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Porovnání odvodů daní z příjmů 

Varianta a) Sazba daně z příjmu pro OSVČ ve výši 15%. 

Varianta b) OSVČ si může zvolit tzv. odečitatelný paušál. 

Aktuální paušály jsou ve 4 skupinách: 

• 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského 
podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč, 

• 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč, 

• 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč. 

• 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí 
nebo bytů - dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč. 

OSVČ:                                                                                                                                                                                                                         
Počet aktivních OSVČ: 992 024,

1
 zaplatí celkem na dani z příjmů 7 517 miliardy Kč.

2
                                                                                                                     

- OSVČ jako hlavní činnost: 700 726
3
, zaplatí na dani z příjmu: 5 918 miliardy Kč.

4
                                                                                                                             

- OSVČ jako vedlejší činnost: 291 298
5
, zaplatí na dani z příjmu: 1 657 miliardy Kč.

6
                                                                                                                                                  

Průměrný odvod na jednoho OSVČ/rok: 8 445 Kč
7 

Zaměstnanec:                                                                                                                                                                                              
Počet plátců: 4 717 489. 

8
                                                                                                                                                 

Celkový odvod daně z příjmů zaměstnanců: 123,245 miliardy Kč.
9
 

Průměrný odvod jednoho zaměstnance/rok: 26 125 Kč 

Závěr:                                                                                                                                                                                                          
- OSVČ odvádí na daních z příjmů ca 32 % toho co zaměstnanec. 
- OSVČ ručí za svoje aktivity veškerým svým majetkem. 
- Zásadní informace je, že průměr odvodů za zaměstnance je včetně vysokopříjmových, např. manažerů 

apod., zatímco průměr za OSVČ je z pohledu podnikatelů pouze ze skupiny těch s nižšími příjmy, tedy 
živnostníků. Celkové odvody za všechny podnikatelské subjekty, vč. OSVČ, malých, středních a velkých 
podniků jsou 127,5 miliardy (120 miliard Kč za právnické osoby, 7,5 miliardy Kč za OSVČ). 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015 (podle ČSÚ k 31.12.2014 bylo celkově aktivních OSVĆ 972 356). 
2 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015. 
3 Jedná se o čisté OSVČ, vč. OSVČ s příjmy z pronájmu, kapitálových příjmů a ostatních příjmů. 
4 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015. 
5 Jedná se o souběh OSVČ a zaměstnanců, vč. souběhu OSVČ a zaměstnanců s příjmy z pronájmu, kap. příjmů a ost. příjmů. 
6 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015. 
7 Přepočteno na počet OSVČ jakožto hlavní činnost. 
8 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015, jedná se o údaj z 1.1.2013, z dokumentu „Podíl jednotlivých obcí na 
stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.“ 
9 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015. 



Porovnání odvodů zdravotního pojištění 

Výše odvodů OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu,
10

 minimální měsíční záloha: 1.797,- Kč. 

Pro výpočet se pracovalo pouze s daty VZP (2013), a to jak u odvodů OSVČ, tak zaměstnanců a státních 
pojištěnců. Ostatní zdravotní pojišťovny nemají data v takové podobě, kde by se dalo udělat seriózní srovnání. 
Nicméně s ohledem na fakt, že VZP sdružuje 60% pojištěnců, jsou předkládaná data dostatečně vypovídající. 

OSVČ (VZP):                                                                                                                                                                                       
OSVČ, kteří pouze podnikají (nemají tedy souběh se zaměstnáním a neplatí za ně ani z části stát): 294 203.

11
    

Celkový odvod na zdravotním pojištění OSVČ, kteří pouze podnikají: 6,506 miliardy Kč.
12

                                                                                                                             

Průměrný odvod zdravotního pojištění OSVČ: 22 114 Kč/rok                                                     

Zaměstnanec (VZP):                                                                                                                                                                                                            
Výše odvodů zaměstnanců: 4,5%.                                                                                                                                                                                  
Výše odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance: 9%, 
Počet zaměstnanců (pouze zaměstnanců, nemají tedy souběh, ani za ně z části neplatí stát): 1 631 070.

13
                                                                                                                             

Celkový odvod zdravotního pojištění za zaměstnance (VZP): 61,065 miliardy Kč
14

 (z toho placeno 
zaměstnavatelem 40,71 miliardy Kč).                                                                                                                                      

Průměrný odvod zdravotního pojištění zaměstnance: 37 439 Kč/rok  (placeno zaměstnancem 12 479 Kč/rok, 
placeno zaměstnavatelem 24 960 Kč/rok )                                                                                                                                                                                            

Státní pojištěnci (VZP):
15

                                                                                                                                                                                                               
Výše odvodů státních pojištěnců: 845 Kč/měsíc.                                                                                                                                                        
Počet státních pojištěnců: 2 987 831.

16
                                                                                                                                            

Celkový odvod zdravotního pojištění za státního pojištěnce: 25,736 miliardy Kč.
17

                                                                                       

Průměrný odvod zdravotního pojištění za státního pojištěnce: 8 614 Kč/rok 

Závěr:                                                                                                                                                                                                        
- OSVČ platí v průměru méně než zaměstnanec o 41 %, pokud by se ale nezapočítalo, co za zaměstnance platí 
zaměstnavatel a bral by se čistý odvod zaměstnance, potom platí OSVČ o 44% více než zaměstnanec.                                                                                 
- OSVČ platí o 157 % více než státní pojištěnec.                                                                                                                                                                      
- OSVČ musí zaplatit minimální pojistné 1.797,- Kč i když nemá žádné příjmy.                                                                                                 
- Do státního zdravotního systému OSVČ platí přibližně dvojnásobně, než z něj čerpá.

18
       

 

                                                           
10 Vyměřovací základ je 50% z rozdílu mezi příjmy a výdaji, což je z důvodu, že OSVČ si nemůže nárokovat do svých nákladů odpisy z investic, 
umožňuje se mu tedy snížit si základ pro odvody na polovinu.                                                                                                                                                                                           
11 Zdroj: VZP, 2015  
12 Zdroj: VZP, 2015 
13 Zdroj: VZP, 2015 
14 Zdroj: VZP, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            
15 Státní pojištěnci jsou uvedeni v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.). Nejznámějšími státními pojištěnci jsou např. 
nezaopatřené děti, poživatelé důchodu, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, 
osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované. Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II 
(středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), osoby konající službu v ozbrojených silách, osoby 
celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, občané, kteří jsou 
invalidní ve třetím stupni. 
16 Zdroj: VZP, 2015 
17 Zdroj: VZP, 2015 
18 9.2.2015, Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Podnikatel.cz: OSVČ zaplatily Všeobecné zdravotní pojišťovně na 
pojistném 6,5 miliardy korun a za péči o ně VZP uhradila 3 miliardy korun. Tedy spotřebovali polovinu zaplaceného pojistného. Průměrná 
platba pojistného byla přes 22 tisíc Kč a průměrné náklady přes 10 tisíc Kč.“                                                                                                                                                                                            



Porovnání odvodů sociálního pojištění 

Výše odvodů OSVČ: 29,2 %
19

 z vyměřovacího základu
20

 (z toho 28 % důchodové pojištění a 1,2 % státní politika 
zaměstnanosti). 

Minimální měsíční záloha: 1943,- Kč. 

OSVČ:                                                                                                                                                                                                                    
- OSVČ, které platí zálohy na důchodové pojištění, je 676 188

21
 a zaplatí na sociálních odvodech 21,9

22
 miliardy 

Kč.                                                                                                                                               

Průměrný odvod sociálního pojištění na jednoho OSVČ/rok:  32 424 Kč
  

Zaměstnanec:                                                                                                                                                                                                            
Výše odvodů zaměstnanců: 6,5%.                                                                                                                                                                                       
Výše odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance: 25%

23
 (z toho 21,5 % důchodové pojištění, 2,3 % nemocenské 

pojištění a 1,2 % státní politika zaměstnanosti).                                                                                                                          
Počet zaměstnanců v ČR: 4 717 489.

24
                                                                                                                                                 

Celkový roční odvod sociálního pojištění (mimo nemocenské pojištění) za zaměstnance: 324 mld. Kč
25

 (z toho 
placeno zaměstnavatelem 240 mld. Kč).        

 

Průměrný odvod sociálního pojištění na jednoho zaměstnance/rok: 68 680 Kč
26

 (placeno zaměstnavatelem 
50 823 Kč, placeno zaměstnancem 17 857 Kč) 

 

Závěr:                                                                                                                                                                                                       
- OSVČ odvádí na sociálním pojištění v průměru v porovnání se zaměstnanci méně o 53 %.   
- OSVČ odvádí na sociálním pojištění v průměru v porovnání se zaměstnanci (bez započtení odvodů 
zaměstnavatele) o 82 % více.  
- OSVČ nemá prvních 14 dnů nemoci žádné prostředky plynoucí z nemocenského pojištění, zatímco 
zaměstnanec pouze první tři dny.                                                                                                                                                                      
- OSVČ nemá na rozdíl od zaměstnance proplácenou dovolenou.                                                                                    -   
- Zaměstnanci mají během péče o nemocné dítě nárok na nemocenskou dávku ošetřovné.,  OSVČ nemohou 
nikdy čerpat ošetřovné.                                                                                                                                                                                      
- Při problémech zaměstnavatele mají zaměstnanci nárok na odstupné (navíc běží výpovědní lhůta), zatímco 
OSVČ mohou skončit ze dne na den a bez peněz.                                                                                                                                    
- Při zavinění škody činí náhrada škody ze strany zaměstnance maximální 4,5násobek průměrného měsíčního 
výdělku, ale drobní živnostníci ručí celým svým majetkem. 

 

 

 

 

                                                           
19 Maximální vyměřovací základ pro OSVČ je stejně jako pro zaměstnance v roce 2015: 1 277 328 Kč.                                                                                                                     
20 Vyměřovací základ je 50% z rozdílu mezi příjmy a výdaji, což je z důvodu, že OSVČ si nemůže nárokovat do svých nákladů odpisy z investic, 
umožňuje se mu tedy snížit si základ pro odvody na polovinu. 
21 Zdroj: ČSSZ, 2015, jde o OSVČ, které platí zálohy na důchodové pojištění (jde o 585 541 OSVČ hlavních a o 90 647 OSVČ vedlejších). 
22 Zdroj: ČSSZ, 2015, jedná se o údaj, kde se vychází ze součtu důchodového pojištění a odvodu na st. politiku zaměstnanosti, tedy bez 
nemocenského pojištění, a to z důvodu, že nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. 
23 Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance je v roce 2015: 1 277 328 Kč.                                                                                                                      
24 Zdroj: Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, 2015. 
25 Zdroj: ČSSZ, 2015. 
26 Zdroj: ČSSZ, 2015, jedná se o údaj, kde se vychází ze součtu důchodového pojištění a odvodu na st. politiku zaměstnanosti, tedy bez 
nemocenského pojištění, a to z důvodu, aby bylo porovnatelné s OSVČ. 

 



Porovnání vývoje počtu OSVČ 

Na konci roku 2014 evidovala ČSSZ celkem 972 356 OSVČ. O rok dříve jich přitom působilo o 5 tisíc více. 
Nejvyšší množství OSVČ pak ČSSZ registrovala ke konci roku 2011, kdy jich v ČR působilo více než 1 milion. Za 
pokles celkového počtu OSVČ v posledních třech letech mohou OSVČ hlavní. Ještě ke konci roku 2011 jich ČSSZ 
evidovala necelých 650 tisíc, k poslednímu prosinci roku 2014 jich však již bylo 586 tisíc. Jejich počet tak klesl za 
poslední tři roky takřka o 10 %. 

Počet OSVČ:
27

 

                                       Hlavní činnost          Vedlejší činnost                 Celkem 

 
   

K 31. 12. 2014 586 112        386 244             972 356 

K 31. 12. 2013 602 395        374 833             977 228 

K 31. 12. 2012 627 596        366 492             994 088 

K 31. 12. 2011 649 990        351 774          1 001 764 

K 31. 12. 2010 640 406        336 663             977 069 

K 31. 12. 2009 648 941        306 718             955 659 

 

Závěr: 

- Od roku 2009 dochází k systematickému poklesu počtu OSVČ (s výjimkou 2010/11), kteří mají činnost 
jako hlavní. 

- Naopak v posledních šesti letech jednoznačně přibývá počet OSVČ, kteří mají živnost jako druhou 
profesi. 

- Z tohoto trendu lze usuzovat, že živnost na bázi OSVČ přestává být atraktivní, naopak pro mnohé 
zaměstnance se živnost stává důležitým dalším zdrojem příjmu.  

- Lze dovozovat, že růst počtu živnostníků jakožto vedlejší profese je z důvodu nízkých příjmů z hlavního 
zaměstnání. 

- Pokud by tento trend pokračoval, OSVČ se stane již jen doplňkovou profesí pro zaměstnance, nikoliv 
živností, která bude hlavním zdrojem příjmu podnikatele. 

 

 

                                                           
27 Zdroj: ČSSZ, Podnikatel.cz. 
 
 
 
 
 



 

 


