
ORIENTAČNÍ VÝPOČET ZÁLOHOVÉ SPLÁTKY OSVČ DO ODDLUŽENÍ 

 

Dlužník: svobodný, bezdětný, příjem z OSVČ je příjmem jediným 

 

1) § 398b odst. 3 IZ: 

Zisk dlužníka za období roku 2020 činí 244800,-Kč a zálohovou splátku dle tohoto ustanovení zákona 

lze určit ve výši  6076,- Kč. Při výpočtu jsem vycházel z údajů vykázaných v daňovém přiznání dlužníka 

za rok 2020: z příjmů z podnikání ve výši 900000,-Kč, výdajů (paušálních) ve výši 655200,-Kč a dále 

povinných minimálních odvodů na zdravotní pojištění min. ve výši 14112,-Kč (pozn. zohledněny zálohy 

v minimální výši a zohledněno období 3-8/2020, kdy nebyla povinnost záloh z důvodu pandemie) a 

sociální pojištění min. ve výši 14952,- Kč (pozn. zohledněny zálohy v minimální výši a zohledněno 

období 3-8/2020, kdy nebyla povinnost záloh z důvodu pandemie), daň z příjmů fyzických osob 11880,- 

Kč. Jedna dvanáctina z takto zjištěného zisku činí 16988,-Kč a srážka pro přednostní pohledávku činí 

6076,-Kč. 

Pozn. Dovolím si dále teoreticky zmínit i situaci, kdy by byl ignorován tzv. výdajový paušál 80/20 - 

příjem by byl 71588,- Kč měsíčně, z toho srážka 56717,- Kč, nezabavitelná část 14871,- Kč. To není 

reálné. Takto teoreticky vypočtená nezabavitelná část se prakticky blíží k částce, která je nyní 

průměrným reálným měsíčním příjmem - viz. níže bod 2) 

 

2) § 398b odst. 4 IZ 

Při výpočtu jsem vycházel z údajů poskytnutých dlužníkem za rok 2021: z příjmů z podnikání ve výši 

256500,-Kč, toto se skládá z částky dle dosavadní fakturace a očekávané fakturace do 31.12.2021), 

povinných minimálních odvodů na zdravotní pojištění min. ve výši 28716,- Kč a sociální pojištění min. 

ve výši 30836,- Kč. Předpoklad daňové povinnosti daň z příjmů fyzických osob 0 Kč (výdajový paušál). 

Jedna dvanáctina z takto zjištěného zisku činí 16413,- a srážka pro přednostní pohledávku činí 5692,-

Kč. 

 

3) § 398b odst. 5 IZ 

Měsíční průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roce 2020 dosáhla částky 

34611,-Kč.  

Odkaz zde: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2020 

Pro (bezdětného) dlužníka tak činí v roce 2020 čistá mzda 25913,- Kč (viz. odkaz na výpočet na konci), 

z toho aktuálně činí srážka do oddlužení částku (splátku) ve výši 12026,- Kč (pro dlužníka bez 

vyživovaných osob). Podle názoru správce se jeví tento třetí uvedený postup pro určení zálohové 

splátky jako nevhodný, resp. pro dlužníka reálně nesplnitelný, neboť ze svých reálných příjmů z 

podnikání není schopen splátku ve výši, stanovenou dle zákonné fikce v § 398b odst. 5 IZ, plnit. Byla by 

reálně pokrácena dlužníkova nezabavitelná část příjmů. 

 

 

 

 

 

 



Kalkulátor čisté mzdy pro rok 2020 
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Čistá 

mzda: 
25 913,00Kč 

Superhrubá mzda 46 310,00Kč 
 

Sociální pojištění 
  

Zaměstnanec (6.5%) 2 250,00Kč 
 

Zaměstnavatel (24.8%) 8 584,00Kč 
 

Celkem 10 834,00Kč 
 

Zdravotní pojištění 
  

Zaměstnanec (4.5%) 1 558,00Kč 
 

Zaměstnavatel (9%) 3 115,00Kč 
 

Celkem 4 673,00Kč 
 

Sleva na dani 
 

 

Sleva na poplatníka 2 070,00 Kč 
 

Celková sleva na dani 2 070,00 Kč  

Daň z příjmu 
  

Záloha na daň 6 960,00Kč 
 

Záloha na daň po uplatnění slev a zvýhodnění 4 890,00Kč  

 


