
Paušální daň  

pro živnostníky 
Od roku 2021 se mohou někteří 

podnikatelé (OSVČ) přihlásit do režimu 

„paušální daně“. Tato paušální daň 

nahradí jak daň z příjmů, tak pojistné 

na zdravotní a sociální pojištění.  

 

Režim paušální daně je určen pro podnikatele, kteří nejsou plátci DPH, mají roční příjmy 

z podnikání do 1 milionu korun a nevykonávají činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.  
 

Podnikatelé se mohou hlásit do tzv. „paušálního režimu“, a to do 11. ledna. O paušální daň se  

nežádá, pouze se oznamuje finančnímu úřadu, který toto oznámení nijak neschvaluje.  
 

Na příští rok vychází paušální daň na 5 469 Kč měsíčně. Částka bude zahrnovat daň z příjmů ve výši 

100 Kč, odvod na zdravotní pojištění 2 393 Kč,  a odvod na sociální pojištění 2 976 Kč.  

Poznámka: U sociálního pojištění se jedná o minimální odvod navýšený o 15 %. Ministerstvo zdůvodňuje 

toto navýšení tím, aby se živnostníkům zvýšily důchody. Většina z nich si totiž platí jenom v minimální výši. 

 

Výhodou paušální daně je kromě nižších odvodů také menší administrativa. Pokud se k ní živnostník 

přihlásí, nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích zdravotní 

pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Navíc lze předpokládat, že v případě paušální daně 

odpadne i důvod k většině kontrol ze strany finančního úřadu. 

 

Nevýhodou paušální daně je především to, že s přihlášením k této dani už nebude možné 

uplatňovat žádné další daňové slevy a odčitatelné položky. To znamená, že v režimu paušální daně 

není možné uplatnit například: 

- slevu na poplatníka 

- daňové zvýhodnění na vyživované děti 

- slevu na manželku (manžela) 

- úroky z hypoték 

- životní pojištění a penzijní připojištění apod. 

 

To znamená, že je důležité, aby si podnikatel spočítal, co je pro něj finančně výhodnější. Pokud tedy 

zjistí, že se mu paušální daň nevyplatí, může zůstat u stávajícího systému, tj. bude muset podat daňové 

přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a zaplatit daň a odvody 

podle skutečně vykázaného základu daně (zisku). 

 


