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V termínu 12. až 23. září výzkumná agentura MEDIAN realizovala pro Ministerstvo financí reprezentativní 

výzkum Názory na paušální daň pro živnostníky a malé podnikatele. Výzkumu se zúčastnilo 823 

živnostníků a drobných podnikatelů (s ročním obratem do 1 milionu Kč), kteří byli tázáni prostřednictvím 

internetového dotazování (CAWI). 

 

 Více než 80 % dotazovaných uvedlo, že je s připravovaným zavedením paušální daně obeznámeno. 

Stejný podíl respondentů považuje stávající systém tří různých odvodů za obtěžující.  

 

78 % dotázaných podnikatelů by uvítalo zavedení paušální daně místo stávajícího systému tří odvodů. 

Se stoupajícím ročním obratem podnikatelů mírně stoupá i jejich podpora zavedení paušální daně místo tří 

odvodů.  
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Určitě ano: 41 %

Spíše ano: 37 %

Spíše ne: 13 %

Určitě ne: 5 %

Nevím: 4 %

OT: Uvítal(a) byste možnost jednoho paušálního měsíčního odvodu bez další administrativy místo 
současných tří? (N=823 respondentů) 

Uvítal(a) byste možnost paušáního odvodu místo tří? 

http://www.median.cz/
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Jednotný odvod ve výši 5 500,- Kč, namísto tří různých odvodů, považuje za zajímavý více než 62 % 

dotazovaných. Zde se ukazuje, že čím větší obraty podnik má, tím zajímavější je paušální daň pro 

daného podnikatele. U podniků s obratem do 500 000 Kč hodnotí možnost jedné platby jako zajímavou   

52 %, u podniků s obratem nad 500 000 Kč pak 75 %.  

 

 

Více než polovina respondentů při podávání daňového přiznání využívá poradenské služby.  

Tento úkon buď považují za příliš složitý, nebo za administrativně a časově náročný.  
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2% 
Určitě ano: 27 %

Spíše ano: 35 %

Spíše ne: 17 %

Určitě ne: 19 %

Nevím: 2 %

Hrazení jedné částky 5 500 Kč místo tří plateb odděleně 

OT: Bylo by pro Vás zajímavé hradit všechny odvody v paušální výši 5 500 Kč/měsíc jako jednotnou 
platbu na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu?  (N=823) 
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Bez poradenských služeb si daňové přiznání podávají menší podniky (s obratem do 500 tisíc Kč) a bez 

zaměstnanců. 55 % respondentů, kteří v současnosti při podávání daňového přiznání využívají poradenské 

služby, uvedlo, že by v případě zavedení paušální daně poradenské služby nepotřebovalo.  
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10 % Určitě ano: 16 %

Spíše ano: 39 %

Spíše ne: 26 %

Určitě ne: 9 %

Nevím: 10 %

Uvažoval(a) byste, že přestanete využívat účetních služeb při 
využití paušální daně? 

OT: V případě, že byste využil(a) možnost paušální daně, uvažoval(a) byste o tom, že byste přestal(a) 
využívat služeb účetního/daňového poradce? (N = 468) 


