
PRAHA (růž) – Paušální daň přináší podnikate-
lům řadu výhod. Ušetří si papírování a zaplatí 
všechny zásadní poplatky najednou. A nově ji 
budou moct využít i v případě, že jejich příjem 
je vyšší než jeden milion korun ročně.

Paušální daň je zajímavou možností, jak platit 
daně, sociální a zdravotní pojištění zároveň. Nově 
je od letošního roku rozdělena do tří pásem a vy-
užít ji tak může více podnikatelů. Podle Jany 
Jáčové z firmy 
UOL účetnictví 
ale není univer-
zálním řešením 
pro každého živnostníka. 
Není totiž možné uplatnit 
žádné daňové bonusy, 
slevy či odčitatelné 
položky od zákla-
du daně (úroky 
z hypotéky či 
životní pojiš-
tění). Kaž dý 
ž iv n o s t n í k 
by si tak měl 
promyslet, 
případně se 
poradit s da-
ňovým specia-
listou, jestli se mu paušální daň vy-
platí a do jakého pásma vstoupí.

Finance

Rozdělení pásem
 PRVNÍ PÁSMO.  Spadají do 
něj OSVČ s ročními příjmy 
do 1 milionu Kč, kteří bu-
dou odvádět paušální daň ve 
výši 6208 Kč. „První pásmo 

je rozděleno na 3 kategorie 
podle výše a povahy pří-

jmů. Kromě již zmíněných 
OSVČ jde o výši do 1,5 mi-

lionu Kč (pokud alespoň 75 
% z nich spadá do výdajo-

vých paušálů 60 % a 80 %) 

a do 2 milionů (alespoň 
75 % z příjmů v 80% 
výdajovém paušálu),“ 
nastiňuje Jana Jáčová.

 DRUHÉ PÁSMO.  Zahrnuje podnikatele 
s příjmem do 1,5 milionu Kč bez ohle-
du na to, z jaké samostatné činnosti 
plynou, nebo s příjmem do 2 milio-
nů, pokud alespoň 75 % z příjmů lze 
zařadit do 60% či 80% výdajového 
paušálu.

 TŘETÍ PÁSMO.  Platí 
pro ty, jejichž pří-
jmy sahají do výše 
2 milionů korun, 
bez ohledu na jejich 
konkrétní činnost.
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Co potřebujete vědět
 K paušální dani je možné se 
přihlásit do 10. ledna nového 
roku.

Částka daně je splatná vždy do 
20. dne kalendářního měsíce, 
za který se záloha platí.

 Kdo chce využít paušální daň, 
nesmí být registrován jako plátce 
DPH.
Kdo se tak nestihl od placení DPH 
odhlásit, může se k paušální dani 
přihlásit zase až za rok.

Zvolené pásmo je po celé období stej-
né. Při snížení příjmů má po skon čení 
období podnikatel nárok na přechod 

mezi pásmy a vrácení přeplatku na dani. 
Při zvýšení příjmů je možnost pře jít do vyš-
šího pásma nebo podat daňové přiznání.
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VÝŠE PLATBY SE ŘÍDÍ PŘÍJMY
Nově je možné využít tři pásma paušální daně a od příjmu se pak odvíjí i měsíční platba.

Pásma paušální daně
pásmo příjem paušální daň měsíčně

1. pásmo do 1 milionu Kč 6208 Kč
2. pásmo do 1,5 milionu Kč 16 000 Kč
3. pásmo do 2 milionů Kč 26 000 Kč
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PRAHA  (sas) – Denně předcvičuje, 
propaguje zdravý  životní styl a tak není p
divu, že se ani po padesátce nestydí dátd
na sociální sítě své poodhalené fotogra-n
fie. I profesionální cvičitelku Hanu Ky-f
nychovou (54) však před časem vyděsiln
přechod.p

„Když přišel přecho
šoku, že tělo najednouš
to, co fungovalo předtt
zpomaluje, je to prostěz
tím dá pracovat, udržovt
hle věku a nehroutit sh

dřiny a píle a já ji do toho dá-
vám. Někoho to může štvát,
ale já se nechci stydět se
svléknout,“ řekla před ča-
sem v rozhovoru pro Super.
cz. v reakci na některé ne-
příliš kladné ohlasy. „Lidi se

„I venkovní „I venkovní 
bazén bazén 

jsem dala,“ jsem dala,“ 
napsala napsala 

cvičitelka cvičitelka 
k fotce.k fotce.

NA FIGUŘE SE MUSÍ MAKAT!

e 

Komu 
se to 

nelíbí, ať se 
nedívá!

Cvičitelka Kynychová je přesvědčená, že...

od, sama jsem byla v
u přestává reagovat na
tím. Metabolismus se
ě jinak. Ale pořád se s
vat si kondici i v tom-
se. Je na tom spousta

rozdělili na dva tábory. Jeden 
mi fandí, druhý se naopak pohoršuje,“
říká Kynychová. Z kritiků si ale nic nedě-
lá a a s gustem na sítě dává
dál své fotky třeba a aaa aaaa aaa
ze saunyyy.

d

Matka tří dětí Matka tří dětí 
vypadá díky vypadá díky 

tvrdému tréninku tvrdému tréninku 
skvěle.skvěle.

OSTRAVA/NOVÝ 
JIČÍN (jag) – Aby ztí-
žil pátrání, jezdil zvrh-
lík (28) z Novojičínska 
znásilňovat ženy až do 
Ostravy. Pokusil se o to 
devětkrát, ale své hnus-
né dílo ani jednou ne-
dokonal. Při posledním 
přepadení ho policie do-
padla díky ženě, která 
muži prokousla ruku. 

Na trest nyní čeká 
ve vazbě a hrozí mu až 
deset let vězení. Ženy 
napadal zezadu. „Ru-
kou jim přikryl obli-
čej a poté je povalil na 
záda,“ řekla policejní 

mluvčí Eva Michalíko-
vá. Všechny se naštěstí 
ubránily. 

Když operační dů-
stojník oznámil další 
napadení, kynolog si 
všiml na ulici muže, 
který odpovídal popisu. 
„Přivolal kolegy, zasta-
vil ho a vyzval k proká-
zání totožnosti,“ uvedla 
mluvčí. A při tom spat-
řil zakrvácenou ruku. 
Pachatel se pak u výsle-
chu doznal a komisař ho 
obvinil z trestných činů 
loupeže, znásilnění, 
krádeže a omezování 
osobní svobody. 

Jedna ho ale pokousala!Jedna ho ale pokousala!
Chtěl znásilňovat ženy
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Policejní 
hlídka 

přivádí 
zvrhlíka 

k soudu. 

Mikina za všechny peníze
ZNOJMO  (jn) – Nezkušená žena (20) přišla 

při internetovém prodeji vlastní mikiny za dvě 
stovky o 32 tisíc. Naletěla totiž podvodníkovi 
a otevřela mu své internetové bankovnictví. 
„Sdělila číslo bankovní karty i bezpečnostní 
kód a pak se nestačila divit. Virtuální podvod-
ník si z jejího účtu okamžitě převedl 32 tisíc,“ 
uvedla policistka Lenka Drahokoupilová.

Hanka Hanka 
v prostěradle na v prostěradle na 
kraji ochlazovacího kraji ochlazovacího 
bazénku.bazénku.
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Rekordní vinaři
Moravští a čeští vinaři 
získali vloni na zahranič-
ních mezinárodních soutě-
žích 1292 medailí, nejvíce 
v historii tuzemského 
vinařství.
Poničená zastávka
Neznámý vandal poničil 
odpálením novoroční py-
rotechniky autobusovou 
zastávku u Sokolí na Tře-
bíčsku. Škoda převyšuje 
30 000 korun.
Opil se, bacil se
Když už pít, tak ne sám! 
To už ví muž z Krnova, kte-
rý opilý namol několikrát 
spadl a zle se potloukl ve 
vlastním bytě, až si na 
pomoc zavolal strážníky. 
Ti mu zavolali záchranku.
Naivita za milion
Žena 
z Uher-
skohra-
dišťska 
poslala 
domně-
lému 
americkému lékaři téměř 
1,2 milionu korun. Sezná-
mila se s ním přes internet. 
Případem podvodu se za-
bývají kriminalisté. Případ 
není bohužel ojedinělý.
Usnul v autě
Silvestrovské oslavy 
zmohly řidiče (42) v Karlo-
vých Varech. Ten po požití 
alkoholu usedl za volant 
a odjel na parkoviště před 
dům, kde usnul. Na vše 
upozornil soused. V dechu 
měl 2,75 promile.

SMS

Fo
to

 a
ra

4 AKTUÁLNĚ 3. ledna 2023 Pozor, ať nezmeškáte...


