5.3

DAŇE Z PŘÍJMŮ FO / ZAMĚSTNANEC / OSVČ

Rozhodující předpis / Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu (ZDP)
a) DAŃ Z PŘÍJMU ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
Příjmy z pracovněprávního poměru
Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. aj.
Odměny členů statutárních orgánů
Příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti
TYPY SMLUV podle ZP
Pracovní smlouva / PS
hrubá mzda je to co má zaměstnanec ve smlouvě jako plat
super hrubá mzda je hrubá mzda + odvod zaměstnavatele 34% (25% a 9%)
sociální pojištění placené zaměstnancem z hrubé mzdy 6,5%
zdravotní pojištění placené zaměstnancem z hrubé mzdy 4,5%
daň z příjmu placená zaměstnancem ze super hrubé mzdy 15%
zaměstnavatel = plátce, zaměstnanec = poplatník
Dohoda o pracovní činnosti / DPČ Danění obdobné jako u PS
Dohoda o provedení práce / DPP
Krátkodobější práce u neomezeného počtu zaměstnavatelů do 300 hodin ročně
u každého z nich. Do 10.000 Kč měsíčně u každého se platí pouze daň 15% a
neplatí se pojištění sociální a zdravotní. Nad 10.000 Kč se daní jako u PS.
VÝPOČET DANĚ A ODVODŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2019 (bez odpočtu ženy a děti)
Daňové kalkulačky pro výpočet daní a kontrolu odpovědí:
https://kalkulacky.idnes.cz/kalkulacky.aspx?typ=mzdova-2020
Příjem poplatníka od plátce a odvody plátce za plátce a poplatníka (vše platí plátce!!!!!)
hrubá mzda poplatníka (brutto)
14.600
20.000
50.000
super hrubá mzda
19.535
26.800
67.000
daň z příjmu 15 %
02.940
04.020
10.050
sleva na dani na poplatník/měsíc
mínus 02.070
02.070
02.070
daň z příjmu po slevě
00.870
01.950
07.980
odvody OSSZ za poplatníka (6,5 %)
00.949
1.300
03.250
odvody OSSZ za plátce (25 %)
03.621
5.000
12.500
z toho z 25 % je nemocenské (2, 3 %), důchod (21,5 %), politika zaměstnanosti (1,2 %)
celkem OSSZ
04.570
6.300
15.750
odvody ZP za poplatníka (4,5 %)
odvody ZP za plátce (9 %)
celkem ZP
ČISTÁ MZDA poplatníka (netto)

00.657
01.314
01.971
12.124 Kč

00.900
01.800
02.700
15.850 Kč

02.250
04.500
06.750
36.520 Kč

Výpočet daně ovlivňuje velké množství faktorů. Toto je jednoduchý výpočet. Poplatník si za
rok odečítá na svou osobu 24.840 Kč ročně což je u zaměstnavatele 2.070 Kč měsíčně apod.
OBZP (osoba bez zdanitelného příjmu) od 1.1.2020 je sazba pojistného ZP na 1.971 Kč.

b) VÝPOČET DANĚ A ODVODŮ PODNIKATELE = ŽIVNOSTNÍKA A OSVČ
OSVČ např. většina sportovců kolektivních sportů v ČR výpočet bez slev na ženu a děti
HLAVNÍ ČINNOST PODNIKATELE (rozhodná čísla u výpočtů jsou tučně, ostatní info)
Podnikatel FO v případě, že činnost vykonává jako hlavní, je povinen odvádět sociální a
zdravotní pojištění ve výši stanovené předchozím zdaňovacím obdobím viz níže.
Základ daně je rozdíl mezi příjmem za rok po odpočtu výdajů na zajištění a udržení příjmu
nebo po odpočtu paušálních výdajů, který činí u výrobních činností 80%, osob podnikajících
na živnostenské oprávnění 60 % a bez živnostenského oprávnění jako OSVČ 40%.
Daň z přidané hodnoty (DPH) platí podnikatelé, kteří se k dani sami přihlásí, nebo
v posledních 12 měsících obdrželi na příjmech více jak 1 milion Kč.
Daň z příjmu FO je 15% a každý si může odečíst na sebe ze základu daně 24.840 Kč ročně.
https://www.penize.cz/kalkulacky/danova-kalkulacka-osvc#danova-kalkulacka-osvc
VÝPOČET DANĚ pro rok 2019 za rok 2018
Příjem
300.000
Forma výdajů paušální
40 %
Paušální výdaj ve výši
120.000
Základ daně
180.000

300.000
60 %
180.000
120.000

1.000.000
40 %
400.000
600.000

Vyměřovacím základem pro OSSZ je 50 % ze základu daně a sazba 29,2 %
Vyměřovací základ pro OSSZ 2018 90.000
89.940 min. (98.100) 300.000
Minimum 2018 2.189 / 2019 2.388 26.280
26.262
87.600
Vyměřovacím základem pro ZP je 50 % ze základu daně a sazba 13,5%
Vyměřovací základ pro ZP 2018
179.880 min. 179.880 min.
300.000
Minimum 2018 2.024 / 2019 2.208 24.288
24.288
40.500
Daň z příjmu ze základu daně
Sazba 15%
Odečet na poplatníka
Platba daně z příjmu celkem

180.000
27.000
-24.840
2.160

Celkový odvod podnikatele / rok 52.728 Kč
Čistý (netto) roční příjem
247.272 Kč

120.000
18.000
-24.840
0

600.000
90.000
-24.840
65.160

50.556 Kč
249.444 Kč

193.260 Kč
806.740 Kč

24.840 Kč zvýhodnění na manželku bez příjmu si odečítá poplatník dalších ročně.
Zvýhodnění na vyživované dítě:
2018 / 2019 15.204 Kč / rok / 1 dítě
2018 / 2019 19.404 Kč / rok / 2 dítě
2018 / 2019 24.204 Kč / rok / 3 dítě a každé další dítě
4 020 Kč zvýhodnění na vyživovaného studenta
VEDLEJŠÍ ČINNOST PODNIKATELE
Pokud váš hrubý zisk z podnikání v rámci vedlejší činnosti nepřekročí rozhodnou částku,
která činí pro rok 2018 / 71.950, pro rok 2019 / 78.476 nebudete muset platit v následujícím
roce zálohy na sociální pojištění z vedlejší činnosti.

Podpora v nezaměstnanosti 2019
Na podporu v nezaměstnanosti má nárok ten, kdo v posledních dvou letech odpracoval
alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci Úřadu práce a nepobírá starobní důchod.
Délka podpory v nezaměstnanosti se liší podle věkových skupin:
do 50 - ti let
5 měsíců
50 - 55 let
8 měsíců
nad 55 let
11 měsíců
Výše podpory v nezaměstnanosti se liší v jednotlivých obdobích:
1. a 2. měsíc
65 % čisté mzdy
3. a 4. měsíc
50 % čisté mzdy
5. – příp. 11. měsíc 45 % čisté mzdy
Nárok na podporu v nezaměstnanosti splníte, pokud zažádáte do 3 pracovních dnů od
ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání. Dále musíte mít trvalé bydliště na
území České republiky.
Rekvalifikace a podpora
Pokud se rozhodnete pro vaši rekvalifikaci, tak můžete počítat s podporou při rekvalifikaci ve
výši 60 % vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku po celou dobu rekvalifikace.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
Maximální výše podpory je navázána na průměrnou mzdu z předešlého roku. Maximální výše
podpory nemůže přesáhnout 58 % průměrné mzdy z 1. až 3. kvartálu předcházejícího roku
(tuto hodnotu určuje MPSV na základě statistik v národním hospodářství).
Maximální výše podpory
Rok
Maximální podpora v nezaměstnanosti
Maximální podpora při rekvalifikaci

2018
16 682 Kč
18 895 Kč

2019
18 111 Kč
20 297 Kč

Maximální podpora při rekvalifikaci je 65 % z průměrné mzdy stanové MPSV (průměrná
mzda činila 31 225 Kč).
Zaručená měsíční minimální mzda v roce 2020
Kategorie
1.
14 600 Kč běžný úklid, doručování zásilek, sběr a mytí nádobí,
2.
16 100 Kč práce sanitářů, kopáčů, prodej tisku, cenin a tabáku
3.
17 800 Kč strojvedoucí metra, pokladní, odborné holičství, výroba teplých jídel
4.
19 600 Kč práce sester, instalatéři a topenáři, opraváři vozidel
5.
21 700 Kč řidiči autobusů, běžní IT správci, vzdělávání dětí předškolního věku
6.
24 000 Kč správci systému výpočetní techniky, tvorba přípravné dokumentace
7.
26 500 Kč lékaři, zubaři, farmaceuti, vysokoškolští pedagogové
8.
29 200 Kč tvůrčí systémové práce, finanční strategie nebo operace na finančním trhu

