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1) Společnost Zahrada, s. r. o. zaměstnává čtyři zaměstnance. Vypočítejte odvody na sociální 
pojištění zaměstnanců dle zadání: 
 
Jaroslav Růžička, hlavní pracovní poměr, hrubá mzda 20 000 Kč 
Jana Pivoňková, hlavní pracovní poměr, hrubá mzda 12 500 Kč 
Josef Tulipán, dohoda o provedení práce, měsíční odměna 9 000 Kč 
Petr Karafiát, dohoda o pracovní činnosti, měsíční odměna 10 000 Kč 
 
 

Zaměstnanec Hrubá mzda/odměna Odvod SP 

Růžička   

Pivoňková   

Tulipán   

Karafiát   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Společnost Brouček, s. r. o. zaměstnává pět zaměstnanců.  
a) Vypočítejte odvody na sociální pojištění zaměstnanců a zaměstnavatele dle zadání. 
b) Kolik Kč celkem odvede zaměstnavatel? 
c) Do kterého data se odvádí SP? 
d) Komu se odvádí SP? 
 
Pavlína Berušková, hlavní pracovní poměr, hrubá mzda 19 800 Kč, 
Pavel Tesařík, hlavní pracovní poměr, hrubá mzda 15 460 Kč, 
Jiří Mravenec, hlavní pracovní poměr, hrubá mzda 8 100 Kč, 
Jan Cvrček, dohoda o pracovní činnosti, hrubá měsíční odměna 9 000 Kč, 
Iva Mandelinková, dohoda o provedení práce, hrubá měsíční odměna 8 000 Kč, 
 

Jméno a příjmení 
Hrubá 

mzda/odměna 
Odvod SP 

zaměstnance 
Odvod SP 

zaměstnavatele 

Pavlína Berušková    

Pavel Tesařík    

Jiří Mravenec    

Jan Cvrček    

Iva Mandelinková    

Celkem    
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3) Podnikatel OSVČ pan Marcel Konipas podnikal celý rok 2014 a vykázal v tomto roce daňové 
příjmy ve výši 657 890 Kč a daňové výdaje ve výši 365 789 Kč. Celý rok platil zálohy na sociální 
pojištění v minimální výši. 
 
Úkol: stanovte 
a) dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP 
b) vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění 
c) výši sociálního pojištění za rok 2014 
d) doplatek nebo přeplatek SP za předpokladu, že zálohy za SP platil v minimální výši, 
e) zálohy za SP v roce 2015 
 
Řešení: 
a) dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP 
 

položka Kč 

příjmy zahrnované do ZD  

výdaje zahrnované do ZD  

základ daně z příjmů  

 
b) vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění 
 

položka Kč 

základ daně z příjmů  

základ pro výpočet SP   

 
c) výše SP v roce 2014 
 

položka Kč 

základ pro výpočet SP  

výše SP za rok 2014   

zaokrouhlení  

 
d) doplatek nebo přeplatek SP 
 

položka Kč 

výše SP za rok 2014  

uhrazené zálohy   

doplatek (+)/přeplatek (-)   

 
e) zálohy na SP v roce 2015 
 

položka Kč 

výše SP v roce 2014  

zálohy na SP v roce 2015   

zaokrouhlení  
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4) Podnikatel OSVČ pan Ferdinand Ovečka podniká od roku 2010 v zemědělství. V roce 2014 
vykázal daňové příjmy ve výši 987 852 Kč a daňové výdaje ve výši 245 890 Kč. Rozhodl se, že 
využije možnosti stanovení výdajů pomocí výdajového paušálu ve výši 80 %. Celý rok platil 
zálohy v minimální výši. 
 
Úkol: stanovte 
a) dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP 
b) vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění 
c) výši sociálního pojištění za rok 2014 
d) doplatek nebo přeplatek SP za předpokladu, že zálohy za SP platil v minimální výši, 
e) zálohy za SP v roce 2015 
 
Řešení: 
a) dílčí základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP 
 

položka Kč 

příjmy zahrnované do ZD  

výdajový paušál   

základ daně z příjmů  

 
b) vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění 
 

položka Kč 

základ daně z příjmů  

základ pro výpočet SP   

 
c) výše SP v roce 2014 
 

položka Kč 

základ pro výpočet SP  

výše SP za rok 2014   

zaokrouhlení  

 
d) doplatek nebo přeplatek SP 
 

položka Kč 

výše SP za rok 2014  

uhrazené zálohy   

doplatek (+)/přeplatek (-)   

 
e) zálohy na SP v roce 2015 
 

položka Kč 

výše SP v roce 2014  

zálohy na SP v roce 2015   

zaokrouhlení  

 
 


