovány dopady na státní rozpočet a zformulována doporučení 

pro zlepšení situace v souvislosti se systémem sociálního zabezpečení 

pro OSVČ provozující podnikání jako svou hlavní činnost. Všechny výpočty 

budou provedeny také pro slovenské poplatníky tak, aby mohla být provedena 

komparace se Slovenskem.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Zdanění příjmů ze závislé činnost v České republice je uplatňováno v souladu 

s § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Základ daně 

dle zákonné úpravy v roce 2018 je poté úhrn peněžních i nepeněžních příjmů 

ze závislé činnosti, který je zvýšen o sociální pojistné (25 %)6 a zdravotní 

pojistné (9 %), které hradí zaměstnavatel nad rámec příjmů.   

Příjmy ze samostatné činnosti jsou vymezeny v § 7 ZDP. Základem daně 

z příjmů ze samostatné činnosti (DZD§7) je částka, o kterou příjmy poplatníka 

ve zdaňovacím období, přesahují výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Na výši DZD§7 má zajisté vliv forma evidence, kterou 

poplatník uplatňuje, přičemž může výdaje evidovat v prokazatelné výši nebo 

může uplatňovat výdaje paušální, tj. výdaje procentem z hodnoty dosažených 

příjmů. Výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů činí 30 % až 80 % 

dle druhu příjmů. U takto stanovených výdajů je nutno respektovat také jejich 

maximální absolutní omezení. Křemen (2014) uvádí, že absolutní omezení 

povede k částečnému zmírnění rozdílů odvodových povinností mezi OSVČ 

a zaměstnanci.  Uplatňování paušálních výdajů přináší fyzickým osobám řadu 

výhod i nevýhod. Za výhodu, která byla hlavním důvodem pro jejich zavedení, 

lze považovat snížení administrativní náročnosti, jak uvádí Vančurová (2018). 

Díky tomu podnikatelé mohou ušetřit čas a zároveň náklady spojené 

s případným využitím služeb odborníků. Zároveň jsou dle Ptáčkové Mísařové 

(2018) při tomto způsobu uplatňování výdajů minimalizovány případné chyby, 

které mohou vzniknout při nejasnostech ohledně daňové uznatelnosti 

jednotlivých výdajů. Vychopeň (2018) uvádí, že procentní sazby paušálních 

výdajů jsou vysoké, poplatník může tedy výrazně optimalizovat svou daňovou 

povinnost (v případě, kdy jeho skutečné výdaje jsou nižší než paušální), 

a také odvody na sociální a zdravotní pojištění, jak bude uvedeno dále 

v příspěvku. Podle Kolembuse (2017) je při daňové optimalizaci vykázána 

taková daňová povinnost, která je legálním způsobem minimalizována 

a zároveň úměrná jeho obratu a ziskovosti jeho podnikatelské činnosti v daném 

odvětví. Klimešová (2014) uvádí, že v současné době existuje široká škála 

možností, jak minimalizovat daňovou povinnost poplatníka. Způsob 

uplatňování výdajů je jednou ze stěžejních možností, přičemž je třeba uvést, 

že současná výše paušálních výdajů v České republice je opravdu velkorysá. 

  

                                                           
6 Sociální pojistné bylo od 1. 7. 2019 sníženo na 24,8 %.  
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V souvislosti s příjmy dle § 6 ZDP i příjmy dle § 7 ZDP platí, že kromě odvodu 

daně z příjmů fyzických osob musí být do státního rozpočtu odvedeno 

také sociální a zdravotní pojištění.  Pro zaměstnance a zaměstnavatele je 

stanoven vyměřovací základ jako úhrn příjmů, které jsou předmětem daně, 

jak uvádí Ženíšková (2018). Poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti mají 

stanoven vyměřovací základ jako 50 % z DZD§7 pro odvody sociálního 

pojištění. Sazba sociálního pojištění u OSVČ činí 29,2 % z vyměřovacího 

základu, přičemž je stanoven minimální vyměřovací základ.  Vyměřovací 

základ v souvislosti s odvody na zdravotní pojištění je stanoven jako 50 % 

z rozdílu příjmů a výdajů dle § 7 ZDP. Sazba zdravotního pojištění je stanovena 

na 13,5 %. Také pro zdravotní pojištění OSVČ je stanoven minimální 

vyměřovací základ. Rozdíly v odvodech zaměstnanců a OSVČ jsou výrazné, 

což také zmiňuje Červinka (2018).  

Důchodové pojištění patří pod sociální pojištění a jeho hlavním úkolem je 

osobám, které do tohoto systému přispívají, poskytnout zabezpečení na stáří. 

Jedná se o systém, který je založen na principu solidarity, průběžném 

financování a zároveň s garancí státu, jak uvádí Kahoun (2013). Pro výpočet 

výše starobního důchodu je důležité znát rozhodnou dobu, vyměřovací základ 

a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jak podotýká Tröster 

(2013). Samotný důchod se skládá ze dvou částí, a to základní výměry 

a procentní výměry. Procentní složka je určena na základě individuální 

procentní sazby z výpočtového základu podle doby pojištění.  Na důchod 

vzniká poplatníkům nárok při splnění stanovených podmínek. Je zapotřebí 

dosáhnout důchodového věku ale také potřebnou dobu pojištění, která se, 

jak uvádí Hubička (2017), prodlužuje. Pro rok 2018 je potřebná doba stanovena 

na 34 let. 

Na Slovensku je daň z příjmů u zaměstnanců počítáno z hrubé mzdy snížené 

o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem ve výši 13,4 % 

(Baštincová, 2016). Sazba daně činí 19 % z části základu daně, který nepřevýší 

176,8 násobek životního minima pro dané období (pro rok 2018 se jedná 

o částku 35 268 EUR), při překročení této částky činí sazba daně 25 %. 

Zároveň, stejně jako v České republice, je určen základ daně ze samostatné 

činnosti jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, do kterých jsou zahrnuty i odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. I na Slovensku platí možnost uplatnění výdajů 

stanoveným procentem z hodnoty dosažených příjmů. Od roku 2017 došlo 

ke zvýšení této sazby na 60 % (Kolembus, 2017). Vyměřovací základ 

pro odvody sociálního pojištění pro zaměstnance a zaměstnavatele je stanoven 

jako jeho zdanitelný příjem. Motyčková a Mihál (2017) uvádí, 
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že pro OSVČ v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 se vyměřovací základ určí 

tak, že vycházíme ze základu daně z příjmů podle § 6 odst. 1 a 2 ZDP 

z daňového přiznání za rok 2016, připočítá se zaplacené pojistné na povinné 

sociální a zdravotní pojištění v SR. Upravený základ daně se vydělí 

koeficientem 1,486 (tento koeficient se každý rok mění). Stejný postup platí 

také pro následující období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, ale vychází se z údajů 

v daňovém přiznání za rok 2017. Zároveň je stanovený minimální měsíční 

vyměřovací základ OSVČ, který činí 50 % průměrné mzdy, která 2 roky 

předcházela kalendářnímu roku, za který se platí pojistné. 

Výška sociálního pojištění se stanoví za pomocí procentní sazby 

z vyměřovacího základu. Zaměstnanec odvádí z vyměřovacího základu 9,4 %, 

zaměstnavatel 25,2 % a OSVČ 33,15 % (případně 35,15 %, pokud 

si dobrovolně přispívá na pojištění v nezaměstnanosti). 

Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance na zdravotní pojištění 

se shoduje se zdanitelným příjmem zaměstnance ze závislé činnosti 

(Motyčková a Mihál, 2017). Vyměřovací základ OSVČ se určí stejným 

způsobem jako u sociálního pojištění. Sazby zdravotního pojištění činí 

pro zaměstnance 4 % z vyměřovacího základu, pro zaměstnavatele 10 % 

z vyměřovacího základu a OSVČ poté odvádí 14 % z vyměřovacího základu. 

Důchodový systém na Slovensku je složen ze 3 pilířů, a to: I. pilíř – důchodové 

pojištění, II. pilíř – starobní důchodové spoření a III. pilíř – doplňkové 

důchodové spoření. Povinné zapojení je v souvislosti se spořením v rámci 

I. pilíře. Starobní důchod dle Matlák a kol. (2012) obdrží osoba, která je účastna 

nejméně 15 roků důchodového pojištění a zároveň dovrší důchodový věk. 

Důchodový věk pro rok 2018 je stanoven opatřením Ministerstva práce, 

sociálních věcí a rodiny SR č. 227/2017 Z. z., o úprave dôchodkového veku 

a referenčního veku na rok 2018 a činí 62 roků a 139 dní. (socpoist.sk, 2018).  

3 METODIKA 

Pro zpracování příspěvku byly využity základní vědecké metody, jako analýza, 

syntéza, komparace a dedukce. Zároveň byly využity modely, které jsou 

zpracovány pro poplatníka, který pobírá průměrnou mzdu a uplatňuje pouze 

základní slevu. Výše průměrné mzdy byla stanovena na úrovni 4. čtvrtletí 2017 

a byla čerpána z dat Českého statistického úřadu (Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 

2017). Na základě stanovení výchozích skutečností byly provedeny výpočty 

za předpokladu, že se jedná o zaměstnance a o OSVČ, která pro uplatňování 

výdajů využívá výdaje stanovené procentem z dosažených příjmů ve výši 
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60 %. Model výpočtu pro OSVČ byl nastaven tak, aby výše dosaženého čistého 

příjmu zaměstnance odpovídala reálnému čistému příjmu OSVČ. Důvodem 

byla skutečnost, že zaměstnanec i OSVČ mají přibližně stejný čistý příjem 

a tedy obdobnou životní úroveň. Posléze byl pro poplatníky v rámci 

stanoveného modelu vypočten důchod. Modely znázorňují výpočty 

pro zaměstnance i OSVČ s předpokládaným odchodem do důchodu v roce 

2018 s pojistnou dobou 34 let a 45 let. Pojistná doba 34 let byla zvolena 

s ohledem na zákonem stanovenou minimální dobu pojištění pro rok 2018. 

Doba 45 let odpovídá době od ukončení střední školy po důchodový věk.  

Pro účely předloženého příspěvku bylo také provedeno dotazníkové šetření. 

Na základě něho byla ověřována povědomost OSVČ o problematice jejich 

odvodových povinností a následné výši jejich v budoucnu vypláceného 

důchodu. Dotazník byl rozeslán 218 živnostníkům, kteří jsou klienty 

9 nejmenovaných účetních a daňových kanceláří. Respondenty byly OSVČ, 

které provozují podnikání jako svou hlavní činnost. Návratnost byla 120 

dotazníků. Dotazníkové šetření bylo důležité pro stanovení modelu. Tento 

model je specifický, protože u OSVČ je hodnota reálných příjmů počítána jako 

vypočtený čistý příjem navýšený o úsporu, která vzniká v souvislosti 

s uplatněním paušálních výdajů. Úspora je počítána jako rozdíl mezi 

procentními a skutečnými výdaji OSVČ. Tato úspora byla na základě 

dotazníkového šetření stanovena jako 60 % z hodnoty uplatněných paušálních 

výdajů.  

Základ daně OSVČ byl vypočten pomocí paušálních výdajů ve výši 60 %. 

Tato výše byla vybrána, protože je stanovena pro neřemeslné živnosti a jedná 

se o výrazně zastoupenou skupinu poplatníků. Dle zkoumání v dotazníkovém 

šetření bylo prokázáno, že tyto OSVČ odhadují, že jim vznikají skutečné výdaje 

pouze ve výši 40 % z hodnoty paušálních výdajů.  Proto byla tato skutečnost 

při výpočtu čistého příjmu OSVČ zohledněna a takto získaná úspora byla 

přičtena k hodnotě získaného čistého příjmu.  

Důchod byl vypočten na základě platných zákonných pravidel pro rok 2018 

při pojistné době 34 let a 45 let.  Následně za využití komparace došlo 

ke srovnání čistých příjmů s výší budoucího starobního důchodu. Při nastavení 

hranice, kdy by měl důchod dosahovat 80 % čisté mzdy (čistého příjmu) je 

dopočítána hodnota pro využití III. pilíře současného důchodového systému, 

tedy doplňkové penzijní spoření pro výše uvedené typy poplatníků.  
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Předpokládaná délka spoření na účet doplňkového penzijního spoření je 34 a 45 

let. U modelových situací bude uvažováno, že poplatník stráví 15 let 

ve starobním důchodu.  

Na základě analýzy jednotlivých výpočtů a komparací modelových výpočtů 

jsou uvedeny návrhy jak pro stát, tak pro fyzické osoby, které by vedly 

k vyššímu výběru sociálního pojištění od OSVČ a dále k podpoře spoření 

v rámci doplňkového penzijního spoření na zajištění důstojného stáří. 

4 VÝSLEDKY 

4.1 Modelové příklady 

Tabulky č. 1 a 2 uvádí výpočty odvodových povinností a hodnot čistých příjmů 

zaměstnanců a OSVČ. U OSVČ jsou následně stanoveny čisté příjmy ve dvou 

rovinách, a to bez a následně s úsporou ve výši 60 % paušálních výdajů. Kurz 

použitý pro přepočet na české koruny je ze dne 29. 12. 2017 ve výši 25,54 Kč/€. 

Tabulka 1: Odvody zaměstnanců   

ČR ČR SR SR 

Hrubá měsíční 

mzda  
31 646 Kč 

Hrubá měsíční 

mzda 
31 646 Kč 1 239,07 € 

Hrubá roční 

mzda 
379 752 Kč Hrubá roční mzda 379 752 Kč 14 868,91 € 

Základ dane 

(ZD) 
508 868 Kč Základ daně  328 866 Kč 12 876,49 € 

Daň po slevách  51 480 Kč 

Daň po uplatnění 

nezdanitelné části 

na poplatníka 

43 899 Kč 1 718,82 € 

Celkové odvody 

do ZP  
51 267 Kč 

Celkové odvody do 

ZP  
53 165 Kč 2 081,64 € 

Celkové odvody 

do SP 
119 622 Kč 

Celkové odvody do 

SP 
131 394 Kč 5 144,63 € 

Odvody a daň 

celkem 
222 368 Kč 

Odvody a daň 

celkem 
228 458 Kč 8 945,09 € 

Osobní náklady  508 868 Kč Osobní náklady  513 424 Kč 20 102,76 € 

Čistá roční mzda  286 499 Kč Čistá roční mzda 284 967 Kč 11 157,67 € 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 2: Odvody OSVČ  

ČR ČR SR SR 

Měsíční příjem 37 166 Kč Měsíční příjem 38 957 Kč 1 525,33 € 

Roční příjem 445 992 Kč Roční příjem 467 484 Kč 18 304,00 € 

Paušální výdaje 

(60 %) 

267 595 Kč Paušální výdaje 

(60 %) 

280 490 Kč 10 982,40 € 

  Zaplacené odvody 65 893 Kč 2 580,00 € 

Základ daně 178 397 Kč Základ daně 121 100 Kč 4 741,60 € 

Daň po slevách 1 905 Kč Daň po uplatnění 

nezdanitelné části 

na poplatníka 

4 424 Kč 173,20 € 

Vyměřovací 

základ ZP 

179 880 Kč Vyměřovací 

základ ZP 

139 755 Kč 5 472 € 

Vyměřovací 

základ SP 

89 940 Kč Vyměřovací 

základ SP 

139 755 Kč 5 472 € 

ZP OSVČ (13,5 

%) 

24 284 Kč ZP OSVČ (14 %) 19 566 Kč 766,08 € 

SP OSVČ (29,2 

%) 

26 263 Kč SP OSVČ 

(33,15 %) 

46 329 Kč 1 813,96 € 

Celkové odvody 

do ZP a SP 

50 547 Kč Celkové odvody 

do ZP a SP 

65 893 Kč 2 580 € 

Odvody a daň 

celkem 

52 452 Kč Odvody a daň 

celkem 

70 317 Kč 2 753,20 € 

Čistý ročný příjem 125 945 Kč Čistý ročný příjem 116 677 Kč 4 568,40 € 

Úspora z výdajů 

(nezdaněný 

příjem)                                          

160 557 Kč Úspora z výdajů 

(nezdaněný 

příjem)                                          

168 294 Kč 6 589,44 € 

 

Čistý ročný 

příjem s úsporou  
286 502 Kč1 

Čistý ročný 

příjem s úsporou  
284 971 Kč 11 157,84 €7 

Zdroj: vlastní výpočty 

Na základě výpočtů, které jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2, je zřejmé, 

že rozdíly v odvodech zaměstnanců a OSVČ jsou výrazné, což je patrné 

z následující tabulky č. 3, a to konkrétně z položky úspora OSVČ. Jedná 

se o částku, o kterou zaplatí v rámci stanovených modelů OSVČ méně 

než zaměstnanci. Rozdíly jsou patrné jak v ČR, tak na Slovensku, přičemž 

v ČR je tento rozdíl výraznější. 

     

  

                                                           
7 Jedná se o čistý příjem, který odpovídá hodnotě čisté mzdy zaměstnance. 
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Tabulka 3:  Rozdíly v odvodech SP zaměstnanců a OSVČ 

Odvod sociálního pojištění ČR SR 

Zaměstnanec 119 622 Kč 131 394 Kč 

OSVČ 26 263 Kč 46 329 Kč 

Úspora OSVČ  93 359 Kč 85 065 Kč 

Úspora OSVČ  (v %) 78,04 % 64,74 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

Na základě výpočtů vyplynulo, že při stejném čistém příjmu je za zaměstnance 

odvedeno do státního rozpočtu 4 x více než za OSVČ v České republice a téměř 

3 x více na Slovensku. Tento výrazný rozdíl je způsoben dvěma faktory, 

a to různými způsoby stanovení vyměřovacích základů pro odvody pojistného 

a dále nastavením možnosti využít paušální výdaje pro OSVČ. Ty jsou 

dle výsledků dotazníku nastaveny na vysoké procentní hodnoty, které často 

výrazně převyšují hodnotu skutečných výdajů OSVČ. 

4.2 Starobní důchod 

Starobní důchod bude vypočten s předpokladem, že sociální pojištění bylo 

placeno minimální dobu pojištění pro rok 2018, tedy 34 let pro Českou 

republiku. Dále pak budeme uvažovat dobu 45 let, což odpovídá době 

od ukončení střední školy po důchodový věk. Bude srovnána výše odvodů 

sociálního pojistného a výše starobního důchodu. Výpočet bude proveden opět 

pro poplatníky, kteří dosahují průměrných příjmů.  

Tabulka 4: Starobní důchod zaměstnanců a OSVČ (v Kč a v %) 

 
Zaměstnanec 

ČR 

Zaměstnanec 

SR 
OSVČ ČR 

OSVČ 

SR 

Hrubá roční 

mzda/příjem 
379 752 379 752 445 992 

467 484 

Čistá roční mzda / 

příjem 
286 499  284 967 286 502 

284 971 

Starobní důchod/rok 

(34 let) 
142 495 159 645 78 269 88 052 

Starobní důchod k 

čistým mzdám 

(příjmům) 

49,74 % 56,02 % 27,32 % 30, 90 % 

Starobní důchod/rok 

(45 let)  
178 113 211 287 93 110 95 898 

Starobní důchod k 

čistým mzdám 

(příjmům) 

62,17 % 74,14 % 32,50 % 33,65% 

Zdroj: vlastní výpočty 



ACTA STING 

112 

Z tabulky vyplývá, že díky nižším odvodům na sociální pojištění OSVČ, je také 

jejich důchod nižší ve srovnání se zaměstnanci. Výše důchodu u zaměstnanců, 

v případě že pojistná doba byla 34 let, ve srovnání s jejich čistou mzdou 

dosahuje cca 50 % v České republice a 56 % na Slovensku. U OSVČ dosahuje 

stanovený důchod ve srovnání s reálným čistým příjmem pouze 27 % v České 

republice a cca 31 % na Slovensku. V případě delší pojistné doby je tento 

poměr o několik procent vyšší, jak dokumentuje tabulka č. 4.   

4.3 Srovnání odvodů sociálního pojištění a výše vyplacených 

důchodů 

Následující část se věnuje porovnání odvodů sociálního pojistného a důchodů. 

Srovnání bude provedeno na základě výpočtů, kdy je doba pojištění určena 

na 34 let a 45 let. Pro délku pobírání důchodů byla stanovena doba pobírání 

důchodu 15 let. Tato doba byla stanovena s ohledem na průměrnou dobu dožití, 

na základě informací z Novinky.cz (2017). Od tohoto věku byl odečten věk, 

který je v roce 2018 jako rozhodný pro nárok na důchod. Následující tabulka 

uvádí výše odvedeného pojistného za rozhodné období a hodnotu vyplacených 

důchodů, následně je stanoven poměr těchto veličin. 

Tabulka 5: Poměr vyplacených důchodů a zaplacených odvodů (v Kč a v %) 

 Zaměstnanec 

ČR 

Zaměstnanec 

SR 

OSVČ 

ČR 

OSVČ 

SR 

Odvody SP za 34 let 4 067148 4 467 396 892 942 1 575 186 

Pobíraný důchod 15 let 1 994 930 2 394 675 1 095 766 1 320 780 

Poměr důchodu a 

odvodů 

49,5 % 53,6 % 122,7 % 83,85 % 

Odvody SP za 45 let 5 382 990 5 912 730 1 181 835 2 084 805 

Pobíraný důchod 15 let 2 493 582 3 169 305 1 303 540 1 438 470 

Poměr důchodu a 

odvodů 

46,32 % 53,6 % 110,3 % 69 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky je patrno, že odvody na sociální pojištění u zaměstnance jsou v obou 

sledovaných zemích dostatečné, tedy zaměstnanec je schopen pokrýt svůj 

důchod. Zároveň je část, kterou zaměstnanec nedočerpal součástí prostředků, 

které jsou v rámci solidarity přerozděleny. Na druhou stranu OSVČ není 

schopna v ČR z odvedených částek na sociální pojištění pokrýt svůj důchod. 

Je jasné, že je tedy čerpáno z části, kterou nedočerpali zaměstnanci. 
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4.4 Dobrovolné důchodové připojištění (třetí pilíř) 

Z výše uvedených výpočtů je patrné, že převážně u OSVČ rozdíl v čistém 

příjmu a ve výši v budoucnu pobíraného důchodu je velmi výrazný. 

Proto by měli tito podnikatelé zvolit dobrovolné důchodové připojištění (třetí 

pilíř), na základě kterého by rozdíl mohl být zmírněn. V případě, 

že by očekávaný příjem v důchodu měl činit  80 % čisté průměrné mzdy, 

byly by potřebné roční a následně celkové úložky v hodnotách, jak uvádí 

tabulka č. 6. 

Tabulka 6: Hodnota potřebná k vyrovnání příjmu v důchodovém věku (v Kč) 

 
Zaměstnanec OSVČ 

ČR SR ČR SR 

Čistá roční mzda/příjem 286 499  284 967 286 502  284 971 

Starobní roční důchod (pojistná doba 34 let) - 

A 
142 495 159 645 78 269 88 052 

Starobní roční důchod (pojistná doba 45 let) - 

B 
178 113 211 287 93 110  95 898  

Důchodový příjem (80 % z čistého příjmu) - 

C 
229 199  227 974  229 202  227 977  

Roční rozdíl (C - A) při pojistné době 34 let 86 704  68 329  150 933 139 925 

Částka potřebná k vyrovnání 

důchodového příjmu (za 15 let)  
1 300 560  1 024 935  2 263 995 2 098 875 

Roční rozdíl (C - B) při pojistné době 45 let 51 086  16 687  136 092  132 079 

Částka potřebná k vyrovnání 

důchodového příjmu (za 15 let)  
766 290 250 305 2 041 380  1 981 185 

Zdroj: vlastní výpočty 

Rozdíly související s propadem příjmů v důchodovém věku lze vyřešit 

zapojením se do třetího pilíře, tedy hradit si dobrovolné doplňkové připojištění. 

Celkové částky potřebné k vyrovnání důchodu jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Samotné výše úložek se pak budou odvíjet dle procentních hodnot v souvislosti 

se zhodnocením vkladů. 

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

V příspěvku byly na základě odborné literatury a převážně právních norem 

stanoveny odvodové povinnosti podnikatelů (OSVČ) a zaměstnanců. 

Pro modelové příklady byly zvoleny příjmy ve výši průměrné mzdy 

za 4. čtvrtletí 2017, které byly čerpány z Českého statistického úřadu. 

Tyto hodnoty tvořily výši hrubé mzdy zaměstnance. Pro podnikatele byl 

stanoven specifický model, a to, aby hodnoty dosaženého čistého reálného 

příjmu OSVČ a čistého příjmu zaměstnance byly srovnatelné. Reálný čistý 

příjem OSVČ byl stanovován jako čistý příjem (příjem – procentní výdaje – 

celkové odvody) plus přičtená částka uplatněných paušálních výdajů, 
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které přesahovaly skutečně vzniklé výdaje. Výše této částky byla stanovena 

na základě informací zjištěných z dotazníku.  

Na základě srovnání bylo zjištěno, že podnikatelé do státního rozpočtu 

v souvislosti se sociálním pojištěním odvádí ve srovnání s odvody 

za zaměstnance velmi malé částky. Za zaměstnance se odvádí až 4x více 

v České republice a 3x více na Slovensku, jak vyplývá z tabulky č. 3. 

Tyto rozdíly vznikají hlavně z  rozdílně stanovených vyměřovacích základů 

pro odvod sociálního pojištění obou skupin poplatníků a dále z velkoryse 

nastavených procentních výdajů, které mohou podnikatelé uplatnit.  

Nižší odvody na sociální pojištění OSVČ mohou činit v budoucnu problém 

v souvislosti s výší důchodu těchto osob. Uvádí se, že pro zachování životní 

úrovně by výše důchodu měla činit až 80 % příjmů, které byly dosahovány 

v produktivním věku. Toto tvrzení ovšem neodpovídá skutečnosti. Z výpočtů 

bylo zjištěno, že u zaměstnanců bylo dosaženo 50 až 65 % v České republice 

a 62 až 69 % na Slovensku. U OSVČ dosahuje stanovený důchod ve srovnání 

s reálným čistým příjmem jen 27 až 32 % v České republice a 31 až 32 % 

na Slovensku, jak uvádí tabulka č. 4. Zde byly výpočty provedeny s ohledem 

na nastavenou hodnotu průměrné mzdy a dále pro pojistnou dobu 34 let a 45 

let. S ohledem na výsledky je možno konstatovat, že důchody pro podnikatele 

jsou tedy velmi nízké.  

Při srovnání odvedeného sociálního pojištění a čerpaného důchodu za dobu, 

která byla nastavena s ohledem na dobu dožití, bylo zjištěno, že zaměstnanec 

odvede za dobu pojištění na sociálním pojištění celou hodnotu v budoucnu 

čerpaného důchodu a ještě vytvoří rezervu. Toto tvrzení platí pro obě sledované 

země. Na druhé straně OSVČ v České republice neodvede sociální pojištění 

ve výši, kterou následně vyčerpá jako svůj (i když malý) důchod. Lze tedy říci, 

že přebytek odvedeného sociálního pojištění za zaměstnance vyčerpají 

podnikatelé. Další problém může vznikat v souvislosti s čerpanými sociálními 

dávkami, které mohou bývalí podnikatelé s malým důchodem čerpat. 

To by představovalo další výdaj státního rozpočtu. Na Slovensku tento trend 

pro OSVČ neplatí. Výsledky jsou zachyceny v tabulce č. 5. 

Na základě všech výše uvedených faktů by bylo vhodné zvýšit vyměřovací 

základy pro podnikatele tak, aby se nerovnost mezi odvedeným sociálním 

pojištěním za zaměstnance a podnikatele alespoň částečně zmírnila. Další 

doporučení souvisí se snížením procentních hodnot výdajů stanovených 

procentem z dosažených příjmů, které jsou nastaveny, dle názoru autorů tohoto 
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příspěvku, ve vyšších hodnotách, než jsou skutečné výdaje. Uvedené potvrdilo 

i provedené dotazníkové šetření. 

S ohledem na roční úsporu OSVČ ve srovnání s odvody na sociální pojištění 

za zaměstnance, která byla vyčíslena v tabulce č. 3, by bylo vhodné, 

aby si OSVČ během aktivního věku spořili na svůj v budoucnu vyplácený 

důchod s využitím doplňkového penzijního spoření (třetí pilíř). Je totiž jisté, 

že pokud podnikatelé odvádí do státního rozpočtu pouze minimální pojistné, 

tak i jejich důchod je stanoven na minimální výši.  

Na závěr je nutno konstatovat, že se OSVČ o výši svého důchodu nezajímají 

a většina z nich si nespoří v rámci možného doplňkového penzijního spoření. 

Uvedené vyplynulo z dotazníkového šetření, kdy pouze 8,3 % respondentů zná 

přibližnou výši svého v budoucnu vypláceného důchodu a pouze 18 % 

dotazovaných si přispívá na doplňkové penzijní spoření. Uvedené lze označit 

jako nezodpovědné chování. S ohledem na demografický vývoj, stárnutí 

populace a pozdější odchod do důchodu je toto spoření nezbytností, 

a to především pro OSVČ. 
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