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Změna zákona o daních z příjmů – paušální daň 

 

Dne 18. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 540/2020 Sb., kterým byl 
s účinností od 1.1.2021 změněn zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. v platném znění. 

Předmětem těchto změn je zavedení tzv. „paušální daně“ 

Paušální daň se týká pouze fyzických osob - OSVČ, které splňují podmínky stanovené 
zákonem. Zákony nyní tyto osoby označuje jako tzv. „poplatníci v paušálnímu režimu“. 

Paušální daň kromě záloha na DPFO v sobě obsahuje rovněž paušální pojistné na sociální 
pojištění a paušální pojistné na zdravotní pojištění. 

Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. 

K 1. lednu 2021 se jedná o dále uvedené podmínky: 

• je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní 
předpisy upravující důchodové pojištění, 

• je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují 
právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti 
platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, 

• není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané 
hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, 

• není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti, 

• není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení, 
• nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s 

výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 
• ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu 

období (rok 2020) neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, 
pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, 
příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 

• má příjmy z kapitálového majetku nebo příjmy z nájmu, pří. ostatní příjmy (kromě 
příjmů osvobozených od DP),  které nepřesahují částku 15 000,- Kč. 

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního 
režimu, musí příslušné oznámení dle § 2a odst. 1 písm. d)  a § 38lc odst. 1 zákona 540/2020 
Sb. podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. 

Uvedené lhůta bude zachována i v případě, že OSVČ učiní v poslední den lhůty podání na 
živnostenský úřad, ve kterou budou uvedeny údaje požadované pro vstup do paušálního 
režimu (viz § 38lc, odst. 6 zákona). 

Uvedený zákon obsahuje dále řadu ustanovení o tom, jak bude problematika paušální daně 
řešena v případě nesplnění stanovených podmínek v průběhu zdaňovacího období. 



 

Paušální daň musí být splacena vždy do 20. dne příslušného zálohového období 

(příslušného měsíce), na které se záloha platí. 

Pouze v případě zahájení činnosti v paušálním režimu, příp. při prvním vstupu do 
paušálního režimu po nabytí účinnosti uvedeného zákona, se záloha na první zálohové období 
platí do 20. dne bezprostředně následujícího zálohového období (následujícího měsíce). 

Pro úplnost dodáváme, že pro období roku 2021 činí paušální daň celkem 5 469,- Kč, z toho 
2 393,- Kč zdravotní pojištění, 2 976,- Kč sociální pojištění a 100,- Kč daň z příjmu fyzických 
osob. 
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