
6. Abstrakt 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které obsahují 

podkapitoly. V této práci se rozebírá především příjem podnikatelů, fyzických osob, a 

příjem fyzických osob z jiné samostatné výdělečné činnosti. Do popředí vystupuje 

v první části především důraz na popis konstrukce daně jako celku, se zaměřením na 

jednotlivé prvky daně, kterými jsou subjekt daně, předmět daně, základ daně, sazba 

daně a splatnost daně, přičemž z povahy konstrukce daně je nejvíce prostoru 

věnováno předmětu daně, tedy příjmům z podnikání, kterými jsou podle zákona č. 

586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a 

vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních 

předpisů, kterými jsou příjmy například advokátů, účetních, daňových poradců, 

auditorů, stomatologů či notářů, a jako poslední příjem z podnikání je uváděn příjem 

z podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. A dále příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, kterými jsou 

příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně 

příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním 

nákladem, autorské práva a práva s ním související, příjmy z výkonu nezávislého 

povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, příjmy 

znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele 

kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost 

podle zvláštních právních předpisů, příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně 

příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního 

správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které 

nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, a příjmy 

z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. V některých kapitolách je 

upozorňováno na určité nesrovnalosti v zákoně o daních z příjmů, anebo má na 

určité záležitosti autor odlišný názor a navrhuje de lege ferenda odlišnou právní 

úpravu.  Při uvádění demonstrativního výčtu povolání získávajících příjmy z jiného 

podnikání podle zvláštních předpisů, se mimo jiné uvádí znaky podnikání, kterými 



jsou samostatnost, soustavnost, činnost provozovaná pod vlastním jménem, na 

odpovědnost podnikatele, jehož základním účelem je dosahování zisku. To však 

neznamená, že judikatura. V kapitole o odpisování se nejprve vymezuje, co to 

odpisování vůbec je. Poté se vymezuje subjekt, jehož vymezení podle zákona o 

daních z příjmů může být chápáno dvěma způsoby, a objekt odpisování, kterým je 

hmotný a nehmotný majetek. Mezi kapitolami o hmotném a nehmotném majetku se 

popisuje majetek z odpisování vyloučený a určení částky k odpisování. Dále se 

popisuje a rozebírá způsob zatřiďování do odpisových skupin, kde především ve 

druhé odpisové skupině se uvádí jako kód zatřídění i klasifikace stavebních děl, 

přičemž tato odpisová skupina žádnou položku možnou podřadit pod tuto klasifikaci 

neobsahuje. Dále se uvádějí metody daňového odpisování. Jako inovace se de lege 

ferenda doporučuje změna zatřídění do odpisových skupin podle klasifikace CC-CPA, 

která by lépe odpovídala potřebám technického vývoje. 

 


