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POVINNÉ ODVODY OSVČ 2014
Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na
nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Místní
příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu osoby
samostatně výdělečně činné.
V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na sociální
pojištění alespoň v minimální výši → minimální měsíční záloha v roce 2014 je 1 894 Kč.
Lze však dobrovolně platit i vyšší zálohy, aby nevznikl za uplynulý rok vysoký nedoplatek na
sociálním a zdravotním pojištění.
Při vedlejší činnosti se v prvním roce výdělečné činnosti neodvádí zálohy na sociálním
pojištění. OSVČ také neodvádí SP v případě, že je její zisk za rok 2014 je nižší než 62 261 Kč
(tzv. rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění), pokud je zisk vyšší, pak
odvádí zálohy v minimální výši → minimální měsíční záloha v roce 2014 je 758 Kč.
Sociální pojištění musí být uhrazeno do 20. dne následujícího měsíce. Příklad: samostatná
výdělečná činnost je zahájena 1. února, SP musí být zaplaceno do 20. března.
Během roku se platí důchodové (sociální) pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do
30. dubna musí všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a
výdajích, kde se vypočítá celkové pojistné za předešlý rok.
Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ je 50 %
základu daně z příjmu ze samostatné činnosti § 7 ZDP, ale nesmí být nižší než stanovené
minimum → minimální roční vyměřovací základ pro rok 2014 při hlavní činnosti je 77 832
Kč.
OSVČ si může určit i vyšší vyměřovací základ.
Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.
OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření (II. pilíř), odvádí v roce 2014 pojistné na
důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu.
OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 %
tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.
Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % z průměrné
mzdy stanovené vyhláškou MPSV, pro rok 2014 (průměrná mzda je 25 942 Kč) tedy 6 486 Kč
a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy, tedy 2 595 Kč.
Minimální roční vyměřovací základ získáme tak, že minimální měsíční vyměřovací základ
vynásobíme počtem měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Maximální vyměřovací základ pro rok 2014 činí 1 245 216 Kč.
Nová výše zálohy v daném roce se počítá z vyměřovacího základu dosaženého v předchozím
roce, přihlíží se k minimální a maximální výši, které platí pro daný rok.
Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si OSVČ určí, max. ale 1/12 maximálního
vyměřovacího základu.
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Některé výpočty pro 2014
hlavní
činnost

vedlejší
činnost

6 486 Kč
103 768 Kč

2 595 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění
(29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální

1 894 Kč
30 301 Kč

758 Kč

Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění
(2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální

115 Kč
2 382 Kč

Pojistné osob samostatně výdělečně činných
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
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