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PS: Víte o někom, komu by se e-book hodil?  
Pošlete mu ho. 

Je zdarma pro všechny.

Jedna paušální platba vládne všem.

Ale je vhodná i pro vás?

Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit a jak se k paušální 
dani přihlásit. Čas máte do 10. ledna 2023.

E-book pro vás připravili účetní a daňoví specialisté z UOL. 

Pokud váš při čtení napadnou jakékoliv otázky, ozvěte se nám.

Důležité upozornění: Informace uvedené v tomto ebooku 
jsou založené na údajích v návrhu novely ZDP (sněmovní 
tisk 254), která by měla být účinná od 1. 1. 2023. V době 
přípravy tohoto ebooku (říjen 2022) byl návrh novely zatím 
projednán pouze v druhém čtení v Poslanecké sněmovně.

https://www.uol.cz/
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Můžete se stát poplatníkem 
v paušálním režimu?
Paušální režim je určený pro OSVČ, které nejsou plátci 
DPH. Musíte ale splnit několik dalších podmínek:

1. Nejste společník veřejné obchodní společnosti 
ani komplementář komanditní společnosti.

2. Neběží proti vám insolvenční řízení.

3. Nevykonáváte činnost, ze které plynou příjmy ze závislé 
činnosti (zaměstnání). Výjimku tvoří příjmy, ze kterých 
se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby daně (např. 
příjmy z dohody o provedení práce).

4. Vaše příjmy mimo samostatnou výdělečnou 
činnost a příjmy ze ZČ zdaňované srážkovou daní za dané 
zdaňovací období (rok) činí maximálně 25 000 Kč. 

5. Vaše příjmy ze samostatné činnosti za předchozí 
zdaňovací období (poslední rok) nepřevyšují rozhodné 
příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu.

Do této částky se nezapočítávají:
• příjmy osvobozené od daně

• příjmy, které nejsou předmětem daně

• příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle 
zvláštní azby daně (např. srážková daň z honorářů)

Můžete být identifikovanou osobou pro účely DPH, ale ne 
plátcem DPH. To platí pro plátce ze zákona i dobrovolné.
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Zásadní změny od roku 2023.
Od roku 2023 se limit pro paušální daň zvyšuje až na 
2 miliony Kč. Souvisí to s navrhovaným zvýšeným limitem 
pro povinné plátcovství DPH na 2 miliony Kč.

Budou zavedena 3 pásma pro paušální daň, odstupňovaná 
podle výše příjmů za rok do 1 mil. Kč, 1,5 mil. Kč 
a 2 mil. Kč, a to podle toho, kolik % příjmů činí příjmy 
s paušálem 60% a 80%.

Rozhodnými příjmy pro
a) první pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze 

samostatné činnosti do výše
1. 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké 

samostatné činnosti plynou,
2. 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze 

samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž 
lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % 
z příjmů, 

3. 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze 
samostatné činnosti poplatníka tvoří říjmy, k nimž lze 
uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů,

b) druhé pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze 
samostatné činnosti do výše
1. 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké 

samostatné činnosti plynou, 
2. 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze 

samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž 
lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % 
z příjmů,

c) třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze 
samostatné činnosti do výše 2 000 000 Kč, a to bez 
ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.

Budou možné přesuny mezi jednotlivými pásmy.
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Roční výše odvodů při využití režimu paušální daně

Roční příjem

Podnikatelé 
s výdajovým 
paušálem 80 %

Podnikatelé 
s výdajovým 
paušálem 60 %

Ostatní 
podnikatelé

<1 mil. Kč cca 75 000 Kč cca 75 000 Kč cca 75 000 Kč
<1,5 mil. Kč cca 75 000 Kč cca 75 000 Kč 192 000 Kč

<2 mil. Kč cca 75 000 Kč 192 000 Kč 312 000 Kč

Pozor! Do paušálního režimu nevstupujete 
automaticky. Musíte správci daně podat oznámení 
o vstupu do paušálního režimu.

Souvislost s plátcovstvím DPH

•	 Plátci, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců 
přesáhl 1 milion Kč, avšak nepřesáhl 2 mil. Kč, 
budou mít možnost do 5 dnů od nabytí účinnosti 
přechodného ustanovení požádat o zrušení registrace

•	 Bude-li rozhodnutí o zrušení registrace finančním 
úřadem doručeno do konce letošního roku, podnikatel 
se stane neplátcem od 1. 1. 2023 a bude moci 
paušální daň využít. Bude li oznámení FÚ o zrušení 
registrace doručeno až po 1. lednu, nejpozději ale 
do 16. ledna 2023, podnikatel se stane neplátcem, 
zpětně k 1. lednu 2023. Bude tedy moci režim 
paušální daně využít.

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt
https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt


7

Paušální daň v roce 2023

2022 © www.uol.cz



8

Paušální daň v roce 2023

2022 © www.uol.cz

Vstup do paušálního režimu
Od kdy jste poplatníkem v paušálním režimu?

Pokud zahajujete činnost (začínáte podnikat), jste 
poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne měsíce, 
ve kterém jste činnost zahájili.

Pokud už nějakou dobu podnikáte, přecházíte do 
paušálního režimu od prvního dne daného zdaňovacího 
období – tedy od 1. 1. daného roku.

Jak podat oznámení o vstupu do  
paušálního režimu?

Použijte tiskopis, který vydalo Ministerstvo financí.
V něm uvedete:

•	 identifikační a kontaktní údaje

•	 údaje o vstupu do pauš. režimu

•	 údaje o důchodovém a zdravotním pojištění

Oznámení podáváte finanční správě do 10. dne období, ve 
kterém chcete do paušálního režimu vstoupit případně do 
dne zahájení činnosti, pokud činnost zahajujete.

To znamená, že pokud chcete vstoupit do paušálního režimu 
k 1. 1. 2023, musíte to oznámit do 10. 1. 2023. 

Pozor! Pokud tento termín nedodržíte, propásli jste 
pro rok 2023 možnost do paušálního režimu vstoupit.  
Znovu to bude možné až za rok.

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt
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Výstup z paušálního režimu
V průběhu zdaňovacího období (roku) nemůžete 
dobrovolně z paušálního vystoupit. Pokud tedy zjistíte, 
že je pro vás systém základního zdanění výhodnější, musíte 
počkat do dalšího zdaňovacího období.

Existují jen dvě situace, kdy se režim paušální daně ukončí:

- porušení podmínek (například pokud vaše příjmy 
překročí rozhodné příjmy pro zvolené pásmo 
paušálního režimu) 

- ukončení činnosti

Od roku 2023 bude možné opustit režim paušální daně na 
základě jedné žádosti podané správci daně. Ten uvědomí 
organizace sociálního a zdravotního pojištění.
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Jak se platí paušální daň a v jaké výši?
V režimu paušální daně odvádíte jednu platbu namísto 
těchto tří:

•	 zálohy na daň z příjmů (pokud máte tuto povinnost)

•	 zálohy na sociální pojištění 

•	 zálohy na zdravotní pojištění

Budete posílat každý měsíc stejnou částku s tím, že 
nemusíte specifikovat, na které plnění peníze posíláte.

Paušální zálohu zaplatíte na bankovní účet finančního 
úřadu, pod který spadáte, s předčíslím 2866.

U platby uvedete variabilní symbol (VS). Ten odpovídá 
kmenové části daňového identifikačního čísla (DIČ), kterou 
tvoří obecný identifikátor nebo vlastní identifikátor správce 
daně. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo.

Paušální daň je splatná do 20. dne měsíce, za který 
ji platíte.

Při splnění všech zákonných podmínek nebudete po skončení 
zdaňovacího období nic doplácet ani vám nevzniknou přeplatky.
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Co paušální záloha zahrnuje?

•	 Zálohu na daň z příjmů

•	 Zálohu na důchodové pojištění (záloha na pojistné 
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti)  

•	 Zálohu na zdravotní pojištění (záloha na pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění)

Zálohy na důchodové („sociální“) a zdravotní pojištění 
vycházejí z minimálních vyměřovacích základů 
(u důchodového pojištění z minimálního vyměřovacího 
základu zvýšeného o 15 %). 

Pro zálohové období roku 2023 předpokládané měsíční 
platby činí: 

 
Měsíční 
paušální platba DPFO

Sociální 
pojištění

Zdravotní 
pojištění

I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč

II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč

III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč 5 292 Kč
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Další povinnosti v paušálním režimu
Při přechodu mezi klasickým a paušálním režimem musíte 
provést úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 zákona 
o daních z příjmů za předchozí zdaňovací období  
(nyní tedy za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu 
období, ve kterém ke změně způsobu zdanění došlo). 
Úprava se zohlední v podávaném daňovém přiznání.

•	 Pokud jste uplatňovali výdajové paušály, pak 
musíte dodanit pohledávky (bez uplatnění 
paušálního výdaje).

•	 Pokud jste si vedli daňovou evidenci, provedete 
úpravu o hodnotu pohledávek, závazků a zásob.

Pokud budete v paušálním režimu a porušíte jeho 
podmínky (např. vaše příjmy z OSVČ překročí rozhodné 
příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu), oznamte tuto 
skutečnost správci daně do 15 dní ode dne, kdy nastala.
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Jak je to s vedením evidencí?

Jako poplatník v paušální režimu nepodáváte daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy na 
sociální a zdravotní pojištění.

Nemáte ze zákona o daních z příjmů povinnost vést 
jakékoliv konkrétní evidence.

Ale pozor! 

Může dojít k situaci, kdy musíte podat daňové přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob. Například proto, že vaše 
příjmy ze samostatné činnosti převýšily rozhodné příjmy 
pro zvolené pásmo paušálního režimu nebo jste obdrželi 
příjmy ze závislé činnosti, stali jste se plátcem DPH nebo 
společníkem v. o. s. 

Také máte povinnost doložit správnost úprav prováděných 
dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Pro takové případy musíte vést evidence potřebné pro 
správné stanovení daně v rámci daňového přiznání. 
Můžete navázat na evidence, které jste vedli doteď.
Z toho důvodu lze doporučit uschovávat doklady související 
s Vaším podnikáním.

Názor odborné veřejnosti
Odborná veřejnost se k návrhu změn režimu paušální daně 
staví spíš skepticky. Tento režim je určen především pro 
malé podnikatele, kterým by měl ulehčit administrativní 
zátěž. Navrhovaný režim je velmi komplikovaný. Uvidíme, 
zda bude bude nakonec schválen a jak se osvědčí v praxi.



15

Paušální daň v roce 2023

2022 © www.uol.cz



www.uol.cz
+420 910 190 008

info@uol.cz

Nepropásněte paušální daň
Plánujete se k paušální dani přihlásit?  
Nepropásněte termín 10. ledna.

Pokud budete mít do té doby jakékoliv otázky, pište nám. 
Rádi poradíme. 

Vaši daňoví a účetní specialisté z UOL

PS: Víte o někom, komu by se náš e-book hodil?  
Pošlete mu ho. 

Je pro všechny zdarma.
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