
2.6. Shrnutí možných režimů v paušálním režimu    
Z výše uvedeného vyplývá, že v paušálním režimu může nastat několik režimů v závislosti na 
splnění či nesplnění podmínek pro vstup do paušálního režimu, pro stanovení daně ve výši 
paušální daně, nebo v závislosti na nastalé skutečnosti, která má za následek vystoupení z 
paušálního režimu. Níže je uvedena tabulka, která tyto situace, resp. skutečnosti, které mohou 
nastat u poplatníka, shrnuje, a následuje stručný popis těchto situací.  

Tabulka č. 1  

Poř.  SKUTEČNOST  
KONEC 

PAUŠÁLNÍHO 
REŽIMU  

K JAKÉMU 
OKAMŽIKU  

PAUŠÁLNÍ 
DAŇ  

0  nenastane žádná z níže uvedených 
skutečností  NE  k žádnému  ANO  

1   
 ANO  ke konci zdaňovacího 

období  NE  

2  plátce DPH  ANO  ke konci zdaňovacího 
období  NE  

3  společník v. o. s. nebo  
komplementář k. s.  ANO  ke konci zdaňovacího 

období  NE  

4  
rozhodnutí o úpadku a neukončení 

řízení do konce zdaňovacího  
období  

ANO  ke konci zdaňovacího 
období  ANO  

5  dobrovolné vystoupení a neporuší 
jinou podmínku  ANO  ke konci zdaňovacího 

období  ANO  

6  přestane být OSVČ, na které se vtahují české předpisy upravující veřejná pojistná   

6a  - úmrtí  ANO   
ke konci měsíce, ve  
kterém nastala tato 

skutečnost  
NE  

6b  - ukončení činnosti  ANO  
ke konci měsíce, ve  
kterém nastala tato 

skutečnost  
NE  

6c  - přerušení činnosti  ANO   
ke konci měsíce, ve  
kterém nastala tato 

skutečnost  

ANO, pokud do 
konce lhůty pro 

přiznání 
znovuzahájí   

6d  - zahraniční účast na pojistném  ANO  
ke konci měsíce, ve  
kterém nastala tato 

skutečnost  
NE  

7  
dlouhodobý pobyt v cizině při  

současném neplacení pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění   

ANO  
ke konci měsíce, ve  
kterém nastala tato 

skutečnost  
NE  

8  
přesun daňového rezidentství a  

ukončení výkonu samostatné 
činnosti na území ČR  

ANO  
ke konci měsíce, ve  
kterém nastala tato 

skutečnost  
NE  

9  příjmy podle § 6   NE  k žádnému  NE  

10  příjmy podle § 8, 9 nebo 10 
převyšující 15 000 Kč  NE  k žádnému  NE  

  

 

          

příjmy podle § 7 ZDP převyšující 
1 000 000 Kč

Situace, které mohou nastat u poplatníka v daném zdaňovacím období, lze shrnout následovně:



1. poplatník se nestal poplatníkem v paušálním režimu,  
2. poplatník nepřestal být poplatníkem v paušálním režimu a splnil za toto období 

podmínky pro uplatnění paušální daně (nenastala skutečnost uvedená v tabulce pod 
body 1 až 10),  

3. poplatník nepřestal být poplatníkem v paušálním režimu a nesplnil podmínky pro 
uplatnění paušální daně (nastala skutečnost uvedená v tabulce pod body 9 a 10),  

4. poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího 
období a splnil za toto období podmínky pro uplatnění paušální daně (nastala 
skutečnost uvedená v tabulce pod body 4 a 5, nebo nastala skutečnost uvedená pod body 
6c, 6d, 7 a 8 v prosinci),  

5. poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího 
období a nesplnil podmínky pro uplatnění paušální daně (nastala skutečnost 
uvedená v tabulce pod body 1 až 3, nastala skutečnost uvedená pod body 6a, 6b, 6c v 
prosinci, přičemž v případě přerušení poplatník neobnovil činnost do lhůty pro podání 
daňového přiznání),  

6. poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího 
období a splnil za toto období podmínky pro uplatnění paušální daně (nastala 
skutečnost uvedená v tabulce pod bodem 6c za podmínky, že poplatník znovuzahájil 
činnost do lhůty pro podání daňového přiznání),  

7. poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího 
období a nesplnil podmínky pro uplatnění paušální daně (nastala skutečnost 
uvedená v bodě 6, přičemž v případě přerušení poplatník neobnovil činnost do lhůty pro 
podání daňového přiznání).  

2.6.1. Poplatník se nestal poplatníkem v paušálním režimu  

K uvedené situaci lze uvést, že ta může nastat, pokud poplatník nepodal oznámení o vstupu do 
paušálního režimu, nebo podal, ale nesplnil některou z podmínek pro vstup do paušálního 
režimu (materiální kritéria, která se vážou k jeho osobě nebo příjmům, nebo formální kritéria, 
kterým je zejména podání oznámení o vstupu do paušálního režimu). V takovém případě se na 
poplatníka od počátku uplatňuje standardní režim placení daně z příjmů a veřejných pojistných 
příslušným institucím včetně povinnosti podávat daňové přiznání a pojistné přehledy. Pokud se 
na skutečnost, že poplatník nevstoupil do paušálního režimu, přijde až později (nikoliv hned po 
podání oznámení o vstupu do paušálního režimu), je možné, že poplatník již platil souhrnné 
paušální zálohy správci daně, který zálohy na veřejná pojistná již převedl příslušným správcům 
pojistného, protože nic nenasvědčovalo tomu, že poplatníkovi daně z příjmů paušální režim 
nevznikl. V okamžiku, kdy správce daně zjistí (ať již z vlastního zjištění, nebo na základě 
oznámení poplatníka), že poplatník nevstoupil do paušálního režimu, další platby přijaté na 
společný osobní daňový účet již nepřeposílá. Tyto platby se stanou přeplatkem, projdou-li 
testem vratitelnosti (zejména zda poplatník nedluží na klasických zálohách na daň z příjmů), 
stanou se vratitelným přeplatkem, o který si může poplatník za podmínek daňového řádu 
požádat. Ve vztahu k pomyslným dlužným paušálním zálohám budou tyto předpisy paušálních 
záloh stornovány a jejich případné vymáhání či sankciování bude ukončeno. To však 
neznamená, že sankce nevznikly z titulu nedodržení standardního režimu daně z příjmů a 
veřejných pojistných, podle kterého měl poplatník postupovat. Ve vztahu k paušálním zálohám, 
které již takový poplatník zaplatil a správce daně převedl, v takovém případě poplatníkovi 
vznikne výše uvedený přeplatek pouze z části za daň z příjmů. Přeplatek na společném daňovém 



osobním účtu nevznikne z části paušálních záloh, které již správce daně převedl správcům 
veřejných pojistných, tyto platby se započtou na standardní zálohy na veřejná pojistná u těchto 
správců. Je však možné, že standardní zálohy na veřejná pojistná budou vyšší než paušální 
zálohy a poplatník tak bude muset tyto zálohy doplatit. Uplatní se též standardní režim 
případných sankcí.   

Po konci zdaňovacího období je poplatník povinen podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob a pojistné přehledy. Neučinil-li tak poplatník, hrozí mu sankce spojené s 
nesplněním těchto povinností. Je nutné zdůraznit, že platí povinnost podat řádné daňové 
přiznání, nikoliv dodatečné daňové přiznání, a to i v případě, že se původně uplatnila fikce 
podání daňového přiznání, pokud se v okamžiku lhůty pro podání daňového přiznání nevědělo, 
že poplatník nevstoupil do paušálního režimu. Jelikož se tato fikce uplatní, jen pokud 
poplatníkova daň je rovna paušální dani, a to v daném případě nebylo splněno, byť se na to 
přišlo později, fikce se vlastně nikdy neuplatnila a poplatník nemá vyměřenu daň z příjmů. 
Správce daně to pouze zanese do evidence daní, ale formálně rušit fikci nemusí.   

2.6.2. Poplatník nepřestal být poplatníkem v paušálním režimu a splnil za toto období 
podmínky pro uplatnění paušální daně   

Poplatník platně vstoupil do paušálního režimu, nenastaly skutečnosti, které by vedly k tomu, 
že poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci nebo v průběhu zdaňovacího 
období, a za dané zdaňovací období jsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů rovna 
paušální dani, tudíž i veřejná pojistná jsou paušalizována. V takovém případě má poplatník 
včasným a řádným uhrazením paušálních záloh splatných v daném zdaňovacím období splněnu 
jak povinnost k dani z příjmů, tak povinnost k veřejným pojistným. Poplatník po skončení 
zdaňovacího období díky fikci podaného daňového přiznání nemusí podávat toto přiznání a 
nemá ani povinnost podávat pojistné přehledy. Zaplacené paušální zálohy se mu započtou na 
paušální daň a paušální veřejná pojistná k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznáni 
k dani z příjmů fyzických osob. V následujícím zdaňovacím období je poplatník nadále v 
paušálním režimu a platí paušální zálohy. Pokud poplatník v rámci daného zdaňovacího období 
nezaplatil některou z paušálních záloh, vzniká mu nedoplatek, který je úročen podle daňového 
řádu, a to do okamžiku splatnosti daně z příjmů nebo veřejného pojistného. Splatnost veřejného 
pojistného je shodná se splatností paušální daně. V tomto okamžiku se případné nedoplatky na 
paušálních zálohách stávají nedoplatkem na paušální dani nebo paušálních veřejných 
pojistných. Jelikož je paušální veřejné pojistné spravováno podle daňového řádu, tak nebude-li 
nedoplatek na tomto plnění uhrazen, vzniká úrok z prodlení podle daňového řádu. Nedoplatky 
na paušálních veřejných pojistných spravuje správce daně do jejich uhrazení, vymožení nebo 
do 5 let od jejich vzniku. Následně bude takový nedoplatek převeden správci veřejného 
pojistného a poplatník je povinen po této lhůtě nedoplatky vypořádat se svou okresní správou 
sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnou.   

2.6.3. Poplatník nepřestal být poplatníkem v paušálním režimu a nesplnil za toto období 
podmínky pro uplatnění paušální daně   

Poplatník platně vstoupil do paušálního režimu, nenastaly skutečnosti, které by vedly k tomu, 
že poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci nebo v průběhu zdaňovacího 
období, ale za dané zdaňovací období nejsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů 
rovna paušální dani, tudíž daň z příjmů ani veřejná pojistná nejsou paušalizována. Typicky jde 
o situaci, kdy poplatníkovi v rámci zdaňovacího období plyne jiný příjem než ze samostatné 
činnosti. Tyto skutečnosti nejsou důvodem pro ukončení paušálního režimu, ale daň nemůže 



být paušalizována, protože paušální daň paušalizuje pouze daň z příjmů ze samostatné činnosti. 
Daň poplatníka bude stanovena v obecném režimu, to znamená, že musí podat za dané 
zdaňovací období řádné daňové přiznání (nevztáhne se na něj fikce podání daňového přiznání) 
a v něm vyčíslit svou daň podle obecných pravidel (tedy jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, 
vycházet z výsledku hospodaření, případně využít výdaje v paušální výši podle § 7 odst. 7 
zákona o daních z příjmů). Obdobně i v případě veřejných pojistných, která budou vycházet ze 
základu daně určeného podle předchozí věty, a poplatník je povinen podat pojistné přehledy. 
Paušální zálohy zaplacené správci daně se však započtou na skutečnou daň z příjmů a veřejná 
pojistná. V dalším roce poplatník zůstává v paušálním režimu a nadále platí paušální zálohy. 
Pokud poplatník v rámci daného zdaňovacího období nezaplatil některou z paušálních záloh, 
vzniká mu nedoplatek u správce daně, který je úročen podle daňového řádu, a to do okamžiku 
splatnosti daně z příjmů. To platí i v případě dlužných záloh na veřejná pojistná. Uplynutím 
lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů však tyto nedoplatky na veřejných 
pojistných s výjimkou příslušenství zanikají u správce daně. To znamená, že případné úroky z 
prodlení z nezaplacených záloh je poplatník povinen nadále zaplatit správci daně, který je 
následně převede správci pojistného. Neznamená to však, že by zanikla povinnost uhradit 
dlužné pojistné. Poplatník je nadále bude dlužit příslušné okresní správě sociální zabezpečení 
nebo příslušné zdravotní pojišťovně. Podle příslušných předpisů upravujících pojistné na 
sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění budou tyto nezaplacené zálohy 
na pojistném zahrnuty v doplatku na pojistném (rozdíl skutečného pojistného a nezaplacených 
záloh), který poplatníkovi vznikne na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích.   

2.6.4. Poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího 
období a splnil za toto období podmínky pro uplatnění paušální daně   

Poplatník platně vstoupil do paušálního režimu, nastala skutečnost, která vede k tomu, že 
poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího období, ale za dané 
zdaňovací období jsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů rovna paušální dani, tudíž 
i veřejná pojistná jsou paušalizována. Jedná se zejména o dobrovolné vystoupení z paušálního 
režimu nebo o situaci, kdy v prosinci nastaly určité skutečnosti, které mají za následek ukončení 
paušálního režimu uplynutím daného kalendářního měsíce, které však nebrání tomu, aby daň 
byla rovna paušální dani. V takovém případě má poplatník včasným a řádným uhrazením 
paušálních záloh splatných v daném zdaňovacím období splněnu jak povinnost k dani z příjmů, 
tak povinnost k veřejným pojistným. Uplatní se postup uvedený ad 2.6.2. s tím rozdílem, že v 
následujícím zdaňovacím období je poplatník v běžném režimu a neplatí již paušální zálohy.   

2.6.5. Poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího 
období a nesplnil za toto období podmínky pro uplatnění paušální daně   

Poplatník platně vstoupil do paušálního režimu, nastala skutečnost, která vede k tomu, že 
poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu ke konci zdaňovacího období, a za dané 
zdaňovací období nejsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů rovna paušální dani, 
tudíž daň z příjmů ani veřejná pojistná nejsou paušalizována. Jedná se zejména o vznik 
plátcovství k dani z přidané hodnoty nebo o překročení limitu příjmů ze samostatné činnosti. 
Poplatník po celé zdaňovací období platí paušální zálohy správci daně, přestože ke skutečnosti, 
která má za následek ukončení paušálního režimu, došlo v průběhu zdaňovacího období. Daň z 
příjmů v takovém případě bude stanovena v obecném režimu, obdobně i veřejná pojistná. 
Uplatní se postup uvedený ad 2.6.3. s tím rozdílem, že v následujícím zdaňovacím období je 
poplatník v běžném režimu a neplatí již paušální zálohy.   



2.6.6. Poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího 
období a splnil za toto období podmínky pro uplatnění paušální daně   

Poplatník platně vstoupil do paušálního režimu, nastala skutečnost, která vede k tomu, že 
poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího období, ale za 
dané zdaňovací období jsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů rovna paušální dani, 
tudíž i veřejná pojistná jsou paušalizována. Jedná se o situaci, kdy poplatník v rámci 
zdaňovacího období přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a tuto 
činnost zahájil do konce zdaňovacího období, za podmínky, že opět vstoupil do paušálního 
režimu, nebo činnost přerušil a opětovně zahájil až v následujícím roce ve lhůtě pro podání 
daňového přiznání za toto období (v tomto případě není rozhodné pro určení, zda bude daň 
rovna paušální dani, zda poplatník znovu vstoupil do paušálního režimu). V takovém případě 
od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém poplatník přestal být 
poplatníkem v paušálním režimu, poplatník již neplatí paušální zálohy správci daně, ale uplatní 
se standardní režim. Poplatník má však včasným a řádným uhrazením paušálních záloh 
splatných v daném zdaňovacím období splněnu jak povinnost k dani z příjmů, tak povinnost k 
veřejným pojistným. Uplatní se postup uvedený ad 2.6.2. s tím rozdílem, že to, zda v 
následujícím zdaňovacím období je poplatník v běžném režimu a neplatí paušální zálohy, nebo 
je poplatník opět v paušálním režimu, závisí na rozhodnutí poplatníka, zda při zahájení činnosti, 
ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, opět vstoupí do paušálního režimu.   

2.6.7. Poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího 
období a nesplnil za toto období podmínky pro uplatnění paušální daně   

Poplatník platně vstoupil do paušálního režimu, nastala skutečnost, která vede k tomu, že 
poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu v průběhu zdaňovacího období, a za dané 
zdaňovací období nejsou splněny podmínky, za kterých je daň z příjmů rovna paušální dani, 
tudíž daň z příjmů ani veřejná pojistná nejsou paušalizovány. Jedná se zejména o ukončení 
činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, nebo úmrtí. V takovém případě od 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém poplatník přestal být 
poplatníkem v paušálním režimu, poplatník již neplatí paušální zálohy správci daně, ale uplatní 
se standardní režim. Daň z příjmů v takovém případě bude stanovena v obecném režimu, 
obdobně i veřejná pojistná. Uplatní se postup uvedený ad 2.6.3. s tím rozdílem, že v 
následujícím zdaňovacím období je poplatník v běžném režimu a neplatí již paušální zálohy.   

 


