
Zásadní zjednodušení daní
pro živnostníky

Návrh MF



Současný stav
Počet 

poplatníků, 
kterých se 
paušál týká

(tis.)

Výdajový paušál

Počet 
poplatníků,  

kteří
uplatňují

paušál (tis.)

Počet 
poplatníků, 

kteří
uplatňují

paušál (%)

70
50 %

Zemědělci
33 47

100
30 %

Autorské honoráře
24 24

865
25 %

Živnosti, notáři, daň. poradci, lékaři, umělci, 
sportovci, znalci, tlumočníci, apod.

120 14

165
20 %

Pronájem
83 50

1200 Celkem 260 22



Navrhované paušály
Počet 

poplatníků, 
kteří budou 

moci 
používat 
paušál –

odhad (tis.)

Výdajový paušál

Odhadovaný 
počet 

poplatníků,  
kteří uplatní
paušál (tis.)

Odhadovaný 
počet 

poplatníků, 
kteří uplatní
paušál (%)

70
80 %

Zemědělci
45 64

365
40 %

Autorské honoráře, notáři, daň. poradci, lékaři, 
umělci, sportovci, znalci, tlumočníci

120 33

400
50 %

„Neřemeslné“ živnosti
100 25

200
60 %

Řemeslné živnosti
90 45

165
30 %

Pronájem
90 55

1200 Celkem 445 37



Řemeslné živnosti
• Kovářství, zámečnictví, opravy silničních vozidel, 
řeznictví a uzenářství, pekařství a cukrářství, truhlářství, 
zednictví, tesařství, pokrývačství, klempířství, 
kosmetické služby, holičství, kadeřnictví…

• U řemeslných živností (zhruba 200 tis. živnostníků) lze 
očekávat zvýšený zájem o uplatňování paušálních 
výdajů (25 % ⇒ 60 %)



„Neřemeslné živnosti“
• Silniční osobní a nákladní doprava, projektová činnost ve 

výstavbě, provádění staveb, provozování autoškoly, oční
optika, průvodcovská činnost, provozování cestovní
agentury, účetní poradenství…

• U neřemeslných živností předpokládáme, že výdajové
paušály bude využívat zhruba 100 tis. živnostníků.

• Zvýšení paušálu u neřemeslných živností z 25% na 
50%.



Paušály budou využívanější

Počet poplatníků, kteří uplatňují
paušál (odhad)

Současný stav 260 tis. 22 %

Návrh 445 tis. 37 %

Počítáme s tím, že počet poplatníků, kteří budou paušály 
využívat, stoupne o 185 tis., což představuje nárůst o 15 %.



Výhody výdajových paušálů
Poplatník uplatňující výdajový paušál nemusí:
• sledovat a počítat výdaje spojené s  pracovními cestami, 

ani vést knihu jízd,
• evidovat velké množství pokladních dokladů na drobná

vydání (kancelářské potřeby, drobné opravy, apod.),
• vést evidenci pojistného za obchodní majetek,
• evidovat výdaje spojené s finančním leasingem (např. u 

osobních automobilů),
• propočítávat odpisy hmotného majetku, případně

zůstatkovou cenu u prodaného odpisovaného majetku,
• vést evidenci zásob, zaplacených úroků z přijatých 

úvěrů, atd.



Úspory na straně státu
• správci daně nebudou muset provádět kontrolu 

daňových výdajů

• snížením kontrolní činnosti vůči fyzickým osobám se 
uvolní kontrolní kapacity pro kontrolu rizikovějších, 
především větších poplatníků



Dopady pro podnikatele
• Dopad pro podnikatele bude představovat zlepšení o 1,9 

mld. Kč.
• Navíc dojde k úměrnému snížení povinného pojistného u 

podnikatelů o 1,5 mld. Kč.

• Celkový dopad do veřejných financí je již zahrnut v 
odhadech dopadu novely zákona o DPFO, který 
schválila vláda.



Slovensko
Výdajový paušál

25 %
Podnikatelé – neplátci DPH

60 %
Řemeslné živnosti

25 %
Pronájem

25 %
Nepodnikatelská zemědělská

výroba

Další země:

• Rakousko – 6 % resp. 
12 % podle typu činnost; 
výdajový paušál na 
běžné (provozní) výdaje

• Německo – německý 
právní řád výdajové
paušály neupravuje

Náš návrh je výhodnější, než v sousedním Slovensku a 
Rakousku.



Shrnutí výhod
• Výdajové paušály budou podnikatelé více využívat
• Větší motivace pro podnikání
• Snížení administrativní zátěže podnikatelů
• Snížení administrativní zátěže státu
• Návrh je výhodnější než na Slovensku a v Rakousku 
• Na rozdíl od rovné daně, tento návrh snižuje 

administrativní zátěž podnikatelů

• Účinnost se předpokládá od 1.1.2006
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