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TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

K části první návrhu zákona

Platné znění zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023

***

§ 48
(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení den
a) zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při 

výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost") s 
uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat; osoba samostatně 
výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti,37) je 
současně povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby 
samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje,

b) ukončení samostatné výdělečné činnosti,
c) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
d) od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
e) od kterého nemá nárok na výplatu invalidního důchodu a rodičovského příspěvku nebo 

peněžité pomoci v mateřství z důvodu těhotenství a porodu, pokud peněžitá pomoc v 
mateřství náležela z nemocenského pojištění zaměstnanců, přestala osobně pečovat o 
osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), 
nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) 
nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), anebo přestala 
pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, přestala vykonávat vojenskou službu v 
ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, přestala být 
nezaopatřeným dítětem nebo den ukončení výkonu zaměstnání, pokud ohlásila a doložila 
vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
(2) Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné 

výdělečné činnosti, 37) je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení též 
den úmrtí osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje při výkonu samostatné 
výdělečné činnosti, a zda pokračuje v živnostenském podnikání 38) či nikoliv.

(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která pouze spolupracuje při výkonu samostatné 
výdělečné činnosti, 37) skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) neoznamuje.

(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je osoba samostatně výdělečně činná povinna 
splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala 
skutečnost, která zakládá takovou povinnost. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 je 
osoba samostatně výdělečně činná povinna splnit nejpozději do 15 dnů ode dne, v němž 
nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost. Osoba samostatně výdělečně činná, 
která ohlásila a doložila pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti skutečnosti 
uvedené v odstavci 1 písm. e), je však povinna oznámit zánik těchto skutečností nejpozději při 

37) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.
38) § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
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podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podle zvláštního 
zákona.

(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která 
je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na 
pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) 
anebo ve stupni IV (úplná závislost), a ohlásila tuto skutečnost pro účely výkonu vedlejší 
samostatné výdělečné činnosti, je povinna při tomto ohlášení předložit písemné prohlášení o 
tom, že o tuto osobu nepečuje jiná osoba, nebo písemnou dohodu všech osob, které současně 
osobně pečují o tuto osobu, že byla určena za osobu, která pečuje o osobu závislou na pomoci 
jiné osoby v největším rozsahu, anebo rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení 
podle § 6 odst. 4 písm. a) bodu 13.

***

§ 48d 
(1) Osoba uvedená v § 10a odst. 1 může hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) a přihlášku 

podle § 48b odst. 2 na předepsaných tiskopisech vydaných Ministerstvem průmyslu a 
obchodu učinit u živnostenského úřadu; povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní 
správy sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou. Osoba samostatně 
výdělečně činná může podání obsahující údaje požadované v hlášení podle § 48 odst. 1 písm. 
a) učinit u orgánů Finanční správy České republiky společně s oznámením o vstupu do 
paušálního režimu. Osoba samostatně výdělečně činná může hlášení podle § 48 odst. 1 
písm. a) nebo b) učinit České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím orgánu 
Finanční správy České republiky společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu 
nebo s oznámením o ukončení paušálního režimu; povinnost učinit tato hlášení u 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za 
splněnou. Pokud je podání obsahující údaje požadované v hlášení podle § 48 odst. 1 
písm. a) nebo b) učiněno u orgánu Finanční správy České republiky ve lhůtě pro podání 
oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo oznámení o ukončení paušálního režimu 
a orgán Finanční správy České republiky toto podání předá České správě sociálního 
zabezpečení, považuje se lhůta pro povinnost oznámit údaje podle § 48 odst. 1 písm. a) 
nebo b) za dodrženou.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná není povinna dokládat důvody, pro které je 
samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud 
Česká správa sociálního zabezpečení údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci nebo má 
možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
Česká správa sociálního zabezpečení je povinna tyto důvody zveřejnit.
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K části druhé návrhu zákona

Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023

***

§ 1a

Poplatník v paušálním režimu
(1) Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období 

poplatník daně z příjmů fyzických osob, který
a) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období

1. je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 
pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,

2. je osobou samostatně výdělečně činnou 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,

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

4. není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti a

5. není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
b) ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období 

neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o 
nepřesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu,
1. příjmy od daně osvobozené,
2. příjmy, které nejsou předmětem daně,
3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

c) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou 
příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle 
zvláštní sazby daně, a

d) podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo 
paušálního režimu, a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do 
paušálního režimu učinil oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle 
zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení a oznámení o 
zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 
pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno 
podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s 
oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s 
ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi.
(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou 

příjmy ze samostatné činnosti, je poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahajuje, pokud
a) splňuje podmínky podle odstavce 1, přičemž podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c) 

musí být splněny namísto k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období ke dni zahájení 
této činnosti, 
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b) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti nebyl plátcem 
daně z přidané hodnoty, společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem 
komanditní společnosti, 

c) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti
1. přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a po dobu výkonu 

této činnosti v daném zdaňovacím období byl poplatníkem v paušálním ve stejném 
pásmu paušálního režimu, nebo

2. nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,
d) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti nepřesáhl 

rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu a vedle toho měl pouze
1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o 

příjmy podle bodů 2 až 4,
2. 1.příjmy od daně osvobozené,
3. 2.příjmy, které nejsou předmětem daně,
4. 3.příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
5. 4.příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o 

příjmy podle bodů 2 až 4 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 15 
000 Kč 25 000 Kč.

(3) Zvolené pásmo paušálního režimu se změní od prvního dne zdaňovacího období 
na
a) nově zvolené pásmo paušálního režimu, pokud poplatník v paušálním režimu

1. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu 
období nepřesáhl rozhodné příjmy pro nově zvolené pásmo paušálního režimu a

2. podá správci daně oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu, nebo
b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně za zdaňovací období 

bezprostředně předcházející tomuto zdaňovacímu období, pokud poplatník v 
paušálním režimu
1. ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu 

období nepřesáhl rozhodné příjmy pro toto pásmo,
2. podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její vyšší výši z 

důvodu, že přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo ve zdaňovacím období 
bezprostředně předcházejícím tomuto zdaňovacímu období, a

3. pásmo paušálního režimu se nezměnilo podle písmene a).
(4) Rozhodnými příjmy pro

a) první pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši
1. 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou,
2. 1,5 mil. 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, a
3. 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří 

příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů,
b) druhé pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši

1. 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou, a
2. 2 mil. 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, a
c) třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti ve výši 2 mil. Kč, 

a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou.
(5) Pro účely odstavce 4 se za příjmy ze samostatné činnosti nepovažují 

a) příjmy od daně osvobozené, 
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b) příjmy, které nejsou předmětem daně, ani 
c) příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

(3) (6) Pro účely paušálního režimu se
a) příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní 

jednotkou, 
b) za příjmy ze samostatné činnosti považují také úroky z vkladů na účtu, který je podle 

podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka, a nepovažují se za ně 
příjmy z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku. 
(4) (7) Poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím 

a) zdaňovacího období, ve kterém
1. má příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o 

příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze 
kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 

1. přesáhl rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, ledaže je jeho 
daň rovna paušální dani,

2. se stane plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikne registrační povinnost k 
dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,

3. se stane společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem 
komanditní společnosti, nebo

4. nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insolvenční řízení nebylo 
skončeno, 

a) zdaňovacího období, které poplatník uvede v oznámení o dobrovolném vystoupení z 
paušálního režimu, 

b) kalendářního měsíce, ve kterém přestane být
1. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 

pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění, nebo
2. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 

pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění,
c) kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od kterého 

poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu 
dlouhodobého pobytu v cizině, nebo 

d) kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nerezidentem a přestane na 
území České republiky vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

***

§ 7a

Paušální daň 
(1) Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním 

režimu, je rovna paušální dani, pokud tento poplatník v tomto zdaňovacím období
a) má pouze

1. příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o 
příjmy podle bodů 2 až 4,

2. příjmy od daně osvobozené,
3. příjmy, které nejsou předmětem daně,
4. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
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5. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se nejedná o 
příjmy podle bodů 2 až 4 a pokud celková výše těchto příjmů nepřesahuje 15 000 Kč,

a) rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu
1. nepřesáhl, nebo
2. přesáhl, ale nepřesáhl rozhodné příjmy pro vyšší pásmo paušálního režimu a 

podá správci daně oznámení o jiné výši paušální daně na její vyšší výši,
b)   vedle rozhodných příjmů má pouze 

1. příjmy od daně osvobozené,
2. příjmy, které nejsou předmětem daně,
3. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
4. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud se 

nejedná o příjmy podle bodů 1 až 3 a pokud celková výše těchto příjmů 
nepřesahuje 25 000 Kč,

b)c) není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané 
hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby, a
c)d)  není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní 
společnosti.

(2) Pokud poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu před koncem 
zdaňovacího období z důvodu, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné 
činnosti, je jeho daň za toto zdaňovací období rovna paušální dani, pokud poplatník
a) splňuje podmínky podle odstavce 1,
b) v části tohoto zdaňovacího období po dni, ve kterém přestal být poplatníkem v paušálním 

režimu, nevykonával činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a
c) zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, do konce lhůty pro podání 

daňového přiznání za toto zdaňovací období.
(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se na poplatníka, který v posledním kalendářním měsíci 

zdaňovacího období zemřel nebo ukončil nebo přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze 
samostatné činnosti, hledí jako na poplatníka, který přestal být poplatníkem v paušálním 
režimu před koncem tohoto zdaňovacího období.

(4) Daň se nerovná paušální dani, pokud poplatník podle odstavce 1 nebo 2, který je 
daňovým rezidentem České republiky, vyloučí dvojí zdanění příjmů plynoucích ze zdrojů v 
zahraničí v daňovém přiznání.

(5) Paušální daň činí součet záloh na daň, které měl poplatník v paušálním režimu 
zaplatit za dané zdaňovací období.

(5) Paušální daň činí součin počtu kalendářních měsíců zdaňovacího období, ve 
kterých byl poplatník v paušálním režimu, a zálohy na daň pro
a) zvolené pásmo paušálního režimu, nebo
b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, že poplatník podá 

oznámení o jiné výši paušální daně správci daně, pokud jeho příjmy v tomto 
zdaňovacím období nepřesáhly rozhodné příjmy pro toto pásmo paušálního režimu.
(6) Na poplatníka v paušálním režimu se pro účely daní z příjmů hledí jako na poplatníka 

s příjmy ze samostatné činnosti, které jsou předmětem daně, a to i v případě, že mu v 
rozhodném období tyto příjmy neplynou.

(7) Poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné činnosti, ke 
kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, vede záznamy o příjmech 
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ze samostatné činnosti pro účely prokázání výše rozhodných příjmů pro zvolené pásmo 
paušálního režimu.

***

§ 30a

Mimořádné odpisy
(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 

pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 2023 může poplatník, který je jeho 
prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 
měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu 
pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 2023 může poplatník, který je jeho 
prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za 
prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku 
a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % 
vstupní ceny hmotného majetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník 
má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny 
podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího 
období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného 
majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 
nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, 
ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje 
se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

***

§ 38b

Minimální výše daně
Daň nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 200 Kč nebo celkové 

zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000 Kč 25 000 Kč. To neplatí, byla-li z 
těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou.

***

§ 38da 

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
(1) Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky 

daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to 
i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o něm mezinárodní smlouva stanoví, 
že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně.
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(2) Plátce daně je povinen správci daně podat oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, 
ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, ve lhůtě pro odvedení daně, 
která byla z daného příjmu sražena nebo vybrána. Oznámení podle odstavce 1, jde-li o příjem, 
který je od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění 
v České republice, je plátce daně povinen správci daně podat do 31. ledna kalendářního roku 
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém by byl povinen provést srážku 
daně, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen a podléhal by zdanění v České republice.

(3) Oznámení podle odstavce 1 lze podat jen
a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů 

shodné s tiskopisem podle písmene a), nebo
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně
1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu,
2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 
schránky, nebo
3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.
(4) Má-li plátce daně nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla 

zřízena se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, je povinen učinit oznámení podle odstavce 1 pouze způsobem podle odstavce 3 
písm. c). Přitom se nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle právního předpisu 
upravujícího elektronické úkony a autorizovanou konverzi dokumentů.

(5) V oznámení podle odstavce 1 je plátce daně povinen kromě obecných náležitostí 
podání uvést
a) své identifikační údaje,
b) identifikační údaje příjemce příjmu podle odstavce 1,
c) údaje týkající se příjmu podle odstavce 1 a daně sražené nebo vybrané z tohoto příjmu.

(6) Plátce daně není povinen podat oznámení podle odstavce 1 o
a) příjmech, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že 

nepodléhají zdanění v České republice, pokud souhrnná hodnota těchto příjmů stejného 
druhu nepřesahuje v kalendářním měsíci, ve kterém by plátce daně byl povinen danému 
daňovému nerezidentovi z těchto příjmů provést srážku daně, 300 000 Kč,

b) příjmu podle § 6 odst. 4,
c) příjmu, o kterém má povinnost podat správci daně oznámení podle zákona o mezinárodní 

spolupráci při správě daní.
(7) Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti v odůvodněných případech 

zprostit oznamovací povinnosti podle odstavce 1 na dobu nejvýše 5 let.

***

§ 38g

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 

daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč 25 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od 
daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 
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Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z 
příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč 25 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti 
podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od 
těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na 
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně 
osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné 
příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání 
poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f 
vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník 
uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), 
nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také 
povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy 
ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve 
zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s 
příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného 
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.

(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, 
kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, 
pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 6 nebo 7. V daňovém přiznání poplatník rovněž 
uvede částku slevy na dani a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí 
zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně dokladem 
vystaveným podle § 38j odst. 3.

(4) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou 
částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním 
poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i 
odst. 5 písm. b).

(5) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného 
plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a 
nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy 
soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem 
ze závislé činnosti.

***

§ 38ld
Společné oznámení Společné oznámení při vstupu do paušálního režimu 

(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou 
příjmy ze samostatné činnosti, může společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu 
správci daně učinit podání obsahující údaje požadované v oznámení o zahájení samostatné 
výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
nebo v oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění.

(2) Podání podle odstavce 1 lze podat jen způsoby podle § 38lc odst. 3.  
(3) Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle 

odstavce 1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 příslušné okresní České 
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správě sociálního zabezpečení nebo správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního 
pojištění.

(4) Na předání údajů podle odstavce 3 se hledí jako na podání oznámení o zahájení 
samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení nebo oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, které učinil poplatník.

§ 38lda

Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu 
(1) Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu může poplatník 

v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období, od kterého 
mění zvolené pásmo paušálního režimu.

(2) V oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu je poplatník povinen 
kromě obecných náležitostí podání uvést 
a) zdaňovací období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu, a
b) nově zvolené pásmo paušálního režimu.

(3) Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu podané po lhůtě podle 
odstavce 1 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.

§ 38ldb

Oznámení o jiné výši paušální daně
(1) Oznámení o jiné výši paušální daně může poplatník v paušálním režimu podat 

správci daně do desátého dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po 
zdaňovacím období, ve kterém nepřesáhl rozhodné příjmy pro jiné než zvolené pásmo 
paušálního režimu.

(2) V oznámení o jiné výši paušální daně je poplatník povinen kromě obecných 
náležitostí uvést
a) zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši,
b) pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně,
c) skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu, a
d) výši své paušální daně za zdaňovací období a paušálních veřejných pojistných za 

rozhodné období.
(3) Oznámení o jiné výši paušální daně podané po lhůtě podle odstavce 1 je 

neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.

***

§ 38lf

Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu
(1) Zjistí-li poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal oznámení o vstupu do 

paušálního režimu, že nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v 
paušálním režimu, oznámí tuto skutečnost včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, 
správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tuto skutečnost zjistil.
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(2) Zjistí-li správce daně, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal 
oznámení o vstupu do paušálního režimu, nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane 
poplatníkem v paušálním režimu, učiní o tomto zjištění úřední záznam a poplatníka vhodným 
způsobem vyrozumí o tomto zjištění včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, a o 
následcích toho, že se poplatník nestal poplatníkem v paušálním režimu.

§ 38lf

Oznámení o nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí správci daně nesplnění 

podmínek pro
a) to, aby se stal poplatníkem v paušálním režimu,
b) nově zvolené pásmo paušálního režimu,
c) jinou výši paušální daně. 

(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí nesplnění podmínek uvedených 
v odstavci 1 včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode 
dne, ve kterém toto nesplnění zjistil. 

(3) Zjistí-li správce daně nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 u poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob, učiní o tomto zjištění úřední záznam a poplatníka 
vhodným způsobem vyrozumí o tomto zjištění včetně důvodu, pro který podmínky 
nesplňoval, a o následcích tohoto nesplnění.

***

§ 38lga

Společné oznámení při ukončení paušálního režimu
(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem 

v paušálním režimu z důvodu, že přestal být osobou samostatně výdělečně činnou podle 
zákona upravujícího důchodové pojištění nebo podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění, může společně s oznámením o ukončení paušálního režimu správci 
daně učinit podání obsahující údaje požadované v oznámení o ukončení samostatné 
výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení nebo v oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní pojištění.

(2) Správce daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle 
odstavce 1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 České správě sociálního 
zabezpečení a správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.

(3) Na předání údajů podle odstavce 2 se hledí jako na podání oznámení o ukončení 
samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení nebo oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti podle 
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, která učinil poplatník.
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***

§ 38lk

Paušální zálohy
(1) Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohy pro zvolené pásmo paušálního 

režimu na zálohová období. Zálohovým obdobím je pro účely paušálního režimu kalendářní 
měsíc.

(2) Paušální záloha zahrnuje
a) zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů,
b) zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí 

záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a

c) zálohu na pojistné na zdravotní pojištění, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí 
záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle 
zákona upravujícího pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
(3) Záloha na veřejné pojistné, kterou se pro účely paušálního režimu rozumí záloha na 

pojistné na důchodové pojištění a záloha na pojistné na zdravotní pojištění, se spravuje jako 
daň podle daňového řádu. Její správu vykonávají orgány Finanční správy České republiky.

(4) Paušální zálohy se platí od zálohového období, ve kterém se poplatník stal 
poplatníkem v paušálním režimu, do zálohového období, ve kterém poplatník přestal být 
poplatníkem v paušálním režimu.

(5) Paušální záloha je splatná do dvacátého dne zálohového období, na které se záloha 
platí. Záloha na zálohové období, ve kterém poplatník v paušálním režimu zahájil činnost, ze 
které plynou příjmy ze samostatné činnosti, je splatná do dvacátého dne zálohového období 
bezprostředně následujícího po tomto zálohovém období.

(6) Paušální záloha se platí na společný osobní daňový účet.
(7) Záloha poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů činí 100 Kč.

a) 100 Kč pro první pásmo paušálního režimu,
b) 4 963 Kč pro druhé pásmo paušálního režimu a 
c) 9 320 Kč pro třetí pásmo paušálního režimu.

(8) Správce daně nemůže stanovit jinou výši paušální zálohy ani povolit výjimku z 
povinnosti daň zálohovat; tím není dotčena možnost povolit posečkání úhrady paušální zálohy 
nebo rozložení její úhrady na splátky.

***

§ 38lm

Přeplatek
(1) Přeplatek na společném osobním daňovém účtu se nepoužije na úhradu nedoplatku 

téhož poplatníka na jiném osobním daňovém účtu nebo na nedoplatek evidovaný u jiného 
správce daně; to neplatí pro přeplatek ve výši, ve které nemůže zaniknout podle odstavce 
2, pokud poplatník
a) o takové použití přeplatku požádá, 
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b) přestane být poplatníkem v paušálním režimu nebo
c) nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu.

(2) Pokud poplatník nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v 
paušálním režimu, přeplatek na společném osobním daňovém účtu zaniká ve výši plateb, 
které byly převedeny na centrální účet České správy sociálního zabezpečení a na zvláštní účet 
veřejného zdravotního pojištění.

(2) Přeplatek na společném osobním daňovém účtu za zdaňovací období, za které 
daň poplatníka není rovna paušální dani, zaniká ve výši plateb, které byly převedeny na 
centrální účet České správy sociálního zabezpečení a na zvláštní účet veřejného 
zdravotního pojištění. To neplatí pro poplatníka, který za toto období nemá povinnost 
podat pojistné přehledy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a 
státní příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo podle zákona upravujícího 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

(3) Vratitelný přeplatek na společném osobním daňovém účtu nevzniká ve výši 
přeplatku, ve které může zaniknout podle odstavce 2.

(3)(4) Nepožádá-li poplatník o vrácení vratitelného přeplatku na společném osobním 
daňovém účtu do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se 
příjmem
a) zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění v části určené podle podílu výše zálohy 

na pojistné na zdravotní pojištění na výši paušální zálohy pro první pásmo paušálního 
režimu a 

b) státního rozpočtu v části zbývající z přeplatku po jeho snížení o část podle písmene a).
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 K části třetí návrhu zákona

Platné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023 

***
§ 5b

(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka určená touto 
osobou, která činí nejméně 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto 
zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona o daních z 
příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem 
daně z příjmů fyzických osob. Vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná v 
kalendářním roce hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou 
činnost a za dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, není 
účastna důchodového pojištění, považuje se za daňový základ poměrná část daňového 
základu; tato část se určí tak, že se daňový základ vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž 
byla aspoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se 
vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána hlavní 
samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné výdělečné činnosti a hlavní samostatné 
výdělečné činnosti se pro účely věty druhé nepovažuje kalendářní měsíc, v němž po celý 
měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité 
pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob 
samostatně výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem 
rozumí i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou 
výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc.

(2) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí nejméně, vykonávala-li osoba 
samostatně výdělečně činná v kalendářním roce
a) jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího 

základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a platného pro kalendářní rok, za který 
se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v 
nichž byla hlavní samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního 
měsíce. Do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po 
celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci 
v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí 
i jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala hlavní samostatnou 
výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc,

b) jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za dobu výkonu této činnosti je účastna 
důchodového pojištění, součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného 
podle § 14 odst. 5 věty druhé a platného pro kalendářní rok, za který se stanoví 
vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla 
vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce. 
Do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý 
kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší samostatnou 
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výdělečnou činnost měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství 
nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně 
činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i jeho část, 
po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala vedlejší samostatnou 
výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc. U 
poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se 
pro účely tohoto zákona dobou, po kterou tento poživatel měl nárok na výplatu 
nemocenského z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, rozumí též 
doba dočasné pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby pro poskytování 
nemocenského stanovené předpisy nemocenského pojištění,

c) hlavní samostatnou výdělečnou činnost i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za 
dobu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je účastna důchodového pojištění, 
součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a dílčího 
vyměřovacího základu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebo součet dílčího 
vyměřovacího základu z hlavní samostatné výdělečné činnosti a poměrné části 
vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti; přitom za 
nejnižší vyměřovací základ se považuje vyšší z těchto součtů. Dílčí vyměřovací základ z 
hlavní samostatné výdělečné činnosti se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního 
vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první a počtu kalendářních 
měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná 
činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce uvedené v 
písmenu a) větě druhé. Dílčí vyměřovací základ z vedlejší samostatné výdělečné činnosti 
se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 
odst. 5 věty druhé a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla 
vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost; do tohoto počtu kalendářních měsíců 
se nezahrnují kalendářní měsíce uvedené v písmenu b) větě druhé a třetí. Poměrná část 
vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se určí 
procentní sazbou uvedenou v odstavci 1 větě první tak, že se daňový základ dosažený v 
kalendářním roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce 
vykonávána samostatná výdělečná činnost, a výsledná částka se vynásobí počtem 
kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná 
výdělečná činnost; ustanovení odstavce 1 věty třetí platí zde obdobně.
(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna 

paušální dani, činí součin měsíčního vyměřovacího základu pro zvolené pásmo paušálního 
režimu, nebo pro pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně v případě, že daň 
z příjmů je rovna vyšší paušální dani než pro zvolené pásmo paušálního režimu 
stanoveného podle § 14 odst. 3 platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací 
základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla osoba samostatně 
výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu.

(4) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 
nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná. 
Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o 
nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění58a). Maximální 
měsíční základ však nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z vyměřovacího 
základu určeného nebo vypočteného podle § 5b odst. 1 za kalendářní rok na naposledy 
podaném přehledu podle § 15 připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto 
měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost; věta druhá platí i zde. Maximální 
měsíční základ stanovený podle věty třetí platí od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byl podán přehled podle § 15 odst. 1 za předchozí kalendářní rok, do měsíce v následujícím 
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kalendářním roce, v němž byl nebo měl být podán tento přehled; pokud je podle tohoto 
přehledu podaného v následujícím kalendářním roce maximální měsíční základ vyšší než 
dosavadní maximální měsíční základ, platí maximální měsíční základ podle tohoto přehledu 
již od měsíce, v němž byl podán tento přehled. Pokud byl přehled podle § 15 odst. 1 podán 
opožděně, stanoví se měsíční základ za měsíc, který následuje po měsíci, v němž měl být 
tento přehled podán, do měsíce, v němž byl tento přehled podán, ve výši dvojnásobku částky 
rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském 
pojištění. K přehledu podle § 15 podanému za kalendářní rok před více než 3 roky před 
kalendářním rokem, v němž se pojistné na nemocenské pojištění platí, se nepřihlíží. Nelze-li 
maximální měsíční základ stanovit podle věty třetí, činí maximální měsíční základ polovinu 
průměrné mzdy za kalendářní měsíce kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně 
činná zahájila výkon samostatné výdělečné činnosti, a v následujícím kalendářním roce za 
kalendářní měsíce končící kalendářním měsícem, v němž byl nebo měl být podán přehled 
podle § 15 odst. 1. Při doplacení pojistného na nemocenské pojištění podle § 14c odst. 5 se 
pojistné na nemocenské pojištění stanoví z měsíčního základu určeného ve výši dvojnásobku 
částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na 
nemocenském pojištění. Pokud v kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně 
činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ji nevykonávala aspoň ve 4 kalendářních 
měsících, určuje si v následujícím kalendářním roce měsíční základ tak, jako by v tomto roce 
samostatnou výdělečnou činnost zahájila; takto se postupuje ještě v kalendářním roce 
následujícím po kalendářním roce uvedeném v části věty před středníkem, a to až do 
kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná podala nebo měla podat 
přehled podle § 15 odst. 1. Měsíční základ osoby samostatně výdělečně činné, která je 
poplatníkem v paušálním režimu, nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle 
předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění a vyšší 
než měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v 
paušálním než měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která je 
poplatníkem ve zvoleném pásmu paušálního režimu.

***

§ 14
(1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Výše zálohy na 

pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 z měsíčního 
vyměřovacího základu.

(2) U osoby samostatně výdělečně činné, která vykonávala samostatnou výdělečnou 
činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše měsíčního vyměřovacího základu 50 % 
z částky rovnající se průměru, který z daňového základu podle § 5b odst. 1 za tento rok 
připadá na 1 kalendářní měsíc, v němž aspoň po část tohoto měsíce byla vykonávána 
samostatná výdělečná činnost.

(3) U osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, činí 
výše měsíčního vyměřovacího základu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu 
podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %.

(3) Výše měsíčního vyměřovacího základu činí u osoby samostatně výdělečně činné, 
která je poplatníkem v paušálním režimu, činí pro
a) první pásmo paušálního režimu částku nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu 

podle odstavce 5 věty první zvýšeného o 15 %,
b) druhé pásmo paušálního režimu 25 500 Kč a
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c) třetí pásmo paušálního režimu 39 000 Kč.
(4) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení poměrně sníží na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž 
byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1, měsíční vyměřovací základ, pokud její 
příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, 
zajištění a udržení připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna 
kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve 
kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období tří kalendářních měsíců po sobě 
jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v předcházejícím 
kalendářním roce v průměru na jeden kalendářní měsíc, v němž aspoň po část měsíce byla 
vykonávána samostatná výdělečná činnost.

(3) Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní 
samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací 
základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za osobu 
samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (§ 13a 
odst. 7 a 8) činí nejméně 10 % průměrné mzdy. V případě, že osoba samostatně výdělečně 
činná byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně 
výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v 
platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl 
být podán přehled podle § 15 odst. 1.

(4) Za kalendářní měsíc, který následuje po měsíci, v němž byl nebo měl být podán 
přehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši odpovídající měsíčnímu 
vyměřovacímu základu stanovenému podle odstavců 2 až 5 platí do kalendářního měsíce, v 
němž byl nebo měl být takový přehled podán v dalším kalendářním roce. Pokud je podle 
tohoto přehledu měsíční vyměřovací základ nižší než dosavadní měsíční vyměřovací základ, 
platí tento nižší měsíční vyměřovací základ podle tohoto přehledu již za kalendářní měsíc, v 
němž byl podán tento přehled.

(5) Na základě žádosti osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost, může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení 
rozhodnout, že osoba samostatně výdělečně činná není povinna platit zálohy na pojistné v 
období uvedeném v odstavci 4, pokud v důsledku poklesu příjmů stanoveného obdobně podle 
odstavce 4 by této osobě samostatně výdělečně činné v tomto období nevznikla účast na 
důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění.

(6) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc 
osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v 
mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných; kalendářním měsícem se pro účely části věty před středníkem rozumí i 
jeho část, po kterou osoba samostatně výdělečně činná vykonávala samostatnou výdělečnou 
činnost, pokud výkon této činnosti netrval po celý kalendářní měsíc.

(7) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající částce měsíčního 
vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2 až 5.

(8)  Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na 
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené podle § 4, nebo 
platila-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na pojistné za kalendářní rok, ve kterém 
není účastna důchodového pojištění, jedná se o přeplatek na pojistném na důchodové 
pojištění.
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(9)  Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na důchodové 
pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveného podle § 4 a výší záloh na 
pojistné zaplacených za rozhodné období. Na částky převedené orgány Finanční správy 
České republiky ze společného osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně 
činné, jejíž daň z příjmů nebyla rovna paušální dani, se hledí jako na zálohy na pojistné 
zaplacené za rozhodné období.

(10)  Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
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K části čtvrté návrhu zákona

Platné znění zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023

***

§ 3a
(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového 

základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí základ daně z příjmů ze 
samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by 
podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné z vyměřovacího 
základu podle odstavce 1. Je-li vyměřovací základ podle odstavce 1 nižší než minimální 
vyměřovací základ, je osoba samostatně výdělečně činná povinna odvést pojistné z 
minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak. Minimálním vyměřovacím 
základem se rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy; za průměrnou mzdu se pro účely 
tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího 
základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází 
kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro 
úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu16b) s tím, že vypočtená částka se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu
a) uvedenou v § 3 odst. 8 písm. a) až c),
b) která současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem a odvádí pojistné z 

tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného 
pro zaměstnance,

c) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),
pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto osob 
je 50 % daňového základu.

(4)  Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné se sníží na 
poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud osoba samostatně výdělečně 
činná
a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po celé rozhodné období,
b) měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako osoba 

samostatně výdělečně činná; za pobírání nemocenského z nemocenského pojištění osob 
samostatně výdělečně činných se pro účely tohoto zákona považuje též období prvních 3 
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény), po které se 
nemocenské podle zvláštního právního předpisu neposkytuje, pokud se jedná o osobu 
samostatně výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných,

c) se stala osobou uvedenou v odstavci 3,
pokud tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
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(5) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 
rovna paušální dani, je minimální vyměřovací základ podle odstavce 2; odstavce 3 a 4 se 
nepoužijí. Tento vyměřovací základ se sníží na poměrnou část odpovídající počtu 
kalendářních měsíců, po které byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem v 
paušálním režimu. Pro vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která byla 
alespoň po část rozhodného období poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů není 
rovna paušální dani, se nepoužijí odstavce 3 a 4.

(5) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 
rovna paušální dani pro zvolené pásmo paušálního režimu, nebo nižší paušální dani než 
pro zvolené pásmo paušálního režimu, je pro
a) první pásmo paušálního režimu minimální vyměřovací základ podle odstavce 2,
b) druhé pásmo paušálního režimu částka 319 200 Kč a
c) třetí pásmo paušálního režimu částka 470 400 Kč.

(6) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 
rovna vyšší paušální dani než pro zvolené pásmo paušálního režimu, je vyměřovací 
základ pro pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně.

(7) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 
rovna paušální dani, se sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, 
po které byla osoba samostatně výdělečně činná poplatníkem v paušálním režimu. Pro 
vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je rovna 
paušální dani, a osoby samostatně výdělečně činné, která byla alespoň po část 
rozhodného období poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň z příjmů není rovna 
paušální dani, se nepoužijí odstavce 3 a 4.

***

§ 8
(1) Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce 

této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, 
pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou 
činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této 
činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 5.

(2) Ve druhém roce a v následujících letech výkonu samostatné výdělečné činnosti se 
výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z měsíčního vyměřovacího 
základu. Měsíční vyměřovací základ činí průměr, který z vyměřovacího základu určeného 
podle § 3a pro stanovení pojistného ze samostatné výdělečné činnosti za předcházející 
kalendářní rok připadá na jeden kalendářní měsíc s tím, že se přihlíží jen k těm kalendářním 
měsícům, v nichž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána alespoň po část tohoto 
měsíce. Takto vypočtené zálohy se poprvé zaplatí za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo 
měl být podán přehled podle § 24 odst. 2, a naposledy za kalendářní měsíc předcházející 
kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším 
kalendářním roce.

(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná 
výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné; 
pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled 
podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
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(4) Zdravotní pojišťovna na žádost osoby samostatně výdělečně činné poměrně sníží výši 
zálohy na pojistné, a to v případě, že příjem této osoby ze samostatné výdělečné činnosti je po 
odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu, který připadá v 
průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního 
měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 
kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána 
samostatná výdělečná činnost. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního 
měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 
24 odst. 2.

(5) Doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného vypočteného podle § 3a 
je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled 
podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Pro účely určení tohoto 
doplatku se na zálohy zaplacené orgánům Finanční správy České republiky osobou 
samostatně výdělečně činnou, která byla v rozhodném období poplatníkem v paušálním 
režimu a jejíž daň z příjmů nebyla rovna paušální dani, hledí jako na zálohy zaplacené 
příslušné zdravotní pojišťovně. Na částky převedené orgány Finanční správy České 
republiky ze společného osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, 
jejíž daň z příjmů nebyla rovna paušální dani, se hledí jako na zálohy zaplacené 
příslušné zdravotní pojišťovně.

(6) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné 
stanovené podle § 2 odst. 1, jedná se o přeplatek pojistného (§ 14).

§ 8a
Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu

Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním 
režimu, se stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z jedné dvanáctiny minimálního 
vyměřovacího základu stanoveného podle § 3a odst. 2 pro zvolené pásmo paušálního 
režimu stanoví procentní sazbou uvedenou v § 2 z jedné dvanáctiny vyměřovacího 
základu stanoveného v § 3a odst. 5 pro dané pásmo paušálního režimu.

***

§ 20

Obecná ustanovení o přerozdělování
(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřizuje a spravuje zvláštní účet 

veřejného zdravotního pojištění (dále jen "zvláštní účet"). Zvláštní účet slouží k 
přerozdělování pojistného a dalších příjmů zvláštního účtu. Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky (dále jen "správce zvláštního účtu") vede zvláštní účet odděleně od ostatních 
účtů a fondů, které spravuje.

(2) Předmětem přerozdělování je pojistné vybrané všemi zdravotními pojišťovnami a 
příjmy zvláštního účtu, kterými jsou
a) celkové platby státu za pojištěnce, za něž je stát plátcem pojistného,
b) jiná plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů 

příjmem zvláštního účtu,
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c) úroky připsané na zvláštní účet, a
d) zálohy na pojistné osob samostatně výdělečně činných, které jsou poplatníky v paušálním 

režimu, pojistné osob samostatně výdělečně činných, jejichž daň je rovna paušální dani, 
jejich příslušenství spravované orgány Finanční správy České republiky, a přeplatek na 
společném osobním daňovém účtu, který se stal podle zákona o daních z příjmů příjmem 
zvláštního účtu, a částky převedené orgány Finanční správy České republiky ze 
společného osobního daňového účtu osoby samostatně výdělečně činné, která 
nesplňovala podmínky, za kterých se stane poplatníkem v paušálním režimu.
(3) Z prostředků na zvláštním účtu se hradí náklady na jeho vedení a na účetní operace. O 

úhrn těchto nákladů se snižuje celková částka určená k přerozdělování (dále jen "částka 
určená k přerozdělování").

(4) Přerozdělování se provádí podle indexů a podle nákladných hrazených služeb.
(5) Přerozdělováním podle indexů se rozumí měsíční přerozdělování pojistného 

jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle nákladových indexů věkových skupin a 
farmaceuticko-nákladových skupin a podle korekcí pro souběh skupin podle § 21. Věkovou 
skupinou se rozumí každá z nákladových věkových skupin pojištěnců uvedených v příloze č. 
1 k tomuto zákonu. Farmaceuticko-nákladovou skupinou se rozumí nákladová skupina, do níž 
jsou podle spotřeby léčivých přípravků zařazeni pojištěnci s onemocněním v chronickém 
stadiu. Nákladový index věkové skupiny a farmaceuticko-nákladové skupiny vyjadřuje, jak se 
v přímé souvislosti s příslušností pojištěnce do dané skupiny liší předpokládané roční náklady 
na hrazené služby takového pojištěnce oproti předpokládaným průměrným ročním nákladům 
na jednoho pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění. Nákladový index pojištěnce 
vyjadřuje, kolikrát se předpokládané roční náklady na hrazené služby daného pojištěnce liší 
od předpokládaných průměrných ročních nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného 
zdravotního pojištění. Do průměrných nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného 
zdravotního pojištění nejsou zahrnuty náklady, které jsou předmětem přerozdělování podle 
odstavce 6. Způsob výpočtu nákladového indexu pojištěnce upravuje příloha č. 2 k tomuto 
zákonu.

(6) Přerozdělováním podle nákladných hrazených služeb se rozumí měsíční zálohové 
přerozdělování pojistného jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle § 21a s ročním 
vyúčtováním podle § 21c, prováděné podle příslušnosti pojištěnců ke zdravotní pojišťovně, za 
které byly těmito zdravotními pojišťovnami uhrazeny nákladné hrazené služby.

(7) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 21f písm. d) náklady na zdravotní služby 
vykázané poskytovateli zdravotních služeb za předchozí kalendářní rok.

(8) Při změně zdravotní pojišťovny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je 
zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna bezplatně předat nové zdravotní 
pojišťovně pojištěnce údaje o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potřebné pro zařazení 
pojištěnce do farmaceuticko-nákladových skupin. Rozsah, způsob a lhůty předávání těchto 
údajů stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.
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***
Povinnosti plátců pojistného

§ 24
(1) Osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů je povinna při 

plnění oznamovací povinnosti31 sdělit své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo. Osoba 
samostatně výdělečně činná je dále povinna sdělit své obchodní jméno, sídlo nebo místo 
podnikání, identifikační číslo osoby, má-li ho přiděleno, a číslo bankovního účtu, pokud z něj 
bude provádět platbu pojistného nebo jeho záloh. Tyto údaje je tato osoba povinna doložit. 
Osoba samostatně výdělečně činná, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v 
hospodářském roce, je povinna vždy do 31. března kalendářního roku oznámit příslušné 
zdravotní pojišťovně, ke kterému datu bude podávat daňové přiznání, pokud tak učiní později 
než k tomuto datu.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů je rovna 
paušální dani, je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání 
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok předložit všem 
zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o výši daňového 
základu, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a a 
pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně 
činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné 
zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat 
daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Povinnost podat přehled příslušné zdravotní 
pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, 
kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat. Na přehled 
podaný osobou, která byla aspoň po část kalendářního roku poplatníkem v paušálním režimu 
a jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období není rovna paušální dani, před uplynutím lhůty 
pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok se hledí, 
jako by byl podán v poslední den této lhůty.

(3) Změní-li se dodatečně údaje oznámené podle odstavců 1 a 2, jsou tyto osoby povinny 
ohlásit změny do osmi dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné doplatit do 30 
dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. K tomu účelu vyplní tyto osoby opravný přehled podle 
odstavce 2.

(4) Osoba samostatně výdělečně činná podnikající na základě živnostenského oprávnění 
může oznámení uvedená v odstavci 1, jsou-li podávána při zahájení nebo ukončení výdělečné 
činnosti, učinit na předepsaném tiskopise40d) u příslušného živnostenského úřadu; povinnost 
učinit tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za 
splněnou. 

(5) Osoba samostatně výdělečně činná může oznámení uvedená v odstavci 1 větě první a 
druhé, jsou-li podávána při zahájení výdělečné činnosti, učinit společně s podáním oznámení 
o vstupu do paušálního režimu správci centrálního registru pojištěnců prostřednictvím orgánu 
Finanční správy České republiky, a jsou-li podávána při ukončení výdělečné činnosti, 
učinit společně s podáním oznámení o ukončení paušálního režimu správci centrálního 
registru pojištěnců prostřednictvím orgánu Finanční správy České republiky. Povinnost 
učinit tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za 
splněnou. 

31) § 9 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.
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(6) Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo oznámení 
předáno příslušné zdravotní pojišťovně, podáno v případech stanovených v odstavci 4 
příslušnému živnostenskému úřadu, nebo podáno v případech stanovených v odstavci 5 
správci centrálního registru pojištěnců, nebo den, v němž byla podána poštovní zásilka 
obsahující oznámení.

(7) Podání podle odstavce 2 lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou 
podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; příslušná zdravotní 
pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto 
způsobem.
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K části páté návrhu zákona

Platné znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023

***
§ 10

Oznamovací povinnost plátců pojistného
(1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se 

oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:
a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce 

podle § 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost,
b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení 

se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a 
přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,

c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch 
případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno 
bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. 

Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné 
číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

(2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle 
předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, 
nebo pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil.

(3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit 
příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději 
do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě 
živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému 
živnostenskému úřadu17b). Pojištěnec splní povinnost oznámit zahájení nebo ukončení 
samostatné výdělečné činnosti i tehdy, učiní-li toto oznámení společně s podáním oznámení o 
vstupu do paušálního režimu nebo s podáním oznámení o ukončení paušálního režimu 
prostřednictvím orgánu Finanční správy České republiky správci registru všech pojištěnců 
veřejného zdravotního pojištění. Pokud podání obsahující údaje požadované v oznámení o 
zahájení samostatně výdělečné činnosti nebo v oznámení o ukončení samostatně 
výdělečné činnosti orgánu Finanční správy České republiky ve lhůtě pro podání 
oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo oznámení o ukončení paušálního režimu 
a orgán Finanční správy České republiky toto podání předá správci centrálního registru 
pojištěnců, považuje se lhůta pro povinnost učinit tato oznámení za dodrženou.

(4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. 
c), oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.

(5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů 
skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za 
osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. 

17b) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
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Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo poručník.

(6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen 
oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte 
v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí 
zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u 
které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením 
matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců18) bezprostředně po 
přidělení rodného čísla.

(7) Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu 
registru pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený 
vedením matriky.

18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
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K části šesté návrhu zákona

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023

§ 6
(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 
1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená 
od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle 
tohoto zákona plátcem dříve.

***

§ 8

Místo plnění při prodeji zboží na dálku
(1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po 

ukončení jeho odeslání nebo přepravy.
(2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, 

kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud
a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo

1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo
2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě,

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od z členského státu, ve 
kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce částku 10000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní 
měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. 
prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“); celkovou hodnotou příslušných plnění 
se pro účely určení místa plnění rozumí hodnota
1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny podmínky podle písmen a) a b), a
2. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky 

poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud jsou splněny 
podmínky podle § 10i odst. 3.
(3) Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota příslušných 

plnění bez daně překročila částku 10000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně, je místo 
plnění podle odstavce 1.

(4) Osoba, která prodává zboží na dálku podle odstavce 2, se může rozhodnout, že 
místo plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat alespoň 
do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto 
rozhodla.

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa 
plnění podle § 10i odst. 5.

***
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§ 101g

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením
(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce 

k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; pokud plátci povinnost 
podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost ve stejné lhůtě 
správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří 
a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo 
doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

(3) Plátce je povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy podle odstavce 2 do datové 
schránky nebo do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2, není-li 
doručováno do datové schránky, nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, 
popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud 
není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

(4) Správce daně může plátci, kterému podle daňového řádu není doručováno 
elektronicky, namísto jiných způsobů doručování doručit výzvu související s kontrolním 
hlášením elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu za tímto 
účelem uvedenou plátcem.

§ 101h

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením
(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost 

uhradit pokutu ve výši
a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů 

uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

(2) Výše pokuty podle odstavce 1 písm. b) až d) je poloviční, pokud je plátce
a) fyzickou osobou, nebo
b) společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento 

společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je 
rozhodným dnem 
1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto 

pokutu, nebo 
2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni 

podle bodu 1.
(2) (3) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce 

daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje 
prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

(3) (4) Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním 
hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty, pokutu do 500 000 Kč.

(4) (5) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním 
výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.
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(5) (6) Pokuta podle odstavců 1 až 3, 3 a 4 je splatná do 15 dnů od právní moci 
rozhodnutí o pokutě.

(6) (7) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 3 a 4 dbá správce daně, aby 
pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku 
pro správu daně z přidané hodnoty. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany 
plátce.

***

§ 101j

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném 

kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

§ 101j

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Povinnost uhradit pokutu nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo 

u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. a) 
nebo poprvé k prodlení podle § 101h odst. 1 písm. b).

***

§ 106

Zrušení registrace plátce z moci úřední
(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce

a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo
c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Správce daně zruší registraci plátce,
a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a
b) současně

1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč,

2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil 
zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo

3. je skupinou.
(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek.
(4) Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 

pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku
a) zdanitelné plnění a
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho 
členství ve skupině.
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(6) Plátce přestává být plátcem dnem
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,
b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

***

§ 106b

Zrušení registrace plátce na žádost
(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, 

požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce

1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
obratu většího než 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, nebo

2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo
b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud 
splňuje tyto podmínky:
a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku 

neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od 
daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou
1. zdanitelného plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění 

poskytováno,
2. dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, 

pokud by v tuzemsku nebyl plátcem,
3. vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo

b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.
(3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud

a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a
b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

250 000 Kč 500 000 Kč.
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K části sedmé návrhu zákona

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2023

§ 72 
(1) Formulářovým podáním se pro účely správy daní rozumí daňové tvrzení, přihláška 

k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí. 
(2) Formulářové podání lze podat pouze 

a) na tiskopise vydaném Ministerstvem financí, 
b) na tištěném výstupu, který 

1. má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem 
financí nebo 

2. odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky podle odstavce 5, nebo 
c) elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 

daně. 
(3) Ve formulářovém podání lze kromě obecných náležitostí podání požadovat 

a) údaje označující správce daně a podání, které je činěno, 
b) identifikační, kontaktní a platební údaje osoby zúčastněné na správě daní, 
c) údaje o dani, které se podání týká, a co se ve vztahu k ní navrhuje, 
d) údaje o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu, 
e) další údaje nezbytné pro správu daní, 
f) další údaje, které stanoví zákon. 

(4) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou pro jednotlivé druhy daní podrobnosti 
údajů podle odstavce 3 písm. d) a e). 

(5) Ministerstvo financí může stanovit pro jednotlivé druhy daní vyhláškou 
a) podrobnosti obecných náležitostí podání, 
b) podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. a), b), c) a f), 
c) uspořádání obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, 
d) formát elektronického formulářového podání zveřejněný podle odstavce 2 písm. c) nebo 
e) vzor formulářového podání. 

(6) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu 
byla zřízena se zřizuje ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky podle odstavce 
2 písm. c), a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1. Přitom se 
nepřihlíží k datové schránce fyzické osoby podle jiného právního předpisu5).
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