
NÁZORY NA PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY  
A MALÉ PODNIKATELE 

Září 2019 

Exkluzivně zpracováno pro Ministerstvo financí 



2 

metodika výzkumu 

Velikost vzorku 823 respondentů, živnostníci a drobní podnikatelé s ročním obratem do 1 mil. Kč 

Termín dotazování 12. září – 23. září 2019 

Metoda sběru dat dotazování prostřednictvím online panelu (CAWI) 

Výběr respondentů kvótní výběr s kontrolou sociodemografických kvót respondentů 

Reprezentativita 

výzkum je reprezentativní pro populaci živnostníků a drobných podnikatelů s ročním obratem do 1 mil. Kč dle: 

• Regionu 

• Oblasti podnikání 

• Výše ročního obratu 

Realizátor a zadavatel výzkum realizuje společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) pro Ministerstvo financí ČR 



Hodnocení paušální daně 
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81 

19 

Ano Ne

Slyšel(a) jste o zavedení paušální daně? 

OT: Slyšel(a) jste někdy o návrhu na zavedení paušální daně pro živnostníky a malé podnikatele s ročním obratem do 1 milionu Kč?  

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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32 

49 

17 

2 

Velmi obtěžující

Mírně obtěžující

V pořádku

Nevím

Názory na povinnost platby tří různých odvodů 
odděleně 

OT: Jak vnímáte současnou povinnost tří různých odvodů (sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu) a s nimi spojenou administrativu? Je pro Vás: 

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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Uvítal(a) byste možnost paušáního odvodu místo tří? 

OT: Uvítal(a) byste možnost jednoho paušálního měsíčního odvodu bez další administrativy místo současných tří? 

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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37 

13 

5 4 

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím
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Hrazení jedné částky 5 500 Kč místo tří plateb odděleně 

OT: Bylo by pro Vás zajímavé hradit všechny odvody v paušální výši 5 500 Kč/měsíc jako jednotnou platbu na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu?  

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím
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Přijatelná výše měsíční paušální daně  
 

OT: V jaké výši by pro Vás byla paušální měsíční daň z příjmu přijatelná? 

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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Hodnocení paušální daně 
Shrnutí: 
81 % respondentů uvedlo, že již slyšeli o připravovaném zavedení tzv. paušální daně pro živnostníky a malé podnikatele s ročním obratem do 1 milionu Kč. 

Většina respondentů (81 %) vyhodnotilo stávající systém tří různých odvodů jako obtěžující. Jako obtěžující jej označuje méně než pětina dotázaných (17 %).  

Za velmi obtěžující považují systém tří různých odvodů častěji soukromí podnikatelé bez zaměstnanců oproti těm, kteří nějaké zaměstnance mají (34 % ku 26 

%).  

Více než tři čtvrtiny (78 %) respondentů by uvítaly možnost jednoho paušálního odvodu místo tří. Zde nehraje v hodnocení roli to, zda se jedná o 

podnikatele se zaměstnanci nebo podnikatele pracujícího samostatně. Nicméně zde můžeme sledovat mírnou tendenci kdy se stoupajícím ročním obratem 

stoupá mírně i podpora zavedení paušální daně místo tří odvodů.  

Jednotný odvod ve výši 5 500,- Kč, namísto tří různých odvodů, považuje za zajímavý více než 62 % dotazovaných. Zde se ukazuje, že čím větší obraty podnik 

má, tím zajímavější je paušální daň pro daného podnikatele. U podniků s obratem do 500 000 Kč hodnotí možnost jedné platby jako zajímavou 52 %, u 

podniků s obratem nad 500 000 Kč pak 75 %.  

Co se paušální daně z příjmu týče, 35 % respondentů považuje za nejpřijatelnější částku 500,- Kč měsíčně, pro 22 % by byla přijatelná částka 1000,- Kč.          

Pro 72 % je přijatelná jedna z navrhovaných částek (500,-, 700,- či 1000,- Kč), zatímco pro 28 % nikoliv.  Částka 1000 Kč by byla přijatelná častěji pro podniky s 

ročním obratem vyšším než 500 000 Kč, částka 500 Kč je pak více preferovaná u živností s ročními obraty pod touto hranicí.   

 

 



Současná praxe při platbě tří odvodů 
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31 

58 
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Ano, dobrovolně odvádím
více

Ano, na základě výpočtu
odvádím více

Ne

Nevím

Odvádíte do systému sociálního zabezpečení více, než 
je povinná minimální částka?  

OT: Odvádíte do systému sociálního zabezpečení více, než je povinná minimální částka? 

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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32 

23 2 

43 

Ano, protože je to složité

Ano, protože je to administrativně
a časově náročné

Ano, z jiného důvodu

Ne, protože zvládám to sám/sama

Využíváte při podání daňového přiznání služeb 
účetního/daňového poradce? 

OT: Využíváte při podání daňového přiznání služeb účetního/daňového poradce? 

N = 823, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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Současná praxe při platbě tří odvodů 
Shrnutí: 

58 % respondentů uvedlo, že do systému sociálního zabezpečení neodvádí více, než je minimální částka. Toto 
se týká výrazně častěji podniků s obratem do 500 000 Kč ročně, než živností s obraty nad 500 000 Kč,                  
a podnikatelů, kteří nemají zaměstnance. Necelé dvě pětiny (38 %) dotazovaných uvedly, že na základě výpočtu 
dle zákona do systému sociálního zabezpečení odvádí více, než je minimální požadovaná částka. Na základě 
výpočtu pak tuto částku odvádí necelá třetina (31 %) dotázaných. Dobrovolně pak odvádí nad rámec minimální 
částky minimum živností (7 %).  

43 %  respondentů uvedlo, že si podávají daňové přiznání sami. Třetina dotazovaných při podávání daňového 
přiznání využívá poradenské služby, jelikož tento úkon považují za příliš složitý. Téměř čtvrtina respondentů 
při podávání daňového přiznání využívá poradenské služby z důvodu administrativní a časové náročnosti. Sami 
si podání daňového přiznání obstarávají více podniky s obraty do 500 000 Kč ročně (52 % ku 33 % u větších 
podniků). Stejně tak je tato praxe častější u podnikatelů bez zaměstnanců.   

 

 



Využití online platby a MOJE daně 
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Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím

Využil(a) byste online prostředí pro správu daní? 

OT: Pokud by existoval systém, který by nabízel jednoduché intuitivní online prostředí pro správu daní, zvážil(a) byste, že si daně budete dělat sám/sama? 

N = 468 , CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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Využití pomoci učetního či daňového poradce při 
platbě paušální daně 

OT: V případě, že byste využil(a) možnost paušální daně, uvažoval(a) byste o tom, že byste přestal(a) využívat služeb účetního/daňového poradce? 

N = 468 , CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 
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Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím
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18 

82 

Ano Ne

Slyšel(a) jste o projektu MOJE daně? 

OT: Slyšel(a) jste o projektu MOJE daně?  

N = 863, CAWI výzkum, zobrazena % odpovědí 

82 %  
neslyšelo o projektu 
MOJE daně 
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Využití online platby a projekt MOJE daně 
Shrnutí: 

70 % respondentů, kteří  v současnosti využívají při odvodu daní poradenské služby, by uvítalo jednoduché a 
intuitivní online prostředí, v němž by si daně mohli spravovat sami. Významněji více by toto prostředí ocenily 
podniky s ročním obratem do 500 000 Kč a živnosti bez zaměstnanců, což může souviset i s tím, že si častěji 
vyřizují daňová přiznání samostatně, tedy bez využití poradenských služeb.    

 

Přibližně polovina (55 %) těch, kteří  v současnosti využívají při odvodu daní poradenské služby, míní, že při 
možnosti odvodu paušální daně by poradenské služby nepotřebovali. Více než třetina (35 %) těchto 
dotazovaných by služby daňového poradce nadále využívala i po uvedení paušální daně.  

 

82 % respondentů dosud neslyšelo o projektu MOJE daně.  

 

 

 


