
V. 

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

K části první návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 2a 

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 a na kterého se vztahují právní předpisy České republiky upravující 

důchodové pojištění, 

2.  je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění, na kterého se vztahují právní předpisy České republiky 

upravující veřejné zdravotní pojištění a který není vyňat 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,  

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, 

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. 

(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; podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c) musí 

být splněny namísto k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období ke dni zahájení 

této činnosti, 

b) v části rozhodného zdaňovacího období přede dnem zahájení této činnosti nebyl 

1. plátcem daně z přidané hodnoty ani 

2. 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 

režimu nebo  

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

1.  příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, 

2. příjmy od daně osvobozené, 

3. příjmy, které nejsou předmětem daně,  

4.  příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 

5.  příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy v souhrnu 

nejvýše 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4, a 

e)  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 nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do 

paušálního režimu; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty 

učiněno podání obsahující údaje požadované v tomto oznámení správci daně 

společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu 

společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi. 

(3) 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) Poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím 

a) zdaňovacího období, ve kterém 

1. má příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, 

2. se stane plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikne registrační povinnost 

k dani z přidané hodnoty, 

3. se stane společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem 

komanditní společnosti nebo 

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

skončeno, 

b) zdaňovacího období, které poplatník uvede v oznámení o dobrovolném vystoupení 

z paušálního režimu, 

c) kalendářního měsíce, ve kterém přestane být 

1. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové 

pojištění nebo se na něj přestanou vztahovat právní předpisy České republiky 

upravující důchodové pojištění nebo 

2. osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění nebo se na něj přestanou vztahovat právní předpisy České 

republiky upravující veřejné zdravotní pojištění, 

d) kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, od 

kterého poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, nebo  

e) kalendářního měsíce, ve kterém se poplatník stane daňovým nerezidentem a 

přestane na území České republiky vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze 

samostatné činnosti.   
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*** 

§ 7a 

Daň stanovená paušální částkou 

(1) Poplatníkovi, kterému kromě příjmů podle § 6, příjmů od daně osvobozených a 

příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou pouze příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) 

včetně úroků z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k 

podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g)], pokud provozuje podnikatelskou činnost bez 

spolupracujících osob s výjimkou uvedenou v odstavci 2, u něhož roční výše těchto příjmů v 

bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích nepřesáhla 5 000 000 Kč a který není 

společníkem společnosti, může správce daně stanovit na žádost poplatníka podanou 

nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období daň paušální částkou. V žádosti 

poplatník uvede předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) (dále jen 

„předpokládané příjmy“) a předpokládané výdaje k těmto příjmům (dále jen „předpokládané 

výdaje“) a další skutečnosti rozhodné pro stanovení daně paušální částkou uvedené v 

odstavcích 2 až 7. 

(2) Provozuje-li poplatník činnost podle odstavce 1 za spolupráce druhého z manželů, 

může o stanovení daně paušální částkou požádat i spolupracující manžel (manželka). V tom 

případě se předpokládané příjmy a předpokládané výdaje rozdělí na spolupracujícího manžela 

(manželku) v poměru stanoveném podle § 13. Nezdanitelné části základu daně podle § 15, 

slevu na dani podle § 35ba nebo slevu na dani podle § 35c uplatní poplatník i spolupracující 

manžel (manželka) samostatně. 

(3) Výše daně paušální částkou se určí v závislosti na výši předpokládaných příjmů, které 

jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá 

zvláštní sazbou daně, a na výši předpokládaných výdajů, nejméně však ve výši podle § 7 odst. 

7. Do předpokládaných příjmů se zahrnují i příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do 

obchodního majetku, příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách22a) a do 

předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného majetku, který lze podle 

tohoto zákona odpisovat, a výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období podle 

zákona o rezervách.22a) Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se 

upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, 

nebo o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15. Správce daně stanoví daň 

paušální částkou po projednání s poplatníkem do 15. května běžného zdaňovacího období. 

Pokud stanovený termín nebude dodržen, nelze stanovit pro toto zdaňovací období daň 

paušální částkou. 

(4) Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravenými podle 

odstavce 2 se daň vypočte sazbou daně podle § 16. Vypočtená daň se dále sníží o 

předpokládanou slevu na dani podle § 35ba nebo o předpokládanou slevu na dani podle § 35c, 

uplatněnou poplatníkem v žádosti o stanovení daně paušální částkou podle odstavce 1. K 

předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu podle § 35c se při stanovení daně 

paušální částkou nepřihlédne. Daň stanovená paušální částkou činí, i po snížení o uplatněné 

předpokládané slevy na dani podle § 35ba a 35c, nejméně 600 Kč za zdaňovací období. 

(5) Dosáhne-li poplatník v průběhu zdaňovacího období příjmů z prodeje věci, která byla 

zahrnuta do obchodního majetku nebo jiných příjmů podle § 6, § 7 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 

2, § 8 až 10 v úhrnné výši přesahující 15 000 Kč za zdaňovací období, kromě příjmů od daně 

osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně, než při stanovení daně 

 
22a) Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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paušální částkou předpokládal, je povinen po skončení zdaňovacího období podat řádné 

daňové přiznání a příjmy a výdaje z činností podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) uplatní v přiznání 

ve výši, ze které správce daně vycházel při stanovení daně paušální částkou, a zaplacenou daň 

paušální částkou započte na výslednou daňovou povinnost. Podáním tohoto přiznání se 

rozhodnutí o dani stanovené paušální částkou v části vztahující se na zdaňovací období, za 

které bylo toto přiznání podáno, ruší. Správce daně může daň paušální částkou stanovit i na 

více zdaňovacích období, nejdéle však na 3. 

(6) Správce daně může zrušit rozhodnutím daň stanovenou podle odstavce 1 pro 

zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž bylo zjištěno, že její výše 

neodpovídá příjmu z činnosti, ze které byla stanovena daň paušální částkou, nebo došlo ke 

změně podmínek uvedených v odstavci 1 rozhodných pro stanovení daně paušální částkou 

daně. 

(7) O stanovení daně paušální částkou sepíše správce daně protokol o ústním jednání. 

Součástí protokolu je i rozhodnutí vyhlášené při jednání, které musí obsahovat zejména 

předpokládanou výši příjmů, předpokládanou výši výdajů, rozdíl mezi předpokládanými 

příjmy a předpokládanými výdaji upravený podle odstavce 3, výši uplatněných částek podle § 

15, výši slevy na dani podle § 35ba nebo slevy na dani podle § 35c, výši daně a zdaňovací 

období, kterého se týká. Jestliže poplatník s takto stanovenou daní souhlasí, nelze se proti 

tomuto vyhlášenému rozhodnutí odvolat; v případě jeho nesouhlasu nebude daň paušální 

částkou stanovena. Takto stanovená daň se již nevyměřuje platebním výměrem. Poplatník je 

povinen vést jednoduchou evidenci o výši dosahovaných příjmů, výši pohledávek a o 

hmotném majetku používaném pro výkon činnosti. 

(8) Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. prosince běžného 

zdaňovacího období. 

§ 7a 

Paušální daň 

(1) Daň poplatníka, který je ke 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, 

2. příjmy od daně osvobozené, 

3. příjmy, které nejsou předmětem daně,  

4. příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a 

5. příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy v souhrnu 

nejvýše 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4, 

b) není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané 

hodnoty a 

c) 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 ukončil 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 
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c) zahájí činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, do 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 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. 

(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. 

*** 

§ 13 

Příjmy a výdaje spolupracujících osob 

(1) Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti s 

výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 

společnosti mohou být rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se 

rozumí 

a) spolupracující manžel, 

b) spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,  

c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu. 

(2) U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná. Příjmy a 

výdaje se rozdělují tak, aby  

a) podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30 % a 

b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila  

1. za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a 

2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč. 

(3) V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují 

tak, aby  

a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a 

b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila  

1. za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a 

2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč. 

 (4) Příjmy a výdaje nelze rozdělovat 

a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku, 

b) na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě, 

c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a 

d) na a od poplatníka, který zemřel., a 

e) na a od poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani. 
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*** 

§ 23 

Základ daně 

(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich 

věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona. 

 (2)Pro zjištění základu daně se vychází 

a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních 

standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.20) Poplatník, který sestavuje účetní 

závěrku podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských 

společenství126), pro účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření a pro 

stanovení dalších údajů rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní 

předpis20i). Při stanovení základu daně se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových 

účtů, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní 

společnosti a komanditní společnosti se vychází z výsledku hospodaření upraveného 

o převod podílů na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářům komanditní společnosti. Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří 

odpisují majetek metodou komponentního odpisování podle právních předpisů 

upravujících účetnictví, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody 

odpisování, 

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebo vedou 

jednoduché účetnictví. 

(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 

a) se zvyšuje o 

1.  částky neoprávněně zkracující příjmy, 

2.  částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů), 

3.  částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se 

podává daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného 

poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 

následně došlo k porušení podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako 

výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období 

nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 

4.  částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 1 a 2 za 

předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností 

v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření se 

zvyšuje dále o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) 

bodu 1 za předchozí zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava 

nesprávností zaúčtována rozvahově, 

 
126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání 

Mezinárodních účetních standardů. 
20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví. 

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. 

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami. 
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5.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních 

předpisů21) povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který vede 

účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí 

zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle 

tohoto zákona nebo zvláštního zákona daňové přiznání v průběhu zdaňovacího 

období, jsou částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší 

výsledek hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání daňového 

přiznání, 

6.  přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále 

a jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly 

podle písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 

zdaňovacích obdobích; přitom za přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení 

pohledávek. Věřitel, který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních 

sankcí nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než jejím 

uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby a její výše byla podle 

písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 

zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek 

hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí 

pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 

7.  částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 

právní předpis,22a) u poplatníka, který nevede účetnictví, 

8.  částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která 

odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo 

období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek 

pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti, 

9.  kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami zúčastněných a nástupnických 

obchodních korporací, u nichž dochází k zániku v důsledku přeměny splynutím 

osoby dlužníka a věřitele, vyloučený v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního 

kapitálu, a to u nástupnické obchodní korporace v prvním zdaňovacím období nebo 

období, za něž je nástupnická obchodní korporace povinna podat daňové přiznání, 

přičemž tento rozdíl se stanoví bez vlivu ocenění reálnou hodnotou pro účely 

přeměny. Tento rozdíl se snižuje o tu část pohledávky zanikající v důsledku splynutí 

osoby dlužníka a věřitele, která byla u věřitele odepsána do nákladů, které nebyly 

považovány za daňově uznatelné podle § 24. Toto ustanovení se nevztahuje na 

pohledávky z titulu závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále 

a jiných sankcí ze smluvních vztahů, 

10. kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle právních předpisů upravujících 

oceňování majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační 

zůstatek v nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní 

korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to u poplatníka, který je 

členem obchodní korporace; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl 

vyplácen, vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl 

o hodnotu tohoto dluhu, 

11. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se 

 
21) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

  Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního 

předpisu,127) a u ostatních poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních 

investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní 

korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, 

poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž 

titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění 

a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále 

nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a dále na dluhy, o které vedou poplatníci 

rozhodčí řízení podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní 

řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně 

a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného 

rozhodnutí. Za dluhy se pro účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří 

vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené 

v účetnictví poplatníka v souladu se zvláštním právním předpisem20). Poplatníci 

s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24, 

zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího 

pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou 

dluhů dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu19a), 127), 

a u ostatních poplatníků s výjimkou dluhů z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, 

úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě 

nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu 

pořízení hmotného majetku a úplaty u finančního leasingu, 

12. výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, 

splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh 

nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle 

právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se 

o tuto výši dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 9; toto se nevztahuje 

na dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, 

zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen, 

13. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, a to 

v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud 

tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu 

daně, 

14. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve 

výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není 

předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení 

hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, 

15. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty 

vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým, 

16. částku nebo její část uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo 

obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného 

vzdělávání nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje, pokud následně došlo 

k porušení podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za 

které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo, 

17. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která 

by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za 

stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka 

 
127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi 

těmito spojenými osobami vypořádána, 

18. částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 

podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, o kterou byl 

snížen výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. c) bodu 10, 

19. úbytek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění 

základu daně z příjmů, 

b) se snižuje o 

1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního 

právního předpisu20) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky 

v tomto zdaňovacím období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek 

z těchto sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího období. 

Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení, 

2.  částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření 

u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jejich 

odvedení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez 

provedení likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka 

zaniklého bez provedení likvidace, 

a) 3.  částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na 

dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li 

k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily 

výsledek hospodaření. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého 

bez provedení likvidace. Základ daně nelze snížit o zaplacené úroky, které nebyly 

výdajem (nákladem) na dosažení, udržení a zajištění příjmů z důvodů uvedených v § 

25 odst. 1 písm. w), 

4. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 

nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti 

v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde ke 

zvýšení nabývací ceny (§ 24 odst. 7), 

5. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 

nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie 

byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního 

předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti, fond vytvořený ze 

zisku či jiné složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení 

nabývací ceny (§ 24 odst. 7), 

6. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která snížila vlastní kapitál, a to 

v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, pokud 

tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu 

daně, 

c) lze snížit o 

1.  částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, 

2.  částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů 

(nákladů) zahrnout, 

3.  částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla 

pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 

jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo 

výnosů, 
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4.  oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak, 

5.  částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí 

vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek 

majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního 

předpisu20) zaúčtovány ve prospěch výnosů, 

6.  hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen 

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 11; 

o tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 

podle odstavce 2 i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace 

nebo právní nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud u těchto právních 

nástupců tento dluh takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto dluhu byl 

u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou 

osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle 

písmene a) bodu 11. Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří 

nevedou účetnictví, 

7.  hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, 

u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno 

v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru 

nebyl od daně osvobozen, 

8.  hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření 

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 14, pokud je tento 

bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou 

předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a hodnota bezúplatného příjmu není 

výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 

9.  hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, 

který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na 

pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud poplatník 

zahrnul tento příjem do základu daně, 

10.  částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 

podle zákona upravujícího rezervy, 

11. přírůstek rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění 

základu daně z příjmů. 

Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací 

období. 

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují 

a)  u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž 

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, 

b)  příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4, 

c)  příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení 

základního kapitálu, 

d)  částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka 

zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce, 

e)  částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) 

neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to 

maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci 

uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictví, 

f)  podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné obchodní 

společnosti a komplementáře komanditní společnosti, 
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g)  částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20) pokud 

souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích 

zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen, a to maximálně do 

výše tohoto souvisejícího výdaje (nákladu), 

h)  částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního 

kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7), 

i)  změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je 

zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) jako náklad nebo výnos. Ocenění 

ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely tohoto zákona nepovažuje za ocenění reálnou 

hodnotou,20) 

j)  změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil k 

obchodování, o kterých je účtováno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního 

právního předpisu,20) 

k) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu se zvláštním 

právním předpisem20) oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen 

podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9, 

l)  rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o 

transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou 

osobou. 

(5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci 

téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem 

daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s 

druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené 

příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny. 

(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle 

právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom 

se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 

Nepeněžní příjem 

a)  u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém 

majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené 

vlastníkem (pronajímatelem), a to: 

1.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním 

jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené 

technické zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil 

vlastník (pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno 

nájemcem; toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek 

při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo 

znaleckým posudkem, 

2.  ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení 

souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním 

jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se 

souhlasem vlastníka (pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou 

cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v 

prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

3.  ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, 

pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní 

(zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) 

vynaložených nájemcem, 

 b)  u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se ocení 
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1.  ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy a 

předmětu kulturní hodnoty, 

2.  ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy 

účtovala, v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými 

účetními jednotkami a 

3.  reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví v 

ostatních případech. 

(7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány 

mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 

podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o 

zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v 

běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená 

podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se 

nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná 

výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla 

cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen 

obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně z 

příjmů fyzických osob. Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí 

a)  kapitálově spojené osoby, přitom 

1.  jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 

osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více 

osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % 

hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo 

kapitálově spojenými, 

2.  jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 

osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 

právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního 

kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně 

osobami kapitálově spojenými, 

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby 

1.  kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, 

2.  kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, 

tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se 

nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob, 

3.  ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 

4.  blízké, 

5.  které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení 

daňové ztráty. 

Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo 

období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních 

stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly za 

úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole. 

(8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro 

zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni 

ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu nebo 

zahájení likvidace, se upraví 

a)  u poplatníků uvedených v § 17, kteří vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) 

a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích 



-13- 

 

období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období 

likvidace,20) 

b)  u poplatníků uvedených v § 2 

1.  pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv22a) a opravných položek, 

záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o 

částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, 

výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů 

příštích období; avšak nájemné a úplata u finančního leasingu se do základu daně 

zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací 

období do ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti a do 

ukončení nájmu, 

2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly 

zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] a 

hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu nespotřebovaných zásob a 

o zůstatky vytvořených rezerv;22a) přitom úplata z finančního leasingu se do základu 

daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné 

zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 

nebo do ukončení nájmu. Do základu daně se zahrne při dalším prodeji 

nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který 

převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu 

nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně. Obdobně se postupuje u 

poplatníků, kteří měli příjmy z nájmu (§ 9) a kteří nevedou účetnictví, ale výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatňují nebo uplatňovali v prokázané výši, 

3.  v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, 

o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou 

pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)]. 

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího 

období přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9), 

a činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9) nezahájí do 

termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly činnost, 

ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,(§ 7) nebo nájem (§ 9) přerušeny. Stejným 

způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování výdajů 

podle § 24 na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, nebo při 

zahájení vedení daňové evidence nebo zahájení vedení záznamů o příjmech a výdajích nebo 

při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém jejich daň není rovna paušální dani, do 

zdaňovacího období, za které je jejich daň rovna paušální dani. Stejným způsobem 

postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti. Základ daně (dílčí 

základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke 

změně způsobu uplatňování výdajů došlo; v tomto případě se má za to, že poplatník není v 

prodlení, jestliže na poplatníka hledí, jako by nebyl v prodlení, pokud podá dodatečné 

daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani 

za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo. Při přechodu ze 

zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do 

zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, se základ daně upraví za 

zdaňovací období, ve kterém jeho daň není rovna paušální dani; v tomto případě se na 

poplatníka hledí, jako by nebyl v prodlení, pokud podá dodatečné daňové přiznání a 

zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za 

zdaňovací období, ve kterém je daň rovna paušální dani. Při přechodu ze zdaňovacího 

období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve 
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kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, se základ daně 

upraví za zdaňovací období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje 

podle § 7 odst. 7, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem 

s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y), o hodnotu dluhů, které by při 

úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a 

zaplacených záloh a o cenu nespotřebovaných zásob; v případě přechodu na vedení 

daňové evidence se základ daně neupravuje.  

(9) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací 

rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) 

a)  cenného papíru s výjimkou směnek a s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 4 písm. k), 

b)  derivátu a části majetku a dluhu zajištěného derivátem, 

c)  povinnosti vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal 

zpět. 

 (10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního 

předpisu,20) pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází 

ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem. 

(11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta 

vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek 

poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může být použito 

poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo 

činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněž 

lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho 

různým částem. 

(12) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není v 

§ 5 stanoveno jinak. 

(13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do 

obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen 

základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to i v případě, že se 

jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, než je její hodnota. 

Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem tato vyšší 

cena. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je příjmem částka, za 

kterou byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávku vzniklou z 

titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně osvobozen. 

(14) Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle § 7 

lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení účetnictví, 

zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví nebo postupně 

po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení 

účetnictví. Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost nebo ukončí-li vedení účetnictví, nebo 

vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace, anebo změní-li způsob uplatňování 

výdajů podle § 24 na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 před uplynutím doby zahrnování 

zásob a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, ve kterém byla činnost 

přerušena nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení účetnictví, nebo ve kterém 

vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace anebo ve kterém uplatňoval výdaje 

podle § 24 před změnou způsobu uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7, základ daně o hodnotu 

zásob a pohledávek, které nezahrnul do základu daně. 
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(15) Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého 

koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího 

sníženým o převzaté dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“). 

Kladný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu se zahrnuje do výdajů (nákladů) 

rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném 

zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný oceňovací 

rozdíl při koupi obchodního závodu je částkou zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl 

mezi příjmy a výdaji rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet 

měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, 

pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního právního předpisu20) součástí příjmů (výnosů). 

Neodepsanou část záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu je poplatník 

povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného 

majetku nebo hmotného majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného 

oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu. Při postupném vyřazování majetku 

tvořícího koupený obchodní závod se oceňovací rozdíl nemění. Při pachtu obchodního 

závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může 

pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto 

oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu. Při fúzi nebo při 

převodu jmění na společníka nebo při rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná 

obchodní korporace zaniká, se neodepsaná část kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu 

při koupi obchodního závodu zahrne do základu daně zanikající obchodní korporace, pokud 

nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní korporace pokračuje v zahrnování do základu 

daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo. Při rozdělení obchodní korporace, kdy 

rozdělovaná obchodní korporace zaniká a nástupnická obchodní korporace pokračuje v 

zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu do 

základu daně, může nástupnická obchodní korporace tento oceňovací rozdíl zahrnovat do 

základu daně pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Při 

rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní korporace nezaniká, je kladný nebo 

záporný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu zahrnován do základu daně 

rozdělované obchodní korporace a do základu daně nástupnické obchodní korporace pouze v 

rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Kladný nebo záporný rozdíl 

mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně 

přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill) se zahrnuje do základu 

daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu. 

(16) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, vstupuje do 

základu daně příjem z prodeje a hodnota všech postupovaných dluhů. Jsou-li součástí prodeje 

obchodního závodu i zásoby uplatněné jako výdaj, zvýší se základ daně o rozdíl mezi 

hodnotou zásob a jejich cenou stanovenou při prodeji. Jedná-li se o plátce daně z přidané 

hodnoty, rozumí se pro účely tohoto ustanovení hodnotou dluhů, jedná-li se o zdanitelné 

plnění podléhající dani z přidané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota včetně 

daně z přidané hodnoty. Pro účely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení odstavce 13. 

(17) Při nabytí majetku a dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou 

provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, 

převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní 

korporace od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a dluhů ze 

zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na 

území České republiky se pro přepočet hodnoty majetku a dluhů na české koruny použijí 

kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u 

majetku nabytého vkladem nebo převodem obchodního závodu nebo k rozhodnému dni u 



-16- 

 

majetku nabytého fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní korporace od 

poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České 

republiky, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku a 

dluhů v souladu s právními předpisy příslušného státu (dále jen „přepočtená zahraniční 

cena“). Stejný kurs se použije pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, 

daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek uplatněných podle 

příslušných právních předpisů v zahraničí vztahujících se k nabytému majetku a dluhům. 

Přepočtená zahraniční cena se použije také pro účely uvedené v § 24 odst. 11.  

(18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví na jednoduché 

účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto poplatníků se při 

přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 

3 k tomuto zákonu.  

(19) Výsledek hospodaření poplatníka, který na základě právních předpisů upravujících 

účetnictví využil možnost oceňovat finanční nástroj reálnou hodnotou do vlastního kapitálu 

bez ovlivnění výsledku hospodaření, se při realizaci tohoto finančního nástroje upraví o 

částku odpovídající změnám vlastního kapitálu souvisejícím s tímto finančním nástrojem od 

jeho pořízení do jeho realizace, pokud neovlivnily základ daně; to neplatí pro finanční nástroj, 

u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen.  

(20) V případech, kdy poplatník na základě právních předpisů upravujících účetnictví 

postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího účetní výkaznictví 

leasingů140), se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření, který by byl zjištěn, 

kdyby poplatník v těchto případech postupoval podle právních předpisů upravujících 

účetnictví účinných před 1. lednem 2018. 

*** 

§ 26 

(1) Odpisy se stanoví pro účely tohoto zákona podle § 30, 30a, 30b, § 31 nebo § 32 z 

hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v § 27.  

(2) Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 

000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,  

b) budovy, domy a jednotky,  

c) stavby, s výjimkou  

1. provozních důlních děl,  

2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování 

provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha 

nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,  

3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou,  

d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v 

odstavci 9,  

e) dospělá zvířata a jejich skupinyChyba! Záložka není definována., jejichž vstupní cena (§ 29) je 

vyšší než 40 000 Kč,  

f) jiný majetek vymezený v odstavci 3.  

Hmotným majetkem pro účely tohoto zákona však nejsou zásoby. Za samostatné hmotné 

movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k 

provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou 
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netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Souborem hmotných movitých 

věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či 

jiného celku. Soubor hmotných movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny 

průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení 

hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o 

datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové 

ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní 

ceny souboru hmotných movitých věcí. Soubor hmotných movitých věcí se zařazuje do 

odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.  

(3) Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud 

nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v § 

29 odst. 1 písm. f),  

b) technické rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,29b) 

c) výdaje hrazené uživatelem, které podle zvláštních předpisůChyba! Záložka není definována. nebo 

podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem 

finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u 

movitého majetku hodnotu 40 000 Kč, 

d) právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví. 

(4) Je-li majetek ve spoluvlastnictví, pak pro posouzení toho, zda dosáhl vstupní ceny 

uvedené v odstavci 2, je rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot 

spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého 

spoluvlastnického podílu.  

(5) Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného 

majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do 

výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci 

do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění 

technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. 

Obdobně to platí pro technické zhodnocení (§ 33). Poplatník s příjmy podle § 7 a 9, který 

nevede účetnictví a uplatňuje výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24, může 

zahájit odpisování hmotného majetku, jedná-li se o hmotný majetek v daňové evidenci nebo 

pronajímaný hmotný majetek, evidovaný podle § 9 odst. 6; přitom zvířata z vlastního chovu, 

nakoupená a darovaná zvířata po dosažení dospělosti zůstávají součástí zásob.  

(6) Odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze uplatnit z hmotného 

majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období s výjimkou 

uvedenou v odstavci 7 písm. b) až d). Ročním odpisem u poplatníků uvedených v § 17 se 

rozumí odpis za zdaňovací období.  

(7) Odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 lze 

uplatnit  

a) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku příslušného zdaňovacího 

období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období  

1. k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období, pokud již v průběhu 

zdaňovacího období nebyl uplatněn odpis podle bodů 2 a 3,  

 
29b) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2. k převedení majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby podle zvláštních právních 

předpisů,29a) který je evidován u poplatníka k datu předcházejícímu dni převodu 

majetku,  

3. k ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo k ukončení 

nájmu, přeměně, zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací, 

účinkům rozhodnutí o úpadku nebo k přechodu oprávnění nakládat s majetkem 

náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo 

opačně z majetku evidovaného ke dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze 

samostatné činnosti, ke dni ukončení nájmu, ke dni předcházejícímu rozhodný den 

fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace a v ostatních 

případech zrušení bez likvidace ke dni předcházejícímu den zániku, ke dni 

předcházejícímu první den hospodářského roku nebo kalendářního roku při změně 

účetního období, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo ke dni 

předcházejícímu den, ke kterému nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo den 

přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z 

insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně. Obdobně postupuje poplatník 

uvedený v § 2, který v průběhu zdaňovacího období přerušil činnost, ze které plyne 

příjem ze samostatné činnosti, nebo nájem a tuto činnost nezahájil do termínu pro 

podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla činnost 

přerušena,  

4. k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem (§ 28 

odst. 3) nebo při ukončení výpůjčky movitého hmotného majetku (§ 28 odst. 4),  

b) z hmotného majetku nabytého v průběhu zdaňovacího období a evidovaného u poplatníka 

na konci zdaňovacího období, u něhož poplatník pokračuje v odpisování započatém 

původním odpisovatelem podle § 30 odst. 10 nebo který odpisuje podle § 30c odst. 2, a z 

hmotného movitého majetku, k němuž poplatník nabyl vlastnické právo v průběhu 

zdaňovacího období splněním dluhu, který byl zajištěn převodem práva, a má tento 

majetek evidován na konci zdaňovacího období,  

c) z hmotného majetku evidovaného po celé zdaňovací období u poplatníka, u něhož v 

průběhu zdaňovacího období nastaly účinky rozhodnutí o úpadku nebo došlo k přechodu 

oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního 

správce na daňový subjekt a opačně anebo který v průběhu zdaňovacího období vstoupil 

do likvidace,  

d) z hmotného majetku evidovaného u poplatníka uvedeného v § 17 za zdaňovací období 

vymezené v § 21a písm. c), je-li toto zdaňovací období kratší než dvanáct měsíců 

nepřetržitě po sobě jdoucích; toto se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného u 

poplatníka v průběhu tohoto zdaňovacího období nebo v průběhu části zdaňovacího 

období předcházející tomuto zdaňovacímu období, za kterou se podává daňové přiznání 

podle § 38ma odst. 1 písm. a).  

Ustanovení tohoto odstavce se použije přiměřeně, dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke 

změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti na jinou 

obchodní korporaci a akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo 

družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost.  

(8) Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i 

přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování 

přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani 

nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9. Pokud poplatník (vlastník nebo 

 
29a) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické 

osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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nájemce) uplatní výdaje paušální částkou nebo je jeho daň rovna paušální dani, nelze za 

toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování 

pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou a ve zdaňovacím období, za 

které je jeho daň rovna paušální dani, vede poplatník (vlastník nebo nájemce) odpisy pouze 

evidenčně. 

 (9) Pěstitelskými celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky se podle 

odstavce 2 rozumějí  

a) ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 

90 stromů na 1 ha,  

b) ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 

1000 keřů na 1 ha,  

c) chmelnice a vinice.  

(10) Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému 

užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností 

stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.  

*** 

§ 38a 

Zálohy  

(1) Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je 

období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového 

přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v 

následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední 

známé daňové povinnosti. Za poslední známou daňovou povinnost se pro stanovení 

periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám 

vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející 

zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového 

(dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností 

od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti další změny poslední známé daňové 

povinnosti podle tohoto ustanovení nebo zvláštního právního předpisu. Poplatník uvedený v § 

2 pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti však vyloučí příjmy a výdaje podle § 

10. Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se 

zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. 

Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají 

pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání. Do poslední známé daňové 

povinnosti se nezahrnuje daň připadající na samostatný základ daně podle § 20b. Záloha na 

daň se spravuje jako daň podle daňového řádu. 

(2) Zálohy neplatí  

a) poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, 

b) obec nebo kraj,  

c) zůstavitel ode dne jeho smrti,. 

d) poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou. 

(3) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak 

nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední 

známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího 

období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. 
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(4) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí 

zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První 

záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. 

dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce 

zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího 

období. 

(5) Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle 

odstavců 3 a 4 neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, 

ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), a tento dílčí základ daně je 

roven nebo činí více než 50 % z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé 

činnosti, ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), méně než 15 %, platí se 

zálohy vypočtené podle odstavců 3 a 4 z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze 

závislé činnosti, ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), 15 % a více, 

avšak méně než 50 %, platí se zálohy podle odstavců 3 a 4 v poloviční výši. 

(6) Jestliže se poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období 

nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, je poplatník daně z příjmů 

právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat poslední známou daňovou povinnost 

tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Propočet se provede tak, že 

poslední známá daňová povinnost, týkající se části zdaňovacího období nebo zdaňovacího 

období kratšího či delšího než 12 měsíců, vydělí se počtem měsíců, za které poplatník pobíral 

příjmy podléhající dani, a násobí se 12. 

(7) Při změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období se 

zálohy do té doby splatné nemění. 

(8) Poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, z níž mu plynuly 

zdanitelné příjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů, a to od splátky následující po dni, v 

němž došlo ke změně rozhodných skutečností; tyto skutečnosti poplatník oznámí správci daně 

podle zvláštního právního předpisu. 

(9) Placení záloh podle odstavců 1 až 8 se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti, 

pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, nemá-li 

poplatník současně jiné příjmy podrobené dani. 

(10) Ve zdaňovacím období podle § 21a písm. c) do dne předcházejícího dni zápisu 

přeměny do obchodního rejstříku, platí za nástupnickou obchodní korporaci zálohy zanikající 

nebo rozdělovaná obchodní korporace, a to ve výši a periodicitě stanovené podle odstavců 1 

až 9, s výjimkou sloučení, kdy takto stanovené zálohy nadále platí i nástupnická obchodní 

korporace. Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku platí zálohy nástupnická obchodní 

korporace, a to ve výši a periodicitě odvozené ze součtu posledních známých daňových 

povinností zaniklých obchodních korporací, stanovených podle odstavce 1 věty třetí s 

případným dopočtem podle odstavce 6, který se při sloučení dále zvýší o poslední známou 

daňovou povinnost nástupnické obchodní korporace. Při převodu jmění na společníka, který 

je právnickou osobou, se výše a periodicita záloh placených ve zdaňovacím období podle § 

21a písm. c) nemění; bude-li právním nástupcem zanikající obchodní korporace fyzická 

osoba, stanoví zálohy na období ode dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního 

rejstříku do konce kalendářního roku správce daně, s přihlédnutím k zálohám splatným od 

rozhodného dne do dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. U 

přeměny rozdělením stanoví nástupnickým obchodním korporacím zálohy na část 

zdaňovacího období podle § 21a písm. c) ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku 

správce daně, který tímto rozhodnutím zároveň stanoví způsob rozdělení záloh zaplacených 

zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací k zápočtu na daňovou povinnost 
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nástupnických obchodních korporací. Zálohy zaplacené v průběhu celého zdaňovacího období 

podle § 21a písm. c) zanikajícími, rozdělovanými a nástupnickými obchodními korporacemi, 

se započtou na celkovou daňovou povinnost nástupnických obchodních korporací. Obdobně 

se postupuje u přeměn, u nichž rozhodným dnem přeměny bude první den kalendářního roku 

nebo hospodářského roku. 

*** 

§ 38la 

Správa paušálních veřejných pojistných 

(1) Při správě paušálních veřejných pojistných se postupuje podle daňového řádu. 

Jejich správu vykonávají orgány Finanční správy České republiky.  

(2) Zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění se pro účely správy paušálních 

veřejných pojistných a záloh na veřejná pojistná považuje za veřejný rozpočet.  

(3) Paušálními veřejnými pojistnými se pro účely paušálního režimu rozumí   

a) pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle 

zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani (dále jen „paušální 

pojistné na důchodové pojištění“), a  

b) pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího pojistné na 

veřejné zdravotní pojištění poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani (dále jen 

„paušální pojistné na zdravotní pojištění“). 

§ 38lb 

Registrační povinnost poplatníka v paušálním režimu 

(1) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou 

příjmy ze samostatné činnosti, a podává oznámení o vstupu do paušálního režimu, je 

povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob nejpozději 

v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu.  

(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty 

živnostenskému úřadu učiněno podání obsahující údaje požadované v přihlášce k 

registraci k dani z příjmů fyzických osob společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o 

koncesi.  

§ 38lc 

Oznámení o vstupu do paušálního režimu 

(1) Oznámení o vstupu do paušálního režimu může poplatník daně z příjmů 

fyzických osob podat správci daně do desátého dne rozhodného zdaňovacího období.  

(2) Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který zahajuje činnost, ze které plynou 

příjmy ze samostatné činnosti,  po desátém dni rozhodného zdaňovacího období, může 

oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této 

činnosti.  

(3) Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen 

a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, 
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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 učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu. 

(4) V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě 

obecných náležitostí podání uvést 

a) své identifikační a kontaktní údaje, 

b) údaje o vstupu do paušálního režimu,  

c) údaje o pojistném na důchodové pojištění podle zákona upravujícího důchodové 

pojištění, 

d) údaje o pojistném na veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího veřejné 

zdravotní pojištění. 

(5) Oznámení o vstupu do paušálního režimu podané po lhůtě podle odstavců 1 nebo 

2 je neúčinné. Tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.  

(6) Lhůta podle odstavce 1 nebo 2 je zachována, je-li nejpozději v poslední den této 

lhůty živnostenskému úřadu učiněno podání obsahující údaje požadované v oznámení o 

vstupu do paušálního režimu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi.  

§ 38ld 

Společné oznámení  

(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 podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. 

(2) Podání podle odstavce 1 lze podat jen způsoby podle § 38lc odst. 3.   

(3) Správce daně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník učinil podání podle 

odstavce 1, předá v elektronické podobě údaje podle odstavce 1 příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení nebo správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního 

pojištění. 

(4) Na předání údajů podle odstavce 3 se hledí jako na podání podle odstavce 1, 

které učinil poplatník. 

§ 38le 

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu 

(1) Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu může poplatník 

v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období 

bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být 

poplatníkem v paušálním režimu.  

(2) V oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu poplatník uvede 

zdaňovací období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. 

(3) Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu podané po lhůtě podle 

odstavce 1 je neúčinné.  



-23- 

 

§ 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.  

(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 následcích toho, že se poplatník nestal poplatníkem v paušálním 

režimu.   

§ 38lg 

Oznámení o ukončení paušálního režimu 

(1) Nastala-li skutečnost, která má za následek, že poplatník přestane být 

poplatníkem v paušálním režimu, oznámí poplatník tuto skutečnost správci daně do 15 

dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.  

(2) Zjistí-li správce daně, že nastala skutečnost, která má za následek, že poplatník 

přestane být poplatníkem v paušálním režimu, učiní o tomto zjištění úřední záznam a 

poplatníka vhodným způsobem vyrozumí o této skutečnosti a následcích toho, že 

poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu.   

§ 38lh 

Daňové přiznání k paušální dani  

(1) Na poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani, se hledí, jako by v poslední den 

lhůty pro podání daňového přiznání podal daňové přiznání, ve kterém tvrdí daň ve výši 

paušální daně. K podanému daňovému přiznání ani dodatečnému daňovému přiznání se 

nepřihlíží. 

(2) Poplatník v paušálním režimu nepodává daňové přiznání z důvodu 

insolvenčního řízení.  

§ 38li 

Splatnost paušálních veřejných pojistných 

Paušální veřejná pojistná jsou splatná v poslední den lhůty pro podání daňového 

přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani. 

§ 38lj 

Vyměření paušální daně a paušálních veřejných pojistných 

(1) Daň, která je rovna paušální dani, a paušální veřejná pojistná se považují za 

vyměřené dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických 

osob poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani. 

(2) Daň a paušální veřejná pojistná vyměřené podle odstavce 1 správce daně 

předepíše do evidence daní. 
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§ 38lk 

Paušální zálohy  

(1) Poplatník v paušálním režimu platí paušální zálohy na zálohové období, kterým 

je pro účely paušálního režimu kalendářní měsíc. 

(2) Paušální záloha zahrnuje  

a) zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů,  

b) zálohu poplatníka v paušálním režimu na pojistné na důchodové pojištění a na 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zákona upravujícího pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „záloha 

na pojistné na důchodové pojištění“) a 

c) zálohu poplatníka v paušálním režimu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

podle zákona upravujícího pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „záloha 

na pojistné na zdravotní pojištění“). 

(3) Záloha na veřejné pojistné, kterou se rozumí záloha na pojistné na důchodové 

pojištění a záloha na pojistné na zdravotní pojištění, se spravuje jako daň podle 

daňového řádu. Jejich správu vykonávají orgány Finanční správy České republiky. 

(4) Paušální záloha 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. 

(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.  

§ 38ll 

Společný osobní daňový účet 

(1) Společný osobní daňový účet je osobní daňový účet, který je veden pro paušální 

zálohy, daň, která se rovná paušální dani, a paušální veřejná pojistná. 

(2) Na debetní straně společného osobního daňového účtu se evidují předpisy a 

odpisy odděleně za daň a za jednotlivá pojistná.  

(3) Úhrada na společný osobní daňový účet se v případě splatných daňových 

pohledávek se stejným datem splatnosti použije na úhradu těchto pohledávek v poměru 

podle jejich výše. 

§ 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, pokud 
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a) poplatník o takové použití přeplatku požádá,  

b) poplatník přestane být poplatníkem v paušálním režimu, nebo 

c) poplatník 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 účet okresní správy sociálního 

zabezpečení a na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění. 

(3)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 a  

b) státního rozpočtu ve zbývající části. 

§ 38ln 

Nedoplatek na záloze na veřejné pojistné a na paušálním veřejném pojistném  

(1) Nedoplatek na záloze na veřejné pojistné splatné v průběhu zdaňovacího období, 

za které daň poplatníka není rovna paušální dani, s výjimkou příslušenství zaniká 

uplynutím posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob za toto období.  

(2) Nedoplatek na paušálním veřejném pojistném zaniká uplynutím 5 let ode dne 

jeho splatnosti. Doba podle předchozí věty neběží po dobu přihlášení pohledávky z 

paušálního veřejného pojistného do insolvenčního řízení. 

§ 38lo 

Převod výnosu paušálního pojistného  

(1) Správce daně převádí výnos zálohy na pojistné na důchodové pojištění a 

paušálního pojistného na důchodové pojištění na účet okresní správy sociálního 

zabezpečení příslušné poplatníkovi.  

(2) Správce daně převádí výnos zálohy na pojistné na zdravotní pojištění a 

paušálního pojistného na zdravotní pojištění na zvláštní účet veřejného zdravotního 

pojištění.  

(3) Správce daně převádí výnos podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným 

zákonem upravujícím rozpočtové určení daní pro převod daňového příjmu. 

§ 38lp 

Poskytování informací správcem daně  

Správce daně poskytuje orgánům sociálního zabezpečení a správci registru všech 

pojištěnců veřejného zdravotního pojištění informace 

a) o poplatnících v paušálním režimu potřebné pro provádění důchodového pojištění a 

veřejného zdravotního pojištění a 

b) o placení paušálních veřejných pojistných a záloh v paušálním režimu potřebné pro 

provádění důchodového pojištění a veřejného zdravotního pojištění. 
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§ 38lq 

Poskytování informací orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami 

(1) Orgány sociálního zabezpečení poskytují správci daně informace o osobách 

samostatně výdělečně činných pro potřeby paušálního režimu. 

(2) Správce registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění poskytuje 

správci daně informace o osobách samostatně výdělečně činných pro potřeby paušálního 

režimu. 
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 45b 

(1) Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském 

úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů 

nebo k dani silniční a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do 

paušálního režimu. 

(2) Podnikatel může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje 

požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující se k registraci k dani z příjmů 

nebo k dani silniční. 

(3) Podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci, v oznámení o vstupu do 

paušálního režimu nebo v oznámení o změně registračních údajů podle odstavců 1 a 2 lze 

učinit pouze  

a) elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo 

b) ústně do protokolu. 

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně údaje podle odstavců 1 a 2 v 

elektronické podobě ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně pro přihlášku 

k registraci, pro oznámení o vstupu do paušálního režimu a pro oznámení o změně 

registračních údajů. 

(5) K předání údajů správci daně musí dojít do 3 pracovních dnů ode dne, kdy osoba 

podle odstavce 1 nebo 2 učinila vůči živnostenskému úřadu podání obsahující tyto údaje. 

(6) Na předání údajů živnostenským úřadem správci daně se hledí jako na podání 

přihlášky k registraci, oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo oznámení o změně 

registračních údajů, které učinila osoba podle odstavce 1 nebo 2.  
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 3 

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení 

 

(1)  Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení.  

(2)  Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady, a obecní 

živnostenské úřady (dále jen "živnostenské úřady") a orgány Finanční správy České 

republiky.  

(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou:   

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí,  

b) Česká správa sociálního zabezpečení,  

c) okresní správy sociálního zabezpečení,  

d) Ministerstvo vnitra,  

e) Ministerstvo spravedlnosti,  

f) Ministerstvo obrany. 

*** 

§ 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. 

(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. 

*** 

123g 

 Tiskopisy 60a), které v případech stanovených tímto zákonem (§ 48d odst. 1) používají 

osoby uvedené v § 10a odst. 1 vůči živnostenským úřadům nebo osoby samostatně 

výdělečně činné vůči orgánům Finanční správy České republiky, se vydávají po 

projednání s Českou správou sociálního zabezpečení. 

 
60a) § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb. 
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K části čtvrté návrhu zákona 

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

státní politiku zaměstnanosti,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 5b 

(1) Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne 

však méně než 50 % daňového základu; daňovým základem se pro účely tohoto zákona 

rozumí základ daně nebo dílčí základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů z 

příjmů ze samostatné činnosti po úpravě podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů, které jsou 

nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů 

fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, pokud se dále nestanoví jinak. 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. Za daňový 

základ se u osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené 

paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů, považuje rozdíl mezi předpokládanými 

příjmy a předpokládanými výdaji, z něhož se vychází při výpočtu daně z příjmů stanovené 

paušální částkou. Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou podle zvláštního 

právního předpisu54) samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění 

zvláštní sazbou daně. Za daňový základ se u osoby samostatně výdělečně činné, která není 

povinna podávat daňové přiznání, považuje příjem ze samostatné výdělečné činnosti po 

odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení; tyto příjmy a výdaje se 

pro účely tohoto zákona posuzují podle zákona o daních z příjmů. O daňovou ztrátu podle § 

34 odst. 1 zákona o daních z příjmů se daňový základ nesnižuje.  

(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 

 
54) § 7 odst. 6 a § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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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 

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. 
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(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů je 

rovna paušální dani, činí součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu 

stanoveného podle § 14 odst. 5 věty první platného pro kalendářní rok, za který se 

stanoví vyměřovací základ, a zvýšeného o 15 % a počtu kalendářních měsíců tohoto 

kalendářního roku, v nichž byla osoba poplatníkem v paušálním režimu. 

(34) 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 

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.  

*** 

§ 7 

Sazby pojistného 

(1) Sazby pojistného činí 

a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 

21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, 

b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu, 

c) u osoby samostatně výdělečně činné 

 
)58a) § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb. 
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1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2až 3, z toho 28 % na 

důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu 

samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, 

2. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 34, jde-li o osobu samostatně 

výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění, 

d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu, 

e) u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu. 

(2) Pro stanovení pojistného na důchodové pojištění, které platí osoba dobrovolně účastná 

důchodového pojištění za období předcházející kalendářnímu roku, ve kterém toto pojistné 

platí, se použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se pojistné 

na důchodové pojištění platí. 

(3) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

*** 

§ 13  

(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvádět pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na 

účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.19) 19), s výjimkou pojistného na 

důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti spravovaných  

správcem daně z příjmů. 

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit za podmínek dále stanovených 

buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo zálohy 

na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen 

"zálohy na pojistné") a doplatek na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti (dále jen "doplatek na pojistném").  

§ 13a 

(1) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na pojistné  

a) za kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění v 

kalendářním roce podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní 

měsíce následující po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou 

činnost; povinnost platit zálohy na pojistné na základě této přihlášky trvá naposledy za 

prosinec kalendářního roku, ve kterém se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k 

účasti na důchodovém pojištění,  

b) za kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byl nebo měl být 

podán přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok, ve kterém 

dosáhla daňového základu (§ 5b odst. 1) ve výši zakládající účast na důchodovém 

pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíce 

následující po tomto měsíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost; 

povinnost platit zálohy na pojistné na základě dosažení příjmu po odpočtu výdajů trvá 

naposledy za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a 

výdajích podle § 15 odst. 1 za kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém 

osoba samostatně výdělečně činná dosáhla příjmu po odpočtu výdajů ve výši zakládající 

účast na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění, 

nebo  

c) za kalendářní měsíc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.  

 
19) § 7 písm. b) zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. 
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(2) Pokud se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k účasti na důchodovém 

pojištění podle § 10 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění v době, kdy je ještě povinna platit 

zálohy na pojistné podle odstavce 1, platí zálohy na pojistné na základě přihlášky k účasti na 

důchodovém pojištění podle odstavce 1 písm. a) až po uplynutí období, za které je povinna 

platit zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b).  

(3) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit zálohy na pojistné podle 

předchozích odstavců naposledy za kalendářní měsíc, v němž nastaly skutečnosti uvedené v § 

10 odst. 6 větě druhé zákona o důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíc, který předchází 

kalendářnímu měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 za 

kalendářní rok, za který jí nevznikla účast na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 

zákona o důchodovém pojištění.  

(4) Pokud osobě samostatně výdělečně činné, která byla povinna platit zálohy na pojistné 

podle odstavce 1 písm. b), zanikla v kalendářním roce tato povinnost proto, že nastaly 

skutečnosti uvedené v § 10 odst. 6 větě druhé zákona o důchodovém pojištění, a osoba 

samostatně výdělečně činná poté v tomto roce zahájila samostatnou výdělečnou činnost, je 

povinna platit zálohy na pojistné ve výši, jako kdyby k zániku této povinnosti nedošlo; 

povinnost platit zálohy na pojistné přitom vzniká za kalendářní měsíc, ve kterém osoba 

samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost.  

(5) Osoba samostatně výdělečně činná, která se přihlásila podle § 10 odst. 4 zákona o 

důchodovém pojištění k účasti na důchodovém pojištění za kalendářní rok až po jeho uplynutí 

a nebyla povinna platit zálohy na pojistné za tento rok podle odstavce 1 písm. b), může 

zaplatit jednorázově zálohy na pojistné za tento rok, a to až do podání přehledu o příjmech a 

výdajích podle § 15 odst. 1 za tento rok.  

(6) Zálohy na pojistné, které byly zaplaceny, aniž byla dána povinnost je platit, se 

považují pro účely stanovení přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti (dále jen "přeplatek na pojistném na důchodové pojištění") nebo 

doplatku na pojistném (§ 14 odst. 10 a 11) za zálohy na pojistné, pokud osoba samostatně 

výdělečně činná nepožádala o jejich vrácení před podáním přehledu podle § 15 odst. 1; 

požádala-li o jejich vrácení, považují se za přeplatek na pojistném na důchodové pojištění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na zálohy na pojistné podle odstavce 5.  

(7) Osobě samostatně výdělečně činné, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou 

činnost, zaniká povinnost platit zálohy na pojistné, pokud se stala plátcem daně, paušální 

částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů v průběhu kalendářního roku, rozdíl mezi výší 

předpokládaných příjmů a předpokládaných výdajů ze samostatné výdělečné činnosti 

uvedených v protokolu o ústním jednání o stanovení daně z příjmů paušální částkou (dále jen 

„protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou“) za takový rok nezakládá účast na 

důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění a nepodala 

přihlášku k účasti na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém 

pojištění za takový rok. Povinnost platit zálohy na pojistné podle věty první zaniká od 

kalendářního měsíce, v němž byl osobě samostatně výdělečně činné předán protokol o platbě 

daně z příjmů paušální částkou.  

(87) Pro účely placení záloh na pojistné se osoba samostatně výdělečně činná považuje za 

osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v 

kalendářním měsíci, ve kterém aspoň po část měsíce, v níž byla samostatná výdělečná činnost 

vykonávána trvaly skutečnosti uvedené v § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění.  

(98) Ke skutečnostem uvedeným v odstavcích 7a 8odstavci 7 se přihlíží na základě 

oznámení osoby samostatně výdělečně činné. K oznámení osoby samostatně výdělečně činné 
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o stanovení daně paušální částkou podle odstavce 7 a o výkonu vedlejší samostatné výdělečné 

činnosti podle odstavce 87 se pro účely placení záloh na pojistné přihlíží, pokud bylo učiněno 

nejpozději v přehledu podle § 15 odst. 1 za příslušný kalendářní rok a doloženo nejpozději do 

konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl přehled podán. 

Doložení se nevyžaduje v případech, kdy potřebné údaje má okresní správa sociálního 

zabezpečení nebo Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci nebo má možnost si je 

obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Česká správa 

sociálního zabezpečení je povinna zveřejnit, které důvody, pro které je samostatná výdělečná 

činnost vedlejší, není osoba samostatně výdělečně činná povinna dokládat.  

(9)  Placení záloh na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je 

poplatníkem v paušálním režimu, upravuje zákon o daních z příjmů.  

§ 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 se stane poplatníkem daně z příjmů 

stanovené paušální částkou, činí měsíční vyměřovací základ 50 % jedné dvanáctiny rozdílu 

mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji, z nichž se vychází při výpočtu daně 

z příjmů stanovené paušální částkou.  

(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 %. 

(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.  

(5) 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. 8 a 9 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.  
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(6)  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.  

(7) 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.  

(8)  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.  

(9)  Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající částce měsíčního 

vyměřovacího základu stanoveného podle odstavců 2 až 5.  

(10) 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.  

(11) 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.  

(12) Osobě samostatně výdělečné činné vzniká za období, v němž její daň z příjmů 

byla rovna paušální dani, doplatek pojistného ve výši nedoplatku na pojistném za toto 

období spravovaného orgány Finanční správy České republiky, a to v okamžiku, kdy 

tento nedoplatek zaniká z důvodu uplynutí doby podle zákona upravujícího daně 

z příjmů. Tento doplatek je splatný do 8 dnů ode dne jeho vzniku. 

(1213) Měsíční vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

*** 

§ 14c 

(1) Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, je 

povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s 

výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých trvají důvody, pro které se podle § 14 odst. 8 

neplatí zálohy na pojistné (§ 13 odst. 2). 

(2)  Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od prvního dne do 

posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné na nemocenské pojištění platí. 

Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc, v němž osoba samostatně výdělečně 

činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, je splatné ode dne, v němž osoba samostatně 
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výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnou činnost, do konce následujícího 

kalendářního měsíce. Osoba samostatně výdělečně činná může po projednání s okresní 

správou sociálního zabezpečení platit pojistné na nemocenské pojištění na delší než měsíční 

období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. 

(3)  Měsíční základ, který osoba samostatně výdělečně činná stanovila v souladu s tímto 

zákonem a odvedla z něho pojistné na nemocenské pojištění, lze v období splatnosti 

pojistného na nemocenské pojištění uvedeném v odstavci 2 větách první a druhé dodatečně 

zvýšit; výši pojistného na nemocenské pojištění, které bylo podle odstavce 2 věty poslední 

zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně měnit. Stanovením měsíčního základu se přitom 

rozumí zaplacení pojistného na nemocenské pojištění z měsíčního základu. 

(4)  Bylo-li pojistné na nemocenské pojištění zaplaceno podle odstavce 2 věty poslední z 

vyššího měsíčního základu, než jaký byl maximální vyměřovací základ v jednotlivém 

kalendářním měsíci, výše pojistného na nemocenské pojištění se za tyto kalendářní měsíce 

dodatečně sníží tak, aby odpovídala maximálnímu vyměřovacímu základu stanovenému podle 

§ 5b odst. 34 věty třetí; částka tohoto snížení se považuje za přeplatek na pojistném na 

nemocenské pojištění. Pokud osoba samostatně výdělečně činná zaplatila pojistné na 

nemocenské pojištění za kalendářní měsíc, za který se přihlásila k účasti na nemocenském 

pojištění, a za následující kalendářní měsíc jednou nebo více platbami, rozdělí se toto pojistné 

na nemocenské pojištění na tyto měsíce rovným dílem s tím, že část platby připadající na 

kalendářní měsíc, za který se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k účasti na 

nemocenském pojištění, činí nejméně částku odpovídající minimálnímu měsíčnímu základu 

za tento kalendářní měsíc. 

(5)  Pokud osoba samostatně výdělečně činná nezaplatila pojistné na nemocenské 

pojištění ve lhůtě splatnosti podle odstavce 2, ale doplatí pojistné na nemocenské pojištění do 

konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se pojistné na 

nemocenské pojištění platí, považuje se tento doplatek za pojistné na nemocenské pojištění 

zaplacené za předchozí kalendářní měsíc. Na úhradu tohoto doplatku se použije přeplatek na 

pojistném na nemocenském pojištění, a není-li tohoto přeplatku, platba pojistného na 

nemocenské pojištění, která byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za který osoba samostatně výdělečně činná nezaplatila pojistné na 

nemocenské pojištění ve stanovené výši nebo ve lhůtě splatnosti podle odstavce 2. 

(6)  Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené 

v odstavci 2 nebo odstavci 5 nebo bylo zaplaceno v této lhůtě, avšak v nižší částce, než mělo 

být zaplaceno, anebo bylo zaplaceno za kalendářní měsíce, za které se neplatí, jedná se o 

přeplatek na pojistném na nemocenské pojištění; přeplatkem na pojistném na nemocenské 

pojištění je dále část pojistného na nemocenské pojištění, která byla zaplacena z vyšší částky, 

než je maximální měsíční základ stanovený podle § 5b odst. 34 věty třetí, nebo která byla 

zaplacena ve vyšší částce, než která měla být zaplacena do budoucna podle odstavce 2 věty 

poslední. 

*** 

§ 15 

(1) Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou 

činnost, s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů za daně zdaňovací období je rovna paušální 

dani, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho 

měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání uplynutí 

lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní 
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rok na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok. Osoba, 

která byla aspoň po část kalendářního roku poplatníkem v paušálním režimu a jejíž daň 

z příjmů za dané zdaňovací období není rovna paušální dani, je povinna tento přehled 

podat do 8 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob za tento kalendářní rok. Na přehled podaný osobou, která byla za tento 

kalendářní rok poplatníkem v paušálním režimu, před uplynutím lhůty pro podání 

přehledu uvedené ve větě druhé se hledí, jako by byl podán v poslední den této lhůty. 

V tomto přehledu se kromě údajů o daňovém základu, popřípadě není-li osoba samostatně 

výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, údajů o příjmech ze samostatné výdělečné 

činnosti a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení uvádějí údaje o 

vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, nejnižším měsíčním vyměřovacím základu pro zálohy na pojistné, úhrnu záloh 

na pojistné, pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance, pokud spolu s vyměřovacím základem ze 

samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního vyměřovacího základu (§ 15a), 

a vykonávala-li osoba samostatně výdělečně činná vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, 

též údaje o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 6 písm. a) až e) zákona o důchodovém 

pojištění, pokud chce být považována za osobu samostatně výdělečně činnou s vedlejší 

samostatnou výdělečnou činností; pokud osoba samostatně výdělečně činná vykonávala 

samostatnou výdělečnou činnost formou spolupráce, je povinna uvést v tomto přehledu též 

jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž 

spolupracuje. Uvedla-li osoba samostatně výdělečně činná v přehledu údaje o vedlejší 

samostatné výdělečné činnosti, je povinna tyto údaje též doložit, a to nejpozději do konce 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled podala; ustanovení § 13a 

odst. 9 8 věty třetí platí zde obdobně. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává 

daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné okresní správě 

sociálního zabezpečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost 

podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Osoba samostatně výdělečně činná, která 

je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou uvádí v přehledu též tento údaj a, je 

povinna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení předložit nejpozději do konce 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, protokol o platbě 

daně z příjmů paušální částkou. Pokud je v předloženém protokole daň stanovena paušální 

částkou na více zdaňovacích období, povinnost jeho předložení za další kalendářní rok nebo 

roky uvedené v protokolu se považuje za splněnou v den, kdy osoba samostatně výdělečně 

činná za takový kalendářní rok podává či měla podat přehled o svých příjmech a výdajích ze 

samostatné výdělečné činnosti. Rozhodnutí správce daně o zrušení platby daně paušální 

částkou podle zvláštního právního předpisu19d) je osoba samostatně výdělečně činná povinna 

předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději v den, kdy podává či 

měla podat přehled o svých příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za 

kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, za který naposledy byla poplatníkem 

daně z příjmů paušální částkou.  

(2) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je vyšší, než který osoba 

samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, je osoba samostatně 

výdělečně činná povinna předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný 

přehled, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděla. V opravném 

přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně výdělečně 

činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a 

 
19d) § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši vyměřovacího základu pro 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž nová 

výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše tohoto základu, částku 

pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku rozdílu 

mezi pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, kterou 

má podle opravného přehledu zaplatit, a pojistným a příspěvkem, které zaplatila za kalendářní 

rok, za který opravný přehled podává, a nejnižší měsíční vyměřovací základ pro stanovení 

záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání přehledu podle 

odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. Částku rozdílu na 

pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je osoba 

samostatně výdělečně činná povinna doplatit do 8 dnů ode dne, v němž byl nebo měl být 

opravný přehled podán. Nová výše nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení 

záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž osoba samostatně výdělečně činná 

opravný přehled podala nebo měla podat.  

(3) Zjistí-li se po podání přehledu podle odstavce 1, že vyměřovací základ pro pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který osoba 

samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle odstavce 1, může osoba samostatně 

výdělečně činná předložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení opravný přehled. V 

opravném přehledu uvede novou výši daňového základu, popřípadě, není-li osoba samostatně 

výdělečně činná povinna podávat daňové přiznání, novou výši příjmů ze samostatné 

výdělečné činnosti a výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, výši 

vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše 

tohoto základu, pokud původní výše tohoto základu byla určena ve vyšší než minimální výši, 

částku pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, částku 

přeplatku na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

pokud přeplatek v důsledku podání opravného přehledu vznikl, a nejnižší měsíční vyměřovací 

základ pro stanovení záloh na pojistné. Opravný přehled se podává na tiskopisu pro podání 

přehledu podle odstavce 1, kde se uvede též důvod pro předložení opravného přehledu. 

Jestliže částka daňového základu nezakládá osobě samostatně výdělečně činné za dobu 

vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za 

který opravný přehled podává, může spolu s opravným přehledem podat přihlášku k tomuto 

pojištění za kalendářní rok, za který opravný přehled podává. Opravný přehled podle věty 

první může osoba samostatně výdělečně činná podat nejpozději do konce třetího kalendářního 

měsíce po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze 

samostatné výdělečné činnosti dověděla. Opravný přehled se považuje za žádost o vrácení 

přeplatku; při vracení přeplatku se postupuje podle § 17. Nová výše nejnižšího měsíčního 

vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné platí od kalendářního měsíce, v němž 

osoba samostatně výdělečně činná opravný přehled podala.  

(4) Údaj o určeném vyměřovacím základu, který osoba samostatně výdělečně činná 

uvedla v přehledu podle odstavce 1, nemůže být dodatečně změněn, s výjimkou opravného 

přehledu podle odstavce 2 nebo 3.  

(5) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná před splněním povinností uvedených v 

předchozích odstavcích, může za ni tyto povinnosti splnit její dědic nebo fyzická osoba, která 

uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění z důvodu úmrtí osoby samostatně 

výdělečně činné. Pokud je těmito osobami podáno více přehledů podle odstavce 1 věty první 

nebo podle odstavce 2 nebo 3 a nedohodnou-li se tyto osoby na částce vyměřovacího základu 

určeného podle § 5b odst. 1 až 3, 2 nebo 4, vychází se z přehledu podaného osobou, která 

aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%25235b'&ucin-k-dni='21.10.2019'
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podala daňové přiznání za zemřelou osobu samostatně výdělečně činnou,62) a pokud žádná z 

těchto osob nebyla povinna podat daňové přiznání z důvodu úmrtí osoby samostatně 

výdělečně činné, považuje se za vyměřovací základ nejnižší z vyměřovacích základů 

uvedených těmito osobami.  

*** 

Přestupky 

§ 25c 

(1) Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 15 odst. 1  

1. nepodá na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích, nebo 

2. nedoloží skutečnost, že jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, nebo  

3. nepředloží protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou nebo rozhodnutí správce 

daně o zrušení platby daně paušální částkou,  

b) nepředloží opravný přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 2,  

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 20a odst. 1,  

d) neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného 

podle § 22c, nebo  

e) nepoužívá tiskopisy podle § 24.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.  

 
62) § 40 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%252320a'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%252322c'&ucin-k-dni='21.10.2019'
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 K části páté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 3a 

(1) Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 35 % příjmu ze 

samostatné činnosti17) před rokem 2004, 40 % příjmu ze samostatné činnosti v roce 2004, 45 

% příjmu ze samostatné činnosti v roce 2005 a od roku 2006 50 % příjmu ze samostatné 

činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.18) Za příjem ze 

samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a 

udržení se u spolupracující osoby a u osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává 

samostatnou výdělečnou činnost se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami), 

považuje její podíl na společných příjmech;19) u osoby samostatně výdělečně činné, která je 

současně též spolupracující osobou, též její podíl na společných příjmech.19) U osoby 

samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví,20) společníka veřejné obchodní společnosti 

a komplementáře komanditní společnosti se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po 

odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto 

zákona základ daně z příjmů21) z této činnosti. Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se 

u osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální 

částkou podle zvláštního právního předpisu, považuje, jde-li o příjmy z činnosti podléhající 

dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem a za výdaje vynaložené na 

jeho dosažení, zajištění a udržení se považují předpokládané výdaje za takový rok. U osoby 

samostatně výdělečně činné účtující v hospodářském roce se příjem ze samostatné výdělečné 

činnosti a výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení zúčtované v hospodářském 

roce zahrnují do kalendářního roku, do kterého jsou vykazovány pro účely daně z příjmů. Za 

příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou podle zvláštního 

právního předpisu21a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a 

odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv21b). 

(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 

 
17) § 7 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
18) § 7 odst. 8 a § 24 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
19) § 13a zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 32/1995 Sb. 
19) § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb. 
20) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
21) Například § 7 odst. 4 a 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
21a) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
21b) § 24 a 25 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon). 
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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 jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 

příjmu daňový základ. 

(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. 

(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.  

*** 

§ 7a 

Odvod pojistného poplatníka v paušálním režimu 

Při placení záloh osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem 

v paušálním režimu, a pojistného osoby samostatně výdělečně činné, jejíž daň z příjmů 

je rovna paušální dani, se postupuje podle zákona upravujícího daně z příjmů.  

§ 8 

 
16b)

 § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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(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 o 

příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí. 

(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 o 

příjmech a výdajích 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 výdělečnou 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.  

(6) Osobě samostatně výdělečné činné vzniká za období, v němž její daň z příjmů 

byla rovna paušální dani, nedoplatek na pojistném ve výši nedoplatku pojistného za toto 

období spravovaného orgány Finanční správy České republiky, a to v okamžiku, kdy 

tento nedoplatek zaniká z důvodu uplynutí doby podle zákona upravujícího daně 

z příjmů. Tento nedoplatek je splatný do 8 dnů ode dne jeho vzniku. 

(67) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné 

stanovené podle § 2 odst. 1, jedná se o přeplatek pojistného (§ 14). 
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§ 8a 

Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu 

Záloha na pojistné osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem 

v paušálním režimu, činí jednu dvanáctinu minimálního vyměřovacího základu 

stanoveného podle § 3a odst. 2.  

*** 

§ 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, a 

c) úroky připsané na zvláštní účet. a 

d) zálohy osob samostatně výdělečně činných, které jsou poplatníky v paušálním 

režimu, a pojistné osob samostatně výdělečně činných, jejichž daň je rovna paušální 

dani a jejich příslušenství spravované orgány Finanční správy České republiky, 

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 



-44- 

 

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. 

*** 

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 je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, 

ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání32) za tento kalendářní rok, 

předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o 

svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených 

zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a, pojistném vypočteném z 

tohoto vyměřovacího základu. 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 o příjmech a výdajích 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. Osoba samostatně 

výdělečně činná, která byla alespoň po část kalendářního roku poplatníkem v paušálním 

režimu a jejíž daň z příjmů za dané zdaňovací období není rovna paušální dani, je 

povinna tento přehled podat do 8 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového 

 
31) § 9 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb. 
 
32) § 40 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. 
40d) § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb. 
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přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Na přehled podaný osobou, která byla za tento 

kalendářní rok poplatníkem v paušálním režimu, před uplynutím lhůty uvedené ve větě 

čtvrté 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. Povinnost učinit 

tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za 

splněnou. 

(56) Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo oznámení 

předáno příslušné zdravotní pojišťovně, nebo 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. 

(67) 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. 

*** 

§ 27 

Centrální registr pojištěnců 

 

(1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vede registr všech pojištěnců 

veřejného zdravotního pojištění (dále jen "centrální registr pojištěnců") a spravuje jej (dále jen 

"správce centrálního registru pojištěnců"). Centrální registr pojištěnců obsahuje tyto údaje o 

pojištěncích: rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce, jméno, příjmení, popřípadě rodné 

příjmení, adresu pobytu, datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní 

pojišťovny; u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, časové období, v němž je 

plátcem pojistného stát, označení skupiny pojištěnců, datum odhlášení se ze zdravotního 

pojištění a přihlášení se do zdravotního pojištění v České republice podle zvláštního právního 

předpisu,27d) nestanoví-li tento zákon jinak. Vojenská zdravotní pojišťovna sděluje potřebné 

 
27d) § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 176/2002 Sb. 
24) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách. 
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údaje k vedení centrálního registru pojištěnců o všech svých pojištěncích se zřetelem na 

způsob vedení centrálního registru pojištěnců a s ohledem na potřebu ochrany utajovaných 

informací. V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní 

pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu24), při které Vojenská zdravotní pojišťovna 

zanikne, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní 

pojišťovně na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. 

(2) Státní orgány a právnické osoby, které z úřední povinnosti anebo vzhledem k 

předmětu své činnosti vedou evidenci osob, jsou povinny na výzvu správce centrálního 

registru pojištěnců a ve lhůtách tímto správcem stanovených sdělovat správci údaje potřebné 

pro vedení centrálního registru pojištěnců. Tyto údaje se poskytují bezplatně. 

(3) Správce centrálního registru pojištěnců poskytuje údaje o změnách v registru, týkající 

se počtu pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, vždy ke 12. dni v měsíci dalším 

zdravotním pojišťovnám, zřízeným podle zvláštního zákona28). 

(4) Správce centrálního registru pojištěnců poskytuje informace o účasti pojištěnců na 

veřejném zdravotním pojištění a příslušnosti pojištěnce ke zdravotní pojišťovně 

poskytovatelům zdravotních služeb. 

(5) Správce centrálního registru pojištěnců poskytuje zdravotním pojišťovnám 

údaje týkající se pojištěnců, kteří jsou poplatníky v paušálním režimu, vždy 

ke čtvrtému dni v měsíci.  

(56) Na úhradě nákladů za vedení centrálního registru pojištěnců a za správu zvláštního 

účtu pro přerozdělování se podílejí další zdravotní pojišťovny24) podle počtu svých pojištěnců. 

Úhradu těchto nákladů je správce centrálního registru pojištěnců povinen vést odděleně od 

ostatních nákladů. 

 
28) –  
24) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 
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K části šesté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 10 

(1)  Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna pojištění po dobu, 

po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost.  

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna pojištění po dobu, 

po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší 

samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky; rozhodná 

částka činí 2,4násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího 

základu (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za 

který se posuzuje účast na pojištění, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu 

tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Byla-li v kalendářním roce vykonávána hlavní 

samostatná výdělečná činnost i vedlejší samostatná výdělečná činnost, stanoví se příjem z 

vedlejší samostatné výdělečné činnosti tak, že se příjem ze samostatné výdělečné činnosti 

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 podle § 9 odst. 7 aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší 

samostatná výdělečná činnost. Za výkon samostatné výdělečné činnosti a vedlejší samostatné 

výdělečné činnosti se pro účely stanovení příjmu podle 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 jako osoba 

samostatně výdělečně činná; za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje 

též období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 

prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se 

nemocenské osobám samostatně výdělečně činným nevyplácí. Za příjem ze samostatné 

výdělečné činnosti se pro účely tohoto zákona považuje daňový základ osoby samostatně 

výdělečně činné určený podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti17b). Rozhodná částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem 

nahoru.  

(3) Rozhodná částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, v němž po 

celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, a za každý kalendářní 

měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost měla nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v 

mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného jako osoba samostatně výdělečně činná; za období 

nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů 

a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské osobám samostatně výdělečně 

činným nevyplácí. Dvanáctina uvedená ve větě první se zaokrouhluje na celé koruny směrem 

nahoru.  

(4) Osoba samostatně výdělečně činná, která vykonávala vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost a nesplňuje podmínky účasti na pojištění podle odstavců 2 a 3, je v 

kalendářním roce účastna pojištění, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění za tento rok; 

 
17b) § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb. 

aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='21.10.2019'
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lhůty pro podání přihlášky k účasti na pojištění stanoví zvláštní zákony.1) Ustanovení věty 

první platí obdobně i pro část kalendářního roku, v němž účast na pojištění vznikla nebo 

zanikla podle odstavce 5 nebo 6 anebo v němž vedlejší samostatná výdělečná činnost nebyla 

vykonávána po celý rok.  

(5) Účast osoby samostatně výdělečně činné na pojištění vzniká dnem 1. ledna 

kalendářního roku, ve kterém byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo za 

který se přihlásila k účasti na pojištění podle odstavce 4, anebo prvním dnem kalendářního 

měsíce, od něhož se samostatná výdělečná činnost považuje za hlavní samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud tento měsíc následuje po kalendářním měsíci, v němž byla 

naposledy vykonávána samostatná výdělečná činnost považovaná podle § 9 odst. 7 za vedlejší 

samostatnou výdělečnou činnost, která nezakládá účast na pojištění, nejdříve však dnem, v 

němž začala vykonávat (znovu vykonávat) samostatnou výdělečnou činnost; účast na 

pojištění nemůže přitom vzniknout přede dnem, od kterého je oprávněna samostatnou 

výdělečnou činnost vykonávat.  

(6) Účast osoby samostatně výdělečně činné na pojištění zaniká dnem 31. prosince 

kalendářního roku, ve kterém byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo za 

který se přihlásila k účasti na pojištění podle odstavce 4, anebo posledním dnem kalendářního 

měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od něhož se samostatná výdělečná činnost 

považuje podle § 9 odst. 7 za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která nezakládá účast 

na pojištění. Účast na pojištění osoby samostatně výdělečně činné však zaniká nejpozději 

dnem,  

a) kterým osoba samostatně výdělečně činná ukončila samostatnou výdělečnou činnost. Za 

ukončení samostatné výdělečné činnosti se považuje vždy přerušení této činnosti, a to ode 

dne přerušení této činnosti, pokud po měsíci, v němž došlo k tomuto přerušení, trvalo toto 

přerušení aspoň šest kalendářních měsíců po sobě jdoucích; to neplatí, byla-li samostatná 

výdělečná činnost přerušena z důvodů uvedených v odstavci 3 větě první,  

b) kterým zaniklo osobě samostatně výdělečně činné oprávnění vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost,  

c) od kterého byl osobě samostatně výdělečně činné pozastaven výkon její činnosti.  

(7) Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění po dobu, po kterou je 

poplatníkem v paušálním režimu.  

 
1)  Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 

590/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 

241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb. 

aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='21.10.2019'
aspi://module='ASPI'&link='155/1995%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='21.10.2019'
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K části sedmé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 

*** 

§ 8 

Povinnost platit pojistné 

(1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, (dále jen 

"příslušná zdravotní pojišťovna") s výjimkou záloh osoby samostatně výdělečně činné, 

která je poplatníkem v paušálním režimu, a pojistného osoby samostatně výdělečné 

činné, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, jejichž placení upravuje zákon 

upravující daně z příjmů. Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem: 

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3); 

b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 písm. b)]; 

c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c); 

d) ke kterému se po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 u 

příslušné zdravotní pojišťovny; 

e) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal již před 1. 

lednem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené 

skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně doložit; 

f) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal mezi 1. 

lednem 1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 

1995, jestliže pojištěnec 

1. byl v cizině zdravotně pojištěn, 

2. v uvedeném období mu nebyly poskytnuty hrazené služby, 

3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu o postup podle odstavce 4. 

Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině.  

(2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem 

nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s 

výjimkami stanovenými v § 6. Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje 

a) u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních 

předpisů den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání 

se považuje den skončení pracovního poměru, 

b) u služebního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu služby, jde-li o 

státního zaměstnance den nástupu služby, a za den ukončení zaměstnání se považuje den 

skončení služebního poměru, 

c) u členů družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k 

družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou 

jsou jím odměňováni, den započetí práce pro družstvo, a za den ukončení zaměstnání se 

považuje den skončení členství v družstvu, 

d) u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti den, ve kterém poprvé po 

uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za 

den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato 

dohoda sjednána, u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se 

postupuje obdobně, 

e) u soudců den nástupu soudce do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den 

skončení výkonu funkce soudce, 
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f) u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 

kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce 

člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném 

rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva den, od něhož členu náleží 

odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných 

celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných 

statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním 

poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové 

zastupitelstva, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna 

nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až 

do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena 

odměna uvedená ve větě první, považuje se za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu 

náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města 

Prahy, 

g) u poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu České republiky a 

poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky den zvolení, a za 

den ukončení zaměstnání se považuje den uplynutí volebního období, popřípadě den 

zániku mandátu, 

h) u členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu, členů 

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

finančního arbitra, zástupce finančního arbitra, Veřejného ochránce práv a zástupce 

Veřejného ochránce práv den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se 

považuje den skončení výkonu funkce, 

i) u fyzických osob, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které byly jmenovány nebo 

zvoleny do funkce a jejich jmenováním nevznikl pracovní nebo služební poměr, den 

nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu 

funkce, 

j)  dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal dobrovolný 

pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a za den ukončení zaměstnání se považuje 

den, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby, 

k) u osoby pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna 

podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí16c), den, od něhož jim tato odměna náleží, a 

za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných 

důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost, 

l)  u odsouzených ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a trestu odnětí 

svobody zařazených do práce den zařazení do práce, a za den ukončení zaměstnání se 

považuje den odvolání z výkonu práce, 

m) u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr 

nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho 

vznik, den započetí výkonu práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den 

ukončení výkonu práce, 

n) u zaměstnanců neuvedených pod písmeny a) až n) den, kdy začal zaměstnanec vykonávat 

práci, na jejímž základě mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za 

den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce. 

 
16c) § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává 

plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát přestal být podle § 7 

plátcem pojistného. 

(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je 

v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny 

písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v 

prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto 

prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se 

pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na 

poskytování hrazených služeb. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní 

pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném 

zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní 

pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit 

zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se v takovém případě nevymáhá. 

Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje 

celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice podle věty první, je povinen 

doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině 

netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá. Další 

prohlášení podle věty první lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých 

kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení. Za dlouhodobý pobyt v 

cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. 

(5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní 

pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále. 

(6) Penále se nevymáhá při dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, před kterým 

neučinil písemné prohlášení podle odstavce 4, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v 

cizině nečerpal hrazené služby. V takovém případě je pojištěnec povinen předložit doklad o 

uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého 

pobytu v cizině. Doba dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě začíná počítat ode 

dne uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o uzavření zdravotního pojištění v cizině. 

*** 

§ 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. 
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(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 samostatné 

výdělečné činnosti i tehdy, učiní-li toto oznámení prostřednictvím orgánu Finanční 

správy České republiky správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního 

pojištění. 

(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. 

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. 

 

 
17b) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb. 
18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb. 
 


